TESOURERÍA E XESTIÓN DE TRIBUTOS
Mister Archer Milton Huntington, 17
15011 A Coruña
Tél: 900 132 204

COMUNICACIÓN CAMBIO DOMICILIO FISCAL
(Só persoas físicas)
OBRIGADO TRIBUTARIO
NIF:

APELIDOS E NOME:

NOVO DOMICILIO FISCAL
SG

VÍA:

NÚM.

CODIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO MÓBIL:

ESC.

PISO

PORTA

CORREO ELECTRÓNICO:

A presente comunicación preséntase para os efectos do disposto no art. 8 1 da Ordenanza Fiscal Xeral da Deputación da
Coruña.
…………………………………, ………. de ……………………… de ………....

(sinatura)
De acordo coa normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo de que os datos facilitados serán tratados
pola entidade titular do tributo ou ingreso de dereito público como responsable do tratamento e pola Deputación da Coruña como
encargado do dito tratamento co fin de atender a súa solicitude. O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento. A Deputación da Coruña non cederá datos a terceiros, salvo obrigación legal.
Os datos do teléfono móbil e do correo electrónico facilitados supoñen o consentimento expreso para o envío de
avisos/comunicacións ao dispositivo/enderezo electrónico comunicados. Se non quere recibir estes avisos/comunicacións, non cubra
eses datos.
A Deputación conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para
determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar da finalidade exposta e do tratamento dos datos. As persoas
interesadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos
datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou de xeito presencial nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común. Para calquera outra dúbida en materia de protección de datos pode dirixirse ao
Delegado de Protección de Datos da Deputación a través do seguinte correo electrónico:

delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal
Máis Información: https://sede.dacoruna.gal/opencms/gl/sobrelasede/proteccion_datos/

Imprimir formulario
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Art.8.- DOMICILIO FISCAL: Os obrigados tributarios deberán comunicar o seu domicilio fiscal e o seu cambio á administración tributaria provincial, mediante declaración
expresa para tal efecto, sen que o cambio de domicilio produza efecto fronte á administración, ata que se cumpra co dito deber de comunicación. A administración poderá
comprobar e rectificar o domicilio fiscal declarado polos obrigados tributarios. Os obrigados tributarios non residentes en España, para canto se refire ás súas relacións coa
administración tributaria provincial, virán obrigados a designar un representante con domicilio en territorio español.

