IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Sol·licitud de Bonificació

Sr. / Sra.___________________________________________________________________
Veí / Veïna de_____________________________ Domiciliat/ada a efectes de notificacions
al
____________________________________________________________________
amb NIF_______________________ Telèfon_____________________________________

EXPOSA :
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 6è.4 de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles i respecte de l’immoble urbà, les dades del qual es consignen
a la fotocòpia del rebut de l’IBI adjunt, sol·licita la concessió de la bonificació del 90% de la
quota de l’Impost sobre Béns Immobles per l’exercici 201__.
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA :
 Fotocòpia del darrer rebut liquidat de l’IBI.
 Còpia de la darrera declaració de l’IRPF o, en el cas de no aportar-la, autorització
perquè l’Ajuntament pugui demanar dades fiscals a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) sobre el nivell de renda dels membres de la unitat familiar.
 Títol de família nombrosa vigent per al 201__.
OBSERVACIONS :

Per això,
SOL·LICITA :
Que previs els tràmits reglamentaris, es concedeixi el que s’interessa en el present escrit.
AUTORITZACIÓ:
La persona sotasignada autoritza a l’Ajuntament de Marratxí a sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària les dades fiscals sobre el nivell de renda corresponent a la darrera
declaració de l’IRPF presentada, en el seu cas, pel contribuent i per la resta de les persones
que conformen la unitat familiar.
 SÍ
 NO
Marratxí, a ........... de ..................... de 201.....
Signat/Firmado:

SR. BATLE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Sol·licitud de Bonificació
AUTORITZACIÓ PER QUE L’AJUNTAMENT DE
DEMANAR DADES FISCALS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA RELATIVES AL NIVELL DE RENDA (IRPF)

MARRATXÍ

PUGUI

La/es persona/es sotasignada/es autoritza/en a l’Ajuntament de Marratxí a sol·licitar de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària informació de naturalesa tributària per al reconeixement, seguiment i control de la
bonificació de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles per a famílies nombroses (IBI) quan la persona que figura a
l’apartat A) de la present autorització en pugui resultar beneficiària.
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control de la bonificació
esmentada anteriorment en aplicació de l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària que permet, prèvia
d’autorització de l’interessat, la cessió de les dades tributàries que necessitin les AA.PP. per a la realització de les seves
funcions.
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE POSSEEIX L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE LA
RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE LA DARRERA DECLARACIÓ.
A) DADES DEL SOL·LICITANT DE LA BONIFICACIÓ
Llinatges i nom:

Firma:

NIF.
B)

DADES D’ALTRES PERSONES QUE CONVIUEN AMB EL SOL·LICITANT ELS INGRESSOS DELS QUALS SÓN
COMPUTABLES PER AL RECONEIXEMENT, SEGUIMENT I CONTROL DE L’AJUDA
(Únicament majors de 16 anys)

Llinatges i nom:

Firma:

NIF.
Llinatges i nom:

Firma:

NIF.
Llinatges i nom:

Firma:

NIF.
Llinatges i nom:

Firma:

NIF.

Marratxí, .... de .....................de 201...

SR. BATLE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

