INSTRUCIÓNS PARA PRESENTAR A
DOCUMENTACIÓN ESTATÍSTICO-CONTABLE
A TRAVÉS DUN REPRESENTANTE
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1. REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTE AUTORIZADO.
A Declaración Estatístico Contable pódese remitir a través dun representante no que deleguen
expresamente os mediadores. Nestas instrucións indícase o procedemento a seguir.
2. PROCEDIMENTO.

2.1 Solicitude ao Servizo de Mediadores de Seguros
Persoas xurídicas:
Deberase remitir un escrito a través da Sede Electrónica, accedendo a “Trámites”, “Solicitude
Xenérica”, “tramitar en liña” á Consellería de Facenda, dirección xeral de Política Financeira,
Tesouro e Fondos Europeos, cos seguintes datos:
No caso de que se delegue nunha No caso de que se delegue nunha persoa xurídica:
persoa física:
• Nome, apelidos e N.I.F/N.I.E.

• Denominación social e N.I.F./N.I.E.

• Enderezo

• Enderezo

• Enderezo de correo electrónico

• Nome,
apelidos e N.I.F. do representante da
sociedade

• Teléfono de contacto

• Enderezo de correo electrónico
• Teléfono de contacto

Persoas físicas:
No caso de non optar pola comunicación electrónica coa administración, deberá presentar un
escrito asinado nun rexistro adecuado coa mesma información.
Recibida a solicitude, o Servizo de Entidades e Mediadores de Seguros comunicará por teléfono e
por correo electrónico que se pode proceder a formalizar e aceptar a autorización.

2.2 Formalización da Autorización
A formalización e aceptación realízase a través da Oficina Virtual de Perceptores dentro da páxina
web da Consellería de Facenda:
1.- http://www.conselleriadefacenda.es
2.- “Servizos e trámites”
3.- “Oficina Virtual Perceptores”
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4.- “Entrar a Servizos con Certificado”:

5.- “Entrar na Oficina virtual: Servizos con Certificado Dixital”
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6.- “Aceptar”

7.- “Autorizacións”
8.- “Xestión de autorizacións”
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9.- “Nova”
Pantalla na que poderemos solicitar unha nova autorización ou consultar outras que teñamos
concedidas anteriormente. Neste caso, o que nos interesa é crear una nova autorización, para isto
temos que premer no botón “Nova” (ver imaxe).

Despois veremos outra pantalla na que débense introducir os datos do terceiro que nos
representará:
• N.I.F.
• Trámite que se delega (neste caso será: DEC Corredores/Corredorías de Seguros)
• Período de tempo durante o que se delega: a data de inicio é obrigatoria pero a data de fin é
opcional, se non se indica esta data de fin entenderase que a autorización ten unha vixencia
indefinida.

Unha vez cubertos os datos, premerase de novo no botón “Nova” e asinarase a delegación no
botón “Asinar”:
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2.3 Aceptación da delegación
A persoa na que se delegou debe entrar na Oficina Virtual (do mesmo xeito que se explicou no
apartado anterior) pero cun certificado dixital correspondente ao seu N.I.F. e debe asinar
dixitalmente que acepta a delegación.
A partir deste momento, o representante xa poderá acceder directamente ao programa e
presentar a DEC en nome do mediador.
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