Servizo de Recadación

F1501

Solicitude de aprazamento/fraccionamento
en perído executivo
Borrar

Imprimir

Solicitante
NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/razón social

Rúa
CP

Concello

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Representante
NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/razón social

Rúa
CP

Concello

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Débedas
Concepto/s tributario/s

Anos

Expediente

Data límite pago voluntario

Proposta de pago e domiciliación
Marque unha proposta de pago:
Fraccionamento en ______ prazos, de periodicidade
mensual
Fraccionamento de acordo co plan de pagos que se xunta.
Aprazamento ata o día ____ de

__________

Indique a conta
de domiciliación:

bimensual e contía

________________

de 20 ___

IBAN (numero internacional de conta bancaria)

Solicita: Que de conformidade co disposto no artigo 65 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria asemade como nos artigos
44 e seguintes do Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulameto Xeral de Recaudación, se proceda ao
aplazamento de pago das débedas cuio detalle se recolle no listado que se xunta coa presente solicitude.
Ribadavia, a _____ de _____________ de 20 ___.

Rexistro nº

Asdo.: __________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser
incorporados aos ficheiros do Concello de Ribadavia relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e
consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante
escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

Os criterios xerales de concesión de aprazamentos en período executivo serán:
a) Débedas por importe inferior a 1.000 euros poderán aprazarse por un período máximo
de 12 meses.
b) Débedas de importe comprendido entre 1.000 e 2.000 euros poderán aprazarse por un
prazo máximo de 24 meses
c) Débedas de máis de 3.000 euros e superiors poderán aprazarse por un prazo máximo
de 36 meses.
No caso de que o obrigado tributario se atope en concurso de acreedores, non se poderán
aprazar nin fraccionar as débedas tributarias que, de acordo coa lexislación concursal, teñan a
consideración de cretos contra a masa.
As cantidades cuio aboamento se aprace, excluido, no seu caso, o recargo de apremio,
devengarán intereses de mora polo tempo que dure o aprazamento ou fraccionamento ao tipo
fixado la Lei Xeral de Presupostos do Estado.

