TES.02

TRESORERIA
SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ O RENÚNCIA AL SISTEMA DE PAGAMENT FRACCIONAT PER
TRIBUTS 9 MESOS
SUBJECTE PASSIU (TITULAR DEL REBUT)
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

NÚMERO DE COMPTE BANCARI
ENTITAT

OFICINA

DC

Nº COMPTE

TITULAR COMPTE BANCARI
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

Domicili fiscal
C. Postal

Núm.
Municipi

Esc.
Província

Pis

Pta.

Telèfon

Correu electrònic:

De conformitat amb el que disposa l’Ordenança Municipal, per la qual es regula el sistema de Pagament Fraccionat per Compte
Corrent, la persona obligada al pagament o el seu representant formula la següent:
Sol·licitud d’inclusió

Modificació del compte bancari

Comunicació de renúncia

Si ho desitja, marque amb una X si vol rebre les comunicacions, en relació amb este sistema de pagaments:
Correu electronic

FIRMA DEL TITULAR COMPTE BANCARI

Data i signatura: Mislata, _______________________de/d’ ________________de 20__
•
•
•
•
•
•

Període d’ajornaments: de l’1 de març a l’1 de novembre.
S’establix com a límit mínim per a la sol·licitud 200 €.
Per a optar a este sistema el subjecte passiu ha d’estar al corrent amb la Hisenda Local.
La devolució d’un termini significa la cancelació automàtica d’este sistema fraccionat.
Si no renuncia s’aplicarà cada any.
La utilització d’este sistema exclou qualsevol altre sistema especial de pagaments, fraccionament o domiciliació i requeriment d’estar al corrent amb la
Hisenda Local.

«Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que l'Ajuntament incorporarà les seues dades a
un fitxer, que s'utilitzarà per a les finalitats d'esta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres
Administracions Públiques destinatàries del tractament. Addicionalment, autoritza l'Ajuntament a comprovar i completar les dades
necessàries per a esta sol·licitud segons els nostres propis arxius. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
s’haurà de dirigir per escrit a l'Ajuntament, plaça de la Constitució, 8-46920 Mislata (València), i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu
Document Nacional d'Identitat o equivalent.»

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MISLATA

AJUNTAMENT DE MISLATA
PLAÇA CONSTITUCIÓ, 8
46920 MISLATA (VALÈNCIA)
Tf.963991162 fax: 963991130
www.mislata.es

