Espai reservat per a ús administratiu

ANNEX I
AUTORITZACIÓ HISENDA
MODEL GTR 002 A1
INFORMACIÓ AUTORITZADA: Dades que posseeixi l’Agència Tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’últim exercici.
La persona sol·licitant i la/les persona/es sotasignada/es autoritza/en a l'Ajuntament de Manlleu a sol·licitar de l’Agència Tributària, informació de
naturalesa tributària pel reconeixement, seguiment i control de la bonificació de la taxa pel subministrament domiciliari d'aigua potable, en els
casos que la persona que figura com a sol·licitant d'aquesta autorització pugui resultar beneficiària.
Aquesta autorització s'atorga als efectes del reconeixement, seguiment i control del benefici fiscal abans mencionat, i en aplicació del que disposa la
DA 4a de la Llei 40/1998, que manté la seva vigència després de l'entrada en vigor del RDLEG 3/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de
l'Impost sobre la renda de les persones físiques, i l'article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permeten, prèvia autorització de la persona
interessada, la cessió de dades tributàries que precisin les administracions públiques per el desenvolupament de les seves funcions.
SOL·LICITANT I CONVIVENTS:
Dades de les altres persones de la unitat familiar els ingressos de les quals siguin computables pel reconeixement, seguiment o control del benefici
fiscal (únicament persones majors de 18 anys).
Sol·licitant: Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI o NIF

NIE

Passaport

DNI o NIF

NIE

Passaport

DNI o NIF

NIE

Passaport

DNI o NIF

NIE

Passaport

DNI o NIF

NIE

Passaport

Signatura

Convivent 1: Nom

Primer cognom

Segon cognom

Relació amb la persona sol·licitant

Convivent 2: Nom

Signatura

Primer cognom

Segon cognom

Relació amb la persona sol·licitant

Convivent 3: Nom

Signatura

Primer cognom

Segon cognom

Relació amb la persona sol·licitant

Convivent 4: Nom

Signatura

Primer cognom

Relació amb la persona sol·licitant

Segon cognom

Signatura

D’acord amb la Llei orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE
MANLLEU i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant
comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (Plaça Fra Bernadí, 6, de
Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic): http://tramits.manlleu.cat
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