
 
ANEXO II 

Autorización para que o Concello de Moeche poida solicitar datos á axencia 
tributaria relativos ao nivel de renda (IRPF) e ao cumprimento de obrigas 
tributarias 
 
A/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n ao Concello de Moeche a solicitar da Axencia estatal de 
Administración Tributaria información de natureza tributaria para o recoñecemento, seguimento e 
control da concesión da convocatoria de axudas os estudantes do termo municipal para a 
realización de actividades relacionadas coa formación e desprazamentos por motivo de 
estudos. 
 
A presente autorización outórgase exclusivamente para o procedemento sinalado e en aplicación 
do establecido poladisposición adicional cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a 
entrada en vigor do Real decreto legislativo 3/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei do 
imposto sobre a renda das persoas físicas, e no artigo 95.1 k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, que 
permiten, logo da autorización da persoa interesada, a cesión dos datos tributarios que precisen as 
administracións públicas para o desenvolvemento das súas funcións. 
Información tributaria autorizada: datos que posúa a Axencia Tributaria do imposto sobre a 
renda das persoas físicas do exercicio 2018 e do cumprimento das súas obrigas tributarias. 
 

A) Datos da persoa solicitante da axuda detallada que outorga a autorización 
NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

 
   

 
 

 
B) Datos doutros membros da unidade de convivencia da persoa solicitante cuxos ingresos son 
contábeis para o recoñecemento, seguimento ou control da axuda (só maiores de 18 anos) 
Relación coa persoa 
solicitante 

Nome e apelidos NIF Sinatura 
 

 
 
 

   

 
Nota. A autorización concedida pola persoa asinante pode ser revogada en calquera momento 
mediante escrito dirixido ao Concello de Moeche . De acordo co establecido pola Lei Orgánica 
15/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, consinto que estes datos 
sexan incluídos nun ficheiro do que e titular o Concello de Moeche poidan ser empregados coa 
finalidade de prestarme o servizo solicitado nesta instancia e declaro estar informado sobre os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que poderei exercitar no domicilio social 
do Concello de Moeche, Rúa da feira, 32, San Ramón , 15563 Moeche (A Coruña). Consinto 
ademais que os meus datos lles sexan comunicados a aqueles organismos e/ou empresas que 
resulte necesario para tramitar o servizo/axuda solicitado 
Moeche, ___de___________ de 2019 
Sinatura do solicitante 
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