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46.195 – LLOMBAI (València) CIF: P4615800B

COMUNICACIÓ IIVTNU A EFECTES DE INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT
ART. 254 LLEI HIPOTECARIA (Comunicació del impost sobre el creixement del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

Dades de la persona adquirent/interessada
Nom i Cognoms / Raó social
DNI/NIF

E-mail

Direcció

Telf1
Municipi

Telf2
Codi Postal

Dades del representant
Nom i Cognoms / Raó social
DNI/NIF

E-mail

Direcció

Telf1
Municipi

Telf2
Codi Postal

Dades del transmitent
Nom i Cognoms / Raó social
DNI/NIF

E-mail

Direcció

Telf1
Municipi

Telf2
Codi Postal

Dades de transmissió
Document

Data

Acte que origina la meritació

Classe de dret transmès

Notari

Núm. Protocol

Dades del objecte tributat
Referencià cadastral

Municipi

Direcció

Comunique l'atorgament del document indicat per si l'acte o contracte que conté pot donar lloc a la realització del fet imposable de l'Impost sobre l'Increment
de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en compliment del que estableix l'article 254 de la Llei Hipotecària (modificat per la Llei 16/2012, de 24 de
desembre), d'acord amb el que preveu l'article 100.6 b) del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals
Lloc

Firma

El fet que es faça ús de la present comunicació per a inscriure un document al Registre de la Propietat, no eximeix l’obligació del subjecte passiu de
presentar la corresponent declaració al termini i amb els requisits establerts legalment

Conforme al que és dis-pon en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquest Organisme,
com responsable del fitxer, l’informa que les dades de caràcter personal contesses en aquest imprès, documentació aportada i annexos, poden
ser inclosos en un o varius fitxers destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. En facilitar el seu telèfon
o la seua adreça de correu consent expressament la comunicació, per tals mitjans, d'informació tributària relacionada amb aquesta sol·licitud.
Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per escrit, aportant fotocòpia del seu DNI o de qualsevol altre
document valgut que ho identifique, a la següent adreça: Plaça Major,1 46195- Llombai

