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Benvolguts senyors: 
 
Amb la finalitat d'impulsar la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i 

telemàtics pels col·laboradors socials en les seves relacions amb l'Administració 
tributària, considerem convenient informar-los sobre els avantatges del registre 
d'apoderaments en l'àmbit de la tradicional Campanya d'IRPF. 

 
Per facilitar l'actuació davant l'Administració tributària en representació de 

tercers per via telemàtica, la Resolució de 16 de febrer de 2004 del director general de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària va crear un registre d'apoderaments basat 
en una aplicació informàtica que permet inscriure els poders atorgats pels ciutadans i 
empreses per a la realització de determinats tràmits i actuacions que, en matèria 
tributària, es poden fer per Internet a través de la pàgina web de l'Agència Tributària. 

 
Les importants modificacions que va introduir en la configuració del registre 

d'apoderaments la Resolució de 20 de juny de 2007 permeten que, independentment 
dels poders que, si s'escauen, s’atorguin de forma expressa respecte a tràmits o 
actuacions concretes, es puguin atorgar apoderaments genèrics en relació amb diversos 
tipus d'actuacions, com els tràmits i actuacions relacionats en l'article 46.2 de la LGT, la 
consulta de dades personals, la recepció de notificacions i altres. En aquests casos, 
l'atorgament d'un apoderament genèric respecte d'un d'aquests tipus d'actuacions habilita 
per a la realització de la totalitat dels tràmits inclosos o que es puguin incloure en cada 
un d'ells, sense necessitat d'atorgar en aquest últim cas un nou poder. 

 
Així, per tal d'apoderar un col·laborador social per a l'obtenció de les dades 

fiscals a efectes de l'IRPF, un contribuent podria alternativament: 
 
� Atorgar un poder específic limitat únicament i exclusivament a la 

realització d'aquest tràmit; o bé, 
 

� Atorgar un poder genèric per a la consulta de dades personals. 
 
Aquesta última via és la que els recomanem en el cas de professionals de 

l'assessoria tributària, atès que els habilitarà per a la realització dels tràmits relacionats 
amb les dades personals d'un contribuent que se solen sol·licitar amb més freqüència en 
les nostres oficines, com ara: 

 
� Consulta de documents a la safata d'entrada. 

 
� Consultes de documents de comerç exterior. 

 
� Obtenció de dades relacionades amb l'IRPF (imputacions). 

 
� Consulta de la justificació de devolucions de gasoil professional. 

 
� Consulta d'obligacions tributàries. 

 
� Consulta de deutes. 
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� Consulta de domicili fiscal. 

 
� Consulta de l'impost sobre activitats econòmiques. 

 
� Consulta de notificacions i justificants de recepció. 

 
� Sol·licitud de certificats de presentació de declaracions de retencions. 

 
� Sol·licitud i recollida per Internet del certificat tributari de trobar-se al corrent 

d'obligacions tributàries (subvencions transport/contractes AAPP). 
 

� Exoneració de retenció als arrendadors d'immobles. 
 

� Sol·licitud i recollida de certificat d'IAE (alta i baixa). 
 

� Sol·licitud de certificacions de situació censal. 
 

� Sol·licitud i recollida per Internet del certificat tributari de la declaració de l'IRPF. 
 

� Sol·licitud i recollida per Internet del certificat tributari de la declaració resum anual de 
l'IVA. 

 
� Sol·licitud i recollida de certificació per a contractistes i subcontractistes. 

 
� Sol·licitud del certificat d'operadors intracomunitaris. 

 
� Sol·licitud i recollida per Internet del certificat tributari de la declaració de l'impost 

sobre societats. 
 
En aquest context, els evidents avantatges que ofereix el registre d'apoderaments 

en l'àmbit de la col·laboració social es potencien notablement durant la Campanya de 
l'IRPF, en què ara ens trobem, ja que habiliten per a la realització dels tràmits més 
habituals vinculats a la declaració per aquest impost (obtenció de dades fiscals, 
sol·licitud i consulta de l'esborrany de la declaració, etcètera) sense cap necessitat 
d'acudir a les nostres oficines, en les quals l'atenció al públic no pot ser forçosament 
sempre instantània. 

 
Els invitem perquè coneguin i utilitzin aquesta via d'apoderament, sobre la qual 

poden informar-se en la nostra pàgina web www.agenciatributaria.es, pestanya “A 
destacar”, rúbrica “Registre d'apoderaments”. 

 
 
 
 
 


