Espacio reservado para o
Rexistro de Entrada

SOLICITUDE BONIFICACIÓN NO IBI PARA FAMILIAS NUMEROSAS
Obligado Tributario
NIF/CIF

Apelidos ou Razón social

Tipo Vía

Enderezo

C.P.

Nome
Número

Municipio

Portal

Escaleira

Provincia

Andar

Porta

Teléfono

Representante
NIF/CIF

Apelidos ou Razón social

Tipo Vía

Enderezo

C.P.

Nome

Número

Municipio

Provincia

Portal

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

EXPON:

1.-Que en relación á vivenda que a continuación indicase, danse os condicionantes establecidos no artigo 4, apartado 2 da
Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, correspondente á aplicación dunha bonificación
entre o 10% e ol 50 % da cota íntegra do imposto, por familia numerosa; según o número de fillos, acompañando á presente
solicitud , no seu caso, a seguinte documentación: (Deberá presentar orixinais para o cotexo das fotocopias)
1.- Fotocopia do titulo acreditativo da condición de familia numerosa
2.- Fotocopia do último recibo do IBI ou do acordo catastral no que conste a referencia catastral de inmoble.
3.- Fotocopia do DNI do titular do inmoble (obrigado tributario), e no seu caso, o do seu representante
4.- Fotocopia da última declaración da renta de tódolos membros da unidade familiar, no seu defeuto, certificación
anual de ingresos, expedida pola empresa, organismo, etc. onde traballen ou presten os seus servizos.
2.- Que a vivenda pola que solicito a citada bonificación constitúe a miña residencia habitual e na que estou empradroado
xunto coa miña familia, é a seguinte:
Referencia catastral

3.-Que cúmprense o resto dos requisitos establecidos no artigo 4.2 da citada Ordenanza Fiscal para poder gozar da dita
bonificación.
SOLICITA:
A concesión da citada bonificación.
Como solicitante da presente
bonificación, autorizo expresamente ao Concello de Oleiros a
poder recabar de calquera outra administración, empresa,
entidade ou particular, a información necesaria para verificar
os datos por mín declarados e a documentación aportada.
AUTORIZACION EXPRESA:

En Oleiros, a ____________________________________
O Obrigado Tributario ou o seu representante,

Fdo.:___________________________________________
SR ALCALDE DO CONCELLO DE OLEIROS

Imprimir impreso

Borrar todo

EXEMPLAR PARA O CONCELLO

Espacio reservado para o
Rexistro de Entrada

SOLICITUDE BONIFICACIÓN NO IBI PARA FAMILIAS NUMEROSAS
Obligado Tributario
NIF/CIF

Apelidos ou Razón social

Tipo Vía

Enderezo

C.P.

Nome
Número

Municipio

Portal

Escaleira

Provincia

Andar

Porta

Teléfono

Representante
NIF/CIF

Apelidos ou Razón social

Tipo Vía

Enderezo

C.P.

Municipio

Nome

Número
Provincia

Portal

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

EXPON:

1.-Que en relación á vivenda que a continuación indicase, danse os condicionantes establecidos no artigo 4, apartado 2 da
Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, correspondente á aplicación dunha bonificación
entre o 10% e ol 50 % da cota íntegra do imposto, por familia numerosa; según o número de fillos, acompañando á presente
solicitud , no seu caso, a seguinte documentación: (Deberá presentar orixinais para o cotexo das fotocopias)
1.- Fotocopia do titulo acreditativo da condición de familia numerosa
2.- Fotocopia do último recibo do IBI ou do acordo catastral no que conste a referencia catastral de inmoble.
3.- Fotocopia do DNI do titular do inmoble (obrigado tributario), e no seu caso, o do seu representante
4.- Fotocopia da última declaración da renta de tódolos membros da unidade familiar, no seu defeuto, certificación
anual de ingresos, expedida pola empresa, organismo, etc. onde traballen ou presten os seus servizos.
2.- Que a vivenda pola que solicito a citada bonificación constitúe a miña residencia habitual e na que estou empradroado
xunto coa miña familia, é a seguinte:
Referencia catastral

3.-Que cúmprense o resto dos requisitos establecidos no artigo 4.2 da citada Ordenanza Fiscal para poder gozar da dita
bonificación.
SOLICITA:
A concesión da citada bonificación.
Como solicitante da presente
bonificación, autorizo expresamente ao Concello de Oleiros a
poder recabar de calquera outra administración, empresa,
entidade ou particular, a información necesaria para verificar
os datos por mín declarados e a documentación aportada.
AUTORIZACION EXPRESA:

En Oleiros, a ____________________________________
O Obrigado Tributario ou o seu representante,

Fdo.:___________________________________________
SR ALCALDE DO CONCELLO DE OLEIROS

EXEMPLAR PARA O INTERESADO

Espacio reservado para o
Rexistro de Entrada

SOLICITUDE BONIFICACIÓN NO IBI PARA FAMILIAS NUMEROSAS
Obligado Tributario
NIF/CIF

Apelidos ou Razón social

Tipo Vía

Enderezo

C.P.

Nome
Número

Municipio

Portal

Escaleira

Provincia

Andar

Porta

Teléfono

Representante
NIF/CIF

Apelidos ou Razón social

Tipo Vía

Enderezo

C.P.

Municipio

Nome

Número
Provincia

Portal

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

EXPON:

1.-Que en relación á vivenda que a continuación indicase, danse os condicionantes establecidos no artigo 4, apartado 2 da
Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, correspondente á aplicación dunha bonificación
entre o 10% e ol 50 % da cota íntegra do imposto, por familia numerosa; según o número de fillos, acompañando á presente
solicitud , no seu caso, a seguinte documentación: (Deberá presentar orixinais para o cotexo das fotocopias)
1.- Fotocopia do titulo acreditativo da condición de familia numerosa
2.- Fotocopia do último recibo do IBI ou do acordo catastral no que conste a referencia catastral de inmoble.
3.- Fotocopia do DNI do titular do inmoble (obrigado tributario), e no seu caso, o do seu representante
4.- Fotocopia da última declaración da renta de tódolos membros da unidade familiar, no seu defeuto, certificación
anual de ingresos, expedida pola empresa, organismo, etc. onde traballen ou presten os seus servizos.
2.- Que a vivenda pola que solicito a citada bonificación constitúe a miña residencia habitual e na que estou empradroado
xunto coa miña familia, é a seguinte:
Referencia catastral

3.-Que cúmprense o resto dos requisitos establecidos no artigo 4.2 da citada Ordenanza Fiscal para poder gozar da dita
bonificación.
SOLICITA:
A concesión da citada bonificación.
Como solicitante da presente
bonificación, autorizo expresamente ao Concello de Oleiros a
poder recabar de calquera outra administración, empresa,
entidade ou particular, a información necesaria para verificar
os datos por mín declarados e a documentación aportada.
AUTORIZACION EXPRESA:

En Oleiros, a ____________________________________
O Obrigado Tributario ou o seu representante,

Fdo.:___________________________________________
SR ALCALDE DO CONCELLO DE OLEIROS

EXEMPLAR PARA O REXISTRO

