GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

Sol·licitud d’exempció en l’impost sobre l’increment del valor de
terrenys per dació en pagament o per execució hipotecària judicial
o notarial
Dades identificatives
Nom

Cognoms

NIF

Nom representant

Cognoms representant

NIF representant

Domicili per a notificacions
Dades de l'interessat
Adreça

Dades del representant
Població

Telèfon preferent

Codi Postal

Correu electrònic

Altre telèfon

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics:

Sí

No

Exposo

Que la finca següent ha estat tramesa mitjançant dació en pagament del deutor hipotecari o garant del mateix, per la
cancel•lació de deutes garantits amb hipoteca que recau sobre la mateixa, contret amb entitats de crèdit o qualsevol altre
entitat que, de manera professional, realitza l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. La vivenda transmesa,
propietat exclusiva de persona física, constitueix la vivenda habitual, figurant empadronat el contribuent de forma
ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos
inferior als dos anys.
Referència cadastral de la finca

Situació de la finca

per tot això

Sol·licito

L'exempció d’acord amb les modificacions establertes pel Real Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures
urgents pel creixement, la competitivitat i la eficiència en relació a l’article 105.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Locals corresponent a l’Impost sobre increment del valor del terreny de
naturalesa urbana, respecte a la/les finques indicada/des, atès que compleixo amb els requisits que acredito mitjançant la
següent documentació:
Fotocòpia del NIF de l’interessat/da, i document que acrediti la representació, si s’escau
Fotocòpia de l’escriptura de la dació en pagament o decret d’execució hipotecària judicial o notarial.
Autoritzo a aquest servei per obtenir, si s’escau, les dades que figuren en l’AEAT amb relació al nivell de renda i en el
Portal d’Informació Cadastral amb relació a béns immobles, referides a la unitat familiar, necessàries per a la resolució
d’aquesta sol•licitud.
,

de

de

Signatura:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que la
presentació d’aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal al fitxer Gestió tributària i recaptació, creat pel Consell
Comarcal de la Selva amb finalitats de gestió d’impostos, taxes, preus, contribucions especials i altres ingressos de dret públic. Es podran cedir
a administracions públiques competents en la matèria i a l’ajuntament corresponent. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al Consell (passeig de Sant Salvador núm. 25-27, de Santa Coloma de Farners)
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