SERVIZO DE XESTIÓN RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Modelo

T04

Domiciliación de recibos

Solicitante
DNI-NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/Razón social

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Andar

Porta

Teléfono

Correo electrónico

Representante
DNI-NIF/NIE

Nome e apelidos

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira
Teléfono

Correo electrónico

Obxecto tributario
Imposto sobre bens inmobles IBIU/IBIR con referencia catastral
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica IVTM do coche matrícula:
Imposto sobre actividades económicas IAE con referencia:
Taxa por ocupación de vía pública con mesas e cadeiras OMS con licencia número:
Taxa por entrada de vehículos a través de beirarrúas VADO con licencia número:
Titular do recibo:

DNI-NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/Razón social

Domiciliación

Alta

Baixa

Modificación

IBAN (número internacional de conta bancaria

Conta de domiciliación:

Santiago de Compostela, _____ de _________________ de 20__

Rexistro número:

Expediente número:
Asinado: ________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

SERVIZO DE XESTIÓN RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Modelo

Domiciliación de recibos

T04

PARA CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE
INSTRUCCIÓNS XERAIS
A.
B.
C.

O impreso pódese cumprimentar a man (con maiúsculas tipo imprenta) ou electrónicamente, enchendo os campos correspondentes.
Logo de cumprimentado, imprímao e presénteo asinado nos Rexistros do Concello de Santiago, nos rexistros da Administración Xeral do
Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes.
Tamén se pode remitir mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro

INSTRUCCIÓNS PARTICULARES
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitante: O solicitante coincidirá co titular da conta na que se domicilia o recibo e poderá actuar por medio de representante.
Representante: Os seus datos só se cumprimentan cando se teña designado. A representación deberá acreditarse con poder bastante,
mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente, ou por comparecencia persoal do obrigado tributario.
Obxecto tributario: Sinale os obxectos tributarios que domicilia
Domiciliación: Sinale Alta, Baixa ou Modificación dependendo de se está a dar de alta a domiciliación, se está a dar de baixa a
domiciliación ou se está a cambiar a conta de domiciliación do obxecto tributario
Documentación: Cómpre presentar documento acreditativo da titularidade da conta bancaria nos supostos de alta e modificación da
domiciliación

INFORMACIÓN
As domiciliacións terán validez por tempo indefinido, se ben os solicitantes poderán anulalas en calquera momento. Tamén poderán
trasladalas a outras entidades financeiras, poñéndoo en coñecemento do Concello de Santiago antes da data límite que se sinala no punto
seguinte.
Establécese como data límite para a admisión das solicitudes de domiciliación ou de traslado o día anterior do comezo do período de
recadación voluntaria, a partir da que producirán efecto. Calquera solicitude presentada fóra de prazo surtirá efectos para o exercicio
seguinte.
A domiciliación deixará de ter validez cando sexa anulada polo interesado, cando sexa rexeitada pola entidade financeira ou cando o
Concello dispoña expresamente a súa invalidez por razóns xustificadas.

TRAMITACIÓN
Os datos consignados incorporaranse aos ficheiros do Concello referidos ao ámbito tributario, concretamente ao de recibos domiciliados.

NORMATIVA REGULADORA
Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria
Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o regulamento xeral de recadación
Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público.

