SOLICITUDE PARA A APLICACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NOS
PROCEDEMENTOS DE XESTIÓN TRIBUTARIA
COLABORADOR SOCIAL
NIF / DNI

Apelidos e nome / Razón social
Núm.

Rúa / praza / avenida
Concello

REPRESENTANTE
NIF / DNI

Provincia

Piso

Correo electrónico

Porta

CP

Teléfono

Apelidos e nome / Razón social
Núm.

Rúa / praza / avenida
Concello

Esc.

Provincia

Esc.

Piso

Correo electrónico

Porta

CP

Teléfono

EXPÓN
Que xunta certificación acreditativa de ser persoa colexiada/socia/asociada/membro no/a

y o/a

e ao amparo do Convenio suscrito entre a				

o

para a aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión

tributaria,
SOLICITA
Autorización para a aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión
tributaria do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e do Imposto
sobre Sucesións e Donacións, suxeito ao establecido na:
– Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto
sobre sucesións e doazóns na Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan o procedemento e as
condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de
subministración de información tributaria.
– Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do
imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma
de Galicia e se regula o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como
determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria.
– Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen o procedemento e as condicións para a
domiciliación do pagamento de determinadas débedas cuxa xestión ten atribuída a Axencia Tributaria
de Galicia.
DOCUMENTACIÓN ADXUNTA
Certificado acreditativo de ser persona colexiada, socia, asociada ou miembro da entidade privada,
institución ou organización representativa de sectores ou intereses sociais, laborais, empresariais ou
profesionais asinante dun convenio de colaboración coa Atriga.
Identificación de usuarios para pago e presentación telemática de autoliquidacións.
,

de

de

Asdo.:
ÁREA DE COLABORACIÓN SOCIAL, INFORMACIÓN E ASISTENCIA
r/ PASTORIZA, 8 3º -15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA

Información básica sobre protección de datos persoais

