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Puc protegir les meves dades si estic en tràmits de separació o divorci?

Els contribuents que la campanya passada van presentar un esborrany o una declaració conjunta poden obtenir l'esborrany i/o les dades fiscals de 2013 aportant els NIF
dels declarants i la casella 620 de la declaració. Si l'Agència Tributària té constància que els cònjuges s'han separat o divorciat, no genera un número de referència per a la
unitat familiar, sinó que únicament remet el número de referència per a l'obtenció de les dades fiscals (o de l'esborrany) individual, de cada un dels NIF.

Però si la situació de separació o divorci no és coneguda, és el contribuent qui pot protegir l'accés a les seves dades manifestant la voluntat que el número de referència
sigui individual.

Si un contribuent no vol que en Renda 2013 l'esborrany i/o les dades fiscals es generin de manera conjunta, la qual cosa hi permetria a qualsevol dels declarants l'accés,
indistintament, ha d'indicar-ho en el moment en què sol·licita el número de referència.

El procediment és molt senzill. Accedint a través de la Icona "RENØ", a la pantalla d'identificació s'introdueix el NIF i l'import de la casella 620 de l'IRPF 2012. Una vegada
que s'hi accedeix, el sistema, en constatar que la casella correspon a una declaració conjunta, ofereix un missatge a la pantalla, que indica:

"Modalitat de tributació. Se li calcularà la més favorable, tret que marqui la individual

Canviar a la modalitat de tributació individual"

 

Marcant aquesta casella, s'individualitza l'emissió de l'esborrany i/o les dades fiscals. El número de referència que es rep al mòbil només permetrà accedir a l'esborrany i a
les dades fiscals del sol·licitant.

Addicionalment, existeix la possibilitat d'inhabilitar, entre d'altres, l'accés al Servei RENØ sol·licitant-ho expressament a la Delegació o l'Administració de l'Agència
Tributària corresponent al seu domicili fiscal.

Inici L'Agència Tributària Campanyes Renda 2013 INFORMACIÓ Ajuda  Preguntes freqüents sobre les dades fiscals

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio_ca_ES/La_Agencia_Tributaria/La_Agencia_Tributaria.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio_ca_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Campanas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Renta2013.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/renta2013/ayuda.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio_ca_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Renta_2013/_INFORMACION/Ayuda/Preguntas_frecuentes_sobre_los_datos_fiscales/Preguntas_frecuentes_sobre_los_datos_fiscales.shtml

