SOLICITUDE DE INFORME DE IMPOÑIBLES
modelo normalizado RSII

INTERESADO:
nome e apelidos

NIF / CIF/ NIE

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

REPRESENTANTE:
nome e apelidos ou razón social

NIF

representada pola persoa solicitante en calidade de
enderezo postal
concello

código postal
teléfono de contacto

correo electrónico

CANLE DE NOTIFICACIÓN:
solicitante:

tradicional

telemática

representante:

tradicional

telemática

SOLICITUDE:
Solicítase informe de impoñibles que figuren a nome de (nome e nif):
para os efectos de:
presentación da declaración do Imposto sobre sucesións e doazóns (modelo 650)
presentación da solicitude de asitencia xurídica gratuíta
outros

DOCUMENTACIÓN:
A. POR FALECEMENTO DO TITULAR/PROPIETARIO/COPROPIETARIO:
Copia do NIF da persoa solicitante e da persoa falecida
Copia do certificado de defunción
Copia do certificado do Rexistro Xeral de Actos de Última Vontade.
Copia do testamento, se o houbese, ou copia do Testimonio de Declaración de Herdeiros ou Acta de Notoriedade.
Se a designación de herdeiros se realiza polos nomes e apelidos, copia do DNI ou documento que acredite a
identidade.
Se a designación de herdeiros se realiza de forma xenérica (fillo, neto...), documento que acredite a tal circunstancia.
Se a herdanza está aceptada: escritura de aceptación da herdanza. Se a herdanza foi aceptada tacitamente, actos
que poñan de manifesto a vontade de aceptar.
Se a herdanza non foi aceptada: escrito asinado por todos os herdeiros indicando que non se aceptou.
B. PARA RECOÑECEMENTO DA ASISTENCIA XURÍDICA GRATUITA E RESTANTES SUPOSTOS:
Copia do NIF do solicitante
En supostos non taxados, poderase requirir a achega de documentación complementaria, de considerarse necesaria.

SINATURA:
En cumprimento do previsto na Lei Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real
Decreto 1720/07 de Regulamento do Desenvolvemento, informamos que os datos recollidos polo Concello de
Rianxo coa finalidade de levar a cabo as xestións derivadas desta solicitude serán almacenados nun ou máis
ficheiros titularidade do Concello debidamente 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 sobre os
seus datos persoais, así como a revogación do consentimento, mediante comunicación acompañada de
fotocopia do DNI ou equivalente, ao enderezo indicado neste mesmo formulario.

Rianxo,

de

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Destino:
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

RECADACIÓN MUNICIPAL
rianxo.gal concelloderianxo.gal

SOLICITUDE DE INFORME DE IMPOÑIBLES
modelo normalizado RSII

Instrucións para cubrir a Declaración
Datos representante: En caso de persoas xurídicas (representación legal) a representación deberá acreditarse con poder
bastante, mediante documento público ou privado con sinatura debidamente lexitimada notarialmente ou por comparecencia.
En caso de persoas físicas (representación voluntaria), bastará con que o representante asine esta solicitude, xunto co
solicitante no espazo reservado para elo, e acheguen copia dos NIF.
Datos do propietario do obxecto tributario. Identificará ao propietario si o solicitante non é o substituto do contribuínte (o
propietario)
Información
Para a tramitación da solicitude, deberá achegarse obrigatoriamente a documentación que se precisa en cada caso.

Normativa reguladora
Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria (LXT).
Real Decreto 520/2005 polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación
Real Decreto 1065/2007, de 27 de xullo, polo que aproba o Regulamento Xeral das actuación e os
procedementos de xestión e inspección tributaria e desenvolvemento das normas comunes dos
procedementos de aplicación dos tributos
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o T.R.da Lei reguladora das facendas locais.
Ordenanza Xeral reguladora da aplicación dos tributos e dos ingresos de dereito público local do Concello de Rianxo
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