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ANNEX III
AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES
Les persones sotasignades autoritzen a l'AJUNTAMENT DE MANACOR a sol·licitar de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de
l'Agència Tributària de les Illes Balears o de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives a estar al corrent de les
obligacions tributàries per comprovar el compliment dels requisits establerts en aquest procediment:
CONCESSIÓ DE VALS DE COMPRA PER A LA PROMOCIÓ I REACTIVACIÓ DEL COMERÇ LOCAL DEL MUNICIPI DE
MANACOR
Aquesta autorització s'atorga exclusivament a l'efecte del reconeixement, seguiment i control dels requisits establerts en el procediment
administratiu esmentat anteriorment i en aplicació del que disposa l'article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, amb
l'autorització prèvia de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que necessiten les administracions públiques per al
desenvolupament de les seves funcions.
A) DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
DNI/NIF
Llinatges i nom / Raó social
B) DADES DE LA PERSONA QUE AUTORITZA (NOMÉS EN EL CAS QUE SIGUI UNA PERSONA JURÍDICA O UNA ENTITAT
INCLOSA EN L'ARTICLE 35.4 DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA)
DNI/NIF
Llinatges i nom / Raó social
Actua en qualitat de ......................................................................
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Si NO s'autoritza la consulta de dades:
( ) NO AUTORITZ la consulta de les dades relatives d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària, de l'Agència Tributària de les Illes Balears i de la Tresoreria General de la Seguretat Social per comprovar el
compliment dels requisits establerts en aquest procediment i aport les dades i certificats que requereix el procediment.
Manacor, ............. d .............................. de 2020
Signatura de la persona interessada i la que autoritza, si correspon
NOTA: Podeu revocar aquesta autorització en qualsevol moment mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Manacor.
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