Sol·licitud de devolucions d'ingressos indeguts

Administració

Via Pública

Esports i Socials

Finances

Cultura i Turisme

Agricultura i Medi Ambient

Circulació

Urbanisme

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

Núm. de cens:

Número de passaport o DNI:

Nacionalitat:

Adreça:
Telèfon:

Adreça electrònica:

Omplir en cas de representació
Nom i cognoms o raó social:

Núm.de cens o NRT:

Adreça a efectes de notificació:
Adreça electrònica:

Telèfon:

2. Deutes tributaris, article 14 Llei 21/2014, de 16 d'octubre, de Bases de l'ordenament tributari
Per duplicat en el pagament
Per quantitat pagada superior a l'import a ingressar derivat
d'acte administratiu
Per ingrés de deutes o sancions tributàries després d´haver
transcorregut els terminis de prescripció
Per raó de procediments especials de revisió o de renovació
Per resolució d'un recurs administratiu o d'una resolució
judicial ferma
Per un procediment d'aplicació de tributs
Per altres motius

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Preus públics i sancions no tributàries: Ordinació de preus públics comunals
Per duplicat en el pagament

-------------------------------------------------------------------------------------------

Per quantitat pagada superior a l'import a ingressar derivat
d'acte administratiu
Per ingrés de deutes o sancions després d´haver
transcorregut els terminis de prescripció
Per resolució d'un recurs administratiu o d'una resolució
judicial ferma

-------------------------------------------------------------------------------------------

Per altres motius

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Referència
Del pagament duplicat,data i lloc del pagament:
De l'acte administratiu
Del procediment especial de revisió o de revocació
Del recurs administratiu resolt
De la resolució judicial ferma
Del procediment d'aplicació de tributs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Mitjà escollit per rebre la devolució
Transferència bancària: Núm. de compte amb el codi IBAN
Xec
Compensació de deutes: referència del deute/s que es vol
compensar

6.Observacion

7. Data i signatura del sol·licitant ( o del representat legal si s'escau )
Lloc i data:
Signatura de la persona que sol·licita

Legislació aplicable
145, llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari.

Decret del 22 d'abril de 2015 (BOPA 29 d'abril),pel qual s'aprova el reglament de revisió en via administrativa de actes 
d'aplicació dels tributs.

Ordinació tributària comunal, publicada al BOPA.

Ordinació de preus públics comunal, publicada al BOPA:

Reglament/s i normatives/es(referència a disposicions que regulen les sancions no tributàries)

Article

