SERVIZO DE XESTIÓN RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Modelo

T03

Declaración de datos fiscais

Declarante
NIF/CIF/NIE

Nome

DNI

Primeiro apelido

Segundo apelido

Teléfono

Correo electrónico

/

Representante
NIF/NIE

Nome

DNI

Primeiro apelido

Segundo apelido

Teléfono

Correo electrónico

/

Enderezo fiscal
Tipo de vía (rúa, praza, avda.…)

Nome da vía

AVDA
Número

Número Bis

Código postal

Municipio

Km

Bloque

Portal
Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Toponimia

A Coruña

Declaro que os datos consignados constitúen a miña identificación e o meu enderezo fiscal a partir de hoxe
para os efectos do artigo 48.1 da Lei xeral tributaria. Acompaño copia do documento de identidade.

Santiago de Compostela, ____ de ________________ de 20__

Rexistro número

Expediente número:
Asinado: ________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter personal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

PARA CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE
INSTRUCCIÓNS XERAIS
A.
B.
C.

O impreso pódese cumprimentar a man (con maiúsculas tipo imprenta) ou electrónicamente, enchendo os campos correspondentes.
Logo de cumprimentado, imprímao e presénteo asinado nos Rexistros do Concello de Santiago, nos rexistros da Administración Xeral do
Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes.
Tamén se pode remitir mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro

INSTRUCCIÓNS PARTICULARES
1.
2.
3.

4.

Declarante: coincidirá co obrigado tributario e poderá actuar por medio de representante.
Representante: Os seus datos só se cumprimentan cando se teña designado. A representación deberá acreditarse con poder bastante,
mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente, ou por comparecencia en Recadación.
Enderezo fiscal: Deben consignarse os datos seguintes:
a. Para as persoas físicas, o enderezo da súa residencia habitual, agás para o caso no que desenvolvan principalmente
actividades económicas nas que se poderá considerar como enderezo fiscal aquel no que estea centralizada a xestión
administrativa e a dirección das actividades que desenvolva.
b. Para as persoas xurídicas, o enderezo será o domicilio social.
Deberá acompañar á solicitude unha copia do documento de identidade (NIF/CIF/NIE…)

INFORMACIÓN
O enderezo fiscal que se declara será o lugar de localización do obrigado tributario nas súas relacións co Concello
Os obrigados tributarios deben comunicar o seu enderezo fiscal e o seu cambio á Administración tributaria que corresponda (neste caso ao
Concello de Santiago). O cambio de enderezo fiscal non produce efectos fronte á Administración tributaria ata que se cumpra con este deber
de comunicación.
O cambio de enderezo fiscal non lle afecta aos procedementos xa iniciados no momento no que se presente a oportuna declaración.

TRAMITACIÓN
Os datos consignados incorporaranse aos ficheiros do Concello referidos ao ámbito tributario.

NORMATIVA REGULADORA
Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

