SOLICITUDE DE RECTIFICACIÓN
DE AUTOLIQUIDACIÓN
modelo normalizado RSRA

SOLICITANTE:
nome e apelidos

NIF / CIF/ NIE

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

enderezo electrónico

REPRESENTANTE, no seu caso:
nome e apelidos ou razón social

NIF

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

enderezo electrónico

NOTIFICACIÓN:
Desexo que as notificacións xeradas por este expediente sexan notificadas de forma telemática á persoa
DECLARANTE
REPRESENTANTE
Declaro que dispoño de certificado dixital ou DNI electrónico e acepto ser dado de alta nos servizos de notificación de Notific@
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, ao tempo que acepto ser
subscrito de forma automática aos servizos de notificación do Concello de Rianxo. Máis información en concelloderianxo.gal/notifica

EXPÓN QUE:
número da autoliquidación
concepto do ingreso
Na autoliquidación indicada apréciase un erro que prexudica os meus intereses lexítimos e que consiste en:

SOLICITA:
O inicio do procedemento de rectificación da autoliquidación indicada, polos motivos expostos.

CONTA BANCARIA ONDE SE FARÁ A DEVOLUCIÓN, DE SER O CASO:
código IBAN da conta (24 díxitos)

DOCUMENTOS
Documentación na que se basea a solicitude
Xustificante do ingreso, de ser o caso
Documento acreditativo da conta bancaria, de solicitar a devolución

SINATURA:
Os datos persoais recollidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de levar a
cabo as xestións derivadas desta solicitude, para o que serán almacenados nun ou máis
ficheiros titularidade do Concello de Rianxo, 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 unha comunicación perante o
Concello de Rianxo.

Rianxo,

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

de

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

rianxo.gal concelloderianxo.gal

SOLICITUDE DE RECTIFICACIÓN
DE AUTOLIQUIDACIÓN
modelo normalizado RSRA

Instrucións para cumprimentar a solicitude
Datos do solicitante: será a persoa obrigada ao pagamento e poderá actuar por medio de representante.
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 do NIF.
Número de autoliquidación: debe consignar o número da autoliquidación a rectificar.
Concepto de ingreso: debe indicar o tributo ou ingreso de dereito público de que se trate.
Motivo da rectificación da auoliquidación: breve descrición das circunstancias nas que basea a solicitude
Conta bancaria: debe consignar os 24 campos do IBAN e achegar o xustificante acreditativo da titularidade da conta, de
solicitarse devolución do ingreso
Información
Para a presentación desta solicitude deberase cubrir este impreso e presentalo a través da sede electrónica preferiblemente,
ou na oficina de asistencia en materia de rexistro.
Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara toda a documentación precisa,
concederáselle ao interesado o prazo de dez días para que emenden as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese
prazo sen que o faga, arquivarase a solicitude sen máis trámite.
Normativa reguladora
Ley Xeral Tributaria (Lei 58/2003): Artigos 120.3 e 221.
Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas
comúns dos procedementos de aplicación dos tributos (Real Decreto 1065/2007): Artigos 126 a 129.
Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003 en materia de revisión en vía administrativa (Real Decreto 520/2005):
Artigos 14 a 20.
Ordenanza Xeral reguladora da aplicación dos tributos e dos ingresos de dereito público local do Concello de Rianxo.
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