D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'informem què les seves dades seran incorporades a un fitxer
automatitzat per a ús exclusiu de l'ajuntament de la Seu d’Urgell per a finalitats vinculades directament o indirectament amb el tràmit al qual es refereix aquest formulari. El
responsable del Fitxer és l'ajuntament de la Seu d’Urgell i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Cr Portal Cerdanya 1, per exercir el seus drets d'accés,
rectificació i cancel·lació de les seves dades personals

Ajuntament de la Seu d’Urgell CIF-P2525200H

Plaça dels Oms , 1 25700 - La Seu d’Urgell

Tel. 973350010 Fax. 973350165

www.laseu.cat

Registre d'entrada

SOL·LICITUD ALTA COM A CREDITOR A EFECTES ECONÒMICS

Exp. Núm.

1. DADES PERSONALS
1.1 SOL.LICITANT

Nom / Raó Social
NIF / CIF / NIE

email

Telefon fix

@
Tel. Mòbil

Adreça

Núm

Planta

Localitat

Porta
C.P.

1.2 DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (Obligatori si el sol·licitant és una persona jurídica)

Nom
NIF

email

Telefon fix
Adreça

@
Tel. Mòbil
Núm

Localitat

Planta

Porta
C.P.

2. INFORMACIÓ A EFECTES D’IMPOSTOS
Estic donat/ada d’alta d’activitat econòmica (epígraf núm.____________ secció _____________________
No subjecte a retenció a compte de l’IRPF
Subjecte a retenció a compte de l’IRPF (informació segons l’art. 99.10 de la Llei 35/2006), segons el règim
següent:
15%. General, segons l’art. 101.5 a de la Llei 35/2006.
7%. Per inici d’activitat professional, segons l’art. 95.1 del RD 439/200
Data inici activitat______________________
2%. Per rendiments procedents d’activitats forestals (art. 101.5 c de la Llei 35/2006).
19%. Per rendiments de capital mobiliari (art. 101.4 de la llei 35/2006).
1%. Per rendiments procedents d’activitats empresarials d’algun dels epígrafs de l’art. 95.6.2n del RD
439/2007.
No és procedent efectuar cap retenció perquè determino el rendiment net de l’activitat econòmica
d’acord amb el mètode d’estimació directa, segons l’art. 95.6.3r del RD 439/2007.
19%. Per premis, segons l’art. 101.7 de la Llei 35/2006.
19%. Per rendiments d’arrendament de béns immobles, segons art. 101.8 de la Llei 35/2006 (*)
(*) Referència cadastral de l’immoble:

No estic donat/ada d’alta de cap activitat econòmica. (Rendiments del treball segons l’art. 101.3 de la Llei
35/2006.) (Cal adjuntar fotocòpia del DNI)
No resideixo en territori espanyol.
Retenció general del 24% a compte de l’IRNR.
Sense retenció per aplicació del conveni que evita la doble imposició. (Adjunteu certificat de la residència
fiscal de vigència actual.)
3. Cal adjuntar el document de sol·licitud de transferència per a pagaments de l’Ajuntament de La Seu
d’Urgell (SEPA).
Segell i Signatura

L’ Alcalde de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.
Fer arribar a l’oficina d’Intervenció
Observacions OAC :

La Seu d’Urgell,

de DESEMBRE

de

S’informa que si no s’aporta la documentació necessària, la tramitació es podrà allargar innecessàriament fins la seva recepció.

