GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

Sol·licitud de fraccionament gratuït unificat (FGU)
Dades identificatives
Nom

Cognoms

NIF

Nom representant

Cognoms representant

NIF representant

Domicili per a notificacions
Dades de l'interessat
Adreça

Dades del representant
Població

Telèfon preferent

Codi Postal

Correu electrònic

Altre telèfon

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics:

Sí

No

Ajuntament titular del/s deute/s
Ajuntament

Exposo

• Que figuro com a contribuent o resulto obligat al pagament de tots o alguns dels tributs de venciment periòdic amb meritació i
pagament dins del mateix exercici.
• Que no figuro com a deutor envers l’ajuntament per cap concepte tributari o d’altra naturalesa en via de constrenyiment.
• Que sóc coneixedor de les condicions inherents a aquest fraccionament i, en especial, de les conseqüències en el supòsit
d’incompliment del fraccionament que estableix l’ordenança fiscal reguladora del FGU.
per tot això

Sol·licito

L’adhesió al sistema de fraccionament gratuït unificat (FGU) establert per aquest ajuntament per a l’exercici 2015, entenent que
es mantindrà la seva pròrroga per a successius exercicis si no sol·licito expressament abandonar el sistema

Documentació presentada
Fotocòpia del NIF de l’interessat/da, i document que acrediti la representació, si s’escau
Identificació IBAN del compte bancari:

,

de

de

Signatura:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que la
presentació d’aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal al fitxer Gestió tributària i recaptació, creat pel Consell
Comarcal de la Selva amb finalitats de gestió d’impostos, taxes, preus, contribucions especials i altres ingressos de dret públic. Es podran cedir
a administracions públiques competents en la matèria i a l’ajuntament corresponent. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al Consell (passeig de Sant Salvador núm. 25-27, de Santa Coloma de Farners)
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