MOD. APLAZ-06-G

FIANZA PERSOAL SOLIDARIA
PARA APRAZAMENTO OU FRACCIONAMENTO
SERVIZO DE RECADACIÓN

Expediente (débedas en período voluntario)

Expediente (débedas en período executivo)

Importe garantido (débedas en período voluntario)

Importe garantido (débedas en período executivo)

Apelidos e nome ou razón social do debedor

NIF
Datos do primeiro fiador

Apelidos e nome

NIF

Domicilio

Código postal

Municipio

Provincia
Datos do segundo fiador

Apelidos e nome

NIF

Domicilio

Código postal

Municipio

Provincia

Os fiadores identificados, actuando en nome propio, comparecen nas oficinas da Deputación
Provincial da Coruña para prestar fianza persoal e solidaria ao debedor tamén identificado, en
garantía do cumprimento das obrigas que resulten da concesión da solicitude de aprazamento ou
fraccionamento das débedas cuxas identificacións se relacionan no reverso deste documento.
A fianza, que permanecerá vixente ata que a Deputación Provincial da Coruña acorde
expresamente a súa cancelación ou devolución, garante o pago dos importes indicados,
calculados do seguinte modo:
1. Da débeda en período voluntario: o principal e os xuros de mora que xere o aprazamento ou
fraccionamento, máis o 25% da suma de ambas partidas.
2. Da débeda en período executivo: o principal, as recargas do período executivo e os xuros de
mora que xere o aprazamento ou fraccionamento, máis o 5% da suma de ambas partidas.
Os fiadores obríganse a aboar á Deputación Provincial da Coruña os importes garantidos, cando
sexan requiridos para facelo, no prazo establecido no artigo 62.5 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria, e quedan advertidos de que de non facelo así seguirase contra os
seus bens o procedemento administrativo de prema.
Os fiadores acompañan a este escrito documentación, da que queda copia unida aos expedientes,
acreditativa do su carácter de contribuíntes de recoñecida solvencia.
En ___________________________________, a _______________
Sinatura do 1º fiador

Sinatura do 2º fiador

Empregado público ante o que comparecen

Identificación das débedas obxecto de aprazamento ou fraccionamento

