USURBILGO UDALA

SARRERA
Zenbakia......................................
Eguna...........................................
Saila....Kontuhartzailetza................
TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
SALBUESPEN / HOBARI ESKAERA
IBILGAILUAREN TITULARRA__________________________________________________________
N.A.N_____________ TELEFONOA___________ IBILGAILUAREN MATRIKULA_________________
Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duten 14/1989 Foru Araua eta Udal Ordenantzak
hobari eta salbuespenei buruz xedaturikoa ikusirik,
ondorengoa ESKATZEN DUT
HOBARIA
□

Ibilgailu historikoa edo 25 urteko antzinatasuna izateagatik % 50eko hobaria.

□

Kontsumituriko karburante mota, motorraren ezaugarriak edota karburanteak ingurugiroan dituen
eraginagatik, %50eko hobaria.

SALBUESPENA
□

Mugikortasun murriztua duen pertsonentzako ibilgailua edo elbarrituaren izenean matrikulaturiko
ibilgailua izateagatik. Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makineria, Nekazaritzako Makineria Kartilaz
hornituta izateagatik

□

Traktoreak, atoiak , erdi-atoiak eta makineria, Nekazaritzako Makineria Kartilaz hornituta izateagatik

AURKEZTURIKO DOKUMENTAZIOA
□

IBILGAILUAREN ZIRKULAZIO BAIMENA

□

IBILGAILUAREN EZAUGARRI TEKNIKOEN ZIURTAGIRIA

□

NEKAZARITZAKO MAKINARIA KARTILA

□

ELBARRITASUN ZIURTAGIRIA

BAI/SI □
NO/EZ □

Baimena ematen diot espresuki Usurbilgo Udalari, sektore publikoko edozein entitatetatik
beharrezkoak diren datuak zuzenean jasotzeko, haiekin egiazta dezan hobaria eskatzeko
baldintza guztiak betetzen direla.
Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Usurbil para recabar directamente de cualquier
entidad perteneciente al sector público los datos necesarios para acreditar el cumplimiento
de las condiciones requeridas para la solicitud de la bonificación.
USURBILEN , _______________________________
Sinatua,

Datu pertsonalak, datu pertsonalen babeserako araudia, alegia, Datuak Babesteko Europar Erregelamendua 2016/679, Eskubide
Digitalen Bermerako eta Datuak Babesteko Lege Organikoa 3/2018 abenduaren 5ekoa (aurrerantzean, hurrenez, hurren RGPD-DPGRDBEO 679/2016 eta DBLO/EDB-3/2018) Babesteko 6. (DBEO) eta 6. artikuluko DBLO/DEB Legearen xedapenekin bat etorriz,
informaturik geratzen naiz USURBILGO Udalaren ardurapean dagoen TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
tratamendurako jasoko direla. Informazioa soilik, dokumentu honetan jasotako zerbitzu edo bete beharra eskaini edo gauzatu ahal
izateko eta horiekin erlazionatutako dokumentuak prestatzeko erabiliko dira. Nire Atzitze, zuzenketa, baliogabetze, aurka, tratamendua
mugatzeko eta eramangarritasun eskubideak (aurrerantzean eskubideak) aurrera egiteko aukerari buruz informaturik nagoela
bermatzen dut. Horretarako hain zuzen ere, USURBILGO Udalaren helbidera zuzendu naiteke, Joxe Martin Sagardia Plaza, z/g, 20170
Usurbil, Gipuzkoa edo eta posta elektronikoz (zerga@usurbil.eus) zuzenduz gero. Bermatzen dut nire aldetik emandako datu
pertsonalak eta informazioa benetakoa dela eta horietan gerta daitezkeen edozein aldaketari buruz, USURBILGO Udalari informatuko
diodala. Zure pribatutasunari dagokion informazio gehiagorako, kontsultatu Usurbilgo Udalaren bigarren geruza www.usurbil.eus-en.

