SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE TAXES O
SANCIONS

MOD. 17/2018-03-CAT

IMPRIMIR

DEVOLUCIÓ DE TAXA

DEVOLUCIÓ DE SANCIÓ

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Primer cognom:

Segon cognom:

Nom/Raó social:

NIF/NIE/CIF:

Tipus de via:

Nom de la via:

Bloc:

Portal:

Codi postal:

Província:

Correu electrònic:

Telèfon:

Número:

Escala:

Planta:

Porta:

KM:

Municipi:

 Adreça Electrònica Viària (1)

Vull rebre la notificació mitjançant

 Correu postal

COD. DIR3: E00130201

Import sol·licitat:

DEVOLUCIÓ DE TAXA
Tipus de taxa:

HEU D’ADJUNTAR JUSTIFICANT DE LA/LES TAXA/ES

MOTIU/S DE SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ:

 Causes d’exempció o bonificació (2):
 Pagament excessiu o duplicat

 Resolució de recurs o reclamació

 Reserva de domini en transferència vehicle

 Causa de no-subjecció a la taxa

 Altres/Aclariment:

DEVOLUCIÓ DE SANCIÓ
Número d’expedient:

HEU D’ADJUNTAR JUSTIFICANT DE LA SANCIÓ I DE PAGAMENT

MOTIU/S DE SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ:

 Resolució de recurs

 Sobreseïment de la sanció

 Reducció del 50%

 Pagament excessiu o duplicat

 Altres/Aclariment:

L’abonament es farà mitjançant transferència bancària al compte amb l’IBAN següent (24 caràcters):

________________, ___ d _________________ de 20____

Firma de la persona interessada

INSTRUCCIONS
A. Presenteu els justificants de taxes o sancions reclamades.
B. Adjunteu còpia de resolució del recurs o reclamació, en cas de ser la causa de devolució.
C. L'IBAN (International Bank Account Number o codi internacional de compte bancari) identifica internacionalment i de manera única un compte emès
per qualsevol entitat financera amb independència del lloc i entitat en la qual es localitzi. A un compte li correspon un únic IBAN, el qual identifica el país,
l'entitat, l'oficina i el compte.
(1) La notificació a través de l'adreça electrònica viària (DEV) comporta que la persona interessada només rebria notificacions per aquesta via, mètode
que pot canviar en notificacions successives per altres mitjans habilitats en l'article 43 de la Llei 39/2015.
(2) Art. 5 de la Llei 16/1979, de 2 d'octubre, sobre taxes de la Prefectura Central de Trànsit:
1.- Causes d'exempció de taxes:
a) Els membres, incloent-hi el personal tecnicoadministratiu, de les missions diplomàtiques, de les oficines consulars i de les organitzacions
internacionals amb seu o oficina a Espanya, així com els seus ascendents, descendents i cònjuges, que sol·licitin l'obtenció del permís de
conduir espanyol en les condicions establertes en l'article 24 del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de
maig. L'exempció també serà aplicable quan sol·licitin els permisos de circulació que siguin procedents d'acord amb el grup I de l'article 6 de la
present Llei, en els casos en què sigui procedent la utilització de les plaques de matrícula recollides a l'annex XVIII, apartat I.B. lletra a), del
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
b) Les persones més grans de 70 anys que sol·licitin la pròrroga de la vigència del permís o una altra autorització administrativa per conduir de
què siguin titulars.
c) Els qui obtinguin autorització per al canvi de matrícula d'un vehicle de motor per raons, exclusivament, de seguretat personal, en els termes
que es determinin reglamentàriament.
d) Els qui sol·licitin duplicats de les autoritzacions administratives per conduir o per circular per canvi de domicili.
e) Els qui sol·licitin la baixa definitiva d'un vehicle per l'entrega a un establiment autoritzat per destruir-lo.
f)
Els qui sol·licitin la baixa temporal del vehicle per sostracció i la posterior cancel·lació per haver-lo recuperat.
g) L'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, quan sol·licitin anotacions i cancel·lacions
d'embargaments i precintaments en el Registre de Vehicles, així com el Consorci de Compensació d'Assegurances quan sol·liciti dades d'aquest
Registre.
2.- Causes de bonificació de taxes:
Aquells que per raó de les seves aptituds psicofísiques estan obligats a sol·licitar la pròrroga de vigència d'un permís o una altra autorització
administrativa per conduir de què siguin titulars amb una freqüència superior a la que normalment els correspondria tindran dret a una
bonificació del 80 per 100 de la quantia de la taxa quan la pròrroga sigui per períodes iguals o inferiors a un any, reduint-se la bonificació en 20
punts percentuals per cada any addicional. La taxa s'abonarà totalment a partir de períodes de vigència superiors a quatre anys. Una vegada
calculat l'import reduït, se li aplicarà l'arrodoniment de quantitats aprovat amb caràcter general per a les taxes de la Prefectura Central de
Trànsit a fi d'obtenir la quantia per exigir.

Les dades de caràcter personal recollides en aquest formulari seran tractades exclusivament per a l'exercici de les competències establertes a la normativa vigent en matèria de trànsit, que legitima aquest
tractament. El responsable del tractament és la Direcció General de Trànsit. Podrà exercir els seus drets dirigint formulari a: DGT, carrer Josefa Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bé: protecciondedatos@dgt.es.
Es preveu realitzar transferències internacionals en compliment de la normativa comunitària i la conservació de les dades serà pel temps necessari per complir amb la finalitat del tractament.
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml

