SOLICITUDE
DE APRAZAMENTO
OU
FRACCIONAMENTO

Espacio reservado para a etiqueta
cos datos do Rexistro

Concello de Poio

1. DATOS DO/DA SOLICITANTE
D

con DNI

ACTUANDO
En nome propio

(1) con DNI ou CIF

En representación de

con domicilio a efectos de notificación en

2. EXPÓN
1º Que o día

foi notificado polo Concello de Poio que ten que facer fronte ao pago da/s débeda/s seguinte/s :

Concepto tributario

Exercicio

Número recibo ou
liquidación

Importe

Data fin do
periodo voluntario

2º Que as causas que motivan a presente solicitude son as seguintes :

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado ou
documental, cuxo responsable é o CONCELLO DE POIO con domicilio na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais, os titulares dos mesmos consinten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a
cabo a tramitación da documentación aportada polo solicitante ao CONCELLO DE POIO.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa
estritamente necesario para a correcta prestación de servizos aos usuarios ou sexa de obrigado cumprimento pola lei.

SOLICITUDE DE APRAZAMENTO OU FRACCIONAMENTO
Concello de Poio
3. SOLICITA
1º Que se lle conceda un (aprazamento ou fraccionamento)
da débeda tributaria
mencionada co devengo dos xuros que legalmente corresponden (2) nos seguintes prazos : días 5 ou 20 de
cada mes dependendo do fin do periodo voluntario.
Número

Data de cargo

Importe

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Prazos máximos para as solicitudes de aprazamento ou fraccionamento:
- Débedas ata 600,00 € : 3 meses.
- Débedas de máis de 600,00 e ata 3.000,00 € : 6 meses
- Débedas superiores a 3.000,00 € : 10 meses.
2º Que como garantía do cumprimento do mesmo ofrece que lle sexan aceptadas as seguintes garantías :
Aval solidario de entidade de crédito / sociedade de garantía recíproca (3).
Outras.
Solicita exención de garantía (4).

(1) Xuntar os documentos que acrediten a representación.
(2) Conforme ao artigo 56 do RXR, no caso de concesión de aprazamento calcularanse os xuros de demora sobre a débeda
aprazada, polo tempo comprendido entre o fin do período voluntario e o vencemento do prazo concedido. Se o aprazamento
foi solicitado en período executivo a base de cálculo non incluirá recargo de apremio. No caso de tratarse dun fraccionamento,
por cada fracción computaranse os xuros devengados dende o día seguinte ao vencemento do prazo de ingreso en período
voluntario ata a data do vencemento do prazo concedido.
(3) Acompañar o compromiso expreso e irrevocable da entidade de formalizar o aval necesario no suposto de que se conceda
o aprazamento ou fraccionamento.
(4) Xuntar declaración do responsable no que manifeste carecer de bens ou non posuir outros que os ofrecidos en garantía.

En

,a

Sr. Alcalde do Ilmo. Concello de Poio

de

de 20
Sinatura

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado ou
documental, cuxo responsable é o CONCELLO DE POIO con domicilio na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais, os titulares dos mesmos consinten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a
cabo a tramitación da documentación aportada polo solicitante ao CONCELLO DE POIO.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa
estritamente necesario para a correcta prestación de servizos aos usuarios ou sexa de obrigado cumprimento pola lei.

