MATRIKULA TURISTIKOA
GARRANTZITSUA: Edozein buruzagitzatan izapidea egin baino lehen, aurretiko zita eskatu behar duzu.

Eskaera:

inprimaki

ofizialean.

(www.dgt.es

Ikuskaketa
indarrean.

Teknikoaren

Txartela

IITarekin

orrialdean inprimaki eskuragarria)

Tasa 96,80 €ko zenbatekoagatik, izan ezik
ziklomotoreak 27,00 €. (Ez dago eskudirutan
ordaintzerik)
Interesdunaren identifikazioa:

Helbidea
duen
Udaletxearen
ZirkulazioZergaren ordainketa/esentzioaren egiaztagiria
(original edo fotokopia).

MATRIKULA ARRUNTERA IGAROTZEA
Eskaera, 96,80 €ko zenbatekoagatik tasa, izan
ezik ziklomotoreak 27,00 € eta interesdunaren
identifikazioa.
(Ez
dago
eskudirutan
ordaintzerik)

□

Tituludunaren nortasuna eta helbidea
egiaztatzen dituena (NAN, gida-baimena
espainiarra, egoitza-txartela, pasaportea
gehi Atzerritarren Identifikazio Zenbakia).

□

Adingutxikoak edo ezgaituak: aita, ama
edo tutorearen datuak eta sinadura, bere
NAN.-a eta iharduten duten kontzeptua
egiaztatzen duen dokumentua.

Garraio-Bitarteko Batzuei buruzko Zerga
Bereziaren
ordainketa
edo
esentzioaren
egiaztagiria.
(matrikulazio-zerga,
Zerga
Agentzia Estatalaren 576 edo 06 eredua,
www.aeat.es)

Zerga-Administrazioaren
Baimena:
(Aduanak) eskatzailearen eskubidea onartuz
matrikula turistikoaren erregimenera eta non
agertzen den, zein eperako ematen den, marka
eta ibilgailuaren bastidore-zenbakia.

Zerga-Administrazioaren dokumentua BEZaren
ordainketa/esentzioa egiaztatuz eta Aduanen
dokumentua (DUA), eskubide arantzelarioen
ordainketa/esentzioa
egiaztatuz,
ibilgailu
inportatua bada.

Ibilgailuaren dokumentazioa: ITV txartela
elektronikoa (NIVE) edo ITV txartela paperean
salmenta-eginbidez edo, hori ezean, fakturaz.

Aurreko dokumentuez landa, ibilgailuaren
tituluduna aldatzen bada: igorpen-eskaera,
54,00 €ko zenbatekoagatik tasa, izan ezik
ziklomotoreak 27’00€, salerosketa-kontratua eta
igorpen patrimoniales zerga (620 eredua).

Eskatzaileak helbidea duen Udaletxearen
Zirkulazio-Zergaren
ordainketa
edo
esentzioaren egiaztagiria

MATRIKULA TURISTIKOAREN
LUZAPENA
(Eman zen epea amaitu baino lehen eskatzen da,
zeren eta kontrako kasuan, matrikula turístico berria
eskatu beharko da. Baimena eman zuen Trafikoko
Buruzagitzan eskatzen da)

Zerga-Administrazioaren
erakunde
eskumendunaren baimena (Aduanak) non,
emandako luzapenaren epe berria agertzen
den, marka eta ibilgailuaren bastidorearen
marka eta zenbakia.
Zerga-Administrazioaren
Erakunde
eskumendunaren dokumentua non bidezko
diren zergen ordainketa edo esentzioa
egiaztatzen den.
20,20 €ko zenbatekoagatik eskaera eta tasa.
(Ez dago eskudirutan ordaintzerik)

Ibilgailuaren dokumentazioa: zirkulazio-baimena
eta IIT txartela.
Helbidea
duen
Udaletxearen
zirkulaziozergaren
ordainketa
edo
esentzioaren
egiaztagiria (original edo fotokopia)
OHARRA: Izapidea titularrak aurkezten ez
badu, honek sinatutako baimena eta bere
NANa beharrezkoa izango dira, non doaneko
izaera adieraziko den (www.dgt.es-n eredu
eskuragarria).
Goian eskatutako daturen batek frogagiri
fede-emailea
ez
badu,
dokumentazio
gehigarria eska daiteke.

Eguneratua: 2017/06/08

