Sol·licitud de constitució
de dipòsits en efectiu (Tarragona)

Número de referència

Dades de la persona constituent del dipòsit
NIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública

Número Esc. Pis Porta

Codi postal

Província

Municipi

S29

43032252

País

Imprimir

Dades de la persona representant
NIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública

Número Esc. Pis Porta

Codi postal

Província

Municipi

País

Autoritat o òrgan a disposició del qual es constitueix el dipòsit

Instruccions d’ús
Per constituir aquest dipòsit heu de realitzar l’ingrés del seu import en el compte corrent que correspongui a la finalitat del dipòsit,
amb indicació del NIF de la persona constituent del dipòsit i del número de referència d’aquest document.
Una vegada realitzat l’ingrés, heu de presentar a la Delegació Territorial de l’Agència Tributària a Tarragona el justificant de
l’ingrés que us faciliti l’entitat col·laboradora, juntament amb aquest document S29 degudament signat per la persona constituent.

Descripció de la finalitat del dipòsit
A. Finalitat no tributària
B1. Finalitat tributària
Taxació pericial contradictòria
Acta amb acord
Suspensió instada en recurs de reposició
Suspensió instada en reclamació economicoadministrativa

Número de taxació:
Número d’acta:
Número de recurs:
Número de reclamació:

B2. Altres
Codi IBAN del compte: ES35 2100 9046 90 0200004601
Import del dipòsit
Import en lletres:
Import en xifres

€

Òrgan destinatari, data i signatura
Òrgan destinatari:

Informació sobre les oficines de l'ATC a: atc.gencat.cat/oficines
Llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que figura a l’últim full.

______________________ , ______ d ___________ de ______

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats tributàries
Responsable del tractament: Agència Tributària de Catalunya.
Finalitat: Desenvolupament de les tasques d’atenció ciutadana, gestió, inspecció i liquidació tributària en
relació amb els tributs estatals cedits i propis de la Generalitat de Catalunya.
Legitimació: Compliment de la normativa tributària.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei: cessió a
altres administracions tributàries, òrgans judicials, etc.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació
o oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari disponible a: http://atc.gencat.cat/proteccio-dades.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per
a finalitats tributàries es pot accedir a l'apartat "Protecció de dades de caràcter personal" de la seu
electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

