SOLICITUDE DE APRAZAMENTO OU FRACCIONAMENTO DE DÉBEDAS
Solicita (marque un recadro das dúas opcións)

Fraccionamento

Aprazamento

1. DATOS DO TITULAR DO RECIBO
Nome e apelidos ou razón social:

NIF/NIE:

Enderezo (para os efectos de notificación):

C. p.:

Concello:

Provincia:

Tel1.:

Tel2.:

Fax:

Correo-e:

2. DATOS DO SOLICITANTE
Nome e apelidos ou razón social:

NIF/NIE:

Enderezo (para os efectos de notificación):

C. p.:

Concello:

Provincia:

Tel1.:

Tel2.:

Fax:

Correo-e:

Marque un ou varios recadros. Indique a continuación os exercicios e o obxecto tributario. No caso de vehículos indique a matrícula. No caso de IBI
indique a referencia catastral. Se elixe taxas indique a cal se refire. No caso dun expediente escriba o número. Recorde que nalgúns casos se lle pode
esixir a presentación dun aval bancario. Ademais deberá achegar unha copia cotexada do NIF/NIE do titular do recibo, un certificado IBAN ou unha copia
de calquera documento no que figure o seu número de conta e o seu nome. No caso de representación deberá achegarse ademais a documentación
correspondente (copia do seu NIF/NIE, poder de representación ou no seu caso escritura de apoderamento).
En caso de dúbida, a lexislación relativa a aprazamentos e fraccionamentos atópase recollida nos artigos do 44 ó 54 do Regulamento xeral de recadación.
IBI
IVTM
IAE
TAXAS E P. P.
OUTRAS DÉBEDAS
TODAS AS DÉBEDAS
(indique cales)

NÚM. DE PRAZOS
E MOTIVOS DA
SOLICITUDE
Lugar e data:

Asdo.:

........................................................................., ....................... de ........................................................................ de 20........
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Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R.d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es

XESTIÓN TRIBUTARIA E CATASTRAL

