
TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN 
ZERGAN HOBARI ESKAERA 

ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 
1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea 

Interesduna naiz: 

Honako hau ordezkatzen dut:   

Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ: 

JAKINARAZI HEMEN  Kalea Zk. Solairua Aldea 

Posta kodea Herria Lurraldea 

Telefonoa e-posta Mugikorra 

IBILGAILUA 

Matrikula 

30 urte edo gehiago edo ibilgailu historikoa     

Motor elektrikoa 

Motor hibridoa  

ESKAERA 

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren kuotan dagokion hobaria ezartzeko eskatzen du, Udal honek onartua duen 
Zerga Ordenantzan jasotakoaren arabera. 

½ллс
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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.
• Zerga edo salbuespen motaren arabera, zerga arautzen duen ordenantza fiskalak eskatzen duena, salbuespena edo 

hobariaren baldintzak betetzen direla ziurtatzen duena.

• Ondasun higiezinen gaineko zerga:

Familia ugaria: ikusi familia ugarientzat hobariak fitxa.

• Ibilgailuen gaineko zerga:

Desgaitasuna: ikusi desgaitasunagatik hobariak fitxa. Ibilgailu historikoa, elektrikoa eta 
hibridoa.

• Obren gaineko zerga:

Desgaitasuna. 
Eguzki plaken instalazioa.

• Jarduera ekonomikoen gaineko zerga:

Errenta edo etekin garbi negatiboa ziurtatzen duen dokumentazioa. 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 



Data Sinadura 

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.
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