TASAREN ETA ISUNEN ITZULTZEKO ESKAERA

MOD. 17/2018-03-EU

IMPRIMIR

TASAREN ITZULTZEA

ISUNAREN ITZULTZEA

INTERESATUAREN DATUAK
Lehen abizena:

Bigarren abizena:

Izena/Sozietatearen izena

IFZ/AIZ/IFK:

Bide mota:

Bidearen izena:

Saila:

Ataria:

Posta kodea:

Probintzia:

Posta elektronikoa:

Telefonoa:

Zenbakia:

Eskailera:

Solairua:

Atea:

KM:

Udala:

Honako honen bidez jaso nahi dut jakinarazpena

 Helbide Electronikoa (1)

 Posta

COD. DIR3: E00130201

Eskatutakoaren zenbatekoa:

TASAREN ITZULTZEA
Tasa mota:

TASAKO FROGAGIRIA ERANTSI BEHAR DUZU

 Salbuespen edo hobariaren kausak (2)
 Gehiegizko edo bikoiztutako ordainketa

 Errekurtsoaren erabakia edo kexa

 Ibilgailuaren transferentziako domeinuaren erreserba

 Tasarentzako ez lotzeko kausa

 Bestelakoak/Argipena:

ISUNAREN ITZULTZEA
Espediente zenbakia:

ISUNAREN ETA ORDAINKETAREN FROGAGIRIA ERANTSI BEHAR DUZU

ITZULTZEAREN ESKAERAREN KAUSAK

 Errekurtsoaren erabakia

 Zigorraren largespena

 Zenbatekoaren % 50-en murrizketa

 Gehiegizko edo bikoiztutako ordainketa

 Bestelakoak/Argipena:

Abonua banku-transferentziaren bitartez egingo da, honako hau da haren IBAN delakoa (24 karaktere):

__________________________ (e)n, ________ (e)ko ___________________aren _________(e)an
Interesatuaren sinadura

JARRAIBIDEAK
A.- Aurkez itzazu tasa-frogagiriak edo eskatutako isunen onespenak.
B.- "Ez sortutako Tasak” izeneko atalean sartzen da, hain zuzen, behar ez bezalako tasa, zeina nahi zen izapiderako lortu den.
C.- IBAN delakoa (International Bank Account Number edo Banku-Kontuko Nazioarteko Kodea) identifikatzen du nazioartean eta era bakarrean edozein
finantza-erakundek emaniko kontua, lekua eta haiek non dauden kokaturik alde batera utzita. Kontu bati IBAN bat baino ez dagokio, a zeinak herria,
entitatea, bulegoa eta kontua identifikatzen dituen.
(1)

Bide Helbide Elektronikoaren bidezko jakinarazpenak interesatuak bide hori baino ez duela erabili esan nahi du. Bide hori aldatu daiteke, hain
zuzen, 39/2015, 43 artikuluak dionaren arabera.

(2) Trafikoko Buruzagitza Nagusiari buruzko tasen gaineko 16/1979 legearen 5. Artikulua:
1.- Tasak ez ordaintzeko kausak:
a) Tasak ondorengo kideek ez dute zertan ordaindu beharrik, kontsuletxeko bulegoetako tekniko-administrazioko kideak barne, eta baita haien
egoitza Espainian dutenek, eta baita ere beren aurreko ahaide, ondorengo ahaide eta ezkontideek, zeinek gidabaimen espainiarra eskatzen
duten maiatzaren 6ko 818/2009 Errege-Dekretuaren Araudi Orokorreko 24 artikuluan esaten denari men eginez. Salbuespena aplikagarria
ere izango da "I" taldearen arabera datozen zirkulazioko baimenak eskatzen dutenean indarrean dagoen Legearen 6 artikuluaren “I” taldeak
dionaren arabera eta matrikula-plaken erabilera den kasuetan, Ibilgailuen Araudi Orokorreko, abenduaren 23koa, 2822/1998 Errege-Dekretuk
onartuta, I.B. a letra, baldintzak XVIII. Eranskinean bilduta daude.
b) 70 urtetik goragoek, baldin eta baimenaren iraunaldiaren luzapena eskatzen badute, betiere haiek baimen horien tiularrak izan behar dute.
c) Ibilgailu motordun bateko matrikula aldatzeko baimena eskuratu dutenak, segurtasun pertsonalaren arrazoiengatik soilik, erregelamenduak
zehazten duenaren arabera.
d) Baimen administratiboen kopiak gidatzeko edo helbide-aldaketagatik ibiltzeko eskatzen dituztenak.
e) Ibilgailu baten behin betiko baja eskatzen dutenak haren suntsiketarako baimendutako establezimendu batean.
f)
Ibilgailuaren behin-behineko baja eskatzen dutenak lapurretagatik, eta ibilgailuaren agerpenagatik baja horren ondorengo indargabetzea
eskatzen dutenak.
g) Zerga-Administrazioko Estatuko Agentzia eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra, haiek oharrak eta bahituretako zigiluak indargabetzea
eskatzen dutenean Ibilgailuen Erregistroa, eta baita ere aipaturiko Erregistroan datuak eskatzen dituenean Aseguru-Konpentsazio Partzuergoa.
2.- Tasen hobarietarako kausak:
Gaitasun psikofisikoen arrazoiak direla eta, baimen baterako iraunaldi luzapena edo beste baimen administratiboa eskatzen dutenak gidatu ahal
izateko, haiek, orduan, tasaren % 80 hobari bat izango dute, berritzea urte batekoa denean edo urte batetik gorakoa denean, orduan hobaria 20
puntu portzentualetan izango da urte bakoitzeko. Tasa ordainduko da lau urte baino gehiagoko iraunaldi-aldietatik aurrera. Behin zenbateko
murriztua kalkulatuta, tasetarako onartutako kantitate-biribiltzea aplikatuko zaio Trafikoko Buruzagitza Nagusiak izaten dituen tasetan oinarrituz.

Formulario honetan agertzen diren datu pertsonalak, trafiko gaian indarrean dauden eta datuen tratamendu hori baimentzen duten arauetan ezarritako eskumenak bakarrik garatzeko erabiliko dira.
Tratamenduaren arduraduna Trafikoko Zuzendaritza Nagusia da. Zure eskubideak, formularioa honako helbide honetara bidaliz erabili ahalko dituzu: TZN, Josefa Valcárcel kalea 44, 28071 Madril; edo:
protecciondedatos@dgt.es. Europar Elkarteko arauak betez, aurreikusita dago nazioarteko transferentziak egitea eta datuak, tratamenduaren helburua lortzeko behar den denboran bakarrik gordeko dira.
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml

