ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN ERREKARGUTIK SALBUESTEKO ESKAERA
Espte. zk.
TITULARRA - INTERESDUNA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Mugikorra

 Finkoa

PK

Herria

Probintzia

 e-posta l

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Finkoa

 Mugikorra

Harremanetarako hizkuntza
Euskara

Ele bitan

PK

Herria

Probintzia

 e-posta

Sexua
Emakumea

Harreman modua
Gizona

Besterik

ERREKARGUTIK SALBUESTEKO ETXEBIZITZA
ETXEBIZITZA (kalea, ataria, pisua, eskua…)

Paperean

Elektronikoa

ZENBAKI FINKOA

Ohiko bizileku gisa erabiltzearen froga (gutxienez 1000KWh elektrizitate edo 2000KWh gas natural kontsumitu izana zerga
sortu den momentuaren aurreko urtean)
ERREKARGUTIK SALBUESTEA (Baldintzak urte honetako urtarrilaren 1ean bete behar dira eta honekin batera
aurkeztu behar den eranskinean kasu bakoitzerako zehazten den dokumentazioarekin egiaztatu beharko dira).
5.1

Erabilera profesionaletarako, merkataritza- edo enpresa-erabilerarako etxebizitza; elkarte politikoen, elkarte
sindikalen eta enpresa elkarteen egoitza; dirua irabazteko asmorik ez duten elkarteak hartzen dituena.

5.2

Etxebizitzak eraiki dituzten sustatzaileen titulartasunekoak.

5.3

Errentan uzteko, Erakunde Publiko baten eskura utzitako etxebizitza.

5.4

Bat eginiko etxebizitzak, baldin eta, erregistroan bi finka modura eta errezibo desberdinak badituzte.

5.5

Herentzia edo banatu gabeko herentzia bidez eskuratutako etxebizitza.

5.6

Zerga kobratzeko datan alokatuta dagoen etxebizitza.
Kontratuaren data (aurretik aurkeztutako kontratuak):

5.7

Zerga sortzen den aurreko urtean, gutxienez 183 egunetan alokatuta egon den etxebizitza.
Kontratuaren data (aurretik aurkeztutako kontratuak):

5.8

Mendetasuna duten pertsona (I, II eta III maila) edo profesionalak ez diren zaintzaileen titularitateko etxebizitza.

5.9

Hirugarren adineko pertsonen egoitzetan erroldatuta daduden pertsonen titularitateko etxebizitza.

5.10 Ordenamendutik kanpo dagoen etxebizitza, aurri deklaratua edo hirigintza kudeaketari lotuta.
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5.11 Higiezinen merkatuan, saltzeko edo errentan uztekoa.
5.12 Gipuzkoatik kanpo, lan arrazoiak direla-eta, beste udalerri batera lekuz aldatu den etxebizitzaren titularra edo
ezkontidea edo izatezko bikotea.
5.13 Konpontzen ari diren higiezinak zergaren sortze datan.
Obra lizentziaren data:
5.14 Zerga sortu aurreko hiru hilabeteetan eta ondorengo bi hilabeteetan eskualdatutako etxebizitza.
5.15 Bereizketa horizontalik ez duten eta erregistroan finka bakarra diren etxebizitzak, katastroan erreferentzia bakarra
eta errezibo bakarra dutenak.
5.16 Hutsik dauden baserriak .
5.17 Zergan hobariren bat duten etxebizitzak.
5.18 Aldi baterako bizileku gisa erabiltzen den etxebizitza.
5.19 Hipersentsibilitate elektromagnetikoa duten pertsonen aldi baterako egoitza izango diren etxebizitzak.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun
politika: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenterian,
Eskatzailea / El/la solicitante
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