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EXPOSA:

-Que havent ingressat la quantitat de , indegudament en

 

concepte de   pel motiu:

                                                                                  
 Duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.

La quantitat pagada és superior a l’import a ingressar resultant d’una autolidació.

 Quantitat ingressada després de finalitzar el termini de prescripció.

 Així ho estableix la normativa tributària.

-  Que d´acord amb el  que es disposa en l’article  221.1 de la  Llei  58/2003 General
Tributaria del 17 de desembre, procedeix a la devolució de l’ingrés realitzat per indegut.

SOL·LICITE que es realitze la devolució d’aquesta quantitat al compte:

 DADES DE DOMICILIACIÓ

IBAN BIC

TITULAR

Documentació a aportar:
- Còpia del document de l’ingrés realitzat

Almussafes,    de    de 20

SIGNATURA

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals y garantia dels
drets  digitals, li informem que les dades de caràcter personal, i la informació facilitada per vosté seran incorporats i
tractats en un fitxer informatitzat del que és responsable l'Ajuntament, la finalitat del mateix és facilitar la gestió
administrativa que li és pròpia. Vosté podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus
drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a este Ajuntament.



A V Í S

En relació amb la sol·licitud per vosté presentada s'informa, en compliment del que disposa l'article 21
de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú:

1.- El termini màxim normativament establert per a la resolució i notificació del sol·licitat és l'establert
en l'art. 52.6 del Reglament General de Recaptació, RD 939/2005 de 29 de juny, SIS MESOS.

2.- Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l'òrgan competent d'este
Ajuntament,  vosté  podrà  entendre  que  la  seua  sol·licitud  HA SIGUT  DESESTIMADA per  silenci
administratiu.

● La  desestimació  per  silenci  administratiu  té  els  efectes  de  permetre  als  interessats  la
interposició  del  recurs  administratiu  o  contenciós  administratiu  que resulti  procedent,  en els
termes de l'art. 14 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals. 

   
3.- En els termes de l'art. 28.3 de la Llei 39/2015, els particulars no aportaran documents que ja obren
en  poder  d'aquesta  administració.

El que se li comunica als efectes pertinents indicant-li que contra el present, en quant acte de tràmit, no
cap recurs administratiu algun, sense perjudici que vostè puga interposar, per a l'adequada defensa
dels seus drets, el que estime convenient. 
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