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          www.onda.es

1. DADES PERSONALS
1.1. Dades de la persona interessada
Nom i cognoms / Raó social NIF/CIF

1.2.Dades del/la representant
Nom i cognoms NIF/CIF Relació

1.3. Dades a efectes de notificació
Adreça Localitat i província CP

Telèfon FAX Adreça electrònica

2. EXPOSE:

Que en data,                        he rebut notificació de la Unitat de Recaptació d'aquest Ajuntament relativa al deute a càrrec meu, pels  
imports, conceptes i exercicis que s'assenyalen posteriorment, el pagament del qual s'exigeix EN PERÍODE VOLUNTARI.

Que en l'actualitat no posseïsc diners en efectiu ni béns de fàcil realització per a poder fer front al pagament indicat en el període  
reglamentari.
A més, em trobe en una difícil situació personal (desocupació, etc), per 

Que per tal motiu i aportant les proves pertinents sol·licite l'ajornament del deute notificat en període voluntari.

Que propose com a data de pagament, la següent:

Que en garantia de l'ajornament anterior, es constituirà, al seu dia, aval solidari bancari que cobrirà l'import del deute en període  
voluntari, més els interessos de demora que genere l'ajornament, més un 25% de la suma d'ambdues partides. A aquest efecte, i  
amb caràcter previ, s'aporta, a la present instància, compromís exprés d'aval solidari d'una entitat de crèdit.

Així mateix, em compromet, de conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol,  pel que 
s'aprova el Reglament General de Recaptació, a efectuar el pagament en el termini corresponent segons la proposta formulada en la  
present sol·licitud mentre, si escau, dure la tramitació de la mateixa.

           Detall del deute l'ajornament del qual se sol·licita: 
           Concepte                                                                       Exercici                                   Import                                     
                                                                                                                                
           Núm. de liquidació / data fi període voluntari                                               

Documents que adjunte:
Documents acreditatius de la situació econòmica i financera de l'entitat/persona física, com a justificant que, transitòriament, la 
dita entitat/persona no pot realitzar el pagament del dèbit (còpies compulsades):  
                Declaració de la renda presentada pel peticionari l'any anterior (per a les persones físiques).

                                                                                                                                                                  

Còpia de la notificació del deute el ajornament del qual se sol·licita.
Compromís exprés d'aval solidari d'entitat de crèdit, d'acord amb l'article 46.3 a) del  Reglament General de Recaptació.
Altres documents que s'aporten:

    3. SOL·LICITE
Que, tenint per presentat aquest escrit, amb els documents que l'acompanyen, i d'acord amb el que disposa l'article 65 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en els articles 44 i següents de l'esmentat Reglament General de Recaptació, 
s'acorde l'AJORNAMENT  de l'esmentat deute en els termes proposats.

Signatura

Onda,                 de/d'                                             de 
AJUNTAMENT D'ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la  
vostra confidencialitat. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en  
els termes establerts en la llei orgànica 15/1999 (BOE Núm. 298, de 14/12/1999).

http://www.onda.es/
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