ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida

F01-PR7- S14:

SOL·LICITUD D’APLICACIÓ DEL PRORRATEIG PER TRIMESTRES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Versió: 02

Sol·licitant:
Nom:

DNI/NIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Email:

Telf.

ACTUANT:

✔

En nom propi

✔

Mòbil:
En representació de:

Nom:

DNI/NIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Email:

Telf.

Mòbil:

Fets i motius de la sol·licitud:
Que s’ha cessat en data

de l’exercici de l’activitat (epígraf

)del

municipi

, havent-se presentat la declaració de baixa a l’AEAT (Hisenda).

Sol·licitud:
L’aplicació del prorrateig per trimestres a la quota de l’IAE (Impost sobre activitats econòmiques) d’acord amb l’art.
89.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

✔

La devolució de l’import ingressat corresponent als trimestres naturals sencers en què l’activitat ha estat
donada de baixa.

✔

L’anul·lació del rebut pendent de pagament i la seva substitució per una nova liquidació ja prorratejada
pels trimestres que correspongui (només en cas que el rebut estigui en període voluntari de pagament)

Dades del/s rebut/s afectat/s:
Ref. rebut

Lloc i data:

Exercici

Municipi

Subjecte passiu (titular del rebut)

Import

Signatura:

IL.LM.SR. PRESIDENT DE L’O.A. DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de
desenvolupament, us informem que les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari, així com les que pugueu adjuntar en
relació a aquesta sol·licitud/petició, seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer automatitzat que és responsabilitat de l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud/petició presentada. Podeu exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a l’OAGRTL Rambla Ferran, 18 – 25007 Lleida, indicant clarament nom,
cognoms i adreça, i adjuntant una fotocòpia del document nacional d'identitat.

