BENEFICIOS FISCAIS / DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
IVTM
Concello de Marín

Espazo para o rexistro

MODELO T - 01

Solicitante
DNI/NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/razón social

Rúa

Número

Piso

Porta

CP

Teléfono móbil

Municipio

Teléfono fixo

Bloque

Provincia
Correo electrónico

Representado por (no seu caso)
DNI/NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/razón social

Rúa

Número

Piso

Porta

CP

Teléfono móbil

Municipio

Teléfono fixo

Bloque

Provincia
Correo electrónico

Obxecto tributario
Matrícula do vehículo

Marca

Tipo de solicitude
BONIFICACIÓN para vehículos
históricos ou cunha antigüidade
superior a 25 anos

Modelo

Documentación que se debe achegar
Permiso de circulación (só no caso de non autorizar a consulta)

Ficha técnica do vehículo (só no caso de non autorizar a consulta)
Permiso de circulación (só no caso de non autorizar a consulta)
Dictame técnico facultativo da valoración de minusvalía (só no caso de non autorizar a consulta)
Declaro que o vehículo é para o uso exclusivo da persoa con discapacidade (o incumprimento deste

EXENCIÓN por discapacidade
do titular do vehículo

requisito dara lugar á perda da exención).
SI
NON

Declaro non ter recoñecida a exención
por discapacidade para calquera outro
vehículo da miña propiedade
SI

En caso afirmativo, renuncio á exención concedida
para o vehículo con matricula
______________________________

NON

EXENCIÓN de tractores,
remolques e semiremolques

Ficha técnica do vehículo (só no caso de non autorizar a consulta)
Cartilla de Inspección agrícola ou Certificado de Inscripción no Rexistro de maquinaria
agrícola

DEVOLUCION proporcional da
cota por baixa definitiva, ou
temporal por roubo.

Documento xustificativo da baixa do vehículo (só no caso de non autorizar a consulta)
Código IBAN
ES

Autorizo ao Concello de Marín para consultar os datos relativos ao grao de discapacidade recoñecido que constan en poder da Administración Autonómica.
SI
NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)
Autorizo ao Concello de Marín para consultar os datos relativos ao Vehículo que constan en poder da Dirección Xeral de Tráfico
SI
NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Marín,

de

20

Asinado:

Sra Alcaldesa do Concello de Marín
Consonte ao disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial. Poderán
ser incorporados aos ficheiros do Concello de Marín relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos
e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo
mediante escrito dirixido a este Concello.

INSTRUCCIÓNS PARA CUMPLIMENTAR A SOLICITUDE
1.- Solicitante: O solicitante será o obrigado ao pagamento e poderá actuar por medio de representante
2.- Representante: Os seus datos só se cumplimentarán cando se teña designado. A representación deberá acreditarse con poder bastante
mediante documento público ou privado, ou por comparecencia persoal do obrigado tributario
3.- Solicitude e documentación que se presenta: Sinale o tipo de beneficio fiscal que solicita e acompañe a documentación que se sinala
na solicitude para cada caso (orixinal ou copia compulsada)
4.- A solicitude poderá presentala no Rexistro Xeral do Concello de Marín ou mediante calquera das formas previstas no artigo 16 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

INFORMACIÓN
Tipos de beneficios fiscais no IVTM
1.- Bonificacións: Os vehículos históricos ou aqueles que teñan unha antigüidade mínima de 25 anos contados dende a data da súa
fabricación tomando como tal, se se coñece, a da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data na que se deixou de fabricar.
2.- Exencións: poderán solicitar a exención (entre outros)
1.- Os vehículos matriculados a nome de discapacitados e conducidos de forma exclusiva por estes
2.- Os vehículos destinados exclusivamente ao transporte de discapacitados
3.- Os tractores, remolques e semiremolques provistos da cartilla de inspección agrícola
Prazo de presentación
As solicitudes de beneficios fiscais poderán presentarse en calquera momento.
As exencións solicitadas con posterioridade ao devengo do imposto, referentes a liquidacións que non adquiriron firmeza no momento da
solicitude xurden efectos no mesmo exercicio, sempre e cando se cumpran, na data de devengo do imposto, os requisitos esixidos.
As bonificacións solicitadas con posterioridade ao devengo do imposto, producirán efectos no exercicio seguinte.

TRAMITACIÓN
1.- Se a solicitude ou documentación presentada ten algún defecto ou non se presenta toda a documentación necesaria, concederáselle ao
interesado o prazo de dez días para que subsane as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase o
expediente sen máis trámites
2.- O expediente remata por resolución do órgano competente, que se lle notificará ao solicitante no seu domicilio. O prazo máximo para
resolver é de seis meses. Transcorrido ese prazo sen que se notificara a resolución, os interesados poderán considerar desestimada a
solicitude, a efectos de interpor o recurso correspondente ou esperar a resolución expresa.

NORMATIVA REGULADORA
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Real decreto 1065/2007, de 27 de xullo, polo que se aproba o regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e
inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.
Real decreto 2822/98, de 23 de decembro polo que se aproba o Regulamento Xeral de Vehículos
Ordenanza de tesourería e recadación de tributos e outros ingresos de dereito público do Concello de Marín.
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica no Concello de Marín.

