
AJUNTAMENT DE SÓLLER
RECAPTACIÓ

Tel.  971638447

SOL⋅LICITUD DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS

El Sr./a , amb DNI , i amb

domicili a efectes de notificacions a ,

del municipi de , CP , telèfon .

EXPOSA,
Que ha satisfet el/els rebuts dels tributs que a continuació es detallen:

Contribuent Concepte Import

I com sigui que aquests rebuts han estat satisfets indegudament pel motiu de

================================================================================

DADES BANCÀRIES: Codi BIC o SWIFT: 

Titular compte/ llibreta:

IBAN del compte bancari nacional (Espanya)
País DC IBAN Entitat Oficina DC compte Número de compte

E S

IBAN del compte bancari internacional (Altres països)
País DC IBAN Número de compte

Adjuntar la següent documentació:

1.- En qualsevol cas adjuntar document on consti el codi compte client on es farà la transferència.
2.- En cas de duplicitat del pagament, adjuntar un dels originals del pagament i còpia de l’altre.
3.- En cas de baixa en l’IVTM, adjuntar còpia de la baixa definitiva i còpia del rebut 

SOL⋅LICITA:
Em sigui retornat per transferència l’import de  euros,

,  de/d'  de 

(signat)

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Sóller amb domicili social
a la plaça Constitució núm. 1 de Sóller l’informa de la recollida d’aquesta informació per tal d’actualitzar el corresponent fitxer creat sota la
responsabilitat del Batle de l’Ajuntament i amb la finalitat legal per la qual va ser creat. L’Ajuntament de Sóller l’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i  anul·lació per la qual cosa haurà d’adreçar-se, mitjançant escrit,  a la raó social
d’aquest Ajuntament. Per altra part, l’Ajuntament de Sóller es compromet, dins el compliment de les seves obligacions a guardar el secret
oportú i adoptar les mesures necessàries per a evitar pèrdues, manipulacions o accessos no autoritzats. Sempre tenint en compte les
possibilitats de l’actual tecnologia.

SRA. TRESORERA DE L’AJUNTAMENT DE SÓLLER
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