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Sol·licitud d’alta com a creditor a efectes econòmics. 

I. Dades del creditor

Nom i cognoms: 

NIF: Domicili: 

Telèfon: Població: 

C. P.: Adreça electrònica: 

II. Informació a efectes de l’impost

  No subjecte a retenció a compte de l’IRPF segons l’art.       de la Llei      . 

 Subjecte a retenció a compte de l’IRPF (informació segons l’art. 99.10 de la Llei 35/2006). 

Estic donat/ada d’alta d’activitat econòmica (epígraf núm.       nom      ) 

subjecte a retenció d’IRPF segons el règim següent: 

 15%. General, segons l’art. 101.5 a de la Llei 35/2006. (Codi intern: 20.001 - G.01) 

 7%. Per inici d’activitat professional, segons l’art. 95.1 del RD 439/2007.  

Data d’inici de l’activitat:       (Codi intern: 20.001 - G.03) 

Aquest tipus s’aplica a l’any d’inici d’activitat i en els dos següents.  

 1%. Per rendiments procedents d’activitats empresarials d’algun dels epígrafs 

de l’art. 95.6.2n del RD 439/2007 en estimació objectiva. (Codi intern: 20.006 - H.04) 

 19%. Per rendiments d’arrendament de béns immobles, segons l’art. 101.8 de la 

Llei 35/2006. Referència cadastral de l’immoble: 

(Codi intern: 20.004 – Sense clau)   

 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. 

No estic donat/ada d’alta de cap activitat econòmica. Rendiments del treball 

derivats: 

  15%. De premis literaris, artístics o científics no exempts d’IRPF, segons l’art. 

11.1, lletra g, del reglament de l’Impost. (Codi intern: 20.005 – F.01)  

  15%. D’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o de la 

elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, segons l’art. 101.3 de la Llei 

35/2006. (Codi intern: 20.005 – F.02) 

 No resideixo en territori espanyol. 

Retenció del 19% a compte de l’IRNR per residents a la UE, Noruega, 

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

Sense valoració per aplicació del conveni que evita la doble imposició. 

(Adjunteu certificat de la residència fiscal de vigència anual). 

III. Declaració de responsabilitat

Sota la responsabilitat del sotasignat, declaro que les dades anteriors són certes. 

Signatura 

Data:  de/d’  de 

Aquest document mantindrà la seva validesa mentre que l’interessat no el revoqui 
expressament per un de nou. 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu a través d’aquest formulari seran objecte de 
tractament i s’incorporaran a un fitxer de responsabilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb domicili a la Pl. 
de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú. 
Les dades personals subministrades per mitjà d’aquest formulari s’utilitzaran per gestionar la relació i comunicació 
administrativa entre el tercer i l’Ajuntament, amb la finalitat de comptabilització i pagament de les operacions 
derivades d’aquest relació. 
Com a persona interessada podeu accedir a les dades del fitxer i exercir en qualsevol moment els vostres drets de 
rectificació, d’oposició i de cancel·lació, adreçant un escrit a la Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
l’adreça esmentada. 
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