ONURA FISKALEN ESKAERA
zerbitzu publikoak emateagatik eta udal jarduera egiteagatik ordaindu
beharreko tasetan.
-2019Eskatzailearen datuak
Izen-abizenak
NAN

Telefonoa

Helbidea
Herria

Eskaera: Aukeratutako onura fiskala eskatzea
Zerbitzua edo jarduera Uztaileko udalekuak - Euskara Zerbitzua. (7. artikulu osoa)
Hernaniko kiroldegia – Udal Kiroldegia. (7. 2A )
“Hernani” Musika Eskola Publikoa eta “Kantuz” Musika-Eskola - Hezkuntza Zerbitzua: MusikaEskola. (7. artikulu osoa)
Kultura Saileko Ikastaroak– Biteri Kultur Etxea. (7. artikulu osoa)
B. Salbuespena –
C. Hobaria %90
%50
1. mailako familia ugaria (%50)
2. mailako familia ugaria (%75)
Elkarbizitza/familia unitatearen kide guztien eskubide eta ondasunen ZINPEKO AITORPENA
Aitortzen dut Elkarbizitza - Familia unitatearen kide guztien ondare, eskubide eta diru
sarrerak aurkeztutakoak direla.
1.- Ondasun higiezinakHelbidea

Herria

Erabilera

2.- Ondasun higigarriak
a)
Ibilgailuak-
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FAMILIA EDO BIZIKIDETZA UNITATEAREN DATUAK

Baimena ematen diot espresuki HERNANIKO UDALAri, sektore publikoko edozein
entitatetatik beharrezkoak diren datuak zuzenean jasotzeko, haiekin egiazta dezan
ONURA FISKALA eskatzeko baldintza guztiak betetzen direla.
Ogasunari dagokionez, honako ziurtagiriak aterako dituzte:
• PFEZ: Zerga oinarria
• PFEZ-: Aitorpenaren laburpena
• Ondasun Higiezinak: Hiri etxebizitzen titularra
• Ondasun Higiezinak: Gipuzkoatik kanpoko etxebizitza
Izen-abizenak

Hernani, 2019ko

NAN

ren

Sinadura

a
Sinadura

2019rako KOPURUAK : Ekitaldi fiskala 2018
(2017ko ekitaldi fiskala izanez gero 2018ko kopuruak aplikatuko dira)

Kideak

90%
Hilabeteko
Urtekoa
a

50%
Hilabetekoa

50% Familia ugaria
Urtekoa

Hilabetekoa

Urtekoa

1

1.080,00

15.120,00 1.080,00 1.529,99

15.120,00

21.419,99

2

1.530,00

21.420,00 1.530,00 1.979,99

21.420,00

27.719,99

3

1.980,00

27.720,00 1.980,00 2.429,99

27.720,00

34.019,99

4

2.430,00

34.020,00 2.430,00 2.879,99

34.020,00

40.319,99

2.808,00

39.312,00

5

2.880,00

40.320,00 2.880,00 3.329,99

40.320,00

46.619,99

3.510,00

49.140,00

6

3.330,00

46.620,00 3.330,00 3.780,00

46.620,00

52.920,00

4.212,00

58.968,00

7

4.914,00

68.796,00

8

5.616,00

78.624,00
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OHARRAK
1.- Onura fiskalak zerbitzu publikoak emateagatik edo udal jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasaren
Ordenantza Fiskalaren 7. artikuluak araututakoak izango dira; eta, horiek xedapen orokorretan eta aipatutako 7.
artikuluan ezarritakoaren arabera emango dira.
2.- Eskaera honek onura fiskalak emateko bakarrik ondorioak izango ditu, bakarrik 2019an eta 2019-2020
ikasturtean.
3.- Dagokion zerbitzuaren sarrera erregistroan aurkeztu beharreko agiriak:
- Onura fiskalen eskaera-orria beteta(inprimaki honen 1. orria).
Bizikidetza-unitatearen kide guztien eskubide eta ondasunen zinpeko aitorpena (inprimaki honen 1. orria).
- Bizikidetza unitatearen kide guztien diru-sarrera guztien frogagiriak:

-Azken ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga Aitorpenaren fotokopia. Kasu batzuetan, Errenta
aitorpenaren laburpena izeneko ziurtagiria ere ekarriko da.

-Dibortzio edo banantze kasuetan, sinatutako hitzarmena edota ekonomia-ekarpenaren agiria.
4.- Errent aitorpena egin beharrik ez badute (bizikidetza-unitatearen kide guztien agiriak):
-Errenta aitorpena laburpena izeneko ziurtagiria
-Enpresaren ziurtagiria (10-T)
-Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak emandako lan bizitzari buruzko ziurtagiria edota langabeziagatik edo
beste kontzeptu batzuengatik jasotako prestazioen ziurtagiriak.
5.-Orokorrean,bizikidetza-unitatearen kideak dira eskaera- egilearen helbidean erroldatutako pertsona guztiak.
6. Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako ogasun higiezinen gaineko ondasunen ziurtagiria eta Estatutuko Ogasunak
egindako ogasun higiezinen gaineko ondasunen ziurtagiria.
7. Onura fiskala izateko, ezinbestekoa izango da Hernanin erroldatuta egotea gutxienez urtebetez eta
Hernaniko Udalarekin zorrik ez izatea.
8. Orokorrean, bizikidetza-unitatearen kideen ondare mugak ondokoak dira:
8.1 ondasun higiezinak: etxebizitza bat eta gehienezko balio katastrala 156.113,95 €-koa (familia ugariak 171.725,35
€- koa)
8.2. ibilgailu bakarra. Eta ibilgailuak ez ditu 13,99 zaldi fiskal baino gehiago eduki behar.
BEHARREZKO AGIRI GUZTIAK ENTREGATZEN EZ BADIRA, ESKABIDEAK EZEZTUKO DIRA
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