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SOL·LICITUD:ALTAD'UN CREDITOR

1. DADES DEL CREDITOR (S'haurà d'acompanyar fotocòpia del NIF o de la Targeta d'Estranger)

NOM DE LA VIA PÚBLICA

1.4. DOMICILI

PIS PORTABLOC LLETRA ESC.NÚM KM CODI POSTAL

MUNICIPI / ENTITAT D'ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI PROVÍNCIA

TELÈFON FAX CORREU ELECTRÒNIC

1.1. PRIMER COGNOM SEGON COGNOM N.O.I. (Nº OPERADOR INTRACOMUNITARI)

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL

1.2. TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU

TIPUS DE VIA

N.I.F.: PASSAPORTTARGETA D'ESTRANGER:

1.3. Nº DE DOCUMENT IDENTIFICATIU NACIONALITAT
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TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL

SIGNATURA DEL CREDITOR

SIGNATURA:

Data:

SIGNATURA:

Data:

SIGNATURA DEL REPRESENTANT

DIRECCIÓ PROVINCIAL DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:

ÒRGAN A QUÈ ES DIRIGEIX LA SOL·LICITUD: (Serveis Centrals de la TGSS o Província en què ha prestat el servei o s'ha presentat la factura)

2. DADES DEL REPRESENTANT
2.1. PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM

2.2. TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU

N.I.F.: PASSAPORTTARGETA D'ESTRANGER:

2.3. Nº DE DOCUMENT IDENTIFICATIU NACIONALITAT

3. DADES BANCÀRIES (S'haurà d'acompanyar justificant de la titularitat bancària, si és persona física, o certificat bancari, si és persona jurídica)

A OMPLIR PER L'ENTITAT FINANCERA EN EL CAS DE NO APORTAR CERTIFICAT BANCARI O JUSTIFICANT

Certifico, a petició de la persona indicada a l'apartat “1. DADES DEL CREDITOR” i a efectes de la domiciliació dels imports el pagament dels
quals li vagi a ordenar la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'existència del compte referenciat a l'apartat “3. DADES BANCÀRIES”,
obert a nom del titular que es reflecteix a l'esmentat apartat “1. DADES DELCREDITOR”.

SIGNATURA:

Data:

PER L'ENTITAT FINANCERA

Segell:

CODI IBAN

CODI BIC O SWIFT DE L'ENTITAT FINANCERA (PAGAMENTS A L'EXTERIOR)

E S

COMPTE BANCARI

(PAGAMENTSAL'EXTERIOR)

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



PROTECCIÓDEDADES

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades al fitxer SICOSS la finalitat del qual és la comptabilització i pagaments a
creditors del sistema, efectuar pagaments i donar informació als creditors, i podran ser cedits a l'Agència Estatal Tributària i a les Entitats
Gestores de la Seguretat Social respecte al seus creditors, a més d'altres cessions previstes a la Llei.

L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i l'adreça on l'interessat hi podrà exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és: Subdirecció General d'Ordenació de Pagaments i Gestió del Fons de Reserva, Calle
Astros 5 y 7, 28007-MADRID, cosa que s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.

El model s'haurà d'omplir a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni ratllades. El model que disposa a través d'INTERNET és un
pdf editable, que es pot omplir des del seu PC i posteriorment ser imprès.

1.1. Cognoms i nom/Denominació social.

1.2. Tipus de document identificatiu.

1.3. Número del document identificatiu.

1.4. Domicili:

Al model s'acompanyarà fotocòpia del NIF.

S'indicaran els cognoms i el nom complets o la denominació social (a l'espai reservat per al nom)
del creditor. El número d'operador intracomunitari només és necessari en el cas d'empreses estrangeres.

Marqui amb una “X” Número d'Identificació Fiscal (N.I.F.), Targeta d'Estranger o Passaport (només en
el cas de persones no residents a Espanya).

Es reflectirà el número del document identificatiu.

Tipus de via. S'indicarà la denominació que li correspongui (carrer, plaça, avinguda, etc.).
Nom de la via pública: Se n'anotarà el nom complet, sense abreviatures.
Codi Postal: S'omplirà el codi complet, amb 5 dígits.
Municipi/Entitat d'àmbit territorial inferior al municipi: Es consignarà la denominació del municipi, en el cas de ser una entitat inferior al
municipi, s'indicarà la denominació (comuna, pedania, aldea, barri, etc.) quan sigui necessari per a la seva correcta identificació. Les
denominacions s'escriuran completes i sense abreviatures.
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2.1. Cognoms i nom.

2.2. Tipus de document identificatiu.

2.3. Número del document identificatiu.

S'indicaran els cognoms i el nom complets del representant de l'empresa creditora.

Marqui amb una “X” Número d'Identificació Fiscal (N.I.F.), Targeta d'Estranger o Passaport.

Es reflectirà el número del document identificatiu.

Per a creditors residents a Espanya, es consignaran les dades completes del codi internacional de compte bancari (IBAN) del compte obert en
una entitat financera a Espanya; per a creditors domiciliats a l'estranger, si el compte no està obert a Espanya, a més del número de compte
bancari, haurà d'indicar-se el codi BIC (Bank Identifier Code).

El compte haurà de ser titularitat del creditor, cosa que s'haurà de justificar mitjançant la signatura i el segell de l'entitat financera a la sol·licitud.
L'esmentada signatura es podrà substituir per un certificat bancari en el cas de persones jurídiques o fotocòpia de la llibreta d'estalvi, justificant
o extracte bancari en el cas de persones físiques.

GENERALS

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL MODEL

ESPECÍFIQUES

1. DADES DEL CREDITOR

2. DADES DEL REPRESENTANT

3. DADES BANCÀRIES
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