Sol·licitud devolució d’ingressos
1. Persona que sol·licita
NRT:

Nom i cognoms o raó social:

Adreça:
NRT:

Codi postal/població:
Representant legal:

Correu electrònic:

Telèfon:

Òrgan a qui s’adreça:
Identificació de l’acte o actuació que s’impugna:

2. Justificació de l’ingrés indegut
Indiqueu breument les raons que motiven la vostra sol·licitud:

Documentació que aporteu:

Supòsit de devolució
Duplicitat pagament

> Període al qual es refereix:

Pagament en excés

> Període al qual es refereix:

Pagament prescrit

> Període al qual es refereix:

Rectificació d’errors o autoliquidacions > Període al qual es refereix:
Altres motius

> Període al qual es refereix:

Import total:
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3. Declaració expressa del mitjà elegit pel qual s’ha d’efectuar la devolució
Transferència bancària:
Compte IBAN: AD
Entitat bancària:
Xec
Compensació

4. Data i signatura
Sant Julià de Lòria,

d

de

Signatura de la persona que sol·licita
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Sol·licitud devolució d’ingressos
Informació
Procediment de rectificació d’errors
El Comú ha de modificar d’ofici o a instància de la persona interessada els errors materials, de fet o aritmètics dels actes i les resolucions
tributàries. El termini màxim per notificar la resolució del procediment és de sis mesos des que es presenta aquesta sol·licitud, transcorregut
el qual es considera que la sol·licitud ha estat desestimada. Només es poden rectificar actes o resolucions que no hagin prescrit.
Procediment de devolució d’ingressos indeguts
Quan un obligat tributari ha realitzat un ingrés tributari indegut per qualsevol causa té dret a la devolució d’ofici o a instància de part
(mitjançant aquesta sol·licitud), llevat que hagi prescrit el dret a la devolució.
Justificació de l’ingrés indegut
A la sol·licitud s’hi han d’adjuntar els documents que acreditin el dret a la devolució, així com tots els elements de prova que es considerin
oportuns a aquest efecte. Els justificants d’ingrés es poden substituir per la menció exacta de les dades identificat ives de l’ingrés efectuat,
entre les quals hi ha la data i el lloc de l’ingrés i el seu import.
Contingut del dret a la devolució d’ingressos indeguts
La quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés indegut està constituïda per la suma dels conceptes següents:
a) L’import de l’ingrés indegudament efectuat.
b) Les costes satisfetes quan l’ingrés indegut s’hagi efectuat durant el procediment de constrenyiment.
c) L’interès moratori vigent durant el període en què sigui exigible, sobre les quantitats indegudament ingressades (no cal sol·licitar-lo).
Tramitació del procediment de devolució d’ingressos indeguts
El Comú comprovarà les circumstàncies que determinin el dret a la devolució, la realitat de l’ingrés i la no-devolució posterior, així com
la titularitat del dret i la quantia de la devolució, si escau. En cas de desestimació d’aquest dret total o parcialment, notificarà la proposta de
resolució amb caràcter previ perquè en un termini de deu dies, a comptar de l’endemà de la notificació, presenti si escau, les al·legacions i els
documents i justificants que consideri necessaris.
Resolució del procediment de devolució d’ingressos indeguts
El Comú dicta una resolució motivada en què, si és procedent, s’acorda el dret a la devolució, i determina el titular del dret i l’import de la
devolució. Es pot considerar desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu transcorregut el termini màxim de dos mesos sense que
s’hagi notificat la resolució expressa.
En un procediment de rectificació d’errors el Comú podrà notificar directament la seva resolució, quan no hi figurin en el mateix ni siguin
tinguts en compte altres fets, al·legacions o proves que els presentats per l’interessat.
Les resolucions que es dictin en aquest procediment són susceptibles de recurs administratiu.

Legislació aplicable
- Ordinació tributària comunal.
- Ordinació de preus públics comunal.
- Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (article 30).
- Reglament de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs del 29 d’abril de 2015 (articles 14 a 20).
- Reglament de la recaptació dels tributs, del 28 d’octubre de 2015 (articles 27 a 30).
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