ÀREA ECONÒMICA
SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

301 - E062

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

, matrícula

Que sóc propietari del vehicle
de

cvf.

Que tinc una disminució del

% per minusvalidesa amb caràcter

segons resolució de l'Institiut Català d'Assistència i Serveis Socials.
SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries,
Em sigui atorgada l'exempció en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Em sigui atorgada l'exempció en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica renunciant prèviament a
l'exempció atorgada anteriorment per al vehicle matrícula

Documentació que s'adjunta:

(marqueu el que correspongui)

Salt,
Signatura:

de

de 20

•
•
•
•

Fotocòpia del permís de circulació
Fotocòpia de la fitxa tècnica
Fotocòpia de la resolució de l'ICASS
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, amb DNI / NIE
en relació amb la sol·licitud de declaració d'exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica referent al
vehicle matrícula

,

, marca i model

MANIFESTO que a data d'avui no gaudeixo de l'exempció prevista en l'article 93.1 e) del Reial decret legislatiu
2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a cap altre
vehicle de la meva propietat, tret en tot cas del vehicle amb matrícula

a l'exempció del qual he

renunciat prèviament.
Manifesto, així mateix, que el vechile matrícula

es destina al meu ús exclusiu segons el que

s'especifica a continuació:
Conduït per mi mateix/ mateixa
Conduït per tercera persona per al meu transport
(marqueu el que correspongui)

I assumeixo les responsabilitats que, de conformitat amb el que disposa l'article 79, lletra c) de la Llei
general tributària, puguin derivar-se de la inexactitud de la present declaració.

Salt,

de

de 20

Signatura:
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