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1. Acceso á Oficina Virtual Tributaria
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Para quen?

• Cidadáns 

• Colaboradores sociais.

O funcionamento da OVT entrando como

Cidadáns ou Colaboradores sociais é similar. As

diferenzas iranse indicando nas páxinas

seguintes.
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- Cidadáns

Teñen dispoñible:

• Sen certificado.

 Confección on-line

• Con certificado.

 Presentación telemática

 Consulta de doazóns

 Operacións realizadas.

2. Servizos dispoñibles na OVT
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- Colaboradores sociais

Teñen dispoñibles

• Con certificado; 

 Presentación telemática

 Consulta de doazóns

 Operacións realizadas.
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Sen certificado – Confección on-line

Os usuarios poden obter o modelo de autoliquidación válido para o

pagamento e a presentación do imposto.

Con Certificado – Presentación telemática.

Os usuarios poden realizar o pagamento e a presentación do imposto de xeito

telemático.

Precíase dispor de sinatura electrónica.

2.1 Presentación telemática e Confección on-line
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Introduza nesta pantalla os datos necesarios 

para determinar o imposto. Prema                

para  ver o cálculo proposto.

Cada suxeito pasivo deberá cubrir unha

autoliquidación pola porcentaxe de

transmisión que lle corresponda

2.1.1. Simulación: Cálculo do imposto
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 Data de devindicación. 

Data na que se realizou ou formalizou o acto. Esta data debe ser válida e non pode
ser posterior á data actual.

 Emitir documentos en.
Pode seleccionar o idioma no que se xerarán os impresos.

 Tipo documento.
Escolla o tipo de documento: privado, notarial ou xudicial.

 Identificación do fedatario, autoridade xudicial ou administrativa.
Deberase de cubrir cando o tipo de documento sexa xudicial.

Declaración
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Introduza a provincia e o concello do enderezo fiscal do donatario (aquel que recibe
a doazón).

Prema o botón 'Seleccionar bens' para ir á pantalla

“Selección e agrupación de bens” onde poderá seleccionar:

 Valoracións existentes,

 Realizar novas valoracións de bens ou vehículos

 Introducir bens que non se poden valorar por web.

Ao seleccionar unha valoración cubriranse automaticamente os datos do apartado.
Non se poderá modificar ningún campo deste apartado, excepto a descrición do
obxecto da doazón, xa que o valor comprobado e o valor declarado son datos
cubertos na pantalla “Selección e agrupación de bens” segundo a opción elixida.

Concello do donatorio

Valor do ben, operación ou acto
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Esta pantalla permite seleccionar os bens que
van formar parte da autoliquidación de
doazóns.

Os bens introdúcense escollendo unha opción
na lista que se desprega 'Seleccione Acción a
Realizar' segundo o tipo de ben que se quere
incorporar á liquidación. Para o ben
incorporado, deberanse completar os datos
do ben e os necesarios para calcular a
liquidación. Prema , se son correctos
ou para anulalos.

A) Selección e Agrupación de bens

Completados os datos dun ben este pasa a
formar parte da lista de bens da
autoliquidación. Se os datos dun ben que está

na lista non son correctos, seleccióneo e
prema para modificalo ou para
eliminalo.

Se está de acordo con todos os datos
introducidos, prema para continuar
co cálculo da liquidación.
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Os datos relativos ao ben son:
 Seleccione acción a realizar.
 Número valoración
 Código Seguro de Verificación
 Clave/Concepto
 Provincia
 Concello
 Valor comprobado
 %
 Valor declarado
 Tipo doazón

 NIF usufrutuario
 Data nac. Usuf
 Anos usuf
 Cargas deducibles
 Débedas deducibles
 Descrición
 % Exenc. parc. patr.

 Reducións
 Expediente de orixe.

Neste apartado introdúcense os datos de
cada un dos bens que forman parte da
liquidación. Deberanse reflectir os datos
oportunos para cada ben e unha vez
introducidos, prémese se son correctos
para dalos de alta ou para anulalos

a) Datos do ben
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B. Seleccionar Valoración Propia: opción
so válida con certificado dixital. Permite
seleccionar, dentro de todas as
valoracións de bens inmobles e
vehículos realizadas previamente polo
usuario, unha das existentes para incluíla
na liquidación.

C. Nova Valoración Ben Inmoble: permite
realizar unha nova valoración dun ben
inmoble para incorporala á liquidación.

D. Nova Valoración Vehículos: permite
realizar unha nova valoración dun
vehículo para incorporala á liquidación.

E. Novo Ben Non Valorable: permite dar de
alta un ben non valorable. O número de
valoración obtido para este tipo de
bens non se pode utilizar noutras
liquidacións.

A súa selección é obrigatoria. As accións
que se poden executar son:

A. Introducir Número de Valoración:
permite incorporar a valoración dun
ben, mediante a introdución dun
número de valoración, se o usuario
actúa con certificado dixital ou do
Código Seguro de Verificación no caso
de actuar sen certificado.

Seleccione Acción a realizar
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Se se actúa con certificado o usuario deberá introducir o Número de valoración e/ou o
Código Seguro de Verificación e premer na "lupa“ para incorporar os datos desa
valoración.

No caso de actuar sen certificado deberá incluír o Código Seguro de Verificación e
premer na lupa

O Código Seguro de Verificación é unha combinación de dezaseis caracteres que
consta no apartado Selo da valoración.

Deberá cubrir os datos da doazón relacionados con ese ben. Prema se son

correctos os datos para dalos de alta ou para anulalos

A) Introducir Número de valoración
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B) Seleccionar valoración propia

Esta opción so está habilitada para os usuarios con certificado dixital. Con esta opción

ábrese a pantalla de “Bens valorados” que permite seleccionar, dentro de todas as

valoracións de bens inmobles e vehículos realizadas previamente polo usuario, aquelas que

deban ser incluídas na liquidación por tratarse de bens transmitidos na doazón.
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Esta pantalla permite localizar unha
valoración dun ben inmoble ou dun
vehículo.

Son criterios de procura:
 o número de valoración,
 o tipo de valoración,
 a data,
 o suxeito pasivo,
 o importe
 o tipo de ben

Para seleccionar a valoración dun ben
inmoble ou dun vehículo para incluíla na
liquidación do imposto, só deberá marcar o
círculo situado á esquerda do número de

valoración e premer a frecha situada
á súa esquerda.

A numeración dunha valoración dun ben
inmoble comeza polo número "747" e a
numeración dunha valoración dun vehículo
comeza polo número "748".

B.1 Bens Valorados
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C) Nova valoración ben inmoble

Permite realizar unha nova valoración dun ben inmoble a través do programa de
valoración de bens inmobles para incorporala á liquidación.

Unha vez impresa a valoración obtida, prema para que os datos da valoración
se trasladen á liquidación do imposto.

Prema se son correctos os datos para dalos de alta ou para anulalos.
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D) Nova valoración vehículos

Permite realizar unha nova valoración dun vehículo a través do programa de valoración
de vehículos usados para incorporala á liquidación.

Unha vez impresa a valoración obtida, prema para que os datos da valoración
se trasladen á liquidación do imposto.

Prema se son correctos os datos para dalos de alta ou para anulalos.
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É obrigatorio cubrir o apartado Clave/
concepto e seleccionar algunha das opcións

previstas. Se se trata de bens inmobles
deberanse encher os apartados de provincia
e concello. No caso de bens mobles estes
apartados están bloqueados.
Opcións:
 ANT-ANTIGÜIDADES
 BEC-BENS EN EDIFICIO COLECTIVO (piso,

garaxes…)
 CIA-CNST.INDUSTRIAS E AGRÍCOLAS
 DIN-DEPÓSITOS BANCARIOS, METÁLICO
 EMP-NEGOCIOS
 JOY-XOIAS
 OBA-OBRAS DE ARTE
 OTR-OUTROS
 POS-PÓLIZAS DE SEGUROS
 REF-TÍTULOS DE RENDA FIXA
 SNU-SOLO NON URBANO. SOLO RÚSTICO
 SUR-SOLO URBANO
 VEH-VEHÍCULOS
 VMB-VALORES MOBILIAR.COT.BOLSA
 VMO-VALORES MOBILIARIOS EN XERAL
 VUN-VIVENDAS UNIFAMILIARES

Permite declarar bens inmobles, vehículos
e demais bens mobles. Cando se trate de
inmobles que non se poden valorar a
través do programa de valoracións farase

a descrición dos mesmos neste apartado.

O número de valoración obtido para este
tipo de bens non se pode utilizar noutras
liquidacións.

E) Novo ben non valorable
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Unha vez seleccionada algunha das accións
do apartado “Seleccione acción a realizar”
deberanse encher o resto dos datos do ben
para poder dalo de alta.

Número Valoración: número identificativo da
valoración do ben.

Se o usuario actúa con certificado dixital e a
acción seleccionada fora 'Introducir Número
Valoración', deberá introducir directamente o
número de valoración e a continuación
premer na icona "lupa“ para incorporar
os datos desa valoración.

No caso da opción “Seleccionar valoración
propia” este dato aparece automaticamente
unha vez feita a selección na pantalla “Bens
valorados” [ver páxinas 17 a 18].
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Código Seguro de Verificación: este código é
unha combinación de dezaseis caracteres que
consta no apartado “Selo” da valoración
obtida, no documento de impresión dunha
valoración telemática.
Completar este dato no caso de seleccionar a
acción 'Introducir Número de Valoración' e
premer na icona "lupa" para incorporar os
datos da valoración.

Clave/Concepto: clave ou concepto que
identifica o ben. É un dato obrigatorio a cubrir
polo usuario na opción “Novo ben non
valorable” e que queda cuberto de forma
automática nas outras opcións [ver páxina 21].

Provincia: onde está situado o ben inmoble. É
un dato obrigatorio a cubrir polo usuario na
opción “Novo ben non valorable” cando se
trate de bens inmobles e que queda cuberto
de forma automática nas outras opcións [ver
páxina 21].
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Concello: onde está situado o ben. É un
dato obrigatorio a cubrir polo usuario na
opción “Novo ben non valorable” cando se
trate de bens inmobles ou ben que queda
cuberto de forma automática nas outras
opcións [ver a páxina 21].

Cubrir só no caso de ter escollida unha
provincia galega.

Valor Comprobado: valor comprobado do
ben. É un dato que non se pode modificar e

aparece automaticamente ao seleccionar
unha das opcións da lista que se desprega
'Seleccione Acción a realizar', agás na
opción “Novo ben non valorable” que
aparecerá en branco.

%: porcentaxe doada do ben. É obrigatoria.
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Valor Declarado: valor declarado do ben
despois de aplicar a porcentaxe doada. É
obrigatorio.

Cando o campo “Valor Comprobado”
conteña unha cifra incorporada
automaticamente ao seleccionar a opción

correspondente [ver páxina 15] o “Valor
declarado” será automaticamente
calculado pola aplicación da porcentaxe
doada sobre o “Valor comprobado”.

Se se desexa declarar un valor distinto
(inferior ou superior ao valor comprobado)

no campo “Valor declarado” indicarase
este outro valor despois de aplicar a
porcentaxe indicada.

Este valor aparece reflectido na columna
“Valor declarado” do apartado “Lista de
Bens” e no recadro 1 da liquidación na
pantalla “Simulación cálculo do imposto”.
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Tipo Doazón: tipo de doazón a aplicar ao
ben. Seleccionar entre:
 Pleno dominio
 Usufruto vitalicio
 Usufruto temp. (Usufruto temporal)
 Núa prop. vit. (Núa propiedade-vitalicio)

 Núa prop. temp. (Núa propiedade-
temporal

 Consolidación dominio.

Usufruto vitalicio.
É obrigatorio cubrir o campo “Data nacem.
usuf” .

Núa propiedade vitalicio.
No caso de doazón da núa propiedade con
reserva ou constitución dun usufruto vitalicio,
é obrigatorio consignar no campo 'NIF
usufrutuario' o NIF da persoa titular do
usufruto do ben que se está a doar e a súa
data de nacemento no campo “Data
nacem. usuf”.
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Cando se trate dun usufruto entre cónxuxes,

os campos do NIF e da data de nacemento
deberanse cubrir cos datos do cónxuxe que
teña a menor idade. Non se poderá
presentar telematicamente unha
autoliquidación na que a persoa que posúe
o usufruto non sexa un dos doadores da
liquidación.

Usufruto temp. (Usufruto temporal).
É obrigatorio cubrir o campo “Anos usuf”

Núa prop. temp. (Núa propiedade-
temporal.
É obrigatorio cubrir o campo “Anos usuf”

Consolidación de dominio.
É obrigatorio cubrir o campo NIF usufrutuario.
Deberá indicar o expediente de orixe de
desmembración do dominio e o valor real
que corresponde ao valor do ben pendente
de liquidar con respecto ao seu valor total e
no momento da adquisición da súa núa

propiedade.
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Data nac. usuf.

Data de nacemento do usufrutuario. É
obrigatorio nos casos de usufruto e núa

propiedade vitalicios. Para estes casos non
se debe cubrir o campo “Anos usuf.”

Anos usuf.

Anos de duración do usufruto que se vai
doar e da núa propiedade
correspondente. É obrigatorio nos casos de

usufruto e núa propiedade temporais. Para
estes casos non se debe cubrir o campo
“Data nacem. usuf.”

Unha vez introducidos os datos o programa
calcula os importes dos distintos dereitos.

Cargas deducibles.
Cargas sobre o ben que diminúen o seu
valor, como censos e pensións.

NIF usufrutuario
NIF do usufrutuario do ben. É obrigatorio no
caso da núa propiedade de carácter
vitalicio.
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Descrición.
Descrición do ben. É obrigatorio só no caso
de “Novo ben non valorable” ou bens
inmobles de fóra de Galicia. No resto dos
casos aparecerá cuberto.

Reducións.
Redución a aplicar sobre a base impoñible
do ben. Conten unha lista que se desprega
onde relaciona as reducións aplicables en
doazóns segundo a normativa vixente
[recadros 24a-24g e 24 da liquidación]. As
reducións determinaran o importe da base
liquidable que será calculada polo
programa automaticamente, que se
reflicten na columna “Base liquidable” do
apartado “Lista de Bens” e no recadro 27
da liquidación na pantalla “Simulación:
Cálculo do imposto”

% Exenc. Parc. Patr.
Conforme ao previsto no artigo 4.8 da Lei
1/1991, imposto sobre patrimonio

Expediente de Orixe. [ver a páxina 27].

Débedas deducibles
Débedas garantidas con dereitos reais
que recaen sobre o ben, se o adquirente
asumiu 'de forma que fai fe' a obriga de
pagar a débeda garantida con
liberación do primitivo debedor.
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Para cada un dos bens da lista amosase

 Número de Valoración

 Descrición

 Valor Declarado

 Tipo de Doazón

 Base Liquidable.

Para editar ou modificar os datos dun

elemento da lista, faga click sobre un dos

elementos e prema . Os datos do

elemento aparecerán na alínea “Datos do

ben” para poder ser modificados.

Para borrar ou eliminar un elemento da lista,

faga click sobre o elementos e prema

Unha vez incluídos todos os bens doados na

lista prema para continuar coa

“Simulación: Cálculo do imposto”.

b) Lista de bens introducidos.

Neste apartado amósase a lista de bens

doados, unha vez introducidos no apartado

de datos do ben e premer “Aceptar”.
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 Data de nacemento do donatario.

 Parentesco donatario-doador.

 Cónxuxe ou parella de feito doador.

Debe estar marcada a opción “Non”. Non se debe modificar. Se o ben transmitido
é ganancial deberá facer dúas liquidacións unha por cada doador.

 Parentesco donatario-cónxuxe ou parella de feito doador.

Debe estar en branco

 Rango do patrimonio preexistente do donatario.

 Importe do patrimonio preexistente.

Consigne o importe do patrimonio preexistente do donatario valorado a data da
doazón. Este campo deberase cubrir obrigatoriamente no caso de non seleccionar
o rango de patrimonio máis baixo.

Relación de parentesco donatario-doador/donante
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Liquidación

Nesta pantalla amósanse, nos distintos
apartados da liquidación, os datos
económicos introducidos polo usuario na
pantalla “Selección e agrupación de bens”

e fanse os cálculos do imposto.
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Consignaranse as doazóns efectuadas ao

adquirente polo mesmo doador ou

transmisor, no prazo dos tres anos anteriores.

Introducir o importe da base liquidable das

anteriores doazóns no apartado 22 da

liquidación e o programa calcula o tipo

medio de gravame a aplicar á base

liquidable da doazón actual .

Prema para realizar os cálculos

do imposto. Se os datos introducidos na

pantalla son correctos prema .

a) Acumulacións de doazóns anteriores:
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No caso de adquisición da núa propiedade,
a liquidación efectuarase tendo en conta o
valor correspondente a aquela, minorado,
no seu caso, polo importe de todas as
reducións ás que teña dereito o
contribuínte, e con aplicación do tipo medio

efectivo de gravame, calculado polo
programa, correspondente ao valor íntegro
dos bens.

Soamente no caso de que se extinga o
usufruto e se consolidase o dominio do
primeiro nú propietario, será obrigatorio
consignar no recadro 15 o tipo medio
efectivo de gravame que resultou na
adquisición da núa propiedade.

Prema para realizar os cálculos do
imposto. Se os datos introducidos na
pantalla son correctos prema .

b) Tipo medio efect. gravame:
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Cando o contribuínte estea suxeito ao
imposto por obriga persoal, poderá deducir
a menor das dúas cantidades seguintes:
a) O importe efectivo do satisfeito no

estranxeiro por razón de imposto similar
que afecte ao incremento patrimonial

sometido a gravame en España.
b) O resultado de aplicar o tipo medio

efectivo deste imposto ao incremento
patrimonial correspondente a bens que
radiquen ou dereitos que poidan ser
exercidos fóra de España, cando fosen
sometidos a gravame no estranxeiro por

un imposto similar.

Introducir o importe da dedución que
corresponda no apartado 36.

Prema para realizar os cálculos
do imposto. Se os datos introducidos na
pantalla son correctos prema .

c) Dedución dobre imposición internacional:
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Prema '...' para ir á pantalla “Desagregación de

bonificacións e deducións” onde se amosa a
desagregación das deducións.

Desagregación de bonificacións e deducións

 Dedución de cotas anteriores.
No caso de que se trate dunha declaración

complementaria deberase incluír neste
apartado o importe satisfeito na declaración
presentada con anterioridade co fin de que
este se deduza da cota a pagar da declaración
complementaria.

Prema ............. para gardar o dato. Se é
correcto prema para volver á pantalla
de “Simulación: Cálculo do imposto”.

Na pantalla “Simulación: Calculo do imposto”
prema o botón ............... e se os datos son
correctos prema o botón .

d) Dedución cotas anteriores e outras deducións:
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 Taxa por valoración tributaria dos bens

inmobles situados na CA de Galicia

Se o suxeito pasivo solicitou a valoración

previa ao servizo de valoracións da

delegación e de conformidade co disposto

no artigo 26.2 do Decreto Lexislativo 1/2011

poderá deducir da cota tributaria o importe

satisfeito pola taxa.

Prema para gardar o dato. Se é

correcto prema para volver a

pantalla de “Simulación: Cálculo do

imposto”.

Na pantalla “Simulación: Cálculo do

imposto” prema e se os datos son

correctos prema
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No caso de declaración extemporánea,

declaración presentada sen requirimento

previo da administración, ao premer "Simular"

amosase o importe da recarga e, no caso de

declaración presentada 12 meses despois de

rematar o prazo de presentación, o xuro de

recarga (xuros de mora do artigo 27.4 LXT)

O importe da recarga calcúlase aplicando á

cota a ingresar as porcentaxes previstas no

artigo 27 da LXT, sen aplicar a redución

prevista no apartado 5 de dito artigo.

Se o desexa pode modificar estes valores e

deberá seleccionar a cuadrícula "Aplicar

recarga indicada polo usuario" para calcular

de novo o total a ingresar.

e) Importe Recarga e Xuro de Recarga:
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Para modificar estes valores seleccione a

cuadrícula "Aplicar recarga indicada polo

usuario“ e poderá modificar as cantidades

nos recadros:

 Importe recarga

 Xuro recarga

Prema para mostrar os cálculos do

imposto.

Se está de acordo cos datos que se amosan,

prema o botón "Continuar“ para

seguir coa liquidación do imposto.

Se os datos non son correctos, debe

modificalos nos apartados correspondentes e

volver a simular.
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Tamén poderá deixar en branco ambos

recadros e será a administración quen lle

notifique o seu importe mediante unha

liquidación.

Prema para mostrar os cálculos

do imposto.

Se está de acordo cos datos que se amosan,

prema o botón "Continuar“ para

seguir coa liquidación do imposto.

Se os datos non son correctos, debe

modificalos nos apartados correspondentes

e volver a simular.
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Se está confeccionando a autoliquidación
sen certificado dixital (confección on-line)
estará visible, tal e como se ve na imaxe, o

recadro “aprazamento-fraccionamento”.

Se desexa solicitar un aprazamento ou
fraccionamento do importe a ingresar debe
marcar o recadro e indicar no recadro

a cantidade que apraza ou
fracciona. Pode solicitar o aprazamento ou
fraccionamento de todo ou de parte.

ATENCIÓN: Indicando un importe neste recadro está

comunicando á administración que vai presentar

unha solicitude de aprazamento/fraccionamento da

débeda tributaria. En ningún caso se entenderá

presentada a solicitude de aprazamento /

fraccionamento pola simple presentación da

autoliquidación.

Prema para mostrar os cálculos do
imposto.

f) Aprazamento-fraccionamento (confección on-line)
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Se solicita o aprazamento-fraccionamento de
parte da débeda, o recadro IMPORTE
INGRESADO indica a
cantidade que ten que ingresar en calquera
das entidades colaboradoras para o
pagamento do imposto, previo á
presentación na oficina xestora do modelo
651 xunto coa documentación e a solicitude

de aprazamento-fraccionamento

O recadro recolle o dato que
aparece no recadro “TOTAL A INGRESAR
(38)” e informa sobre o
importe total da débeda.

Se está de acordo cos datos que se amosan,
prema o botón "Continuar“ para
seguir coa liquidación do imposto.

Se os datos no son correctos, debe
modificalos nos apartados correspondentes e
volver a simular.
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Nesta pantalla ten que cubrir o resto dos
datos necesarios para a declaración.

A operativa da pantalla é a seguinte:

Primeiro debe cubrir os datos e premer
'Validar'.

Se os datos son correctos, prema “Continuar
para seguir coa declaración.

2.1.2 Datos básicos



páxina 44

Donatario; introducir os datos persoais do
donatario/contribuínte.

Doador; ten que introducir os datos
persoais do doador/transmisor.

Representante; se actúa por medio de
representante debe introducir os seus
datos. Neste caso debera achegar o

poder de representación coa
autoliquidación.



páxina 45

Datos específicos

Se o documento é notarial deberá introducir

os seguinte datos:

 Tip. Doc. Protocolo; tipo de documento

notarial

 Ano/Año Pr; ano de protocolo

 Nº Protocolo; número de protocolo

 Protoc. Bis; número de protocolo bis.

.
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Para introducir o notario deberá facer unha
procura a través dos parámetros habilitados:
apelidos e nome.

Para facer a procura intente utilizar as partes
máis significativas dos nomes, evitando as

que poidan ter acentos ou as abreviaturas.
Tamén pode empregar o carácter especial
"_" que substitúe a unha letra da cadea de
procura.

Exemplo:
 Para procurar a XOAN FERNÁNDEZ LÓPEZ

podemos poñer: nome: XOAN apelidos:
FERN_NDEZ L_PEZ,

 Ou, se o único que sabemos é que se
chama LAURA e un dos apelidos é
GARCÍA: nome: LAURA apelidos:
GARC_A.
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Se a procura ten como resultado un único
notario cargaranse automaticamente as
notarías relacionadas con el.

Se, pola contra, se devolve máis dun
notario, haberá de seleccionar na lista o
que corresponda para o que se cubre a lista
coas súas notarías.

As notarías, que se propoñen de forma
automática ao elixir o notario, son unha
axuda para a introdución dos datos na
pantalla. Se vostede non está de acordo
cos datos propostos pode procurar outra
notaría introducindo un ou todos os
parámetros de procura: provincia, concello

e enderezo. Os concellos amósanse en
función da provincia elixida. Se utiliza o
enderezo siga os mesmos consellos de
procura que para o nome e apelidos dos
notarios.

Se a procura é correcta prema
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Obtense o Nº de Declaración.

Se os datos son correctos, pode seguir coa

declaración. Prema para pasar

a seguinte pantalla na que:

 No caso de estar na opción

confección on-line obterá os

documentos para a presentación [ver

páxinas 49-50].

 No caso de ter certificado dixital ou

actuar como colaborador social

continúase co pagamento e a

presentación da liquidación [ver

páxinas 51 á 70].

Se os datos son incorrectos modifíqueos e

prema de novo
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Para obter o documento de presentación

do imposto prema o gráfico

Nesta pantalla infórmase sobre:

 O prazo de presentación.

 Entidades colaboradoras para o

pagamento.

 Documentación a achegar co modelo

651.

 Oficinas onde presentar o imposto.

2.1.3 Confección on-line: Obtención da autoliquidación en papel
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O Modelo 651 conten os seguintes exemplares:

 Entidade colaboradora.

 Administración.

 Talón de cargo.

 Interesado.

O exemplar da entidade colaboradora só e o 

modelo 651.

Os outros exemplares están formados por:

• Modelo 651.

• Anexo I. Relación de bens.

Non imprima os modelos a dobre cara.
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Se estamos con certificado dixital (opción

presentación telemática) e o resultado da

autoliquidación sae a ingresar, unha vez

validados os Datos Básicos [ver páxina 43] se

se preme no botón “Continuar” aparece a

pantalla de Forma de pagamento.

O pagamento da cota pódese facer

efectivo como se desexe, repartindo o seu

importe como combinación das seguintes

modalidades:

- Ingreso telemático

- Domiciliación

- Aprazamento/fraccionamento

- Pagamento con patrimonio histórico

2.1.4. Presentación telemática: Pagamento e presentación
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Ingreso telemático: indicando un
importe nese recadro, unha vez que
damos a “Validar” iniciarase o proceso
de pagamento na plataforma de
pagamento.

Domiciliación: hai que indicar a
entidade na que se quere facer a
domiciliación, o número IBAN e a
cantidade a domiciliar.

Os conceptos, Límite de presentación
(indica o último día que se pode
domiciliar o pagamento, 5 días hábiles
antes da data límite de presentación
do imposto) e Data de cargo (indica o
día no que se cargará o importe
domiciliado e correspóndese coa data

límite de presentación do imposto)
indícaos a aplicación.
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Aprazamento/fraccionamento:
indicando un importe neste recadro
está comunicando á administración
que vai presentar unha solicitude de
aprazamento / fraccionamento da
débeda tributaria. En ningún caso se
entenderá presentada a solicitude de
aprazamento / fraccionamento pola
simple presentación da autoliquidación.

Importe do pagamento con patrimonio
histórico: indicando un importe neste
recadro comunica á administración
que vai presentar unha solicitude de
pagamento da débeda tributaria
mediante a entrega de bens de
Patrimonio Histórico Español. En ningún
caso se entenderá presentada a
solicitude pola simple presentación da

autoliquidación.
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A ter en conta:

1. Domiciliación: a conta bancaria na que se domicilie o pagamento ten que ter, en todo
caso (incluso cando se actúa como Colaborador Social), como titular ao suxeito pasivo do
imposto. Así se indica na mensaxe de ATENCIÓN que se resalta en amarelo.

2. Ingreso telemático: a conta bancaria na que se realice o ingreso telemático ten que ter
como titular ao usuario que estea realizando e asinando a operación deste pagamento. É
dicir:

- Se é o obrigado tributario o que está presentando e pagando a súa propia
autoliquidación, deberá figurar como titular da conta que indique para facer o ingreso
telemático.

- Se é un Colaborador Social o que está presentando e pagando a autoliquidación dun
cliente, deberá figurar como titular da conta que indique para facer o ingreso telemático o
propio colaborador social.
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Unha vez escollida ou escollidas as formas de pagamento e que se indicou o importe en
cada unha delas, hai que premer no botón .
Se a suma dos importes indicados nas diferentes formas de pagamento non cadra co
resultado exacto da cota a pagar aparece unha mensaxe de erro. Hai que premer o botón

para corrixilo.

Se a suma dos importes indicados nas diferentes formas de pagamento cadra co resultado

exacto da cota a pagar mostrase na parte superior “Importe correcto”. Hai que premer no
botón para seguir co ingreso telemático, no caso ter escollido esta opción, ou,
directamente coa presentación telemática.
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Se se escolle Ingreso

telemático, despois de darlle

ao botón “Continuar” chégase

á seguinte pantalla, na que hai

opción de escoller pagamento

presencial con NRC [ver

páxinas 57 a 62] ou telemático

puro [ver páxinas 63 a 67].

Ingreso telemático
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Se se escolle Ingreso Presencial

con NRC hai que seleccionar

unha das entidades propostas

e a continuación premer, en

primeiro lugar, no botón

validar e, deseguido, no botón

conten

Presencial con NRC
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Unha vez que se lle da a “Continuar” chégase á seguinte pantalla na que obtemos o

Documento de ingreso telemático presencial -Modelo 717 (ver exemplo na páxina seguinte).

Advírtese que o pagamento deberase realizar na entidade colaboradora seleccionada, que

lle devolverá un número NRC

identificativo do ingreso

realizado.

A continuación, o usuario

terá que retomar a

operación accedendo

novamente á OVT e indo a

“Operacións realizadas”,

para introducir ese número

NRC e poder finalizar a

presentación telemática.
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Documento de ingreso telemático

presencial (Modelo 717)
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Unha vez que xa ingresou na entidade colaboradora o importe correspondente e esta

lle facilitou o número NRC débese volver á OVT e ir a Operacións realizadas

Cidadáns Colaboradores sociais
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Ao entrar vense todas as

operacións realizadas.

Pódense aplicar distintos

filtros: tipo de imposto, data,

estado da operación ou,

incluso, indicar o número de

operación.

Unha vez localizada a

operación “pendente de

ingreso” hai que premer no

símbolo (>) (ver páxina

seguinte)
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Neste apartado móstranse

datos do ingreso que non se

poden modificar e outros

que ten que completar o

usuario e que verifican que

se realizou a operación:

“Data de ingreso” e “NRC”

(ambos proporcionados pola

entidade colaboradora).

Unha vez introducidos os

datos necesarios e validada a operación continuarase coa presentación telemática.

O código NRC está composto de 22 díxitos. Os 13 primeiros xa aparecen cubertos e non se

poden modificar, o usuario deberá engadir correctamente os 9 díxitos restantes.
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Telemático: cargo en conta ou pagamento con tarxeta

Se se escolle ingreso

telemático pódese realizar de

dous xeitos:

- Cargo en conta: o cargo

faise nunha conta corrente

que teña o usuario

nalgunha das entidades

que se dan a elixir.

- Pago con tarxeta: o

pagamento pódese facer

cunha tarxeta das que se

dan a elixir.
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Cargo en conta: débese elixir

unha das entidades propostas

e cubrir o número de conta. A

continuación premer, en

primeiro lugar, no botón

........... e, a continuación, no

botón ......... [pásase á

páxina 66].



páxina 65

Pago con tarxeta: débese

elixir unha das entidades

propostas e cubrir os datos

da tarxeta (número, data e

código seguro de

verificación). A continuación,

premer, en primeiro lugar, no

botón e, deseguido,

no botón [pásase á

páxina 66].
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Ingreso telemático

Nesta pantalla móstrase un resumo do

ingreso que se vai efectuar, así como

o titular da conta na que se realizará

o cargo e a identificación do suxeito

pasivo. Se está todo correcto hai que

premer no botón

*Nota: tal e como xa se advertiu na páxina

54, se é o obrigado tributario o que está

presentando e pagando a súa propia

autoliquidación, deberá figurar como titular

da conta a maiores de como suxeito pasivo.

Pola contra, se é un Colaborador Social o

que está presentando e pagando a

autoliquidación dun cliente, deberá figurar

como titular da conta o propio Colaborador

Social e como suxeito pasivo figurará o

cliente.
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Unha vez que se prema aparece a seguinte pantalla para seleccionar o

certificado dixital e asinar o pagamento e, a continuación, móstrase o xustificante (recibo),

que se pode imprimir.
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2.1.5 Presentación telemática

Unha vez que se fixo o ingreso telemático,

no seu caso (xa sexa mediante ingreso

con NRC, cargo en conta ou pagamento

con tarxeta), se indicou un importe a

domiciliar, a aprazar/fraccionar, ou a

pagar con bens de patrimonio histórico,

hai que realizar a presentación telemática.

O programa conducirá directamente a

esa pantalla despois de realizar calquera

das accións anteriores.
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Despois de premer no botón aparece a seguinte pantalla para seleccionar o

certificado dixital co que se asinará a presentación.
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Unha vez asinada a presentación chégase

á seguinte pantalla e obtense a

autoliquidación na que figurará o número

de expediente e a data de presentación.

Infórmase que a documentación

complementaria deberase presentar a

través do servizo PRESENTACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA Á

PRESENTACIÓN DUN IMPOSTO (existe un

enlace na parte inferior que conduce a dito

servizo) (ver páxinas 76 e seguintes).
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O modelo 651 contén os seguintes exemplares:

 Administración.

 Talón de cargo.

 Interesado.

Os  exemplares están formados por:

• Modelo 651.

• Anexo Datos pagamento.

• Anexo Relación de bens.

Non imprima os modelos a dobre cara.
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Anexo datos pagamento

Mostra as formas de pago pola que

optou o contribuínte.

Se o contribuínte só optou pola forma

de pagamento de ingreso telemático

a información do pagamento aparece

na autoliquidación do modelo 651 no

apartado ingreso.
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Nesta pantalla figurarán as operacións

realizadas ben como suxeito pasivo ou

ben como colaborador social do suxeito

pasivo indicado.

(O funcionamento será igual para Cidadáns e Colaboradores Sociais)

2.2 Consulta de doazóns
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Unha vez que prema na operación que

quere consultar móstrase a pantalla da

dereita, na que se pode ver o detalle

da liquidación, podendo obter unha

copia da autoliquidación premendo

IMPRIMIR.
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Nesta pantalla vemos todas as

operacións realizadas. Podemos aplicar

distintos filtros: tipo de imposto, data,

estado da operación ou incluso, indicar o

número de operación.

Se o estado é Declaración presentada,

premendo sobre o nº de operación ou

sobre o símbolo (>) poderá reimprimila, e

se o estado é Pendente de ingreso,

poderá retomar a operación para realizar

o ingreso e continuar coa presentación

[ver páxinas 61 e 62].

(O funcionamento será igual para Cidadáns e Colaboradores Sociais)

2.3 Operacións realizadas
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(O funcionamento será igual para Cidadáns, Empresas e Profesionais e Colaboradores Sociais)

Na páxina inicial Indícanse os pasos a seguir no

proceso de presentación: cubrir os datos da solicitude

(identificación do obrigado tributario e número de

autoliquidación), anexado da documentación

(deberán ser documentos PDF ou imaxes JPG dun

tamaño inferior a 5 Mb) e presentación da solicitude.

A través deste servizo, o usuario

se o desexa, pode achegar

documentación asociada a

unha autoliquidación presentada

previamente ante a Atriga.

2.4 Presentación documentación asociada
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2.4.1. Solicitude

Neste primeiro paso móstranse os datos

do obrigado tributario cubertos cos

datos do certificado do usuario, no caso

de que estes datos non se

correspondan cos datos do obrigado

real, deberíase modificar o NIF e, a

continuación, o resto de campos

persoais (polo menos os obrigatorios).

Introducir o número da autoliquidación

á que vai asociar a documentación.

Opcionalmente, pódese engadir

algunha observación se se desexa.
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2.4.2 Anexado

Para anexar a documentación

débese seleccionar o tipo de

documento que desexa anexar e, a

continuación, premer o botón

“Anexar” e seleccionar o

documento para achegalo.

Se a presentación faise co perfil de

colaborador social, débese engadir

obrigatoriamente un documento de

representación, no caso de que non

se faga amosarase un aviso cando

se tente avanzar ao seguinte paso.
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Unha vez engadida a

documentación, esta pódese

descargar no PC do usuario ou

eliminar se foi subida por erro,

dende os botóns da columna

“Accións” da táboa.

Cando se finalice coa subida de

ficheiros, pódese continuar coa

presentación premendo o botón

“Seguinte”.
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2.4.3 Presentación

Neste apartado poderase ver un resumo

cos datos da solicitude: obrigado

tributario, representante, motivo e

estado da solicitude e o número de

solicitude xerado.

Ademais, poderá descargar un PDF co

borrador da solicitude, para revisar os

datos en detalle.

Se todo é correcto e está de acordo

cos datos presentados débese premer o

botón "Presentar" para finalizar o

proceso.
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Unha vez que prema o botón “Presentar” solicitarase confirmación para asinar

de forma electrónica a solicitude.
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Unha vez asinada a

presentación, móstrase o

estado como “Presentada” e

permítese a descarga do

formulario de presentación en

PDF (amósanse na seguinte

páxina)
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