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Com obtenir l'esborrany?
Es pot obtenir des del 2 d'abril fins a l'1 de juliol de 2013:

A partir del 13 de maig en oficines de l'Agència Tributària i entitats col·laboradores,  
prèvia cita concertada per Internet o trucant al 901 12 12 24 o 901 22 33 44.

On modificar l'esborrany si cal?
Cal revisar l'esborrany.  Es pot modificar des del 2 d'abril fins a l'1 de juliol de 2013:

Per Internet Per telèfon: 901 200 345

Internet, a agenciatributaria.es 
amb DNI electrònic, certificat electrònic o núm. de referència. 

Correu postal al domicili fiscal. Els qui el van sol·licitar marcant la casella 110  
en la Renda 2011 o van confirmar l'esborrany de Renda 2011.

BORRADOR

Esborrany de declaració 

L'Agència Tributària enviarà un SMS amb el seu núm. de referència, que li permetrà per Internet:  

Consultar, modificar i confirmar l'esborrany. 

Descarregar les dades fiscals al programa PADRE.  

Presentar la declaració...

Com avançar el núm. de referència per Internet amb el servei RENØ?

Per avançar el seu núm. de referència en el servei RENØ ha d'aportar:

Des del 2 d'abril fins a l'1 de juliol de 2013, amb el servei RENØ per Internet.  
Així no s'haurà d'esperar a rebre l'esborrany/dades fiscals en el domicili.

(dels dos cònjuges
en tributació conjunta)

NIF o NIE i primer cognom
(i compte corrent si va ser zero 

o no es va presentar la declaració)

Casella 620 de la Renda 2011 El número de telèfon mòbil
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Segons el resultat:

Per Internet:
-	 Ingrés amb domiciliació, devolució, renúncia a la devolució i negatiu: 
  NIF/NIE i el núm. de referència o certificat electrònic o DNI electrònic.

-	Ingrés sense domiciliació: NIF/NIE i el certificat electrònic o DNI electrònic.

En el 901 12 12 24 (VRU):
-	Devolució i negatiu: NIF/NIE i el núm. de justificant.

Enviant un missatge SMS al 217223 per a resultat per retornar i negatiu 
amb el següent text:

-	Declaració individual: RENTA (espai) núm. justificant (espai) NIF/NIE.

-	Declaració conjunta: RENTA (espai) núm. justificant (espai)  
NIF primer declarant (espai) NIF/NIE cònjuge.

En el 901 200 345 (Renda Assistència):
-	 Ingrés amb domiciliació i renúncia a la devolució: NIF/NIE i el núm. de referÈncia.

-	 Devolució i negatiu: NIF/NIE i el núm. de referència o núm. de justificant.

Per caixers automàtics, banca electrònica o telefònica de les entitats 
financeres que prestin servei: 

-	 Ingrés sense domiciliació i devolució: NIF/NIE i el núm. de justificant.

En entitats col·laboradores autoritzades (bancs, caixes d'estalvis o 
cooperatives de crèdit) 

-	 Ingrés sense domiciliació i per retornar:  document en paper emplenat  
i signat

En oficines de l'Agència Tributària i  determinades oficines habilitades per 
les comunitats autònomes, ciutats amb Estatut d'autonomia   
i entitats locals:

-	 Ingrés amb domiciliació, per retornar, renúncia a la devolució i negatiu:  
document en paper emplenat i signat

On confirmar l'esborrany?

On trobar el núm. de referència en la carta?
En l'encapçalament de la carta que acompanya l'esborrany/dades 
fiscals on també apareix el núm. de justificant, que es pot necessitar 
per confirmar l'esborrany. 

Aquest any és més curt, cosa que facilita més les gestions



INTERNET:agenciatributaria.es
Informació (normativa, manuals...).
Tràmits i serveis sense horari (esborrany 
i dades fiscals, descàrrega gratuïta del 
programa PADRE, cita prèvia, consulta de 
la devolució...), amb el núm. de referència, 
certificat electrònic o DNI electrònic.

RENDA INFORMACIÓ  
901 33 55 33
Per aclarir els dubtes tributaris amb la declaració 
de renda (atenció personalitzada  
de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres).

CITA PRÈVIA
Per ajudar a modificar l'esborrany i a confeccionar determinades declaracions de renda (sense 
rendes de treball superiors a 65.000 € o de capital mobiliari superiors a 15.000 €, sense activitats 
econòmiques en estimació directa, alteracions patrimonials per més de 2 transmissions, lloguers 
de més d'1 immoble o règims especials, fonamentalment).

Es pot demanar cita prèvia des del 6 de maig fins al 28 de juny de 2013 per:
- Internet: amb NIF/NIE i casella 620 de la Renda 2011 o núm. de referència o certificat electrònic 

o DNI electrònic.
- VRU trucant al 901 12 12 24 (atenció automatitzada, 24 hores) amb NIF/NIE.
- Telèfon 901 22 33 44 (atenció personalitzada de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres) amb NIF/

NIE.

Es pot presentar en aquell mateix moment l'esborrany o la declaració confeccionada, si el resultat 
és per retornar, negatiu o per ingressar si domicilia el pagament.

COMUNITATS AUTÒNOMES
Les comunitats autònomes, en exercici de la seva corresponsabilitat fiscal, col·laboren en la 
confecció de declaracions de renda i modificació d'esborranys. Per a més informació consulti a la 
seva comunitat autònoma.

@

PADRE

Dades fiscals i programa PADRE 

PADRE

Altres serveis d'ajuda
2 d'ABRIL a l'1 de JULIOL de 2013 (vies no presencials)

6 de MAIG a l'1 de JULIOL de 2013 (vies presencials)

En tots els casos, 
fins al 26 de juny de 2013 si domicilia el pagament  

(càrrec en compte: 1 de juliol)

Termini per presentar
l'esborrany de la declaració

Termini per presentar
la declaració de la renda

L'esborrany de la declaració va acompanyat de les dades fiscals. 

Si no té perfil esborrany solament obtindrà les dades fiscals.

Les dades fiscals provenen d'informació facilitada per tercers (els pagadors, 
entitats...) i permeten aclarir les diferències que existeixin entre les dades 
fiscals rebudes i les dades reals.

Per a més comoditat es pot incorporar directament les DADES FISCALS 
utilitzant el programa d'ajuda per a la declaració de renda, PADRE a 
Internet.

24 d'ABRIL a l'1 de JULIOL de 2013 (només per Internet)

6 de MAIG a l'1 de JULIOL de 2013 (altres vies)

En tots els casos, 
fins al 26 de juny de 2013 si domicilia el pagament  

(càrrec en compte: 1 de juliol)

www.agenciatributaria.es Informació tributària: 901 33 55 33


