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ANEXO II 
 

AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA SOLICITAR DATOS Á 
AXENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AO NIVEL DE RENDA (IRPF) DO ANO 2020 
 
A/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n ao Concello de Cambre a solicitar da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria información de natureza tributaria para o recoñecemento, seguimento e 
control da concesión de Bolsas de Estudo Concello de Cambre curso 2021/2022, sendo 
beneficiario/a ou posible beneficiario/a a persoa que figura no apartado A da presente autorización. 

 
A presente autorización outórgase exclusivamente para os efectos do recoñecemento, seguimento e 
control da subvención  mencionado anteriormente, e en aplicación do establecido pola disposición 
adicional cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a entrada en vigor do Real decreto 
lexislativo 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 establecido na convocatoria de Bolsas. 
 
A. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA DETALLADA QUE OUTORGA A 
AUTORIZACIÓN: 
 

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 
   

 
 
B. DATOS DOUTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR DA PERSOA SOLICITANTE CUXOS 
INGRESOS SON COMPUTABLES PARA O RECOÑECEMENTO, SEGUIMENTO OU CONTROL 
DA AXUDA (Só maiores de 18 anos): 
 

PARENTESCO COA PERSOA 
SOLICITANTE 

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

   
 

 

   
 

 

    

   
 

 

 
Cambre,            de                             de 2021 
 
NOTA: A autorización concedida pola persoa asinante pode ser revogada en calquera momento mediante 
escrito dirixido ao Concello de Cambre. 
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Esta Declaración deberá asinarse unicamente polo/a alumno/a maior de idade 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA SOLICITAR DATOS Á 
AXENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAS TRIBUTARIAS 
 
 
A persoa abaixo asinante autoriza ao Concello de Cambre a solicitar da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria información de natureza tributaria para o recoñecemento, seguimento e 
control da concesión das bolsas de estudo correspondentes ao curso escolar 2021/2022. 

 
A presente autorización outórgase exclusivamente para o procedemento sinalado, e en aplicación do 
establecido pola disposición adicional cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a 
entrada en vigor do Real decreto lexislativo 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 
cumprimento das súas obrigas tributarias. 
 
A. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA DETALLADA QUE OUTORGA A 
AUTORIZACIÓN: 
 
NOME E APELIDOS:        
 
NIF:      
 
 

Cambre,      de                         de 2021 
 
 
 
 
Asinado:    
 
 
 
 
NOTA: A autorización concedida pola persoa asinante pode ser revogada en calquera momento 
mediante escrito dirixido ao Concello de Cambre. 
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