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AEAT - INFORMACIÓ D'INTERÈS
S'ha publicat dins del "servei d'ajuda a la identificació fiscal" un enllaç a portals internacionals on es
pot consultar informació de cada país en relació a l'emissió, obtenció i si s'escau, estructura y
funcionament del NIF.
Aquest servei pot ajudar, entre altres, a la correcta identificació en les
declaracions informatives / SII.
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AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els fitxers adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació
confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva comunicació, reproducció o distribució sense
l'autorització expressa de ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS. Si vostè no és el
destinatari final, si us plau elimineu-lo i informeu-nos per aquesta via.
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), l'informem que les dades personals i adreça de correu electrònic,
recollides del propi interessat o de fonts públiques, seran tractades sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL
DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS per a l'enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis
i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això. L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació i
supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/ LEPANT, N 235, BAIXOS - 08013
BARCELONA (BARCELONA) o enviant un missatge al correu electrònic a info@apttcb.cat. Si considera que el tractament no
s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en agpd.es.

