Concello de Ponteareas
(Pontevedra)
DEPARTAMENTO
DE
TESOURERÍA

SOLICITUDE DE COMPENSACIÓN DE DÉBEDAS

DN./DNA._________________________________________________, con NIF
__________________,
enderezo
________________________________
__________________________________,
teléfono_______________actuando
en
nome
e
representación
de
__________________________________________
(se
adxunta
documento
de
autorización),
EXPÓN,
Que con data __________________ lle foi notificado débito frente a Facenda Municipal de Ponteareas
mediante recibo ou liquidación e prazo para o ingreso, iniciándose o período voluntario de cobramento do
imposto
ou
outro
ingreso
de
dereito
público
en
concepto
de________________________________________________________________________________,
do
ejercicio __________, sendo a fecha de finalización do prazo voluntario para o ingreso o
____________________ e por un importe de ___________________ euros.
Que ao mesmo tempo ten un crédito reconocido pola Facenda Municipal de Ponteareas a favor do solicitante
en
concepto
por
importe
de_________________euros,
de_______________________________________________________________________________________.
Que segundo ou Artigo 55. do Regulamento Xeral de Recadación RD939/2005, de 29 de xullo, as débedas de
natureza pública a favor dá Facenda pública, tanto en período voluntario como en executivo, poderán
extinguirse total ou parcialmente por compensación cós créditos recoñecidos por aquela a favor do debedor en
virtude dun acto administrativo.
Á presente solicitude de compensación acompáñanse os seguentes documentos:

Se a débeda tributaria cuxa compensación se solicita foi determinada mediante autoliquidación, o modelo
oficial desta debidamente cumprimentado, agás que o interesado non estea obrigado a presentalo por obrar xa
en poder da Administración; en tal caso, sinala a data ________________ e ou procedemento no que o
presentou ______________________________________________________.
Xustificación de haber solicitado certificado da oficina de contabilidade do órgano ou organismo xestor do
gasto ou do pagamento, no que se reflicta a existencia do crédito recoñecido pendente de pagamento, a data
do seu recoñecemento, solicitanto mediante a presente a suspensión, a instancia do interesado, dous trámites
para ou seu abono entrementres non comuníquese a resolución do procedemento de compensación. Se o
crédito ofrecido en compensación deriva dunha devolución tributaria, en lugar da certificación anterior
acompañarase, se é o caso, copia do acto, resolución ou sentencia que recoñézao.

Ponteareas, a __ de __________________ de _____
O /A solicitante
De conformidade co disposto na normativa referente á protección de datos, os datos de carácter persoal recollidos neste impreso serán
incorporados a un ficheiro automatizado con exclusiva finalidade do seu uso dentro do Concello de Ponteareas. O titular destes pode
exercer o seu dereito de rectificación ou cancelación, nos termos da lei, dirixíndose ao Concello de Ponteareas.

