
 ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

El Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària mitjançant el qual tot aquell
col·legiat que ho desitgi, podrà adherir-se per presentar via telemàtica declaracions, autoliquidacions,
comunicacions i qualsevol altre document exigit per la normativa tributària, en representació de
terceres persones.

Tot aquell col·legiat que vulgui també hi podrà adherir la seva Societat Professional, sempre i quan
estigui adscrita al registre del Col·legi.

El passos per accedir als serveis que aquest conveni ofereix són els següents:

 1. Adherir-vos a aquest acord omplint el formulari d'inscripció que apareix a la part inferior del
document. i fer-lo arribar al Col·legi.

(El Col·legi un cop establert el termini d'inscripció remetrà a l'Agència el llistat de col·legiats inscrits
que revisarà semestralment).

2. Presentar a l'Agència Tributària més propera, el document individualitzat d'adhesió a l'acord.
(Aquest document el podeu trobar al Col·legi o a les Demarcacions un cop hagueu fet la inscripció).

3. Disposar d'un certificat de signatura electrònica que estigui admès per l'Agència Tributària.
(Trobareu les certificacions digitals admeses a la pàgina web de l'Agència www.aeat.es )

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS:

NÚMERO COL·LEGIAT: NIF:

TELÈFON: CORREU ELECTRÒNIC:

SIGNATURA:

, aA
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