Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
ANNEX I
AUTORITZACIÓ PER A DEMANAR DADES TRIBUTÀRIES A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
RELATIVES AL NIVELL DE RENDA
La/es persona/es sotasignant/s autoritza/en a l'Ajuntament d'Algemesí a sol·licitar de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària, informació de naturalesa tributària per al
reconeixement, seguiment i control en el procés de sol·licitud d'ajudes a què es refereix la
so·licitud corresponent, sent beneficiari o possible beneficiari la persona que figura a l'apartat A
de la present autorització.
Esta autorització s'atorga únicament al efectes de valorar la renda de la unitat familiar en
el procés de sol·licitud d'ajudes esmentat anteriorment, i en aplicació del que disposa la
disposició addicional Quarta de la Llei 40/1998, que manté la seva vigència després de l'entrada
en vigor del Reial Decret Legislatiu 3/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i en l'article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general
tributària, que permeten, prèvia autorització de l'interessat, la cessió de les dades tributàries
que necessitin les AA.PP. per al desenvolupament de les seves funcions.

A.- DADES DEL SOL·LICITANT DE L'AJUDA QUE ATORGA L'AUTORITZACIÓ.
NIF:

COGNOMS I NOM:
FIRMA:

B.- DADES DE LA RESTA DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DEL
SOL·LICITANT. (Només quan convisquen en el mateix domicili del
sol·licitant)
PARENTIU AMB
EL SOL·LICITANT

COGNOMS I NOM

NIF

FIRMA

Les autoritzacions concedides per les persones que signen poder ser revocades en quealsevol moment mitjançant un escrit adreçat a
l'Ajuntament.

Algemesí ,
Imprimir formulari

L'Ajuntament d'Algemesí, com a responsable del tractament de les seues dades, l'informa que podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació està basada en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta entitat i el consentiment de l'interessat. Es cediran dades, si és el cas, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que
encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercir els seus drets reconeguts del
tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament d'Algemesí. Informació addicional: www.algemesi.es
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