◗ Rexistro de entrada

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes
ficheiros do Concello de Pontevedra. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso. cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

850
Comunicación de alta /modificación de datos fiscais

20080515

 Obrigado tributario:


CIF/NIF/NIE



Primeiro Apelido



Segundo Apelido



Nome (ou denominación social)



Tlfs



Letra



Correo electrónico



Bloque

 Enderezo fiscal:


Tipo de vía (rúa, praza...)



Nome da vía



Km



Letra



Andar



Porta



Toponimia



CP



Municipio



Provincia



Número



Portal



Escaleira

 Datos representante, (cando proceda, e sempre para persoas xurídicas)


Primeiro Apelido



Segundo Apelido



Nome



NIF/NIE



Tlf.



Enderezo: Tipo de vía (rúa, praza, etc)



Nome da vía



Número



Andar



Localidade



Provincia





Letra

Escaleira



Letra


CP

Declaro que, en cumprimento da obrigación que establece o artigo 48.3 da Lei xeral tributaria (Lei 58/2003, do 17 de
decembro), o domicilio arriba indicado e o lugar de localización do obrigado tributario nas súas relacións coa administración
tributaria, esto é o meu domicilio fiscal e os meus datos fiscais.



Pontevedra,

de



Sinatura interesado

de 20
 Sinatura

representante

Deberase achegar a seguinte documentación:




Copia dos CIF/NIF/NIE
Para as persoas físicas que actúen por representación bastará con que as dúas persoas asinen este impreso
Para as persoas xurídicas, documento que acredite a representación

AO SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
Concello de Pontevedra, Praza de España s/n 36071 Pontevedra

Tlf. 986 804 300
Exemplar para o Concello

 Instruccións para cumprimentar a solicitude
 Datos

solicitante. A persoa solicitante será a obrigada ao pagamento e poderá actuar por medio de representante.

 Datos

representante. Só se cumprimentarán estes datos cando a persoa solicitante actúe a través dun representante asignado. En caso
de persoas xurídicas (representación legal) a representación deberá acreditarse con poder bastante, mediante
documento público ou privado con sinatura debidamente lexitimada notarialmente ou por comparecencia, debendo
xuntar copia da tarxeta do CIF. En caso de persoas físicas (representación voluntaria), bastará con que o
representante asine esta solicitude, xunto co solicitante no espacio reservado para elo, e acheguen copia dos
NIF..

 Información
A comunicación destes datos producirá efectos a partires do día en que teña entrada no rexistro xeral de entrada deste Concello, o que non
impedirá que os procedementos que se tiveran iniciados de oficio antes da comunicación da dito cambio, poidan continuar tramitándose polo
órgano correspondente ao domicilio inicial. (art. 48 da LXT).
Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara toda a documentación precisa, concederáselle ao
interesado o prazo de dez días para que subsanen as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase a
solicitude sen máis trámites.

 Normativa reguladora
Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria. (LXT)
Real decreto 1065/2007, de 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección
tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos. (RXPXIT).
Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación (RXR)

