(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL
REGISTRE D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD DOMICILIACIÓ BANCARIA
Cognoms i Nom/Denominació Social

INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Domicili Fiscal

Cognoms i Nom/Denominació Social

Plaça Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

DADES
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Poder que l’acredita

Núm./Parc.

Carrer/Plaça/Av./Cami/Urb.

DOMICILI EFECTE
NOTIFICACIONS

Teléfon

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

SOL·LICITUD
CONCEPTE
TRIBUTARI

NOM

□ ALTA
CÓDI ENTITAT

DOCUMENTACIÓ
QUE S’APORTA A
LA SOL·LICITUD
LLOC I DATA

OBJECTE TRIBUTARI
(MATRÍCULA, PLACA, GUAL, DOMICILI)

(IBI, IVTM, FEM,
GUAL)

□ BAIXA
CÓDI SUCURSAL

NÚMERO FIX

□ MODIFICACIÓ

D.C.

NÚMERO DE COMPTE

□ Document acreditatiu de titularitat de la C.C.C. objecte de domiciliació.
Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA
ORIGINAL A: ___________________
A OMPLIR PER
FOTOCOPIA A: ___________________
L’ADMINISTRACIÓ
___________________

LA SECRETARIA

___________________

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzats i protegits en els termes establits en la L.O. 15/99 de 13
de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

INSTRUCCIONS

ADVERTÈNCIES:
1.
2.

3.
4.

La dita domiciliació s'entén realitzada exclusivament a tals conceptes i objectes tributaris.
Este document tindrà validesa per temps indefinit en tant no siga anul·lat per l'interessat per mitjà de comunicació
expressa, per l'entitat de depòsit, o l'Administració dispose expressament la seua invalidesa per raons jurídiques. En
este cas, l'Administració haurà de notificar l'acord pel qual declare la invalidesa a l'obligat al pagament i a l'entitat
col·laboradora.
La devolució de rebuts per l'Entitat Bancària s'entendrà com a renúncia del contribuent a la domiciliació, quedant
sotmesos tals dèbits en via de constrenyiment, si no es paga en període voluntari.
Tinga en compte que qualsevol modificació de les dades suposa la perduda de la domiciliació, i haurà de tornar a
domiciliar, si així ho vol, l'objecte tributari corresponent.

EFECTES DE LES DOMICILIACIONS PRESENTADES

Plaça Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

El termini de presentació de les sol·licituds de domiciliació serà almenys de 15 dies naturals abans del començament
del període voluntari de cobrança de cada impost. En qualsevol altre cas, produirà efectes a partir del període de
pagament voluntari següent.

INSTRUCCIONS D'OMPLIMENT DEL MODEL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A fi de que la sol·licitud de domiciliació siga tramitada de forma correcta per la nostra Dependència haurà d'especificar
convenientment les dades del banc, sucursal i número de compte i localitat.
Omplir si es tracta d'una alta, baixa o modificació de les dades bancàries existents.
S'indicarà el nom del titular en aquells casos en què es desitge domiciliar un rebut a nom de persona diferent del titular
del compte.
En el camp IMPOST / TRIBUT ha d'assenyalar que impost es referix el rebut domiciliat, si és Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Béns Immobles, etc.
En el camp OBJECTE TRIBUTARI haurà d'especificar-se el número de matrícula del vehicle, el número de gual, la
situació de la finca en cas de I.B.I. o taxa fem, número de lloc en cas de mercats.
Indicar número fix si existix en el rebut del tribut que es desitja domiciliar

S'aconsella acompanyar fotocòpies dels últims rebuts pagats i que es desitgen domiciliar.

(Art. 25.2 del R. D. 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació)

REPRESENTACIÓ SI ÉS EL CAS:
L'interessat conferix, per mitjà del present, la seua representació al dalt indicat. El designat com a representant accepta la
representació conferida i respon amb la seua firma de l'autenticitat de la del representat.

