DECLARACIÓN de carácter temporal DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR
DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (IIVTNU) Plusvalía
Presentación de documentación como consecuencia da sentenza do Tribunal Constitucional
182/2021de 26 de outubro de 2021 e do R.D.Lei. 26/2021

Facenda Municipal

REPRESENTANTE

INTERESADO

Mod. 22_001
N.I.F.

Apelidos e Nome ou Razón social

Enderezo (Rúa, Avda….)
Cód. Postal

Número

Población

N.I.F.

Provincia

Planta

Porta

Teléfono

Correo electrónico

Apelidos e Nome ou Razón social

Enderezo (Rúa, Avda….)
Cód. Postal

Portal

Número

Población

Portal

Provincia

Planta

Puerta

Teléfono

Correo electrónico

Declaración
O abaixo firmante, en cumprimento do disposto no artigo 110.1 do R.D.Lex. 2/2004, de 5 de marzo, polo quer se aaproba o Texto Refundido da Lei
de Facendas Locais, e na correspondente Ordenanza Fiscal número 13, artigo 14, pon en coñecemento dese Concello, o otorgamento do documento
que adxunta, por si o acto ou contrato que conten pudera orixinar a realización de feito imponible gravado por dito imposto..

Identificación do inmoble:
Referencia catastral:

Identificación da outra parte (comprador, causante, donante, etc)
NIF

Apelidos e nome ou razón social

Documento de transmisión: Escritura pública, adxudicación xudicial, contrato privado, etc
Notario

Nro Protocolo

Exercicio

Contrato privado

Solicitude non suxeción por inexistencia de incremento do valor do terreo.
Observacions
OPCIONS PARA DETERMINAR A BASE IMPONIBLE

CLASE DE TRANSMISIÓN

Plusvalía real (Diferencia entre valor adquisición e transmisión)
Artigos 104.5e 107.5 do TRLHL. (1)

Compraventa
Herdanza/legado
Adxudicación
Pacto de mellora

Solicita a liquidación máis beneficiosa para obligado (1)

Outros:

Plusvalía obxectiva (Valor do solo a efectos
IBI) Artigo 107 apartados 1 a 4 do TRLHL

O suxeto pasivo, ou no seu defecto o presentador, manifesta baixo a súa responsabilidade que son certos os datos consignados e que acompaña o
documento que orixina a transmisión.
Dou a miña autorización para que o Concello de Oleiros consulte ou obteña aqueles documentos elaborados por calquera Administración
ou notario cuxa aportación sea preceptiva neste procedemento, de conformidade co disposto na sua normativa e o Reglamento General
de Protección de Datos (UE-2016/679, de 27 de abril).

(1) De obtar por algunha destas dúas opcións, deberá aportar ademáis a escritura de adquisición anterior ou no caso de
herdanzas o imposto de sucesións e doacións, de non presentar dita documentacón calcularase pola opción obxectiva
Oleiros, a_________________________________
Asinado

