TES.04.3

TRESORERIA
FIADORS

SOL·LICITANT

AJORNAMENT/FRACCIONAMENT

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓ DE

NIF/CIF

Domicili fiscal
C. Postal

Núm.
Municipi

Esc.

Pis

Província

Porta
Telèfon

EXPOSE: Que tinc deutes tributaris pendents segons el detall següent:

IDENTIFICACIÓ (núm. rebut, liquidació...)
CONCEPTE

VOLUNTÀRIA /
EXECUTIVA

IMPORT

TOTAL
I atés que la meua situació economicofinancera m'impedix, de forma transitòria, efectuar el pagament en els terminis establits, SOL·LICITE:
AJORNAMENT A ___________MESOS - Venciment ___________________
FRACCIONAMENT EN _________TERMINIS //Import____________ Mesos_________
Amb este fi, per mitjà del present escrit ES REFERMA AMB CARÀCTER PERSONAL SOLIDARI l'import del deute i els interessos de demora més el 25%
de la suma d'ambdós partides; fiança que es posa a disposició de l'Ajuntament per un termini que excedix en sis mesos almenys al venciment del
termini o terminis concedits.
Presentant-se com a fiadors els següents contribuents domiciliats a Mislata:

FIADOR 1

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
Domicili fiscal
C. Postal

NIF/CIF
NÚM.

Municipi

Esc.

Província

FIADOR 2

C. Postal

NIF/CIF
Núm.

Municipi

Porta
Telèfon

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
Domicili fiscal

Pis

Esc.

Província

Pis

Porta
Telèfon

Els que s'oferixen amb este caràcter, renunciant expressament a qualssevol beneficis, en especial a la prèvia excussió de béns, i manifestant estar al
corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament, advertits que, en cas d'impagament del deute que refermen, podrà seguir-se, per a fer-la
efectiva, la via administrativa de constrenyiment contra els seus béns o qualsevol altra que la corporació considere convenient.

S'adjunten còpies confrontades dels rebuts que acrediten ser contribuents del municipi de Mislata.
Mislata, _______________________de/d’ ________________de 20__
Firma del sol·licitant:

ELS FIADORS,
Firma:

Firma:

«Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l'Ajuntament incorporarà les seues dades a un fitxer, que s'utilitzarà per als fins 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 a 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 adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent.»
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