Institut Municipal d’Hisenda
ajuntament.barcelona.cat/hisenda

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS

Us informem que l’Institut Municipal d’Hisenda us ofereix el Servei de tràmits per internet, accedint a
ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca, que permet fer les sol.licituds de devolució d’ingressos d’una manera
ràpida i senzilla, agilitzant-ne la seva tramitació.
En el cas de les persones jurídiques, entitats i professionals que representin a tercers, cal que efectueu
obligatòriament la vostra sol·licitud per internet.
Nom i cognoms o raó social

NIF/NIE/Pas.

Nom i cognoms de la persona representada (si escau)

NIF/NIE/Pas.

Carrer, plaça, etc.

Número

Població

Codi Postal

Pis

Porta

Telèfon

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica):

Si actueu com a persona representant, haureu d’aportar fotocòpia del NIF i escrit d’autorització de la vostra
representació (amb fotocòpia del DNI de la persona representada).
1.- Concepte:
☐Impost
vehicles tracció
mecànica
(IVTM)

☐Impost
activitats
econòmiques
(IAE)

☐Multa trànsit

☐Altres multes

☐Preu públic
recollida residus
(SL)

☐Impost béns
immobles
(IBI)

☐Plusvàlua
(IIVTNU)

☐Impost
☐Taxes
☐Altres
construccions,
instal·lacions i
obres (ICIO)
2.- Aporteu fotocòpia, del rebut sobre el qual sol·liciteu la devolució o, indiqueu el núm. d’identificació
del rebut:
3.- Indiqueu els anys dels quals sol·liciteu la devolució:
4.- Pel següent motiu:
☐Duplicitat de pagament (406): Cal que aporteu fotocòpia dels rebuts pagats en duplicitat.
☐Prescripció (Tributs: 405 / Multes: 404)
☐Baixa de l’activitat SL (414) / IAE (409): Indiqueu la data de baixa:
/
/
Només s’atendrà aquesta sol·licitud, si consta la baixa a l’AEAT.
☐Baixa del vehicle (410): Indiqueu la data de baixa:
/
/
Només s’atendrà aquesta sol·licitud, si consta la baixa a la Direcció General de Trànsit (DGT).
☐Error titularitat del vehicle (410): Només s’atendrà aquesta sol·licitud si al Registre de Vehicles de la
DGT consta el canvi de nom.
☐Transmissió de la propietat de l’immoble (408): Cal que aporteu el document acreditatiu (fotocòpia
escriptura, document privat, liquidació de l’impost de transmissions patrimonials, etc.).
☐Variació valors cadastrals de l’immoble (408): Només s’atendrà aquesta sol·licitud si el valor
cadastral reclamat és el mateix que consta a la Direcció General del Cadastre.
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☐Error en les dades de l’autoliquidació de plusvàlua (407): Cal que aporteu el document que
fonamenta la vostra petició.
☐Acompliment de la resolució o sentència que acompanyo (406): Cal que aporteu el document que
fonamenta la vostra petició.
☐No realització de les obres / bonificació de l’ICIO (Districte corresponent)
☐Baixa del gual / terrassa via pública (Districte corresponent)
☐Altres motius: Si el motiu de la devolució no és cap dels indicats anteriorment, cal que exposeu a
continuació les raons que motiven la vostra sol·licitud i aporteu la documentació que justifiqui la mateixa:
[RL (405) / IBI (408) / IAE (409) / IVTM (410) / SL (414) / BF(403)]:

Indiqueu breument les raons que motiven la vostra sol·licitud:

Documentació que aporteu:

DADES BANCÀRIES PER EFECTUAR LA DEVOLUCIÓ, SI AQUESTA ÉS PROCEDENT:
Adjunteu a aquesta sol·licitud, fotocòpia d'algun dels documents següents:
▪ Últim rebut domiciliat de l’Ajuntament de Barcelona on consti clarament que la persona titular del
compte bancari és la mateixa titular dels rebuts a retornar.
▪ De la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que la persona titular del compte
bancari és la mateixa titular dels rebuts a retornar.
Si no disposeu d’aquests documents, haureu d’anar a l’entitat bancària i que validin les dades que feu
constar a continuació, amb el segell de l’entitat.
DILIGÈNCIA DE
CONFORMITAT
Signatura i segell (entitat
bancària)
Data:

Emplenar tots els camps

TITULAR DEL COMPTE:
NIF:

E S

Barcelona,

(signatura)

Nom i cognoms:

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de
tramitar els procediments de recaptació de l’IMH - 0072. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir,
rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció
de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l’activitat. Així mateix, en compliment de la Llei
de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp del correu electrònic o telèfon mòbil ens
autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
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