Comunicat
3 de maig de 2018
Noves funcionalitats telemàtiques disponibles: model 620 i presentació d’al·legacions
Benvolgut,
Benvolguda,
Ja es troben disponibles a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya dues noves
funcionalitats: l’autoliquidació de la transmissió de vehicles usats (model 620) amb formulari web i el
tràmit telemàtic per presentar al·legacions.
Pel que fa a l’autoliquidació de la transmissió de vehicles usats amb formulari electrònic,
aquesta nova funcionalitat —que facilita i simplifica el tràmit— se suma a la possibilitat, ja existent, de
fer la tramitació telemàtica amb el programa d’ajuda corresponent. Actualment cal disposar, en ambdós
casos, d’identificació digital per fer aquest tràmit, però està previst que al llarg del 2018 es pugui fer
l’autoliquidació amb formulari web sense identificació digital.
Quant al tràmit de presentació (o renúncia) d’al·legacions, també es pot fer telemàticament, amb
identificació digital. La funcionalitat no està disponible per a expedients d’inspecció.
S’han publicat, així mateix, guies d’ajuda específiques per donar suport als contribuents a l’hora de
dur a terme els tràmits telemàtics associats a aquestes noves funcionalitats: la Guia de tramitació
telemàtica del model 620 amb formulari web i la Guia de tramitació telemàtica de presentació
d’al·legacions.
Esperem que aquesta informació us sigui útil i us agrairé que en feu difusió entre els membres del vostre
col·lectiu.
Salutacions cordials,
Eudald Vigo i Tarrés
Cap de l'Àrea d'Estratègia, Relacions Externes i Comunicació

Comunicat
3 de mayo de 2018
Nuevas funcionalidades telemáticas disponibles: modelo 620 y presentación de alegaciones
Apreciado señor,
Apreciada señora,

Le informamos que están disponibles en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña dos
nuevas funcionalidades: la autoliquidación de la transmisión de vehículos usados (modelo 620) con
formulario web y el trámite telemático para la presentación de alegaciones.
En cuanto a la autoliquidación de la transmisión de vehículos usados con formulario
electrónico, esta nueva funcionalidad -que facilita y simplifica el trámite- se suma a la posibilidad, ya
existente, de realizar la tramitación telemática con el programa de ayuda correspondiente. Actualmente
es necesario disponer, en ambos casos, de identificación digital para realizar este trámite, pero está
previsto que durante el año 2018 se pueda llevar a cabo la autoliquidación con formulario web sin
identificación digital.
En cuanto al trámite de presentación (o renuncia) de alegaciones, también puede realizarse
telemáticamente, con identificación digital. La funcionalidad no está disponible para expedientes de
inspección.
Se han publicado, asimismo, guías de ayuda específicas de apoyo a los contribuyentes para realizar
los trámites telemáticos asociados a estas nuevas funcionalidades: la Guía de tramitación telemática del
modelo 620 con formulario web y la Guía tramitación telemática de presentación de alegaciones.
Esperamos que esta información le sea útil y le agradeceremos que la difunda entre los miembros de su
colectivo.
Saludos cordiales,
Eudald Vigo i Tarrés
Jefe del Área de Estrategia, Relaciones Externas y Comunicación

