CIRCULAR NÚM. 60/17
Noves oficines de l’Agència Tributària Catalana a partir del 4 de setembre
Recordeu, però, que els professionals esteu obligats a presentació telemàtica

Segons ens informa l’Agència Tributària de Catalunya, el proper dilluns culminarà el
seu desplegament territorial amb l’obertura de 27 noves oficines arreu del territori
català: 14 oficines territorials i 13 de compartides amb l’Administració local.
Així, la xarxa d’oficines pròpies s’ampliarà fins a 15 amb les noves oficines territorials
que obriran portes a diverses poblacions i que a Terrassa trobareu al C/Joan Artigues,
3 -08226 Terrassa, al barri de Sant Pere. A més, s’obren 13 oficines compartides amb
l’Administració Local a d’altres poblacions per acostar-se més als ciutadans, que hi
podran trobar els serveis següents:
– Gestió d’expedients tributaris.
– Servei de cita prèvia.
– Presentació d’autoliquidacions de tributs gestionats per l’ATC i recepció i registre de
documentació relacionada amb aquests tributs.
– Informació sobre els tributs que gestiona l’ATC i les diputacions, els ajuntaments i
altres ens locals adherits a Tributs de Catalunya.
IMPORTANT: Tot i que s’obrin noves oficines per a ciutadans, recordeu que, d’acord
amb el què preveu l’Ordre de tramitació telemàtica VEH/85/2017 d’11 de maig que
estableix l’obligació d’ús dels mitjans electrònics en les presentacions de les
autoliquidacions, que va entrar en vigor el passat 1 de juny, hi ha molts tràmits que
s’han de fer per internet.
Per si els professionals teniu dubtes durant la tramitació telemàtica, l’ATC ha habilitat
un formulari d’atenció d’incidències tecnològiques. Cal que hi indiqueu el subjecte
passiu, el presentador, el correu electrònic i el telèfon de contacte, i també si s’escau,
la data de venciment del termini de presentació. El canal de resposta habitual és el
correu electrònic. Utilitzeu-lo, tenim notícia que funciona molt bé i que responen,
sovint en menys de 24 hores!

Salutacions,

LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI
Terrassa, 1 de setembre de 2017

