SOLICITUDE FRACCIONAMENTO/APRAZAMENTO
Normativa:
Artigo 46.2 do regulamento xeral de recadación (RD 939/05, 29 de xullo)
Artigos 27-28 da Ordenanza Fiscal Xeral (BOP Nº 245 de 28-12-2016

3.

Notas
1. Non se concederán fraccionamentos para débedas inferiores a 300 €
2. Non se concederán fraccionamentos ou aprazamentos cando a situación de insolvencia non sexa
provisional
O fraccionamento/aprazamento motivará a aplicación do tipo de xuro de demora (artigo 53.1 RD 939/05 e
26.6 Lei 38/2003).

DATOS DO SOLICITANTE
Dni ____________________Nome __________________________________________
Representante (se deberá aportar documentación que acredite a representación)
Dni ____________________Nome __________________________________________

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.
Rúa _________________________ nº ___ Piso ___ Porta __
Municipio ____________ C.P _______
Teléfono
Notificación electrónica (obrigatoria para os suxeitos indicados no artigo 41.3 Lei 39/2015, de
1 de outubro; voluntaria nos restantes casos)
Enderezo electrónico ______________________

DECLARANDO ATRAVESAR DIFICULTADES
CARÁCTER TRANSITORIO, SOLICITA1:

ECONÓMICAS

UN APRAZAMIENTO POR ESPAZO DE _______ MESES
UN FRACCIONAMENTO EN ____ PAGAMENTOS.

1

Débedas superiores a 300,00 euros ata 3.000,00 euros: máximo de 12 meses.
De 3.000,00 ata 6.000,00 euros: máximo de 18 meses.
Superiores a 6.000,00 euros: dous anos.

DE

DÉBEDA QUE DESEXA APRAZAR OU FRACCIONAR (Nº recibo)

GARANTÍA APORTADA (só para débedas de máis de 6.000 €) 2

IBAN da conta onde se efectuará a domiciliación bancaria dos pagos derivados do
expediente.

(*) O interesado deberá ser titular ou figurar como autorizado da referida conta.

DATA E SINATURA DA SOLICITUDE
Data _________________
Sinatura

DOCUMENTACIÓN A ADXUNTAR á solicitude:
En todos os casos:
 Documentación que acredite a representación.
Certificación bancaria o libreta bancaria original que acredite titularidad de la cuenta de cargo e IBAN
Persoas físicas:
 DESEMPREGADOS: certificado do organismo competente que acredite dita situación;
 PENSIONISTAS: certificado da Seguridade Social ou organismo competente que acredite o importe.
 RESTO
1. Copia da última nómina
2. Copia da declaración do IRPF, ou certificado da AEAT de non presentar declaración;
Persoas xurídicas:
• Escritura de constitución da sociedade.
• Última declaración do imposto de sociedades

Para as débedas iguales ou superiores a 6.000 euros e ata 12.000 euros, o obrigado tributario poderá
solicitar a exención total ou parcial da achega de garantía, mediante a achega de: declaración
responsable; xustificación documental da imposibilidade de obter aval de polo menos tres entidades
financeiras; xustificación de carecer de bens o non posuír outros distintos aos ofrecidos.
2

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE RIBEIRA, con
dirección en PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 - RIBEIRA (A CORUÑA); lopd@riveira.com. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE RIBEIRA é Servizos de Adaptación Continua
en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@riveira.com. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo.
Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse
ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE RIBEIRA dispón de formularios específicos para facilitarlle o
exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a
información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@riveira.com.

