Espai reservat per al Registre de la Diputació de Barcelona

Tresoreria

Sol·licitud de modificació de dades
del creditor a efectes econòmics

Dades del creditor
NIF/CIF/NIE/
Passaport

Raó social /
Cognoms i nom
Domicili fiscal

Núm.

Població

Pis

CP

Adreça electrònica
Telèfon de contacte

Telèfon alternatiu

Fax

En el cas de persones jurídiques, dades de la persona de contacte
Cognoms i nom
Adreça electrònica

Telèfon

Informació a efectes d’IRPF (segons l’art. 99.10. de la Llei 35/2006)
Codi
intern

Estic donat/ada d’alta d’activitat econòmica (epígraf núm.
d’IRPF segons el règim següent:

nom

01

19%. General, segons l’art. 101.5 a de la Llei 35/2006.

02

9%. Per inici d’activitat professional, segons l’art. 95.1 del RD 439/2007.

) subjecte a retenció

Data d’inici de l’activitat:
0A

15%. Declaro que els rendiments íntegres de les activitats econòmiques durant l’exercici anterior a la data d’aquest
document van ser inferiors a 15.000 euros i van representar més del 75% de la suma dels rendiments de treball i de
les activitats econòmiques (art. 101.5 a de la Llei 35/2006).

03

2%. Per rendiments procedents d’activitats forestals (art. 101.5 c de la Llei 35/2006).

04

20%. Per rendiments de capital mobiliari (art. 101.4 de la Llei 35/2006).

10

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.

11

20%. Per premis, segons l’art. 101.7 c de la Llei 35/2006.

17

20%. Per rendiments d’arrendament de béns inmobles, segons l’art. 101.7 c de la Llei 35/2006.
Referència cadastral de l’immoble:

18

No estic donat/ada d’alta de cap activitat econòmica. (Rendiments del treball segons l’art. 101.3 de la
Llei 35/2006.)
No resideixo en territori espanyol.

15

Retenció general del 24% a compte de l’IRNR.

16

Sense retenció per aplicació del conveni que evita la doble imposició. (Adjunteu certificat de la residència fiscal de
vigència anual.)
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Dades bancàries
Entitat
Domicili
Població

IBAN
E

SWIFT o BIC

S

Declaració de responsabilitat
Declaro que les dades que consten en aquest document són certes i em comprometo a comunicar-ne qualsevol
variació.

Barcelona,

de

de 20

Signatura de la persona titular,

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades
s’inclouran en el fitxer «Gestió econòmica» amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Així mateix, us fem saber que podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la legislació vigent, mitjançant un escrit que heu de presentar al Registre de la Diputació
de Barcelona (rambla de Catalunya, 126. Barcelona).

Oficines de registre de la Diputació de Barcelona
Can Serra
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona

Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona

Recinte Llars Mundet
Edifici Serradell Trabal
Pg. de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

Edifici Londres
Londres, 55
08036 Barcelona

Horari:
de dilluns a dissabte, de 9 h a 14 h

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
(tancat el mes d’agost)

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
(tancat el mes d’agost)

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
(tancat el mes d’agost)

Si presenteu la sol·licitud per correu postal o certificat, envieu-la a la seu de la Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona).
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