◗ 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.

870
Solicitude de devolución de ingresos indebidos

20080516

 Datos solicitante


Primeiro Apelido



Nome (ou denominación social)



CIF/NIF/NIE



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



Número



Localidade





Letra

Escaleira



Segundo Apelido



Tlf.



Nome da vía



Andar



Provincia



Segundo Apelido



Tlf.



Nome da vía



Andar



Provincia



Letra


CP



CP

 Datos representante (cando proceda)


Primeiro Apelido



Nome



NIF/NIE



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



Número



Localidade





Letra

Escaleira



Letra

 Datos da conta na que se fará a devolución, e cuxo titular é o solicitante


Banco ou Caixa



Código de conta cliente



Entidade



Oficina



DC



Número de conta

 Datos do recibo ou liquidación (a encher só no caso de non poder achegar o recibo/liquidación orixinal)


Núm Recibo/Liquidación



Concepto tributario



Exercicio

 O solicitante EXPÓN que: (marque o que proceda)





Produciuse unha duplicidade no pago débedas tributarias ou sancións.
A cantidade pagada foi superior ao importe a ingresar resultante dun acto administrativo ou dunha autoliquidación.
Ingresáronse cantidades correspondentes a débedas ou sancións tributarias despois de transcorrer os prazos de prescrición.
Aínda non se executou a devolución recoñecida nunha resolución dun recurso ou reclamación económico- administrativa, en sentenza ou
outra resolución xudicial ou en calquera outro acordo que anule ou revise liquidacións ou outros actos administrativos
 Aínda non se executou a devolución recoñecida nun procedemento de aplicación dos tributos ou nun procedemento de rectificación de
autoliquidacións.
 En calquera outro caso indíqueo:



Pontevedra,

de



Sinatura solicitante

de 20
 Sinatura

representante

Advertencias: DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR (ler atentamente as indicacións do reverso)

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

◗ Rexistro de entrada

 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 a representación deberá acreditarse con poder bastante, mediante documento público ou
privado con sinatura debidamente lexitimada notarialmente ou por comparecencia. En caso de persoas físicas,
bastará con que o representante asine esta solicitude, xunto co solicitante no espacio reservado para elo, e
acheguen copia dos NIF.

 Información
A execución da devolución farase, no seu caso, exclusivamente mediante transferencia bancaria, polo que é imprescindible sinalar os vinte
díxitos dunha conta corrente na que alomenos figure como cotitular o obrigado tributario.
Soamente poderán solicitar a devolución os obrigados tributarios, ou, no seu caso, os seus sucesores.
É necesario encher un impreso por cada concepto do que solicite a devolución.
En conceptos tributarios deberá indicar se se trata de:
IBI .........................................Imposto sobre bens inmobles.
IAE .........................................Imposto sobre actividades económicas.
IVTM .....................................Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
QUIOSCOS............................Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial pola instalación de quioscos na vía pública.
VADOS ..................................Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento de
mercadorías de calquera clase.
MESAS E CADEIRAS............Taxa pola ocupación de terreos de uso público de mesas e cadeiras con finalidade lucrativa.
MERCADOS ..........................Taxa polos postos, barracas, casetas de venta, espectáculos ou atraccións situados en terreos de uso
público, industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica.
LIXO ......................................Taxa pola recollida do lixo no rural.
IIVTNU ...................................Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (PLUSVALÏA).
DOCADM ...............................Taxa pola expedición de documentos administrativos.


Prazo de presentación desta solicitude será o prazo de prescrición: Prescribirán aos catro anos os dereitos a solicitar e a obter as
devolucións de ingresos indebidos. O dereito a solicitalas contarase desde o día seguinte a aquel en que se
realizou o ingreso indebido ou desde o día seguinte á finalización do prazo para presentar a autoliquidación se o
ingreso indebido se realizou dentro do devandito prazo. O dereito a obtelas contarase dende o día seguinte á data
de notificación do acordo onde se recoñeza o dereito a percibir a devolución.



Documentación a achegar: necesariamente aportará o xustificante de pago do recibo ou liquidación da que solicita a devolución,
debendo obrar no expediente o documento orixinal, facéndolle entrega, no seu caso, de resgardo conforme
entregou dita documentación.
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.
Se a persoa solicitante da devolución é:
a) o suxeito pasivo do tributo: Deberá achegar a documentación acreditativa das manifestacións
formuladas polo solicitante da devolución: (orixinal e fotocopia para compulsa).
b) persoa distinta do suxeito pasivo:
a. Orixinal do xustificante /s de pago: (orixinal e fotocopia para compulsa).
b. Xustificante acreditativo da titularidade da conta bancaria na que, no seu caso, se
procederá a efectuar a devolución por transferencia.
c. E, no caso de que o pago se fixera mediante tarxeta, achegará xustificante acreditativo da
titularidade da tarxeta e núm. da tarxeta coa que se efectúo o pago.
Nos supostos de falecemento do suxeito pasivo:
a. Declaración de herdeiros.
b. Certificado de defunción.
c. Renuncia, no seu caso, de un ou varios herdeiros a favor de outro/s e copia do NIF de
todos eles.

 Normativa reguladora
Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria. (LXT).
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL).

Real decreto 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RRVA).

