
IBILGAILUEN ERABILERA ESKLUSIBOAREN
ZINPEKO ADIERAZPENA

ESKAERA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 

1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea 

IBILGAILUAREN DATUAK  
Matrikula   Marka  Modeloa  

AITORPENA  

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsita egon ahal izateko, behean sinatzen duenak, herri honetan 
erroldatuta dagoenak eta goian aipaturiko ibilgailuaren jabe denak, 

ZIN EGITEN DU 

Aipatu ibilgailua behean sinatzen duenak gidatzen eta erabiltzen duela, eta bere mesederako baino ez duela erabiltzen.

Nahiz eta behean sinatzen duenak gidatzen ez duen, aipaturiko Ibilgailua bera eramateko baino ez dela erabiltzen.        

Jakinaren gainean geratzen naiz, Zergen martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauaren 198. artikuluarekin bat etorriz, zerga 
urraketatzat hartuko dela onurak eta pizgarriak oker eskatzea, auto-likidazio edo aitorpenean datu garrantzitsuak isilean 
gordeta edo datu faltsuak jarrita. Modu berean badakit, apartatu horretan jasotako zerga urraketa 300 euroko diruzko isun 
finkoarekin zigortuko dela, honez gain urte korrontean onarturiko salbuespena indargabetuko da, Trakzio mekanikodun 
ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen Ordenantza fiskalak adierazten duen bezala. 

Eta Zinpeko Aitorpen hau Azkoitiko  Udalaren aurrean, dagozkion ondorioak sor ditzan, aurkezten da.
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• Identitatea egiaztatzen duen dokumentua: NAN, AIZ, Pasaportea edo bizileku baimena.
• Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-

baimenaren fotokopiarekin.
• Ibilgailuen gaineko zergan:

o Desgaitasuna: Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako desgaitasunaren egiaztagiria; gidatzeko baimena; ohiko 
gidari azaltzen den ibilgailuaren aseguru-poliza, ibilgailua berak bakarrik erabiltzen duela dioen zinpeko 
adierazpena.

• Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan hobaria:
o Desgaitasuna: Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako desgaitasunaren egiaztagiria.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 



DATUEN BABESA 

Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako 
fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei 
edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari 
eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, 
zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.

 Data   Sinadura 
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