SOLICITUDE DE REEMBOLSO DE CUSTO DE GARANTÍAS
SOLICITANTE:
Apelidos y nome o razón social
NIF
Domicilio

REPRESENTANTE (1):
Apelidos y nome o razón social
NIF
Domicilio

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIÓNS

Expoño que a débeda que identifico posteriormente foi declarada total ou parcialmente improcedente por
resolución administrativa ou xudicial de data....................., que é firme:
Identificación da débeda:
Identificación do recurso ou reclamación:
Identificación da resolución, órgano que a ditou e data:
Importe da débeda:
Por medio deste escrito SOLICITO a devolución do custo das garantías achegadas para suspender a
execución da débeda ou para aprazar ou fraccionar o seu pago, que ascende a un total de
....................euros, máis o interese legal devengado dende a data acreditada en que se incorreu en
devanditos custos ata a data en que se ordene o pago.
Medio elixido para o reembolso:
□ TRANSFERENCIA BANCARIA Á CONTA
ENTIDADE SUCURSAL DC CONTA
Nome entidade bancaria........................... ���� ���� �� ����������
□ CHEQUE CRUZADO e NOMINATIVO
□ COMPENSACIÓN nos termos do Regulamento xeral de recadación. Débedas a compensar:

ADXUNTO A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN (2):

................................................................,..............de........................................de.................................................
(Sinatura) (6)
ÓRGANO ADMINISTRATIVO AO QUE SE DIRIXE O RECURSO

Este modelo poderá utilizalo, se así o desexa, para solicitar o reembolso do custo de garantías.
(1) Representante.
No caso de que actúe por medio de representante, deberá incluír a súa identificación completa e acreditar a
representación
(2) Documentación.
Neste espazo deberá relacionar e numerar a documentación que acompaña ao escrito.
� ˆ Aval.
- Debe achegarse certificado orixinal expedido pola entidade de depósito ou sociedade
de garantía recíproca que concede o aval, no que se fagan constar as cantidades
satisfeitas dende a súa constitución ata a data da súa cancelación, con indicación
do número de aval, e o importe avalado
-Así como copia do aval presentado.
� Certificado de seguro de caución
- Debe achegarse certificado orixinal expedido pola entidade aseguradora, no que se fagan constar as
cantidades satisfeitas dende a súa constitución ata a data da
súa cancelación, con indicación do número de certificado, e o importe asegurado
-Así como copia do certificado de seguro de caución presentado.
� ˆ Hipoteca Mobiliaria e Inmobiliaria e Prenda con ou sen desprazamento
- Gastos derivados da intervención de fedatario público.
- Gastos rexistrais
- Impostos derivados da constitución, e no seu caso da cancelación.
- Gastos derivados da taxación ou valoración dos bens ofrecidos en garantía
� ˆ Depósitos en diñeiro efectivo
- Certificación orixinal expedida pola Caixa Xeral de Depósitos no que se faga
constar a data de constitución e a data de retirada do depósito así como o seu
importe.
� ˆ Outras garantías aceptadas pola Administración Tributaria
-Deberán acreditarse os custos en que houbera incorrido de xeito directo e
inmediato para a súa formalización, mantemento e cancelación.

