
              

SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

SOLICITANTE :

Nome e apelidos / Razón social                                                                                                                              NIF / NIE               
Enderezo                                                                                                                                                                  Código postal
Teléfono de contacto                                               Correo electrónico

REPRESENTANTE :

Nome e apelidos / Razón social                                                                                                                              NIF / NIE
Enderezo                                                                                                                                                                  Código postal
Teléfono de contacto                                              Correo electrónico

NOTIFICACIONS TELEMÁTICAS:

Desexo recibir notificacións telemáticas no enderezo habilitado 
Declaro que conto con certificado dixital ou DNI electrónico e que acepto ser dado de alta nos servizos de notificación
En cumprimento da Lei 39/2015, requiro que as comunicacións xeradas nos expedientes aos que dea lugar esta solicitude me sexan notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@ ( notifica.xunta.gal).
Ao facelo, son consciente de que os avisos recibireinos no enderezo electrónico que indico, e que para poder acceder ao contido das notificacións preciso dun certificado dixital ou DNI electrónico. 

DATOS DO INGRESO CUXA DEVOLUCIÓN SE SOLICITA:

Concepto do ingreso                                                                                                                                        ano                        período

nº recibo / liquidación                                                                           importe            data  pagamento                    entidade 

Motivo da devolución:
 pagamento duplicado
 pagamento excesivo
 débeda prescrita
 pendente de execución devolución ingreso indebido recoñecida en resolución administrativa o xudicial que revise ou anule acto administr.aD

   pendente de execución de devolución de ingreso indebido recoñecido en procedemento de rectificación de autoliquidaciónCIONAMENTO SE
SOLICITA:

IBAN AO QUE SE TRANSFERIRÁ A DEVOLUCION E CUXO TITULAR E O SOLICITANTE

DOCUMENTACIÓN:

Acreditación da titularidade da conta bancaria, se non se achega o certificado da entidade financeira
Acreditación do dereito á devolución cando o solicitante é sucesor do obrigado tributario ou do suxeito infractor
Resolución administrativa ou xudicial  que orixine o dereito á devolución
Xustificante de pago do recibo/liquidación da que solicita a devolución (ORIXINAL) 

Documento que acredite a representación, no seu caso

Outra documentación: (Indicar)

SINATURA:
Ames,                 de                                                       de          

Sinatura do solicitante Sinatura do representante, no seu caso
En cumprimento do previsto na Lei Orgánica 3/18 de Protección de Datos Personais e Garantía de Dereitos Dixitais e do Regulamento Europeo de Protección de Datos, 2016/679, de 27.4.16, informase que os datos recollidos polo Concello de Ames coa
finalidade de levar a cabo as xestións derivadas desta solicitude serán almacenados nun ou máis ficheiros titularidade do Concello inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, e que poderán ser cedidos a outros organismos ou profesionais unicamente
para a mesma finalidade. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación acompañada de fotocopia do DNI ou equivalente, ao concello de Ames



              

SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
INSTRUCCIONS PARA CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE:
Solicitante. O obrigado a efectuar o pagamento. Poderá actuar por sí mesmo, ou a través de representante.
Representante.  Só si  o solicitante actúa a través de represnetante.  En caso de persoa xurídica (representación legal)  a representación se
acreditará  mediante  poder  bastante,  bien  a  través  de  documento  público  ou  ben  a  través  dun  documento  privado con sinatura  lexitimada
notarialmente  ou  por  comperecencia.  En  caso de  persoas  físicas  (representación  voluntaria)  será  suficiente  con  que  asinen  a  solicitude  o
representante e o solcitante, e se achegue copia dos NIF de ambos.
Identificación do dereito. Debe indicarse o concepto de ingreso, ano, período número de valor e importe.
Prazo de solicitude.  Será de catro anos dende día en que tivera lugar o ingreso indebido.  O dereito a obtelas contarase dende o día
seguinte á data de notificación do acordo onde se recoñeza o dereito a percibir a devolución. 

Documentación. Deberá achegarse a seguinte documentación:
- Formulario de solicitude debidamente cumprimentado.
- Xustificante do pago do recibo ou liquidación da que se solicita devolución, debendo obrar no expediente o documento orixinal.

- Documentos que xustifiquen a devolución (por exemplo, si o dereito á devolución dimana dun acto administrativo previo, ou dunha resolución xudicial)

-  Deberá consignar na súa solicitude un número de IBAN completo a fin de proceder a realizar a devolución a través de transferencia bancaria.

- Só si o solicitante actúa a través de representante. En caso de persoa xurídica (representación legal) a representación se acreditará mediante poder bastante, ben
a través de documento público ou ben a través dun documento privado con sinatura lexitimada notarialmente ou por comparecencia. En caso de persoas físicas
(representación voluntaria) será suficiente con que asinen a solicitude o representante e o solicitante, e se achegue copia dos NIF de ambos. 

- No caso de que a solicitude da devolución do ingreso sexa presentada polos herdeiros/sucesores do obrigado tributario:

  * certificado de defunción

  * certificado do Rexistro Xeral de Actos de de Última vontade

  * Fotocopia do testamento, si o houbese, ou no seu defecto, fotocopia do Testimonio de Declaración de Herdeiros ou Acta de Notoriedade.

- Si a designación de herdeiros se realiza polo seu nome e apelidos, deberá achegarse fotocopia do DNI ou documento que acredite a identidade. Si a designación
de herdeiros se realiza de forma xenérica (por exemplo fillo, neto), documento no que quede acreditada tal circunstancia. 

- Si a herdanza está aceptada: escritura de aceptación da herdanza. Si a herdanza foi aceptada tácitamente, actos que poñan de manifesto a vontade de aceptación.

- Si a herdanza non foi aceptada: escrito asinado por todos os herdeiros indicando que non se prestou aceptación a aquela.

TRAMITACIÓN
No suposto de que a solicitude tivera algún defecto ou omisión, concederase un prazo de dez días para que emende as deficiencias observadas,
advertíndolle de que se non o fai transcorrido ese prazo, arquivarase a solicitude, sen mais trámites. 
O prazo para resolver é de seis meses. Transcorrido o mesmo sen resolución, poderase entender desestimada a solicitude.

NORMATIVA

Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria (LXT, en adiante) (arts 32, 221)
RD 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento en materia de revisión en vía adminsitrativa  (RXR, en adiante) (arts 14 a 20)
Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do concello de Ames
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