Ajuntament de Xerta

INSTÀNCIA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i Cognoms / Raó social

Document Identitat

Domicili a efecte de notificacions
C.P. - Població

Núm.
Telèfon

Pis

Porta

Adreça electrònica

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

Document Identitat

Domicili a efecte de notificacions
C.P. - Població

Núm.
Telèfon

Pis

Porta

Adreça electrònica

EXPOSO
Que he de donar compliment a l'obligació de comunicar la realització del fet imposable subjecte a l'Impost
sobre l'Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana, d'acord amb el que disposa l'artícle 110, apartat 6,
lletra b del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RD 2/2004 de 5 de març.
Que l'ordenança municipal núm. 5 reguladora de l'IIVTNU, en l'article 3 del seu annex, s'estableix una
bonificació del 95% en aquelles transmissions de béns que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort
quan els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats, cònjuge, ascendents o
adoptants.
SOL·LICITO
Que es tingui per presentada la còpia de l'escriptura d'adjudicació d'herència amb número de protocol
_______________ que presento.
Que se m'apliqui la bonificació esmentada en la liquidació de la plusvàlua que em correspòn atenent que
compeixo els requisits necessaris.
Que se'm retorni una còpia d'aquesta instància, amb el corresponent registre d'entrada.
Xerta,

, de/d'

de

.

Signatura de la persona interessada,

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE XERTA
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer
automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l‘Ajuntament de Xerta. Autoritzo a l’Ajuntament de Xerta, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals
facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.

