HERRITARREN DATUEN FORU ERROLDAN
ALTA HARTZEKO AITORPENA
Hemen emandako informazioa xede jakin honetarako bakarrik ematen da: inprimakiak betetzerakoan
eta, oro har, zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzerakoan administrazioaren proaktibitatea bultzatzeko.
Emandako informazioak EZ ditu zerga eremuari dagozkion identifikazio eta harremanetarako
datuak aldatuko. Zure zerga datuak aldatu nahi badituzu, gogorarazi nahi dizugu 030 eredua bete
behar duzula, edo 036 eredua, jarduera ekonomikoa, enpresariala edo profesionala egiten buduzu.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
IFZ/IFK

Izen abizenak edo Sozietate izena

Emakumea
Gizona

HARREMANETARAKO DATUAK
OHIKO HELBIDEA
Helbidea (*)

Atari zk.

Posta kodea (*)

Letra

Udalerria (*)

Eskailera

Solairua

Eskua

Probintzia (*)

BESTE DATU BATZUK
Telefonoa

Telefono mugikorra

Faxa

e-Posta helbidea

JAKINARAZPENETERAKO HELBIDEA
Jakinarazpeneterako tokia
Ohiko helbidea

Jakinarazpenetarako helbidea

P. kutxatila

Eremu hau bete behar da jakinarazpenetarako helbidea eta zerga helbidea bat ez datozenean. Zehaztu
etxebizitza den edo posta kutxa den.
JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA
Helbidea

Atari zk.

Posta kodea

Udalerria

Letra

Eskailera

Solairua

Eskua

Probintzia

P. KUTXATILA
P. kutxatila

Posta kodea

Udalerria

Probintzia

(*) ikurra daukaten eremuak nahitaez bete behar dira. /
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HARREMANETARAKO HOBETSITAKO AUKERAK
Komunikaziotarako hizkuntza (*)

Euskara

Gaztelera

Euskara aukeratzen baduzu, euskaraz bidaliko dira komunikazioak eta jakinarazpenak, prozesu
administratiboak horretarako egokitzen diren neurrian. Gainerako kasuetan, berriz, bi hizkuntza ofizialetan
bidaliko dira komunikazioak eta jakinarazpenak.
Komunikaziorako modua (*)

Elektronikoa

Posta

"Elektronikoa" aukeratuz gero, kontuan izan:
Komunikazioak eta jakinarazpenak modalitate honetan bakarrik egingo dira. Egoitza Elektronikoak
jakinarazpenetarako eskaintzen duen plataforma seguruan sartu ahal izateko, Egoitza Elektronikoan
onartutako sinadura elektroniko aurreratua eduki behar da. Egoitza elektronikoan jarduketa bat jakinarazteko
dagoela jakite aldera, posta elektroniko bat adierazi beharko duzu abisua bertan jasotzeko.
"Posta arrunta" aukeratuz gero, kontuan izan:
Komunikazioak eta jakinarazpenak modalitate honetan egingo dira, non eta, araudiak ez duen agintzen
administrazioarekin jakinarazpen elektronikoa erabili beharra dagoela. Jakinarazpenak posta bidez
jakinarazteaz gain, eskuragarri jarriko dira Egoitza Elektronikoan, haien edukia borondatez ikusi ahal izan
dadin.

(*) ikurra daukaten eremuak nahitaez bete behar dira. /

, 201

ko

(a)ren

(a)

Izptua. (Sinadura eta zigilua)

Datu Pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazten dizu eskuratzen
dituen datuak prozesu hau kudeatzeko helburu duen fitxategian sartuko direla. Nahi izanez gero, atzitze, zuzentze, ezerezte eta aurka egiteko
eskubideak erabil ditzakezu Departamentuko Idazkaritza Teknikoaren ondorengo helbidera idatzizko eskaera bat bidaliz: Gipuzkoa plaza, z/g,
20004 Donostia, edo egoitza elektronikoaren bitartez: https://www.egoitza.gipuzkoa.eus
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