SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE TAXAS OU
SANCIÓNS

MOD. 17/2018-03-GA

IMPRIMIR

DEVOLUCIÓN DE TAXA

DEVOLUCIÓN DE SANCIÓN

DATOS DA PERSOA INTERESADA
Primeiro apelido:

Segundo apelido:

Nome/Razón social:

NIF/NIE/CIF:

Tipo de vía:

Nome da vía:

Bloque:

Portal:

Código postal:

Provincia:

Desexo ser notificado a través de

Enderezo electrónico:

Teléfono:

Número:

Escaleira:

Planta:

Porta:

km:

Municipio:

 Enderezo electrónico viario (1)

 Correo postal

COD. DIR3: E00130201

Importe solicitado:

DEVOLUCIÓN DE TAXA
Tipo de taxa:

DEBE ACHEGAR XUSTIFICANTE DA/S TAXA/S

MOTIVO/S DE SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN:

 Causas de exención ou bonificación (2)
 Pagamento excesivo ou duplicado

 Resolución de recurso ou reclamación

 Reserva de dominio en transferencia vehículo

 Causa de non suxeición á taxa

 Outras/Aclaración:

DEVOLUCIÓN DE SANCIÓN
Número de expediente:

DEBE ACHEGAR XUSTIFICANTE DA SANCCIÓN E DO PAGAMENTO

MOTIVO/S DE SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN:

 Resolución de recurso

 Sobresemento da sanción

 Redución do 50 %

 Pagamento excesivo ou duplicado

 Outras/Aclaración:

O aboamento realizarase mediante transferencia bancaria á conta cuxo IBAN se inclúe a continuación (24 caracteres):

,

de
Sinatura da persoa interesada

de

INSTRUCIÓNS
A . Presente os xustificantes de taxas ou sancións reclamadas.
B. Inclúense como causa de "Taxas non devindicadas" aqueles casos nos que se adquiriu unha taxa indebida para o trámite desexado.
C. O IBAN (International Bank Account Number ou código internacional de conta bancaria) identifica internacionalmente e de maneira única unha conta
emitida por calquera entidade financeira, con independencia do lugar e entidade na cal se localice. A unha conta correspóndelle un único IBAN, o cal
identifica o país, a entidade, a oficina e a conta.
(1) A notificación a través do enderezo electrónico viario (DEV) supón que o interesado só será notificado por esta vía, método que pode cambiar en
notificacións sucesivas por outros medios habilitados no artigo 43 da Lei 39/2015.
(2) Art. 5 da Lei 16/1979, do 2 de outubro, sobre taxas da Xefatura Central de Tráfico:
1. Causas de exención de taxas:
a) Os membros, incluíndo o persoal técnico-administrativo, das misións diplomáticas, das oficinas consulares e das organizacións internacionais
con sede ou oficina en España, así como os seus ascendentes, descendentes e cónxuxes, que soliciten a obtención do permiso de condución
español nas condicións establecidas no artigo 24 do Regulamento xeral de condutores, aprobado polo Real decreto 818/2009, do 8 de maio.
A exención será igualmente aplicable cando soliciten os permisos de circulación que procedan conforme o grupo I do artigo 6 da presente lei,
nos casos en que sexa procedente a utilización das placas de matrícula recollidas no anexo XVIII, apartado I.B., letra a) do Regulamento xeral
de vehículos, aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro.
b) Os maiores de 70 anos que soliciten a prórroga da vixencia do permiso ou outra autorización administrativa para conducir de que sexan titulares.
c) Quen obteña autorización para o cambio de matrícula dun vehículo a motor por razóns, exclusivamente, de seguridade persoal, nos termos
que regulamentariamente se determinen.
d) Quen solicite duplicados das autorizacións administrativas para conducir ou para circular por cambio de domicilio.
e) Quen solicite a baixa definitiva dun vehículo por entrega nun establecemento autorizado para a súa destrución.
f)
Quen solicite a baixa temporal do vehículo por subtracción e a posterior cancelación pola súa aparición.
g) A Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, cando soliciten anotacións e cancelacións de
embargos e precintos no Rexistro de Vehículos, así como o Consorcio de Compensación de Seguros cando solicite datos do devandito rexistro.
2. Causas de bonificación de taxas:
Aqueles que, por razón das súas aptitudes psicofísicas, estean obrigados a solicitar a prórroga de vixencia dun permiso ou outra autorización
administrativa para conducir de que sexan titulares con frecuencia maior á que normalmente lles correspondería terán dereito a unha
bonificación do 80 por 100 da contía da taxa cando a prórroga se produza por períodos iguais ou inferiores a un ano, e reducirase a bonificación
en 20 puntos porcentuais por cada ano adicional. A taxa aboarase na súa totalidade a partir de períodos de vixencia superiores a catro anos.
Unha vez calculado o importe reducido, aplicaráselle o redondeo de cantidades aprobado con carácter xeral para as taxas da Xefatura Central
de Tráfico co fin de obter a contía que se esixirá.

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados exclusivamente para o exercicio das competencias establecidas na normativa vixente en materia de tráfico que lexitima para o devandito
tratamento. O responsable do tratamento é a Dirección Xeral de Tráfico. Poderá exercer os seus dereitos dirixindo un formulario a DXT, rúa Josefa Valcárcel, 44 - 28071 Madrid, ou ben:
protecciondedatos@dgt.es. Está previsto realizar transferencias internacionais en cumprimento da normativa comunitaria e a conservación dos datos será polo tempo necesario para cumprir coa finalidade
do tratamento.
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml

