Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
1.- Definició:
És un impost de caràcter directe que grava la titularitat d'un vehicle.
2.- Qui l'ha de pagar?
L'ha de pagar la persona física o jurídica que figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació.
3.- Liquidació de l'impost.
Aquest impost és anual. No obstant, quan es tracti d'una alta o una baixa definitiva, es prorratejaran les quotes
per trimestres.
Quan s'adquireix un vehicle per primera vegada, abans de matricular-lo a la Prefactura de Trànsit, cal
autoliquidar l'impost a l'Ajuntament o també, en motiu de conveni de col·laboració, amb les gestories de la ciutat.
4.- Exemple de càlculs.
Per fer el càlcul de l'impost d'un vehicle és necessari discrepar entre la classe de vehicle. Els diferents vehicles
estan classificats en turismes, autocars, camions, tractors, remolcs i semiremolcs, ciclomotors i motos.
Cadascuna d'aquestes classificacions té diferents barems, per saber com s'aplica l'impost s'ha de tenir en
compte que pels turismes es tenen en compte el cavalls fiscals, pels autocars les places, pels camions el pes de
càrrega útil (pes màxim autoritzat menys la tara), pels tractors els cavalls fiscals, pels remolcs i semiremolcs el
pes de càrrega útil i pels ciclomotors i les motos la potència en centrímetres cúbics. La llista de les quotes
segons els diferents barems s'aprova cada any amb la corresponent ordenança fiscal.
5.- Terminis de pagament.
La forma ordinària i habitual de tributació és per rebut anual. En aquest cas, el termini de pagament és el que
aprova cada any la Junta de Govern Local. Ja fa molt anys que aquest Ajuntament té el costum de fixar el
termini que va des de primers d'abril fins a principis de juny. Però cal tenir en compte que és un tribut de
notificació col·lectiva mitjançant publicació d'anuncis i que, per tant, no és obligatori notificar-ho de forma
individualitzada. Tanmateix l'Ajuntament envia als contribuents un document d'avís que al mateix temps serveix
per anar a pagar a les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació.
En cas de liquidacions de notificació individualitzada (Amb motiu de noves altes, modificacions de valors, etc.),
el termini per efectuar el pagament és el que ve indicat en el document de notificació. Concretament, les
notificades de l'1 al 15 de cada mes, fins el 20 del mes següent i les notificades del 16 a últim dia del mes, fins el
dia 5 del segon mes següent.

