Autorització de representació voluntària
Procediments d’aplicació dels tributs (comprovació, inspecció i sancionador)

1. Dades de l’obligat tributari
Nom i cognoms o raó social:

NRT:

Adreça (domicili fiscal):

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi Postal i població:
Adreça electrònica:

Telèfon:

Representant legal:

NRT:

2. Dades del representant voluntari
Nom i cognoms o raó social:

NRT:

Adreça (domicili notificacions):

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi Postal i població:
Adreça electrònica:

Telèfon:

Representant legal:

NRT:

3. Autorització
L’obligat tributari, atorga la representació voluntària a la persona descrita en l’apartat 2, perquè actuï davant del Comú de
La Massana en el procediment de comprovació o d'inspecció enregistrat amb el número d’expedient ..........................,
iniciat/ampliat el seu abast mitjançant comunicació de data ........... / ........... / ..................., així com en els procediments
sancionadors que se’n puguin derivar.
La present autorització s’efectua en relació amb els conceptes i períodes objecte del dit procediment.
El representant voluntari podrà exercir totes les actuacions que corresponguin en el transcurs del procediment i, en concret,
les facultats següents:
•

Facilitar la pràctica de la comprovació i la investigació inspectores

•

Aportar les dades i els documents que se sol·licitin o siguin d’interès

•

Rebre comunicacions

•

Formular peticions

•

Presentar tot tipus d’escrits o al·legacions relacionats amb les actuacions inspectores i la instrucció dels procediments
sancionadors que puguin iniciar-se

•

Manifestar la seva decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents en el corresponent tràmit d’audiència
o renunciar a altres drets

•

Signar les diligències que estengui la Inspecció
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•

Signar les actes de conformitat o disconformitat

•

Signar les propostes de resolució que resultin de procediments sancionadors

•

Realitzar les actuacions necessàries que corresponguin al/la representat/ada en el curs del/s procediment/s esmentat/s

4. Acceptació de la representació
Amb la signatura d’aquest escrit el/la representant, descrit/a en l’apartat 2, accepta la representació conferida i respon de
l’autenticitat de la signatura del/s atorgant/s, així com de la/les còpia/es del passaport / DNI del/s mateix/os atorgants que
acompanyen aquest document.

5. Documentació que s’ha d’adjuntar
 Còpia de passaport/DNI de totes les parts interessades.
 Persona jurídica: acreditació del representant legal.

6. Legislació aplicable
• Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, article 38 (“Capacitat d’obrar i representació”).
• Reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, article 48 (“Representació voluntària”).
• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
• Acord del 4 de desembre del 2013 que regula el fitxer de dades personals del registre de dades tributàries del Ministeri
de Finances i Funció Pública.

7. Data i signatura
La Massana,

d

Signatura del sol·licitant

(En cas de persona jurídica: signatura
del representant legal i segell de la societat)

de 20
Signatura del representant voluntari
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