
AUTORITZACIÓ DE PETICIÓ DE CERTIFICATS TRIBUTARIS

Autorització dels interessats perquè l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany demani les seues dades d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions fiscals

Les persones sotasignants autoritzen l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a sol·licitar els certificats que corresponguin d’estar
al corrent amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social, i a consultar els nivells de renda referents al 2018.

Per a comprovar les dades relatives al compliment de les obligacions fiscals i nivell de renda del sol·licitant i dels membres de la
unitat familiar a la qual pertany, en referència a la  Convocatòria d’ajuts per insularitat a famílies amb estudiants que varen
haver de desplaçar-se fora de l'illa al territori nacional per cursar estudis que no podien realitzar-se a Eivissa durant el curs
2018-2019.

Aquesta autorització s'atorga a l’efecte del  reconeixement, seguiment i control de l’ajuda esmentada anteriorment, i en aplicació
tant del que disposa l'article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que permet, prèvia autorització de
l’interessat, la cessió de les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per a desenvolupar les seues funcions, com

pel que estableix el Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques , així com
la utilització dels ciutadans de mitjans telemàtics per a la substitució de l’aportació de certificats.

A. DADES DEL SOL·LICITANT (ESTUDIANT)

Nom i llinatges

     

B. DADES DELS MEMBRES QUE FORMEN LA UNITAT FAMILIAR (majors de 16 anys)

Nom i llinatges

     

NIF Signatura

     

Sign.:      

Apellidos y Nombre 

     

NIF Signatura 

     

Sign.:      

Nom i llinatges

     

NIF Signatura

     

Sign.:      

Data:      

NOTA: el signant pot revocar l’autorització concedida en qualsevol moment, mitjançant un
escrit adreçat a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.


