MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

Borrar Formulario

TOPFR.002-V

TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL

Registre de presentació

Registre d'entrada

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DADES D'UN CREDITOR
1. DADES DEL CREDITOR
SEGON COGNOM

1.1. PRIMER COGNOM

NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL

1.2. TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICADOR
NIF

1.3. NÚMERO DEL DOCUMENT IDENTIFICADOR

TARGETA D'ESTRANGER

NACIONALITAT

PASSAPORT

2. DADES DEL REPRESENTANT
SEGON COGNOM

2.1. PRIMER COGNOM

2.2. TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICADOR
NIF

TARGETA D'ESTRANGER

NOM

2.3. NÚMERO DEL DOCUMENT IDENTIFICADOR

NACIONALITAT

PASSAPORT

AVISO:
Existe a su disposición este impreso redactado en lengua castellana.

3. DADES PER MODIFICAR
CANVI DE DENOMINACIÓ O RAÓ SOCIAL

TRANSFORMACIÓ DE SOCIETATS

DENOMINACIÓ SOCIAL ANTERIOR
NOVA DENOMINACIÓ SOCIAL

CANVI DE NIF

NIF ANTERIOR

NOU NIF

CANVI DE DADES BANCÀRIES. (En el cas d'alta d'un compte nou, cal indicar el compte substituït a fi de donar-lo de baixa)

(Cal aportar un justificant de la titularitat bancària en cas de persona física, o un certificat bancari en cas de persona jurídica)
CODI IBAN DEL CLIENT
ALTA

ES

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

ESPAI QUE HA D'EMPLENAR L'ENTITAT FINANCERA EN CAS DE NO APORTAR CERTIFICAT BANCARI O JUSTIFICANT

Certifique, a petició de la persona indicada en l'apartat 1 (dades del creditor) i a l'efecte de domiciliació del pagament dels imports que li ordene
la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'existència del compte referenciat en el quadre anterior, obert a nom del titular que es reflectix en
l'apartat 1 esmentat (dades del creditor).
PER L'ENTITAT FINANCERA
Data:

Segell:

CODI IBAN DEL CLIENT

(10-2017)
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FIRMA:

BAIXA
COMPTE BANCARI
(PAGAMENTS
EXTERIOR)

ES

TIPUS DE VIA NOM DE LA VIA PÚBLICA
CANVI
DE DOMICILI
NÚMERO

BLOC

LLETRA ESCALA

PIS

PORTA

KM

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

MUNICIPI O ENTITAT D'ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI

CANVI DE CORREU
ELECTRÒNIC

NOU CORREU

CANVI DE DADES DEL REPRESENTANT (indiqueu a continuació les dades del nou representant)

TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICADOR
NIF

NOM

SEGON COGNOM

PRIMER COGNOM

TARGETA D'ESTRANGER

NÚMERO DEL DOCUMENT IDENTIFICADOR

FIRMA DEL CREDITOR

FIRMA DEL REPRESENTANT

Data:

Data:

FIRMA:

FIRMA:

(10-2017)
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NACIONALITAT

PASSAPORT

ÒRGAN AL QUAL ES DIRIGIX LA SOL· LICITUD: (Servicis Centrals de la TGSS o província on s'ha prestat el servici o on s'ha presentat la factura)
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals incloses en este formulari s'incorporen i es tracten al fitxer SICOSS, la finalitat del qual és la comptabilització i els
pagaments a creditors del sistema, efectuar pagaments i donar informació als creditors, i poden ser cedides a l'Agència Estatal Tributària i a les
entitats gestores de la Seguretat Social respecte dels seus creditors, a més d'altres cessions previstes en la Llei.
L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i l'adreça a què la persona interessada
s'ha de dirigir per a exercir sobre les seues dades els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició és: Subdirecció General
d'Ordenació de Pagaments i Gestió del Fons de Reserva, carrer Astros 5 i 7, 28007-MADRID, cosa que es comunica a fi de complir l'article 5 de
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR EL MODEL
GENERALS
El model s'ha emplenar a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni ratllades. El model que hi ha disponible a través d'Internet és un
document pdf editable; podeu emplenar-lo en el vostre ordinador personal i després imprimir-lo.

ESPECÍFIQUES
1. DADES DEL CREDITOR
1.1. Cognoms i nom / denominació social. En este apartat s'han d'indicar els cognoms i el nom complets o la denominació social (en l'espai
reservat al nom) del creditor. El número d'operador intracomunitari (NOI) sols és necessari en el cas d'empreses estrangeres.
1.2. Tipus de document identificador. Marqueu amb una X la casella corresponent: número d'identificació fiscal (NIF), targeta d'estranger o
passaport (només en el cas de persones no residents a Espanya).
1.3. Número del document identificador. Indiqueu en esta casella el número del document identificador.
En cas de canvi de denominació social o del NIF, cal adjuntar al model una fotocòpia del NIF.

2. DADES DEL REPRESENTANT
2.1. Cognoms i nom. Indiqueu en este apartat els cognoms i el nom complet s del representant de l'empresa creditora.
2.2. Tipus de document identificador. Poseu una X on corresponga: número d'identificació fiscal (NIF), targeta d'estranger o passaport.
2.3. Número del document identificador. Indiqueu en esta casella el número del document identificador.

3. DADES PER MODIFICAR
En este apartat s'han de detallar només les dades dels apartats que siguen objecte de modificació.
En el cas d'alta de compte bancari, per a creditors residents a Espanya s'han d'indicar les dades completes del codi internacional del 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, cal indicar el codi BIC (bank identifier code).
El compte ha de ser titularitat del creditor, cosa que s'ha de justificar mitjançant la firma i el segell de l'entitat financera en la sol·licitud. Esta firma
es pot substituir per un certificat bancari en el cas de persones jurídiques o per la fotocòpia de la llibreta d'estalvi, del justificant o de l'extracte
bancari en el cas de persones físiques.

