SOL·LICITUD PLA EXTRAORDINARI PAGAMENT TRIBUTS 2020
DADES DEL SUBJECTE PASSIU
*NIF/NIE/CIF
TIPUS VIA

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL
ADREÇA

CODI POSTAL

LOCALITAT

MUNICIPI

PROVINCIA

TELÈFON

*ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT
*NIF/NIE
TIPUS VIA

NOM I COGNOMS
ADREÇA

CODI POSTAL

LOCALITAT

MUNICIPI

PROVINCIA

TELÈFON

*ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC

Adjunta documentació

SI

NO

EXPÒS

Que de conformitat amb l'acord plenari adoptat en sessió extraordinària de data 21 d'abril de 2020 pel qual
es fixa la instrucció per al cobrament MITJANÇANT EL PLA EXTRAORDINARI DE PAGAMENTS 2020,
per l'Oficina Municipal de Tributs dels deutes tributaris de venciment periòdic i notificació col·lectiva,
corresponents a l'EXERCICI 2020
SOL·LICIT

Que en relació a la totalitat dels tributs d'aquesta naturalesa dels quals sóc subjecte passiu, acollir-me al
fraccionament d'un màxim de SET MENSUALITATS, o les que es reportin mensualment, el dia 15 de cada
mes, fins al dia 16 de novembre de 2020, en funció de la data de presentació d'aquesta sol·licitud,
interessant que els pagaments fraccionats es domiciliïn en el compte bancari que a continuació s'indica i
de la qual declaro sota jurament ser titular o autoritzat
Opció 1IBAN DEL COMPTE per a comptes a Espanya
País

Control IBAN

Codi entitat

Codi sucursal-oficina

DC compte

Núm. compte o llibreta

Opció 2 IBAN DEL COMPTE d’altres països

Informació bàsica sobre protecció de dades. Identificació del tractament: Registre. Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalitat: registre general d'entrada i sortida. Legitimació:
desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local. Destinataris: segons el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Drets: la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació
addicional. Informació addicional detallada sobre protecció de dades: http://www.calvia.com/protecciondatos.

CONSIGNAU EL MITJÀ PREFERENT PER A COMUNICACIONS
Telèfon
Correu electrònic
*CONSIGNAU LA FORMA PREFERENT DE SER NOTIFICAT
Per correu postal
Per mitjans electrònics (1)
(1) Les persones jurídiques només podran rebre notificacions per mitjans electrònics
,

d

Batle de l’Ajuntament de Calvià

de 20

Signat:

Carrer de Julià Bujosa Sans, batle, 1.
07184 Calvià (Mallorca)
Telèfon 971 13 91 00 - Fax 971 13 91 46

Els camps marcats amb * són obligatoris 1/1

