MODEL DE REPRESENTACIÓ DAVANT DE BASE-Gestió d’Ingressos
Interessat (1)
DOI (2): ...........................................
Cognoms i nom, o raó social: ..........................................................................................................................
Domicili fiscal: ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Atorgo/Atorguem a ....................................................................................................., DOI ...........................,
amb
domicili,
a
l’efecte
de
rebre
les
notificacions,
a
.............................................................................................................................................................................
............................................................, telèfon ............................, fax ..........................., la capacitat de
representar l’interessat davant de BASE-Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de Gestió d’Ingressos de
la Diputació de Tarragona, en el procediment indicat a continuació i, si escau, en els que se’n puguin
derivar.
Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
Sol·licitud d’acreditació de pagament.
Sol·licitud de beneficis fiscals.
Presentació de recurs de reposició.
Presentació d’al·legacions al tràmit d’audiència del procediment de derivació.
Sol·licitud de prorrateig de vehicles
Altres (descriure) _______________________________________________

Descripció del deute afecte:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
A més, també se’l/se la faculta per:
 Consultar l’expedient o altra documentació relacionada amb el procediment indicat;
 Aportar totes les dades i els documents que se sol·licitin o es necessitin;
 Rebre comunicacions, formular peticions, presentar tot tipus d’escrits o al·legacions relacionats amb
les actuacions del procediment que pugui iniciar-se;
 Realitzar, en general, totes les actuacions que li corresponguin, com a representant, durant la
tramitació dels procediments esmentats.

......................................., .... d ........................ de ..........
L’interessat (1) (3)

12/07/2013

Amb la signatura d’aquest escrit, el/la representant accepta la representació atorgada i es responsabilitza de
l’autenticitat de la signatura de qui atorga la representació i de la còpia o les còpies de DOI que s’hi
adjunten.

......................................., .... d ........................ de ..........
El/La representant (3)

NORMES APLICABLES
La representació voluntària s’estableix als articles 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària (BOE núm. 302, de 18.12.2003 i en el BOE en català, suplement núm. 1, d’1.1.2004) i 111 del
Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades obtingudes a través d’aquest model podran ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de
caràcter personal del qual n’és responsable BASE-Gestió d’Ingressos, que les tractarà de forma confidencial
i exclusivament amb la finalitat aquí assenyalada.
L’interessat pot revocar el consentiment atorgat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, adreçant-se a: BASE-Gestió d’Ingressos, carrer de Pere Martell, 2, 43001, Tarragona.

Nota: El text d’aquest document normalitzat no es pot modificar, sens perjudici de la facultat de les persones interessades d’atorgar la
seva representació en termes diferents i d’acreditar-la per qualsevol altra mitjà vàlid en dret.

(1)
(2)
(3)

La representació invocada només es considera vàlidament constituïda quan les dades d’aquesta casella coincideixin amb les
dades que consten en aquest Organisme, respecte del interessat legitimitat en el procediment de referència.
DNI, NIF, Núm. de passaport o document equivalent d’identificació d’estrangers.
Si és una persona jurídica, cal que també ho justifiqui amb el segell corresponent.
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