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III. Avaluació final
La qualificació final, fins a 100 punts com a màxim,
és el resultat de sumar:
La nota de les tres proves escrites (20 punts com
a màxim per cada prova).
La nota de l’examen oral (20 punts com a màxim).
La nota del crèdit escolar i dels crèdits formatius possibles (20 punts com a màxim).
Al candidat que hagi assolit a les proves d’examen
una valoració conjunta no inferior a 75 punts i
almenys 15 punts pel crèdit escolar, la Comissió pot
atribuir-li fins a cinc punts més, respectant sempre la
puntuació màxima de 100.
Els tres punts esmentats s’insereixen en el punt 3
de la Resolució conjunta de 15 de desembre de 1978,
després del cinquè paràgraf i en substitució del sisè paràgraf (un professor ...), que decau.
Tanmateix, queda en vigor tot el que s’ha acordat
en el Bescanvi de notes de 14 de juliol de 1999.
En cas que el Govern del Regne d’Espanya concordi
amb tot el que s’ha esmentat, aquesta Nota verbal i
la Nota verbal de resposta de l’Ambaixada constitueixen
un Bescanvi de notes tal com preveu l’article 10 del
Conveni cultural d’11 d’agost de 1955, del qual forma
part integrant, que entra en vigor en la data de resposta,
amb aplicació des de l’any escolar 2000-2001.
El Ministeri d’Afers Estrangers aprofita l’ocasió per
renovar a l’Ambaixada d’Espanya la seva més alta consideració.
L’Ambaixada d’Espanya a Roma confirma la seva conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, per la
qual cosa la seva Nota verbal esmentada i la present
constitueixen un acord entre els dos governs, segons
el que preveu l’article 10 del Conveni cultural hispanoitalià d’11 d’agost de 1955, que entra en vigor amb
aquesta mateixa data.
Roma, 23 de maig de 2001.
Ministeri d’Afers Estrangers. Roma.
Aquest Acord, segons estableixen els instruments que
el constitueixen, va entrar en vigor el 23 de maig
de 2001, data de la Nota de resposta espanyola.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 21 de juny de 2001.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.

13052 ENTRADA en vigor de l’Acord entre el Regne
d’Espanya i la República del Perú sobre supressió recíproca de visats en passaports diplomàtics i de serveis o especials, fet a Madrid
el 8 de novembre de 2000, l’aplicació provisional del qual es va publicar en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 309, de 26 de
desembre. («BOE» 161, de 6-7-2001.)
L’Acord entre el Regne d’Espanya i la República del
Perú sobre supressió recíproca de visats en passaports
diplomàtics i de serveis o especials, fet a Madrid el 8
de novembre de 2000, entra en vigor, segons estableix
la clàusula 7, el 30 de juny de 2001, últim dia del mes
següent al de l’última comunicació entre les parts en
què s’assenyala el compliment dels requisits legals
interns respectius.
Es fa públic per a coneixement general i es completa
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 309, de 26 de desembre de 2000.
Madrid, 25 de juny de 2001.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.
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MINISTERI D’HISENDA
13169 ORDRE de 4 de juliol de 2001, per la qual
s’aproven els models 600, 620 i 630, en pessetes i en euros, de declaració liquidació de
l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i se’n determinen
el lloc i els terminis de presentació. («BOE»
162, de 7-7-2001.)
La disposició final tercera del Reial decret legislatiu
1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats («Butlletí Oficial de
l’Estat» de 20 d’octubre), disposa que el Govern ha de
dictar les disposicions necessàries per al seu desplegament i la seva aplicació. Al seu torn, el Reglament d’aquest impost, aprovat pel Reial decret 828/1995, de
29 de maig («Butlletí Oficial de l’Estat» de 22 de juny),
en l’article 101, dedicat a les declaracions liquidacions,
assenyala que els subjectes passius han de presentar
davant dels òrgans competents de l’Administració tributària l’autoliquidació de l’impost estesa en el model
d’imprès de declaració liquidació especialment aprovat
a aquest efecte pel Ministeri d’Economia i Hisenda. L’article 2 del Reial decret 557/2000, de 27 d’abril, de
reestructuració dels departaments ministerials («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 28), estableix que correspon al
Ministeri d’Hisenda l’exercici de les competències fins
ara atribuïdes al Ministeri d’Economia i Hisenda a través
dels òrgans a què es refereix l’apartat 1 de l’article
esmentat.
Actualment, a aquests efectes, s’utilitza el model 600,
aprovat per l’Ordre de 26 d’abril de 1989 («Butlletí Oficial
de l’Estat» de 9 de maig), d’ús per a totes les autoliquidacions que es practiquin per transmissions patrimonials, operacions societàries i actes jurídics documentats, excepte en la transmissió de vehicles usats, en què
s’utilitza el model 620, aprovat per l’Ordre de 29 d’abril
de 1994 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 30), el pagament
en metàic de l’impost sobre actes jurídics documentats,
que grava els rebuts i els pagarés negociats per entitats
de crèdit, en què s’utilitza el model 610, aprovat per
l’Ordre de 30 de gener de 1989 («Butlletí Oficial de
l’Estat» de 7 de febrer) i el pagament en metàic de
l’excés de les lletres de canvi superiors a 32 milions
de pessetes (192.323,87 euros), que s’efectua en el
model 630, segons la denominació feta per l’Ordre d’11
de maig de 1993 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 17)
al model que aprova l’Ordre de 27 de juny de 1980
(«Butlletí Oficial de l’Estat» d’1 de juliol).
D’altra banda, l’article 11 de la Llei orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes («Butlletí Oficial de l’Estat» d’1 d’octubre),
configura l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats com un dels tributs susceptible de ser cedit per l’Estat a les comunitats autònomes,
segons la previsió que fa l’article 157.1.a) de la Constitució espanyola. Posteriorment, l’article 1.1.c) de la Llei
30/1983, de 28 de desembre, reguladora de la cessió
de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 29), i l’article 2 de la Llei 14/1996,
de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a
les comunitats autònomes i de mesures fiscals complementàries («Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), estableixen
la cessió a les comunitats autònomes del rendiment en
el seu territori d’aquest impost. En les lleis de cessió
esmentades es desenvolupen qüestions relatives al seu
abast i altres aspectes gestors del tribut que, en el cas
de la Llei 14/1996, com a manifestació de la nova realitat autonòmica, inclouen competències normatives. Tot
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això s’ha de reflectir en els models com a instruments
essencials d’aquests aspectes gestors. Entre aquests cal
esmentar la previsió legal d’assumir per part de les comunitats, per delegació de l’Estat, competències en matèria
de gestió, recaptació i inspecció i, fonamentalment, la
d’adaptar els models de declaració aprovats pel ministre
d’Hisenda en les matèries pròpies de la seva competència normativa.
Atès que, a més a més, la Llei 14/1996 ha modificat
en el títol II la normativa reguladora de l’impost, i que
diverses comunitats autònomes ja han exercit la seva
competència normativa en relació amb aquest tribut, és
ineludible l’elaboració de models nous que continguin
els elements essencials, aspectes autonòmics inclosos,
per a la seva declaració.
D’altra banda, l’experiència en la gestió dels models
que ara se substitueixen ha posat de manifest la necessitat de fer algunes correccions per millorar-los, especialment quant a la identificació de les operacions o els
actes que són objecte de tributació. Així, s’hi incorporen
caselles per indicar la referència cadastral, el valor cadastral i la via pública de situació dels immobles, la localitat
de formalització dels documents, i s’amplien els codis
o les claus de conceptes impositius. Igualment, en el
model 630 s’afegeixen les lletres de canvi expedides
a l’estranger, respecte de les quals no s’havia previst
un model específic.
S’ha considerat convenient ajornar l’elaboració i l’aprovació d’un model 610 nou, pagament en metàic
de l’impost sobre actes jurídics documentats que grava
els rebuts i els pagarés negociats per entitats de crèdit,
ja que s’està analitzant la conveniència de sotmetre
aquest model i el procediment pel qual s’efectua el pagament en metàic a una reforma més profunda.
Finalment, els models de declaració liquidació que
aprova aquesta Ordre han estat objecte de l’adequació
necessària a l’adopció de la moneda única europea per
Espanya, l’euro, l’1 de gener de 1999. Així, mitjançant
aquesta Ordre, d’acord amb l’habilitació que preveu l’article 33 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre
introducció de l’euro («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18),
s’aproven els models de declaració liquidació en euros,
i, en virtut del que disposa l’article 5 del Reial decret
1966/1999, de 23 de desembre, pel qual es modifiquen
i s’introdueixen diverses normes tributàries i duaneres
per a la seva adaptació a la introducció de l’euro durant
el període transitori («Butlletí Oficial de l’Estat» del 30),
es determinen els requisits per a la utilització dels models
esmentats expressats en euros pels subjectes passius
de l’impost. Així mateix, s’ha fet la conversió a euros
de les escales de gravamen d’acord amb el que disposa
la Resolució de 27 d’abril de 2001, de la Direcció General
de Tributs, per la qual es converteixen a euros les escales
de gravamen de determinats impostos («Butlletí Oficial
de l’Estat» de 3 de maig), tenint en compte les modificacions introduïdes en l’article 11 de la Llei 46/1998
per la Llei 9/2001, de 4 de juny («Butlletí Oficial de
l’Estat» del 5).
En conseqüència, i fent ús de l’autorització que confereix l’article 101 del Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995, disposo:
Primer. Aprovació dels models de declaració liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats.
U. S’aproven els models següents d’autoliquidació
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:
a) Models 600, en pessetes i en euros. Impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Aquests models s’utilitzen per a totes les autoliquida-
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cions que es practiquen pels conceptes de transmissions
patrimonials, operacions societàries i actes jurídics documentats, excepte quan escau l’ús del model 610, pagament en metàic de l’impost sobre actes jurídics documentats que grava els rebuts i els pagarés negociats
per entitats de crèdit, aprovat per l’Ordre de 30 de gener
de 1989, i dels models 620 i 630 segons indiquen les
lletres b) i c) següents.
Aquests models consten de quatre exemplars: exemplar per a l’Administració, exemplar per a l’interessat,
taló de càrrec i carta de pagament. A més inclouen un
annex amb dos exemplars: exemplar per a l’Administració i exemplar per a l’interessat.
b) Models 620, en pessetes i en euros. Transmissió
de determinats mitjans de transport usats. Aquests
models s’utilitzen per a les autoliquidacions que es practiquen per l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats a conseqüència de l’adquisició de vehicles usats.
Aquests models consten de quatre exemplars: exemplar per a l’Administració, exemplar per a l’interessat,
taló de càrrec i carta de pagament.
c) Models 630, en pessetes i en euros. Pagament
en metàic de lletres de canvi. Aquests models s’utilitzen
per a les autoliquidacions que es practiquen pel concepte
d’actes jurídics documentats per l’excés de lletres de
canvi superiors a 32 milions de pessetes (192.323,87
euros) i per les lletres de canvi expedides a l’estranger
que tinguin qualsevol efecte jurídic o econòmic a Espanya.
Aquests models consten de dos exemplars: exemplar
per a l’Administració i exemplar per a l’interessat.
Dos. En el període transitori d’introducció de l’euro,
els models 600, 620 i 630 en pessetes, que figuren
com a annex I, II, III d’aquesta Ordre, són d’ús obligatori
per als obligats tributaris que no puguin utilitzar els
models en euros que figuren als annexos IV, V i VI de
la mateixa Ordre o que, podent utilitzar aquests últims
models, no optin per fer la declaració en euros, segons
disposa el número següent d’aquest apartat.
Tres. Durant el període transitori d’introducció de l’euro, els models 600, 620 i 630 en euros que figuren
als annexos IV, V i VI d’aquesta Ordre els poden utilitzar
els obligats tributaris que estiguin obligats a dur la comptabilitat d’acord amb el Codi de comerç o la legislació
específica que els sigui aplicable, o bé llibres registre
exigits per la normativa fiscal, i el fet imposable de què
es tracti hi hagi de tenir reflex, sempre que hagin exercit
l’opció d’expressar en la moneda esmentada les seves
anotacions comptables.
L’opció d’utilitzar els models 600, 620 i 630 en euros
té caràcter irrevocable. A partir de l’exercici d’aquesta
opció no es poden utilitzar els models 600, 620 i 630
en pessetes, llevat que concorrin els casos excepcionals
d’utilització de la unitat de compte pesseta, als quals
es refereixen l’apartat tres de l’article 27 de la Llei
46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro, i el Reial decret 2814/1998, de 23 de desembre,
pel qual s’aproven les normes sobre aspectes comptables de la introducció de l’euro («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 24).
El número de justificant que ha de figurar en cada
una de les autoliquidacions en euros és un nombre
seqüencial, els tres primers dígits del qual són 603, 623
i 633, corresponents als models en euros 600, 620 i
630, respectivament.
Segon. Lloc de presentació i ingrés dels models
600, 620 i 630 en pessetes o en euros.
U. Els subjectes passius han de presentar els models
que aprova aquesta Ordre a l’oficina liquidadora corresponent de la comunitat autònoma a la qual correspongui
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el rendiment de l’impost, d’acord amb el que estableixen
els articles 7, Dos, i 15, Tres, de la Llei 14/1996, de
30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les
comunitats autònomes i de mesures fiscals complementàries.
Això no obstant, quan la Llei 14/1996, de 30 de
desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes i de mesures fiscals complementàries no
sigui aplicable a les comunitats autònomes d’Andalusia,
Castella-la Manxa i Extremadura, quan partint dels criteris
que estableix l’article 6 de la Llei 30/1983, de 28 de
desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes, el rendiment de l’impost es consideri produït
en alguna de les comunitats esmentades, s’han d’aplicar
les regles que contenen els articles 103 i 104 del Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995,
de 29 de maig, ja que en aquest cas són aquestes últimes
les aplicables.
Dos. Quan el rendiment corresponent als actes o
als contractes continguts en un mateix document es consideri produït en diferents comunitats autònomes, d’acord amb el que estableix l’article 15, Tres, de la Llei
14/1996, és procedent presentar-lo a l’oficina competent de cada una de les comunitats autònomes, si bé
l’autoliquidació que es formuli només s’ha de referir al
rendiment produït al seu territori respectiu.
Quan la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió
de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de
mesures fiscals complementàries, no sigui aplicable a
les comunitats autònomes d’Andalusia, Castella-la
Manxa i Extremadura, el que indica el paràgraf anterior
no és aplicable quan alguna de les comunitats en les
quals es consideri produït el rendiment sigui una de les
comunitats esmentades. En aquest cas, per determinar
l’oficina de presentació de la declaració cal atenir-se al
que disposen els articles 103 i 104 del Reglament de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats.
Tres. Tanmateix, quan el fet imposable estigui constituït per la rehabilitació o la transmissió de grandeses
i títols nobiliaris, la declaració s’ha de presentar a la
delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
que correspongui al lloc de l’atorgament del document.
Quatre. Quan de conformitat amb les regles que
indiquen els números u i dos d’aquest apartat segon
correspongui presentar els models a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i mentre no es produeixi la
cessió de l’impost a aquestes ciutats, les declaracions
s’han de presentar a les delegacions respectives de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Cinc. En les transmissions de determinats mitjans
de transport usats, per a la pràctica de la liquidació,
model 620 en pessetes o en euros, es poden prendre
en consideració els preus mitjans de venda establerts
anualment mitjançant una ordre, cas en què el càlcul
de la base imposable s’efectua aplicant al preu mitjà
de venda el percentatge de deducció que correspongui,
segons els anys d’utilització del mitjà de transport de
què es tracti.
Sis. Els subjectes passius han d’ingressar l’import
de la declaració liquidació a les entitats de dipòsit que
presten el servei de caixa a les oficines liquidadores competents de les comunitats autònomes o, si s’escau, a
l’entitat de dipòsit situada a les delegacions de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.
Un cop ingressat l’import de les autoliquidacions,
s’han de presentar a les oficines liquidadores competents
acompanyades de l’original i d’una còpia simple del document on consti o s’hi especifiqui l’acte o el contracte
que origina el tribut.
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En els casos en què de l’autoliquidació no resulti quota
tributària per ingressar, la seva presentació, juntament
amb els documents abans esmentats, s’ha de fer directament a l’oficina competent per a la seva tramitació
d’acord amb el que preveuen els tres primers números
d’aquest apartat.
Tercer.—Termini de presentació dels models 600, 620
i 630 en pessetes o en euros.
D’acord amb l’article 102 del Reglament de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de
maig, el termini per presentar les declaracions liquidacions, juntament amb els documents, és de trenta dies
hàbils a comptar del moment de la causació de l’acte
o el contracte.
Quan es tracti de documents judicials, la causació
de l’acte o el contracte s’entén en la data de fermesa
de la resolució judicial corresponent.
Quart.—Aspectes derivats de la cessió de l’impost a
les comunitats autònomes.
Els models de declaració que aprova aquesta Ordre,
que siguin utilitzats per les administracions tributàries
de les comunitats autònomes per a la gestió de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, poden ser objecte d’adaptació per adequar-los
a les seves peculiaritats organitzatives, gestores i normatives, d’acord amb les seves competències en la matèria.
Disposició derogatòria.
Queden derogades les ordres ministerials següents
quant al contingut que s’indica:
Ordre de 26 d’abril de 1989 («Butlletí Oficial de l’Estat» de 9 de maig), per la qual s’aprova el model de
declaració liquidació que s’ha d’utilitzar en les autoliquidacions que es practiquin per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la
seva totalitat.
Ordre de 29 d’abril de 1994 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 30), per la qual s’aprova el model de declaració
liquidació que s’ha d’utilitzar en les transmissions de
determinats mitjans de transport usats subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en la seva totalitat.
Ordre d’11 de maig de 1993 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 17), per la qual s’aprova el model de soicitud
liquidació de la taxa fiscal que grava els jocs de sort,
envit o atzar, meritada per les sales de bingo, pel que
fa a la disposició addicional primera.
Ordre de 27 de juny de 1980 («Butlletí Oficial de
l’Estat» d’1 de juliol), per la qual es donen instruccions
per a la utilització d’efectes timbrats i per a l’ingrés en
metàic de l’impost de les lletres de canvi, en l’apartat
tercer.
Disposició final.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.
Madrid, 4 de juliol de 2001.
MONTORO ROMERO
Ims. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Director General de Tributs.
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ANNEX I

Agència Tributària

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS

Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

CLAU / CONCEPTE (3)
Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

TRANSMISSOR (5)

NIF/DNI

ET

Municipi

DADES DEL
DOCUMENT

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

MERITACIÓ (4)
dia

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

DADES DEL BÉ,
OPERACIÓ O ACTE

600

DECLARACIÓ EN PESSETES

FIC
DENTI
I
A
T
E
IQU

AT I VA

Província

Núm.

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

mes

any

NOMBRE DE
SUBJECTES PASSIUS (6):

NOMBRE DE
TRANSMISSORS (7):

Telèfon

Identificació del notari, fedatari, autoritat judicial o administrativa (9):

TIPUS (8):
Mercantil
Notarial

Administratiu
Judicial

Localitat de formalització/atorgament (10):
Altres dades identificatives (13):
Valor cadastral (16):

Referència cadastral (15):

TIPUS (14):

Superfície (17):
Núm.

Via pública/paratge (18):

URBÀ

RÚSTIC Municipi:

(21)

EXEMPT

Codi postal:

Província:

VALOR (20):

Esc.

NO SUBJECTE

Bonificació en quota ................................... 7
% ...
Per ingressar .............................(6-8) .................................................................
...........................................................................................................................

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Pis

Porta

Valor declarat (19):

Base imposable ...................................................................................................
% ...
Reducció ................................................... 2
Base liquidable .......................... (1-3) .................................................................
Tipus ...................................................................................................................
Quota ..................................................................................................................

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (22):

(23)

Núm. de protocol (11):

Privat

Concepte (12):

AUTOLIQUIDACIÓ

Model

PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

...........................................................................................................................

1
3
4
5
6
8
9
10
11

%

Número:

TOTAL PER INGRESSAR.......................................................... 12

Data de presentació:

P
F

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (24)

Import ingressat:

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

ETIQUE

TIFIC
TA I D E N

AT I VA

Núm.

Província

ºGM

Codi postal

Pis

Porta

Fax

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota la seva responsabilitat que, juntament amb el document original, presenta una còpia simple que hi coincideix en tots els seus termes.
SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

INGRÉS

Esc.

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’Administració

Suplement núm. 12

Dimecres 1 d’agost 2001

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS

Model

DOCUMENTATS

600

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

DECLARACIÓ EN PESSETES
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

CLAU / CONCEPTE (3)
Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

TRANSMISSOR (5)

NIF/DNI

ETIQU

Municipi

DADES DEL BÉ,
OPERACIÓ O ACTE

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

MERITACIÓ (4)
dia

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

DADES DEL
DOCUMENT

Codi postal

E TA

I VA
I F I C AT
IDENT

Núm.

Codi postal

Província

Esc.

Pis

Porta

mes

any

NOMBRE DE
SUBJECTES PASSIUS (6):

NOMBRE DE
TRANSMISSORS (7):

Telèfon

Identificació del notari, fedatari, autoritat judicial o administrativa (9):

TIPUS (8):
Mercantil
Notarial

Administratiu
Judicial

Localitat de formalització/atorgament (10):
Altres dades identificatives (13):
Valor cadastral (16):

Referència cadastral (15):

TIPUS (14):

Superfície (17):
Núm.

Via pública/paratge (18):

URBÀ

RÚSTIC Municipi:

Codi postal:

Província:

VALOR (20):

Esc.

EXEMPT

NO SUBJECTE

Base liquidable .......................... (1-3) .................................................................
Tipus ...................................................................................................................

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (22):

Quota ..................................................................................................................
Bonificació en quota ................................... 7
% ...
Per ingressar .............................(6-8) .................................................................
...........................................................................................................................

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Pis

Porta

Valor declarat (19):

Base imposable ...................................................................................................
% ...
Reducció ................................................... 2

(21)

(23)

Núm. de protocol (11):

Privat

Concepte (12):

AUTOLIQUIDACIÓ

1417

...........................................................................................................................

1
3
4
5
6
8
9
10
11

%

Número:

TOTAL PER INGRESSAR.......................................................... 12

Data de presentació:

P
F

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (24)

Import ingressat:
NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

E

IF
A IDENT
TIQUET

ºGM

A
I C AT I V

Núm.

Província

Codi postal

Pis

Porta

Fax

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota la seva responsabilitat que, juntament amb el document original, presenta una còpia simple que hi coincideix en tots els seus termes.
SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

INGRÉS

Esc.

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’interessat

1418

Dimecres 1 d’agost 2001

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

SUBJECTE PASSIU (2)

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

CLAU / CONCEPTE (3)
Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

TRANSMISSOR (5)

NIF/DNI

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

MERITACIÓ (4)
dia

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

ETIQU

Municipi

DADES DEL
DOCUMENT

600

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

DADES DEL BÉ,
OPERACIÓ O ACTE

Model

DECLARACIÓ EN PESSETES

E

NTIF
TA I D E

A
I C AT I V

Província

Núm.

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

mes

any

NOMBRE DE
SUBJECTES PASSIUS (6):

NOMBRE DE
TRANSMISSORS (7):

Telèfon

Identificació del notari, fedatari, autoritat judicial o administrativa (9):

TIPUS (8):
Mercantil
Notarial

Administratiu
Judicial

Localitat de formalització/atorgament (10):

Núm. de protocol (11):

Privat

Concepte (12):

Altres dades identificatives (13):
Valor cadastral (16):

Referència cadastral (15):

TIPUS (14):

Núm.

RÚSTIC Municipi:

(21)

Codi postal:

Província:

EXEMPT

Esc.

NO SUBJECTE

Quota ..................................................................................................................
Bonificació en quota ................................... 7
% ...
Per ingressar .............................(6-8) .................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Pis

Porta

Valor declarat (19):

Base imposable ...................................................................................................
% ...
Reducció ................................................... 2
Base liquidable .......................... (1-3) .................................................................
Tipus ...................................................................................................................

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (22):

(23)

Superfície (17):

Via pública/paratge (18):

URBÀ

VALOR (20):

AUTOLIQUIDACIÓ

Suplement núm. 12

1
3
4
5
6
8
9
10
11

%

Número:

TOTAL PER INGRESSAR.......................................................... 12

Data de presentació:

P
F

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (24)

Import ingressat:
NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

E

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

ºGM

VA

Núm.

Província

Codi postal

Pis

Porta

Fax

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota la seva responsabilitat que, juntament amb el document original, presenta una còpia simple que hi coincideix en tots els seus termes.
SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

INGRÉS

Esc.

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Taló de càrrec

Suplement núm. 12

Dimecres 1 d’agost 2001

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

SUBJECTE PASSIU (2)

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

CLAU / CONCEPTE (3)
Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

TRANSMISSOR (5)

NIF/DNI

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

MERITACIÓ (4)
dia

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

ETIQU

Municipi

DADES DEL
DOCUMENT

600

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

DADES DEL BÉ,
OPERACIÓ O ACTE

Model

DECLARACIÓ EN PESSETES

E

NTIF
TA I D E

A
I C AT I V

Província

Núm.

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

mes

any

NOMBRE DE
SUBJECTES PASSIUS (6):

NOMBRE DE
TRANSMISSORS (7):

Telèfon

Identificació del notari, fedatari, autoritat judicial o administrativa (9):

TIPUS (8):
Mercantil
Notarial

Administratiu
Judicial

Localitat de formalització/atorgament (10):
Altres dades identificatives (13):
Valor cadastral (16):

Referència cadastral (15):

TIPUS (14):

Superfície (17):
Núm.

Via pública/paratge (18):

URBÀ

RÚSTIC Municipi:

Província:

(21)

EXEMPT

Codi postal:

Esc.

Pis

Base imposable ...................................................................................................
% ...
Reducció ................................................... 2
Base liquidable .......................... (1-3) .................................................................
Tipus ...................................................................................................................
Quota ..................................................................................................................
Bonificació en quota ................................... 7
% ...

NO SUBJECTE

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (22):

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Porta

Valor declarat (19):

1
3
4
5
6
8
Per ingressar .............................(6-8) ................................................................. 9
........................................................................................................................... 10
........................................................................................................................... 11

VALOR (20):

(23)

Núm. de protocol (11):

Privat

Concepte (12):

AUTOLIQUIDACIÓ

1419

%

Número:

TOTAL PER INGRESSAR.......................................................... 12

Data de presentació:

P
F

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (24)

Import ingressat:
NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

ETIQUE

TIFIC
TA I D E N

AT I VA

Núm.

Província

ºGM

Codi postal

Pis

Porta

Fax

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota la seva responsabilitat que, juntament amb el document original, presenta una còpia simple que hi coincideix en tots els seus termes.
SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

INGRÉS

Esc.

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineix la resta dels articles.

Carta de pagament

1420

Dimecres 1 d’agost 2001
Model

ANNEX

600

RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS

Suplement núm. 12

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

I TRANSMISSORS

RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS

1

Cognoms i nom

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

2

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

E

IF
A IDENT
TIQUET

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

3

%

E

Província

Esc.

Pis

E

Porta

Fax

Codi postal

C AT I VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Núm.

Telèfon

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

NIF/DNI

Coef.
particip.:

A
I C AT I V

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Telèfon

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

C AT I VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

RELACIÓ DE TRANSMISSORS

1

%

2

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

E

%

3

%

ETIQUE

NIF/DNI

Pis

E

AT I VA

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Telèfon

I F I C AT

I VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Cognoms i nom

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR
Núm.

Província

Porta

Fax

Codi postal

Província

A IDENT
TIQUET

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

Esc.

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Núm.

Telèfon

TIFIC
TA I D E N

NIF/DNI

Coef.
particip.:

C AT I VA

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

NIF/DNI

Coef.
particip.:

PRESENTADOR

Cognoms i nom

NIF/DNI

Coef.
particip.:

Codi postal

Pis

,

de

de 20

Exemplar per a l’Administració

Suplement núm. 12

Dimecres 1 d’agost 2001

Model

ANNEX

600

RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS

1421

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

I TRANSMISSORS

RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS

1

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

2

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

E

IF
A IDENT
TIQUET

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

3

%

E

Esc.

Pis

E

Porta

Fax

Codi postal

Telèfon

C AT I VA

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Província

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Núm.

Província

IFI
A IDENT
TIQUET

NIF/DNI

Coef.
particip.:

A
I C AT I V

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Telèfon

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

C AT I VA

Núm.

Esc.

Pis

Fax

Codi postal

Província

Porta

RELACIÓ DE TRANSMISSORS

1

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

2

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

E

IF
A IDENT
TIQUET

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

3

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

%

E

NIF/DNI

IFI
A IDENT
TIQUET

E

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

Núm.

Esc.

Pis

Telèfon

C AT I VA

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Província

Telèfon

C AT I VA

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Província

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR
Núm.

Província

Porta

Fax

Codi postal

Província

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

A
I C AT I V

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

Coef.
particip.:

PRESENTADOR

Cognoms i nom

Codi postal

Pis

,

de

de 20

Exemplar per a l’interessat

1422

Dimecres 1 d’agost 2001

MINISTERI
D’HISENDA

IMPOST SOBRE
TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
MODEL 600 EN PESSETES

Agència Tributària

Suplement núm. 12

Suplement núm. 12

Dimecres 1 d’agost 2001

INSTRUCCIONS

1423

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Model

600

DECLARACIÓ EN PESSETES
I. QÜESTIONS GENERALS
QUAN S’HA D’UTILITZAR EL MODEL 600?
Aquest imprès, model 600, és d’ús per a totes les autoliquidacions que es practiquin per:
-

Transmissions patrimonials oneroses.
Operacions societàries.
Actes jurídics documentats.

Se n’exceptua la transmissió de vehicles usats en la qual s’ha d’utilitzar el model 620, el pagament en metàl·lic de l’mpost sobre actes jurídics
documentats que grava els rebuts i els pagarés negociats per entitats de crèdit en el qual s’ha d’utilitzar el model 610, i el pagament en metàl·lic
de l’excés de les lletres de canvi superiors a 32 milions de pessetes (192.323,87 euros) i de les expedides a l’estranger, que s’ha d’efectuar al
model 630.
S’ha d’utilitzar només un imprès per cada fet imposable o bé transmès.

INGRÉS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EXIGIDA
Els subjectes passius han d’ingressar l’import de la declaració-liquidació a les entitats de dipòsit que presten el servei de caixa a les oficines
liquidadores competents (vegeu l’apartat LLOC DE PRESENTACIÓ) de les comunitats autònomes o, si s’escau, a l’entitat de dipòsit situada a les
delegacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Una vegada ingressat l’import de l’autoliquidació, cal presentar-la a l’oficina gestora
acompanyada de l’original i la còpia simple del document en què consti o figuri l’acte o el contracte que origini el tribut.
En els casos en els quals l’operació, acte o contracte, n’estigui exempta, no subjecta o tingui algun benefici fiscal, s’ha d’emplenar l’imprès, inclosos
els requadres (3), (8), (12), (13), (18), (19), (21), (22) i (23). Tant en els casos d’exempció com de no subjecció a l’impost, aquest model, emplenat
degudament, s’ha de presentar, juntament amb el document original i la còpia, a l’oficina gestora competent, als efectes que preveu l’article 107 del
Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig (Butlletí
Oficial de l’Estat de 22 de juny).

LLOC DE PRESENTACIÓ DEL MODEL 600
La declaració-liquidació s’ha de presentar a l’oficina liquidadora competent de la comunitat autònoma (o a la delegació de l’AEAT en el cas de Ceuta
i Melilla o quan es tracti de la rehabilitació o la transmissió de grandeses i títols nobiliaris) a la qual correspongui el rendiment segons les regles
següents que s’enumeren per l’ordre d’aplicació preferent:
a) Sempre que el document comprengui algun concepte subjecte a la quota gradual del gravamen d’actes jurídics documentats, documents
notarials, a la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual radiqui el registre en el qual s’hauria de procedir a la inscripció o l’anotació
dels béns o els actes.
b) Quan l’acte o el document faci referència a operacions societàries, a la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual radiqui el domicili
fiscal de l’entitat.
c) Quan l’acte o el document no motivi una liquidació ni per la quota gradual d’actes jurídics documentats, documents notarials, ni tampoc per la
modalitat d’operacions societàries, el lloc de presentació s’ha de determinar aplicant les regles que figuren a continuació en funció de la
naturalesa de l’acte o el contracte documentat i dels béns als quals es refereixi:
1a Quan l’acte o el document comprengui transmissions o arrendaments de béns immobles, constitució i cessió de drets reals, fins i tot de
garantia, sobre els béns immobles, a la comunitat autònoma en la qual radiquin els immobles.
En els casos que preveu l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors (Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de juliol), a la
comunitat autònoma en la qual radiquin els béns immobles integrants de l’actiu de l’entitat els valors de la qual es transmeten.
2a Quan comprengui la constitució d’una hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament o es refereixi a vaixells o aeronaus,a la comunitat
autònoma en la circumscripció de la qual radiqui el Registre mercantil o d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament enquè aquests
actes s’hagin d’inscriure.
3a Quan comprengui la transmissió de béns mobles, semovents o crèdits, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre aquests, a la
comunitat autònoma on l’adquirent tingui la residència habitual si és una persona física o el seu domicili fiscal si és una persona jurídica.
4a Quan l’acte o el document es refereixi a la transmissió de valors, a la comunitat autònoma on es formalitzi l’operació.
5a Quan es refereixi exclusivament a la constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no immobiliaris i pensions, a lacomunitat autònoma
en la qual el subjecte passiu tingui la residència habitual o el domicili fiscal, segons es tracti d’una persona física o una persona jurídica.
6a Quan es tracti de documents relatius a concessions administratives de béns, execucions d’obres o explotacions de serveis, ala comunitat
autònoma del territori on radiquin, s’executin o es prestin. Aquestes mateixes regles són aplicables quan es tracta d’actes i negocis
administratius que tributen per equiparació a les concessions administratives.
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7a En les anotacions preventives, a la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual tingui la seu l’òrgan registral davant del qual es produeixin.
8a En les lletres de canvi i els documents que les supleixin o facin la funció de gir, així com en els pagarés, els bons, les obligacions i els títols
anàlegs a què fa referència l’article 33 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Butlletí Oficial de l’Estat de 20 d’octubre), a la comunitat autònoma
en el territori de la qual tingui lloc el lliurament o l’emissió; si el lliurament o l’emissió ha tingut lloc a l’estranger, a la comunitat autònoma en
el territori de la qual el primer tenidor o el titular tingui la residència habitual o el domicili fiscal.
Si en un mateix document consten actes o contractes el rendiment dels quals, segons les regles anteriors, es considera produït en comunitats
autònomes diferents, és procedent presentar la declaració-liquidació a l’oficina competent de cada una d’elles, si bé l’autoliquidació que es formuli
només s’ha de referir al rendiment produït al territori respectiu.
No obstant això, quan la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals
complementàries (Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de desembre), no sigui aplicable a les comunitats autònomes d’Andalusia, Castella-la
Manxa i Extremadura, quan partint dels criteris que estableix l’article 6 de la Llei 30/1983, de 28 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat
a les comunitats autònomes (Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de desembre), el rendiment de l’impost es consideri produït en alguna de les
comunitats esmentades, la declaració-liquidació s’ha de presentar exclusivament a l’oficina competent segons les regles següents (articles
103 i 104 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats):
a) Sempre que el document comprengui algun concepte subjecte a la quota gradual del gravamen d’actes jurídics documentats, és competent
l’oficina en la circumscripció de la qual radiqui el registre en el qual s’hauria de procedir a la inscripció o l’anotació dels béns o els actes de valor
més alt segons les regles de l’impost sobre el patrimoni.
b) Si no és aplicable la regla anterior, quan l’acte o el document faci referència a operacions societàries, l’oficina competent és aquella en la
circumscripció de la qual radiqui el domicili fiscal de l’entitat.
c) Si les regles anteriors no són aplicables, l’oficina competent s’ha de determinar aplicant les regles que figuren a continuació en funció de la
naturalesa de l’acte o el contracte documentat i dels béns a què es refereixi:
1a Quan l’acte o el document comprengui exclusivament transmissions i arrendaments de béns immobles, constitució i cessió de drets reals,
fins i tot de garantia sobre aquests, és competent l’oficina corresponent al territori en què radiquin els immobles. En el cas que facin
referència a diversos immobles situats en diferents llocs, és competent l’oficina en la circumscripció de la qual radiquin els immobles de
valor més alt segons les normes de l’impost sobre el patrimoni.
2a Quan comprengui exclusivament la constitució d’una hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament o es refereixi a vaixells o aeronaus,
és competent l’oficina a la circumscripció de la qual radiqui el Registre mercantil o d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament en
què aquests actes s’hagin d’inscriure. En el cas que es refereixin a diversos béns i drets inscriptibles en registres diferents, s’han de
presentar on s’hagin d’inscriure els de valor més alt, aplicant les regles de l’impost sobre el patrimoni.
3a Quan comprengui exclusivament transmissions de béns mobles, semovents o crèdits, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre
aquests, a la corresponent al territori on l’adquirent tingui la residència habitual si és una persona física o el seu domicili fiscal si és una
persona jurídica, i si hi haguessin diversos adquirents amb diferent residència o domicili, on la tingui l’adquirent dels béns i els drets de valor
més alt, segons les regles de l’impost sobre el patrimoni.
4a Quan l’acte o el document es refereixi exclusivament a transmissions de valors, s’ha de presentar a l’oficina corresponent al territori on es
formalitzi l’operació.
5aQuan es refereixi exclusivament a la constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no immobiliaris i pensions, a la corresponent al
territori en què el subjecte passiu tingui la residència habitual o el domicili fiscal, segons es tracti d’una persona física o una persona jurídica.
6a Quan es tracti de documents relatius exclusivament a concessions administratives de béns, a la corresponent al territori on aquests
radiquin, i en la d’explotació de serveis, al territori on el concessionari tingui la residència habitual o el domicili fiscal, segons es tracti d’una
persona física o una persona jurídica. Aquestes mateixes regles són aplicables quan es tracta d’actes i negocis administratius que tributen
per equiparació a les concessions administratives.
7a Quan es tracti d’anotacions preventives d’embargament, a la corresponent al lloc d’expedició.
8a Quan per la naturalesa diversa dels béns o dels actes o els contractes resultés aplicable més d’una regla de les enumerades anteriorment,
ha de prevaldre la competència de l’oficina corresponent a l’acte o el contracte de valor més alt, aplicant les regles de l’impost sobre el
patrimoni, segons els diversos casos, als béns immobles, a les garanties o als béns inscriptibles als registres als quals es refereix la regla
2a, als mobles transmesos i als drets constituïts, o als valors adquirits.
d) Quan la competència no es pugui resoldre segons les regles anteriors s’ha de determinar pel lloc de l’atorgament del document corresponent.
e) En cap cas no es reconeix la competència territorial de més d’una oficina per entendre en el mateix document o declaració, encara que
comprengui dos actes o contractes subjectes a l’impost o més de dos. L’oficina competent de conformitat amb les regles anteriors ha de liquidar
tots els actes i els contractes a què el document es refereixi.
f)

Si el document també conté actes o contractes subjectes a l’impost sobre successions o donacions, la competència es determina aplicant les
regles d’aquest impost.

g) Quan en un document ja presentat en una oficina competent s’hi hagin de fer altres presentacions posteriors, s’han de fer a la mateixa
oficina.
h) Els documents o les declaracions relatius a extinció d’usdefruits o els que tinguin per objecte fer constar el compliment de condicions s’han de
presentar a la mateixa oficina que hagués tingut coneixement dels actes o els documents en els quals es van constituir o es van establir.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a la presentació de les declaracions-liquidacions, juntament amb els documents, és de 30 dies hàbils a comptar des del moment de
la causació de l’acte o el contracte.
Quan es tracta de documents judicials, la causació de l’acte o el contracte s’entén en la data de fermesa de la resolució judicial corresponent.
II. NORMES PER EMPLENAR EL MODEL
Aquest model s’ha d’emplenar a màquina, o bé amb bolígraf sobre una superfície dura, i amb lletres majúscules.
(1) Consigneu-hi l’oficina liquidadora de la comunitat autònoma o la delegació de l’AEAT de Ceuta o Melilla, així com el codi, en què es presenti el
document.
(2) Subjecte passiu. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels exemplars. Si no
disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del subjecte passiu i adjunteu una fotocòpia del NIF o DNI. Si n’hi ha més d’un, cal que
n’indiqueu el nombre a la casella (6) i empleneu el full ANNEX.
És subjecte passiu:
A les transmissions patrimonials oneroses:

Operacions

Subjecte passiu

Transmissions de béns i drets ...........................................................................
Expedients de domini, actes de notorietat, actes complementàries de
documents públics i certificacions de l’article 206 de la Llei hipotecària ..............
Reconeixements de domini ...............................................................................
Constitució de drets reals ..................................................................................
Constitució de préstecs .....................................................................................
Constitució de fiances ........................................................................................
Constitució d’arrendaments ...............................................................................
Constitució de pensions .....................................................................................
Constitució de concessions administratives ......................................................
Actes i contractes equiparats a la concessió .....................................................

Adquirent
Persona que els promogui
Persona a favor de la qual es faci
Persona a favor de la qual es constitueixi
Prestatari
Creditor fiançat
Arrendatari
Pensionista
Concessionari
Beneficiari

A les operacions societàries:
En la constitució, l’augment del capital, la fusió, l’escissió, el trasllat de seu de direcció efectiva o domicili social i les aportacions dels socis per
reposar pèrdues és subjecte passiu la societat. En la dissolució de societats i reducció de capital social, els socis, els copropietaris, els comuners
o partícips pels béns i els drets rebuts.
En els actes jurídics documentats, documents notarials:
Com a regla general, és subjecte passiu l’adquirent del bé o el dret. Si hi manca, la condició recau en la persona que sol·licita el document, o aquella
en l’interès de la qual s’expedeix.
En els actes jurídics documentats, documents administratius:
En les grandeses i els títols nobiliaris, els beneficiaris. En les anotacions, la persona que les sol·licita.
En els actes jurídics documentats, documents mercantils:
Són subjectes passius del tribut que grava els documents de gir o substitutius de les lletres de canvi, així com dels resguards de dipòsit i els
pagarés, els bons i les obligacions i els títols anàlegs emesos en sèrie, les persones o les entitats que els expedeixen.
(3) Cal indicar la clau del concepte d’acord amb el quadre següent:

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

CONCEPTE
Transmissions i drets reals s/ immobles urbans:
–
Solars ....................................................................................................................................................
–
Habitatges .............................................................................................................................................
–
Locals i altres edificacions ....................................................................................................................
–
Dret d’aprofitament per torn de béns immobles d’ús turístic .................................................................
–
Habitatges de protecció oficial ..............................................................................................................
Transmissions i drets reals s/ immobles rústics:
–
Secà ......................................................................................................................................................
–
Regadiu .................................................................................................................................................
–
Altres immobles rústics .........................................................................................................................
Transmissió d’immobles rústics i urbans en subhasta judicial, administrativa o notarial ................................
Expedients de domini, actes de notorietat, actes complementàries i certificats de domini ............................
Transmissions i drets reals s/ mobles excepte automòbils i valors mobiliaris ................................................
Concessions administratives i altres conceptes .............................................................................................

CLAU

TIPUS

TU0
TU1
TU2
TU3
TO0

6
6
6
4
6

TR0
TR1
TR2
TS0
ED0
TM0
CA0

6
6
6
6
6
4
4

1426

Dimecres 1 d’agost 2001

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

Societats anònimes:
–
Constitució ............................................................................................................................................
–
Augment de capital ...............................................................................................................................
–
Dissolució ..............................................................................................................................................
–
Disminució de capital ............................................................................................................................
–
Fusió .....................................................................................................................................................
–
Escissió .................................................................................................................................................
–
Aportacions de socis per pèrdues socials .............................................................................................
–
Trasllat a Espanya de seu o domicili social (art. 19 del TR de l’ITP i AJD) ...........................................
Societats no anònimes:
–
Constitució ............................................................................................................................................
–
Augment de capital ...............................................................................................................................
–
Dissolució ..............................................................................................................................................
–
Disminució de capital ............................................................................................................................
–
Fusió .....................................................................................................................................................
–
Escissió .................................................................................................................................................
–
Aportacions de socis per pèrdues socials .............................................................................................
–
Trasllat a Espanya de seu o domicili social (art. 19 del TR de l’ITP i AJD) ...........................................
Operacions societàries no subjectes a l’impost ..............................................................................................

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Drets reals de garantia ...................................................................................................................................
Pensions .........................................................................................................................................................
Pensions a canvi de cessió de béns ...............................................................................................................
Fiances ...........................................................................................................................................................
Préstecs i obligacions .....................................................................................................................................
Arrendaments finques urbanes .......................................................................................................................
Arrendaments finques rústiques .....................................................................................................................
Transmissió de valors i drets de subscripció que preveuen l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28
de juliol, del mercat de valors i l’article 1 del Reial decret llei 1/1989, de 22 de març, pel qual es
regula el tractament tributari dels drets de subscripció i de les lletres del Tresor per a no
residents .........................................................................................................................................................
Transmissions patrimonials no subjectes a l’impost .......................................................................................

OPERACIONS SOCIETÀRIES

CONCEPTE

Documents notarials:
–
Segregació ............................................................................................................................................
–
Agrupació ..............................................................................................................................................
–
Declaració d’obra nova .........................................................................................................................
–
Divisió horitzontal ..................................................................................................................................
–
Lliuraments subjectes a l’IVA ................................................................................................................
–
Préstecs hipotecaris atorgats per entitats financeres ...........................................................................
–
Altres documents notarials ....................................................................................................................
Anotacions preventives ...................................................................................................................................
GRANDESES I TÍTOLS
Títols amb grandesa:
–
Transmissió directa ...............................................................................................................................
–
Transmissió transversal ........................................................................................................................
–
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers ................................................................................
Grandesa sense títols:
–
Transmissió directa ...............................................................................................................................
–
Transmissió transversal ........................................................................................................................
–
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers ................................................................................
Títols sense grandesa:
–
Transmissió directa ...............................................................................................................................
–
Transmissió transversal ........................................................................................................................
–
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers ................................................................................
Actes jurídics documentats no subjectes a l’impost .......................................................................................
ESCALA PER A LA DETERMINACIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI ALS ARRENDAMENTS
Trams Pessetes

Pessetes

Fins a 5.000,00 pessetes
De 5.000,01 a 10.000
De 10.000,01 a 20.000
De 20.000,01 a 40.000
De 40.000,01 a 80.000
De 80.000,01 a 160.000
De 160.000,01 a 320.000
De 320.000,01 a 640.000
De 640.000,01 a 1.280.000
De 1.280.000,01 d’ara endavant

15
30
65
130
280
560
1.200
2.400
5.120
4 pessetes per cada 1.000 o fracció
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CLAU

TIPUS

DG0
PN0
PN1
FZ0
PO0
AU0
AR0

1
1
1
1
1
Escala
Escala

TV0
TP0

6
-

SX0
SX1
SX2
SX3
SX4
SX5
SX6
SX7

1
1
1
1
1
1
1
1

SO0
SO1
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
SO7
OS0

1
1
1
1
1
1
1
1
-

DN0
DN1
DN2
DN3
DN4
DN5
DN9
AP0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

TG1
TG2
TG3

363.000
905.000
2.170.000

GS1
GS2
GS3

258.000
647.000
1.549.000

TS1
TS2
TS3
AJ0

103.000
258.000
621.000
-
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(4)

A les transmissions patrimonials s’ha de fer constar la data en què es va realitzar l’acte o el contracte gravat. A les operacions societàries i els
actes jurídics documentats s’ha de fer constar la data en què es va formalitzar l’acte subjecte a gravamen. Per a això, cal utilitzar dos dígits per
al dia, dos per al mes i els quatre últims per a l’any.

(5)

Transmissor. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte a cada un dels exemplars. Si no disposeu
d’etiquetes cal que empleneu les dades d’identificació del transmissor i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI. Si n’hi ha més d’un cal que
n’indiqueu el nombre a la casella (7) i empleneu el full ANNEX.

(8)

Marqueu amb una «X» el requadre que correspongui al caràcter notarial, mercantil, judicial, administratiu o privat del document.

(9), (10) i (11) Indiqueu els cognoms i el nom del notari o el fedatari, o bé l’autoritat judicial o administrativa corresponent. Així mateix, indiqueu la
localitat d’atorgament o formalització i, si es tracta d’un document notarial, el número de protocol.
(12) Cal indicar el concepte que figura al quadre al qual es refereix el requadre (3).
(13) Quan sigui necessari cal ampliar breument la informació sobre la naturalesa de la transmissió, l’acte documentat o l’operació societària.
Per exemple, en matèria de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, etc.; cal indicar si es tracta d’una constitució, una pròrroga, una
modificació, etc.
(14) Si es tracta d’una operació amb un bé immoble, marqueu amb una «X» el requadre que correspongui a la naturalesa urbana o rústica del bé.
(15) i (16) En el cas de béns immobles, cal indicar la referència cadastral i el valor cadastral que figura a l’últim rebut pagat de l’impost sobre béns
immobles. Si hi manca, cal indicar el que figuri en un certificat o en un altre document expedit pel gerent del cadastre o a l’escriptura pública
o a la informació registral.
(17) En els casos de transmissió, si és una finca urbana, indiqueu-ne la superfície construïda en metres quadrats. Si es tracta d’una finca rústica,
la superfície en hectàrees, àrees i centiàrees.
(18) Indiqueu la situació de la finca.
(19) Consigneu el valor en pessetes que figura al document.

LIQUIDACIÓ
(20) Cal consignar el valor real en pessetes del bé transmès o del dret que es constitueixi o cedeixi.
(21) Marqueu amb una «X» el requadre d’«EXEMPT» o «NO SUBJECTE» que, si s’escau, sigui procedent.
(22) Indiqueu en quin apartat i subapartat de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es fonamenta el benefici fiscal de la reducció, la bonificació, l’exempció o la no
subjecció. Quan el benefici fiscal esmentat estigui fonamentat en qualsevol altra norma, cal especificar-la, així com el precepte concret en el
qual està recollit.
(23) Si la liquidació és complementària d’una altra que ja s’ha presentat cal que marqueu amb una «X» el requadre corresponent i indiqueu el
número de la primera liquidació, la data de la presentació i l’import ingressat.
[1]

Cal consignar el valor real indicat a la casella (20) deduïdes, si s’escau, les càrregues que disminueixin el valor real dels béns, però no els
deutes encara que estiguin garantits amb penyora o hipoteca (article 10, 13 i següents del Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1993, de 24 de setembre).
L’Administració pot, en tot cas, comprovar el valor real dels béns i els drets transmesos o, si s’escau, de l’operació societària o de l’acte
jurídic documentat (article 46 del Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre).

[2]

Cal indicar el percentatge de reducció que, si s’escau, correspon aplicar sobre la base imposable.
A la casella (22) s’ha d’indicar en quin apartat i subapartat de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual
s’aprova la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es fonamenta el benefici fiscal de la reducció.
Quan el benefici fiscal esmentat estigui fonamentat en qualsevol altra norma, cal que l’especifiqueu, així com el precepte concret on està
recollit.

[3]

Cal consignar el resultat d’aplicar el percentatge de la casella [2] a l’import indicat a la casella [1].

[4]

Cal consignar el resultat de la diferència entre la casella [1] i la casella [3].

[5]

Cal consignar el tipus que correspon a cada operació o acte, excepte quan tributi mitjançant una escala o una quantitat fixa, cas en què
s’ha de deixar en blanc aquesta casella.

[6]

La quota es determina:
–
–
–

[7]

Pel resultat d’aplicar a la casella [4] el percentatge que figura a la casella [5].
Per la quantia que resulta d’aplicar l’escala en els casos d’arrendaments de finques urbanes o transmissió d’accions, drets de
subscripció, obligacions o títols anàlegs, o
Per l’import establert per a cada acte.

Consigneu el percentatge de bonificació, si s’escau.
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A la casella (22) s’ha d’indicar en quin apartat i subapartat de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual
s’aprova la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es fonamenta el benefici fiscal dela bonificació.
Quan el benefici fiscal esmentat estigui fonamentat en qualsevol altra norma, cal especificar-la, així com el precepte concret en el qual
està recollit.
[8]

Cal consignar el resultat d’aplicar a la casella [6] el percentatge que figura a la casella [7].

[9]

Cal indicar la diferència entre la casella [6] i la casella [8].

[10] i [11] Caselles disponibles. Si la declaració que està emplenant és complementària d’una altra cal indicar a la casella [10] l’import ingressat
de la primera declaració i al davant «1a declaració». També s’hi pot consignar el recàrrec que preveu l’article 61.3 de la Llei 230/1963, de
28 de desembre, general tributària (Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de desembre) per al cas de declaració extemporània o els interessos
de demora.
[12] Total per ingressar. Consigneu el que indica la casella [9], llevat que s’hagin utilitzat les caselles [10] o [11], cas en què cal reflectir el
resultat de sumar o restar, segons escaigui, a l’import d’aquella el d’aquestes.
(24) Presentador del document. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte a cada un dels exemplars.
Si no disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del presentador i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS I RECTIFICACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS
De conformitat amb el que estableixen l’article 8 i la disposició addicional tercera del Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es
regula el procediment per a la realització de devolucions d’ingressos indeguts de naturalesa tributària (Butlletí Oficial de l’Estat de 25 de
setembre), quan un obligat tributari entengui que una declaració-liquidació o autoliquidació formulada per ell ha donat lloc a la realització d’un
ingrés indegut, o ha perjudicat d’alguna manera els seus interessos legítims, pot instar la restitució del que ha ingressat indegudament, o la
rectificació de l’autoliquidació, respectivament, davant l’òrgan definit a l’apartat LLOC DE PRESENTACIÓ. Les sol·licituds es poden fer una
vegada presentada l’autoliquidació corresponent i abans que l’Administració hagi practicat la liquidació definitiva o, si hi manca, abans que
hagi prescrit el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna com, si s’escau, el dret a la devolució
de l’ingrés indegut.
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ANNEX
En el cas que hi hagi diversos subjectes passius o diversos transmissors, cal emplenar l’annex de la declaració-liquidació.
Cal consignar el coeficient de participació. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels
exemplars. Si no disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació dels subjectes passius i/o els transmissors i adjunteu una fotocòpia del
NIF o del DNI. La relació s’inicia amb el subjecte passiu i el transmissor que figuren als apartats 2 i 5 de l’imprès.
Finalment, cal emplenar les dades identificatives del presentador del document.
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ANNEX II
IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

DECLARACIÓ EN PESSETES

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

Núm.

Carrer/Plaça/Av.

Carrer/Plaça/Av.

E

Municipi

Vehicles
(9):

mes

any

Pis

Esc.

Codi postal

Porta

Telèfon

Cognoms i nom o raó social

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

Motor gasolina:
Motor dièsel:
Model:

Fabricant-Importador:
Vela (m2):

Codi postal

Nre. motors:

Telèfon

Núm. bastidor:

Cilindrada (cc):

Eslora total (mt):
Any de fabricació:

N x CV:

(12)

EXEMPT

NO SUBJECTE

(14)

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Motor gasolina:
Motor dièsel:

Pes màxim d’envol (kg):

Marca motor:

Potència motor (CV):

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (13):
Base imposable ..............................................................................................
Tipus de gravamen .........................................................................................
Quota tributària ...............................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................
TOTAL PER INGRESSAR ..........................................................................

DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:
Número:
Data de presentació:
Import ingressat:

1
2
3
4
5

%

6
Telèfon

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

E

Porta

Número de matrícula (8):

Model-Tipus:

Marca-Constructor:

NIF/DNI

Pis

Model-Tipus:

Potència fiscal (CVf):

Mànega (mt):

Esc.

Núm.

Data de matriculació (7):

Fabricant-Marca:

Municipi

VA

Província

Motor

TRANSMISSOR (5)

Província

NIF/DNI

Embarcacions
(10):

dia

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Aeronaus
(11):

DADES IDENTIFICATIVES DEL MITJÀ
DE TRANSPORT

MERITACIÓ (4)

Vehicle
Embarcació
Aeronau

Any de fabricació (6):

AUTOLIQUIDACIÓ

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MITJÀ DE TRANSPORT (3)

Municipi

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (15)

620

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

MINISTERI
D’HISENDA

INGRÉS

Model

IFI
A IDENT
TIQUET

C AT I VA

Núm.

Esc.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’Administració
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

SUBJECTE PASSIU (2)

Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Província

NIF/DNI

E

Municipi

Vehicles
(9):
Embarcacions
(10):

mes

any

Pis

Esc.

Codi postal

Porta

Telèfon

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

Aeronaus
(11):

dia

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

Motor gasolina:
Motor dièsel:

Fabricant-Importador:

Codi postal

Vela (m2):

Telèfon

Núm. bastidor:

Cilindrada (cc):

Eslora total (mt):

Pes màxim d’envol (kg):

Marca motor:

(12)

EXEMPT

NO SUBJECTE

(14)

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Motor gasolina:
Motor dièsel:

Any de fabricació:

N x CV:

Model-Tipus:

Nre. motors:

Potència motor (CV):

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (13):
Base imposable ..............................................................................................
Tipus de gravamen .........................................................................................
Quota tributària ...............................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................
TOTAL PER INGRESSAR ..........................................................................

DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:
Número:
Data de presentació:
Import ingressat:

1
2
3
4
5

%

6
Telèfon

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

E

Porta

Número de matrícula (8):

Model:

Marca-Constructor:

NIF/DNI

Pis

Model-Tipus:

Potència fiscal (CVf):

Mànega (mt):

Esc.

Núm.

Data de matriculació (7):

Fabricant-Marca:

Municipi

VA

Província

Motor

TRANSMISSOR (5)

MERITACIÓ (4)

Vehicle
Embarcació
Aeronau

Any de fabricació (6):
DADES IDENTIFICATIVES DEL MITJÀ
DE TRANSPORT

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MITJÀ DE TRANSPORT (3)

Municipi

AUTOLIQUIDACIÓ

620

DECLARACIÓ EN PESSETES

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (15)

Model

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

MINISTERI
D’HISENDA

INGRÉS

1431

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

VA

Núm.

Esc.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’interessat
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

SUBJECTE PASSIU (2)

dia

mes

any

Embarcació
Aeronau
Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Núm.

Carrer/Plaça/Av.

Porta

Telèfon

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

E

Municipi

Vehicles
(9):

Pis

Esc.

Codi postal

Província

IF
A IDENT
TIQUET

A
I C AT I V

Pis

Codi postal

Data de matriculació (7):

Fabricant-Marca:

Esc.

Núm.

Província

Porta

Telèfon

Número de matrícula (8):
Model-Tipus:

Potència fiscal (CVf):

Cilindrada (cc):

Motor gasolina:

Núm. bastidor:

Aeronaus
(11):

Embarcacions
(10):

Motor dièsel:
Fabricant-Importador:

Model:
Motor

TRANSMISSOR (5)

MERITACIÓ (4)

Vehicle

Any de fabricació (6):
DADES IDENTIFICATIVES DEL MITJÀ
DE TRANSPORT

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MITJÀ DE TRANSPORT (3)

Municipi

Vela (m2):

Mànega (mt):
Marca-Constructor:

Eslora total (mt):

N x CV:

Motor dièsel:
Pes màxim d’envol (kg):

Model-Tipus:

Nre. motors:

Marca motor:

(12)

EXEMPT

NO SUBJECTE

(14)

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Motor gasolina:

Any de fabricació:

Potència motor (CV):

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (13):

Tipus de gravamen .........................................................................................
Quota tributària ...............................................................................................

Número:
Data de presentació:
Import ingressat:

......................................................................................................................
....................................................................................................................

%

6
Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

1
2
3
4
5

Base imposable ..............................................................................................

DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

TOTAL PER INGRESSAR ..........................................................................
PRESENTADOR DEL DOCUMENT (15)

620

DECLARACIÓ EN PESSETES

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

INGRÉS

Model

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

MINISTERI
D’HISENDA

AUTOLIQUIDACIÓ

Suplement núm. 12

E

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

VA

Núm.

Esc.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Taló de càrrec
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MITJÀ DE TRANSPORT (3)

MERITACIÓ (4)

Vehicle

dia

mes

any

Embarcació
Aeronau
Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

E

Municipi

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

Vehicles
(9):

Codi postal

C AT I VA

Porta

Telèfon

Pis

Codi postal

Data de matriculació (7):

Fabricant-Marca:

Esc.

Núm.

Província

Porta

Telèfon

Número de matrícula (8):
Model-Tipus:

Potència fiscal (CVf):

Motor gasolina:

Núm. bastidor:

Cilindrada (cc):

Aeronaus
(11):

Embarcacions
(10):

Motor dièsel:
Fabricant-Importador:

Model:
Motor

TRANSMISSOR (5)

Carrer/Plaça/Av.

DADES IDENTIFICATIVES DEL MITJÀ
DE TRANSPORT

Pis

Esc.

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Any de fabricació (6):

AUTOLIQUIDACIÓ

620

DECLARACIÓ EN PESSETES

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (15)

Model

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

MINISTERI
D’HISENDA

INGRÉS

1433

Vela (m2):

Mànega (mt):

N x CV:

Nre. motors:

Motor dièsel:
Pes màxim d’envol (kg):

Marca motor:

(12)

EXEMPT

NO SUBJECTE

(14)

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Motor gasolina:

Any de fabricació:

Model-Tipus:

Marca-Constructor:

Potència motor (CV):

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (13):

1
2
3
4
5

Base imposable ..............................................................................................

DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Tipus de gravamen .........................................................................................
Quota tributària ...............................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................
TOTAL PER INGRESSAR ..........................................................................

Número:
Data de presentació:
Import ingressat:

%

6
Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Eslora total (mt):

E

IF
A IDENT
TIQUET

A
I C AT I V

Núm.

Esc.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Carta de pagament
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Model

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

620

DECLARACIÓ EN PESSETES
I. QÜESTIONS GENERALS
QUAN S’UTILITZA EL MODEL 620?

Aquest imprès, model 620, s’ha de fer servir per a totes les autoliquidacions que es practiquen per la transmissió de vehicles,vaixells o aeronaus
usats.
S’ha d’utilitzar només un imprès per cada mitjà de transport transmès.

INGRÉS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EXIGIDA
Els subjectes passius han d’ingressar l’import de la declaració-liquidació a les entitats de dipòsit que presten el servei de caixa a les oficines
liquidadores competents (vegeu l’apartat LLOC DE PRESENTACIÓ) de les comunitats autònomes o, si s’escau, a l’entitat de dipòsit situada a les
delegacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de Ceuta i Melilla. Una vegada ingressat l’import de l’autoliquidació, cal presentar-la a
l’oficina gestora acompanyada de l’original i la còpia simple del document on consti o figuri l’acte o el contracte que origina el tribut, així com del
permís de circulació i la fitxa tècnica quan es tracti de vehicles usats. Si es tracta d’embarcacions o aeronaus usades, cal aportar els fulls de les
característiques tècniques, juntament amb el document original i la còpia.
En els casos en els quals l’operació, acte o contracte, n’està exempta, no subjecta o té algun benefici fiscal, cal emplenar l’imprès, inclosos els
requadres (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) i (13). Tant en els casos d’exempció com de no subjecció a l’impost, aquest model, emplenat
degudament, s’ha de presentar, juntament amb el document original i la còpia i els altres justificants que indica el paràgraf anterior, a l’oficina
gestora competent, als efectes que preveu l’article 107 del Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig (Butlletí Oficial de l’Estat de 22 de juny).

LLOC DE PRESENTACIÓ DEL MODEL 620
La declaració-liquidació s’ha de presentar a l’oficina liquidadora competent de la comunitat autònoma (o a la delegació de l’AEAT en el cas de Ceuta
i Melilla) a la qual correspongui el rendiment segons les regles següents:
a) Quan l’acte o el document comprengui la transmissió de vehicles usats, a la comunitat autònoma on l’adquirent té la residència habitual si és
una persona física o el domicili fiscal si és una persona jurídica.
b) Quan comprengui la transmissió de vaixells o aeronaus, a la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual radiqui el registre en què s’han
d’inscriure aquests actes.
Si un mateix document conté actes o contractes el rendiment dels quals, segons les regles anteriors, es considera produït en comunitats autònomes
diferents, és procedent la presentació d’una declaració-liquidació a l’oficina competent de cada una, si bé l’autoliquidació que es formula només
s’ha de referir al rendiment produït al territori respectiu.
No obstant això, quan la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals
complementàries (Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de desembre), no sigui aplicable a les comunitats autònomes d’Andalusia, Castella-la Manxa i
Extremadura, quan partint dels criteris que estableix l’article 6 de la Llei 30/1983, de 28 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes (Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de desembre), el rendiment de l’impost es considera produït en alguna de les comunitats esmentades,
s’han d’aplicar les regles anteriors mentre que no contradiguin les que contenen els articles 103 i 104 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En aquests casos les regles que s’apliquen
són les següents:
a) Quan comprengui exclusivament transmissions de vehicles usats i hi hagi adquirents diversos amb una residència o un domicili diferent, on la
tingui l’adquirent dels de valor més alt, segons les regles de l’impost sobre el patrimoni.
b) Quan faci referència a diversos vaixells o aeronaus usats que es puguin inscriure en registres diferents, cal presentar-la on s’han d’inscriure els
de valor més alt, aplicant les regles de l’impost sobre el patrimoni.
c) Quan amb relació a un document ja presentat en una oficina competent s’hagin de portar a terme altres presentacions posteriors, cal fer-les en
la mateixa oficina.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a la presentació de les declaracions-liquidacions, juntament amb els documents, és de 30 dies hàbils comptats des del dia en el qual
s’hagi fet el contracte de compravenda.

II. NORMES PER EMPLENAR EL MODEL
Aquest model s’ha d’emplenar a màquina, o bé amb bolígraf sobre una superfície dura, i amb lletres majúscules.
(1)

Consigneu-hi la delegació de l’AEAT o l’oficina liquidadora de la comunitat autònoma, així com el codi, en què es presenta el document.

Suplement núm. 12
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Subjecte passiu. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un delsexemplars. Si no
disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del subjecte passiu i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.
A les transmissions de béns, el subjecte passiu és qui els adquireix.

(3)

Marqueu amb una «X» el requadre que correspongui al mitjà de transport usat, objecte de la transmissió.

(4)

S’hi ha de consignar la data de transmissió del mitjà de transport usat. La data esmentada és la del dia en què es fa l’acte o el contracte
gravat. Per a això, s'han de fer servir dos dígits per al día, dos per al mes i els quatre últims per a l'any.

(5)

Transmissor. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels exemplars. Si no
disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del transmissor i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.

(6), (7) i (8) Empleneu les dades relatives a «Any de fabricació», «Data de matriculació» i «Número de matrícula».
Dels apartats (9), (10) i (11) següents cal que empleneu només el que correspongui al tipus de mitjà de transport objecte de la transmissió.
(9)

Característiques tècniques del vehicle.
Empleneu les dades que se sol·liciten en aquest apartat quan es tracti de la compravenda d’un vehicle usat.
La potència fiscal s’ha indicar amb dos decimals.
Marqueu amb una «X» l’opció que correspongui, segons si es tracta d’un motor de gasolina o dièsel.
(Aquestes dades són permís de circulació i a la fitxa tècnica del vehicle).

(10) Característiques tècniques de l’embarcació.
Empleneu les dades que se sol·liciten en aquest apartat quan es tracti de la compravenda d’una embarcació usada.
(Aquestes dades són al full de característiques de l’embarcació).
(11) Característiques tècniques de l’aeronau.
Empleneu les dades que se sol·liciten en aquest apartat quan es tracti de la compravenda d’una aeronau usada.
(Aquestes dades figuren als fulls de característiques de l’aeronau).

LIQUIDACIÓ
(12) Marqueu amb una «X» el requadre d’«EXEMPT» o «NO SUBJECTE» que, si s’escau, sigui procedent.
(13) Indiqueu en quin apartat i en quin subapartat de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Butlletí Oficial de l’Estat de 20 d’octubre), es fonamenta el benefici
fiscal de l’exempció o la no subjecció. Quan aquest benefici fiscal es fonamenti en qualsevol altra norma, especifiqueu-la, així com el precepte
concret que el recull.
(14) Si la liquidació és complementària d’una altra que ja s’ha presentat cal que marqueu amb una «X» el requadre corresponent i indiqueu el
número de la primera liquidació, la data de la presentació i l’import ingressat.
[1] S’hi ha de consignar el valor real del mitjà de transport. Potestativament, es pot fer constar en aquesta casella el resultat d’aplicar al preu
mitjà de venda del mitjà de transport el percentatge de deducció en funció dels anys d’utilització, o el valor que figura al contracte, sens
perjudici de la comprovació posterior de l’Administració.
Tant el preu mitjà de venda com el percentatge de deducció els recull l’Ordre ministerial que publica el Ministeri d’Economia i Hisenda
amb periodicitat anual, i que pot facilitar l’oficina liquidadora.
L’Administració pot comprovar el valor dels vehicles transmesos per taxació pericial contradictòria, que, en tot cas, pot promoure el
subjecte passiu per corregir la comprovació de valors resultant de l’aplicació dels preus mitjans de venda i els percentatges de
deducció.
[2] Consigneu-hi el tipus de gravamen vigent.
[3] S’ha de consignar el resultat d’aplicar el tipus indicat a la casella [2] a l’import de la casella [1].
[4] i [5] Caselles disponibles. Si la declaració que empleneu és complementària d’una altra, indiqueu a la casella [4] l’import ingressat a la 1a
declaració i davant d’aquesta «1a declaració». En aquestes caselles també es poden consignar el recàrrec que preveu l’article 61.3 de la
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària (Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de desembre), per al cas de declaració extemporània,
o els interessos de demora.
[6] Total per ingressar. Consigneu-hi el que s’indica a la casella [3], llevat que s’hagin fet servir les caselles [4] o [5], cas en què s’hi ha de
reflectir el resultat de sumar o de restar a l’import d’aquella el d’aquestes, segons escaigui.
(15) Presentador del document. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels exemplars.
Si no disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del presentador i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS I RECTIFICACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS
D’acord amb el que estableixen l’article 8 i la disposició addicional tercera del Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula
el procediment per a la realització de devolucions d’ingressos indeguts de naturalesa tributària (Butlletí Oficial de l’Estat de 25 de setembre),
quan un obligat tributari considera que una declaració-liquidació o autoliquidació formulada per ell ha donat lloc a realitzar un ingrés indegut, o
ha perjudicat d’alguna manera els seus interessos legítims, pot instar que es restitueixi el que s’ha ingressat indegudament, o que es rectifiqui
l’autoliquidació, respectivament, davant de l’òrgan definit a l’apartat LLOC DE PRESENTACIÓ. Les sol·licituds es poden fer una vegada
presentada l’autoliquidació corresponent i abans que l’Administració hagi practicat la liquidació definitiva o, si hi manca, que hagi prescrit el
dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna com, si s’escau, el dret a la devolució de l’ingrés
indegut.
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ANNEX III

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Model

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
PAGAMENT EN METÀL·LIC DE L’IMPOST QUE GRAVA
LES LLETRES DE CANVI
DECLARACIÓ EN PESSETES

630

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Província

DADES IDENTIFICATIVES DE
LA LLETRA DE CANVI (4)

LIQUIDACIÓ

Codi postal

A) LLETRES EXPEDIDES A ESPANYA (EXCÉS):
Núm. efecte:
Municipi i província d’emissió
(
Import
Moneda
Base imposable en pessetes (5): .........................
Per deduir: .........................................................
Excés:................... (01 - 02) .................................
Quota tributària:.....(0,003 x 03 ): ........................
TOTAL PER INGRESSAR .............................
NIF/DNI

)

01
02
03
04

Telèfon

Base imposable en pessetes (5): .........................

32.000.000

)

01

Quota tributària:
a) Fins a 32.000.000 de base imposable:
segons escala de gravamen (6) ...................
b) Excés: 0,003 x ( 01 - 32.000.000) ...............

02
03
04
TOTAL PER INGRESSAR ( 02 + 03 ) .........

05

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

E

Porta

Pis

B) LLETRES EXPEDIDES A L’ESTRANGER:
Núm. efecte:
Domicili fiscal 1r tenidor a Espanya
(
Import
Moneda

Telèfon

I VA
I F I C AT
T
N
E
D
I
A
TIQUET

Núm.

Província

Esc.

Pis

Codi postal

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

de

(1) Consigneu-hi la delegació de l’AEAT o l’oficina liquidadora de la comunitat autònoma, així com el codi, on presenteu el document.
(2) El subjecte passiu és el lliurador, tret que la lletra de canvi s’hagi emès a l’estranger, cas en el qual ho és el primer tenidor a Espanya.
(3) Cal que hi consigneu la data d’emissió de la lletra de canvi, o de primera tinença a Espanya, si es va emetre a l’estranger.
(4) Cal que hi consigneu el número de l’efecte i el municipi i la província on s’ha emès la lletra de canvi o que correspon al domicili fiscal del primer
tenidor a Espanya quan s’hagi emès a l’estranger. També cal que hi consigneu l’import pel qual s’ha emès la lletra de canvi, i que hi indiqueu en
quina moneda s’ha emès.
(5) Cal que hi indiqueu la quantitat girada en pessetes. Si el venciment de la lletra de canvi excedeix els 6 mesos, consigneu-hi el duple de la
quantitat esmentada. Si s’ha emès en una moneda o una divisa diferent de l’espanyola, cal que preneu com a base imposable el valor que resulta
d’aplicar el tipus de canvi venedor del Banc d’ Espanya vigent en el moment de la meritació, tret que el satisfet efectivament sigui superior, cas en
què cal prendre aquest. Si el Banc d’Espanya no ha fixat tipus de canvi per a la divisa o la moneda estrangera, cal atenir-se al valor de mercat.
(7) Si disposeu de les etiquetes subministrades per l’ AEAT o por la comunitat autònoma adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada
un dels exemplars. Si no disposeu d’etiquetes, cal que empleneu les dades d’identificació del presentador i adjunteu una fotocòpia del NIF o del
DNI.

SEGELL:

de 20

Escala de gravamen (6)

INSTRUCCIONS

INGRÉS

any

Esc.

Núm.

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

mes

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Municipi

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (7)

dia

MERITACIÓ
(3)

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, o si hi manca, del DNI)

DATA:

NÚMERO:

Base imposable
Fins a
4.000 a
De
4.001 a
De
8.001 a
De
15.001 a
De
30.001 a
De
60.001 a
De
125.001 a
De
250.001 a
De
500.001 a
De
1.000.001 a
De
2.000.001 a
De
4.000.001 a
De
8.000.001 a
De
16.000.001 a

pessetes
8.000
15.000
30.000
60.000
125.000
250.000
500.000
1.000.000
2.000.000
4.000.000
8.000.000
16.000.000
32.000.000

Pessetes
10
20
40
80
160
330
700
1.400
2.800
5.600
11.200
22.400
44.800
89.600

IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties
del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’Administració
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Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Model

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
PAGAMENT EN METÀL·LIC DE L’IMPOST QUE GRAVA
LES LLETRES DE CANVI
DECLARACIÓ EN PESSETES

630

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

DADES IDENTIFICATIVES DE
LA LLETRA DE CANVI (4)

any

Codi postal

Província

A) LLETRES EXPEDIDES A ESPANYA (EXCÉS):
Núm. efecte:
Municipi i província d’emissió
(
Import
Moneda
Base imposable en pessetes (5): .........................
Per deduir: .........................................................
Excés:................... (01 - 02) .................................
Quota tributària:.....(0,003 x 03 ): ........................
TOTAL PER INGRESSAR .............................
NIF/DNI

)

01
02
03
04

Telèfon

B) LLETRES EXPEDIDES A L’ESTRANGER:
Núm. efecte:
Domicili fiscal 1r tenidor a Espanya
(
Import
Moneda
Base imposable en pessetes (5): .........................

32.000.000

05

Quota tributària:
a) Fins a 32.000.000 de base imposable:
segons escala de gravamen (6) ...................
b) Excés: 0,003 x ( 01 - 32.000.000) ...............
TOTAL PER INGRESSAR ( 02 + 03 ) .........

)

01

02
03
04

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

E

I
A IDENT
TIQUET

Porta

Pis

Esc.

Núm.

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

mes

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Municipi

LIQUIDACIÓ

dia

MERITACIÓ
(3)

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, o si hi manca, del DNI)

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (7)

1437

Telèfon

F I C AT I

VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Codi postal

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

de

INSTRUCCIONS
(1) Consigneu-hi la delegació de l’AEAT o l’oficina liquidadora de la comunitat autònoma, així com el codi, on presenteu el document.
(2) El subjecte passiu és el lliurador, tret que la lletra de canvi s’hagi emès a l’estranger, cas en el qual ho és el primer tenidor a Espanya.
(3) Cal que hi consigneu la data d’emissió de la lletra de canvi, o de primera tinença a Espanya, si es va emetre a l’estranger.
(4) Cal que hi consigneu el número de l’efecte i el municipi i la província on s’ha emès la lletra de canvi o que correspon al domicili fiscal del primer
tenidor a Espanya quan s’hagi emès a l’estranger. També cal que hi consigneu l’import pel qual s’ha emès la lletra de canvi, i que hi indiqueu en
quina moneda s’ha emès.
(5) Cal que hi indiqueu la quantitat girada en pessetes. Si el venciment de la lletra de canvi excedeix els 6 mesos, consigneu-hi el duple de la
quantitat esmentada. Si s’ha emès en una moneda o una divisa diferent de l’espanyola, cal que preneu com a base imposable el valor que resulta
d’aplicar el tipus de canvi venedor del Banc d’ Espanya vigent en el moment de la meritació, tret que el satisfet efectivament sigui superior, cas en
què cal prendre aquest. Si el Banc d’Espanya no ha fixat tipus de canvi per a la divisa o la moneda estrangera, cal atenir-se al valor de mercat.
(7) Si disposeu de les etiquetes subministrades per l’ AEAT o por la comunitat autònoma adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada
un dels exemplars. Si no disposeu d’etiquetes, cal que empleneu les dades d’identificació del presentador i adjunteu una fotocòpia del NIF o del
DNI.

DATA:

NÚMERO:

Base imposable
Fins a
4.000 a
De
4.001 a
De
8.001 a
De
15.001 a
De
30.001 a
De
60.001 a
De
125.001 a
De
250.001 a
De
500.001 a
De
1.000.001 a
De
2.000.001 a
De
4.000.001 a
De
8.000.001 a
De
16.000.001 a

pessetes
8.000
15.000
30.000
60.000
125.000
250.000
500.000
1.000.000
2.000.000
4.000.000
8.000.000
16.000.000
32.000.000

Pessetes
10
20
40
80
160
330
700
1.400
2.800
5.600
11.200
22.400
44.800
89.600

IMPORT:

INGRÉS

SEGELL:

de 20

Escala de gravamen (6)

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties
del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’interessat
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ANNEX IV

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

CLAU / CONCEPTE (3)
Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

TRANSMISSOR (5)

NIF/DNI

ETIQU

Municipi

DADES DEL
DOCUMENT

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

MERITACIÓ (4)
dia

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

DADES DEL BÉ,
OPERACIÓ O ACTE

600

DECLARACIÓ EN EUROS

E

NTIF
TA I D E

A
I C AT I V

Província

Núm.

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

mes

any

NOMBRE DE
SUBJECTES PASSIUS (6):

NOMBRE DE
TRANSMISSORS (7):

Telèfon

Identificació del notari, fedatari, autoritat judicial o administrativa (9):

TIPUS (8):
Mercantil
Notarial

Administratiu
Judicial

Localitat de formalització/atorgament (10):

Núm. de protocol (11):

Privat

Concepte (12):

Altres dades identificatives (13):
Valor cadastral (16):

Referència cadastral (15):

TIPUS (14):

Superfície (17):
Núm.

Via pública/paratge (18):

URBÀ

RÚSTIC Municipi:

(21)

EXEMPT

Esc.

Pis

1
3
4
5
6
8
9
........................................................................................................................... 10
........................................................................................................................... 11

NO SUBJECTE

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Porta

Valor declarat (19):

Base imposable ...................................................................................................
% ...
Reducció ................................................... 2
Base liquidable .......................... (1-3) .................................................................
Tipus ...................................................................................................................
Quota ..................................................................................................................
Bonificació en quota ................................... 7
% ...
Per ingressar ............................. (6-8) .................................................................

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (22):

(23)

Codi postal:

Província:

VALOR (20):

AUTOLIQUIDACIÓ

Model

%

Número:

TOTAL PER INGRESSAR.......................................................... 12

Data de presentació:

P
F

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (24)

Import ingressat:
NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

E

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

ºGM

VA

Núm.

Província

Codi postal

Pis

Porta

Fax

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota la seva responsabilitat que, juntament amb el document original, presenta una còpia simple que hi coincideix en tots els seus termes.
SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

INGRÉS

Esc.

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’Administració
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Agència Tributària

1439

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS

Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

CLAU / CONCEPTE (3)
Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

TRANSMISSOR (5)

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

MERITACIÓ (4)
dia

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

ET

Municipi

DADES DEL
DOCUMENT

Codi postal

Província

NIF/DNI

DADES DEL BÉ,
OPERACIÓ O ACTE

600

DECLARACIÓ EN EUROS

IFIC
IDENT
A
T
E
U
IQ
Província

AT I VA

Núm.

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

mes

any

NOMBRE DE
SUBJECTES PASSIUS (6):

NOMBRE DE
TRANSMISSORS (7):

Telèfon

Identificació del notari, fedatari, autoritat judicial o administrativa (9):

TIPUS (8):
Mercantil
Notarial

Administratiu
Judicial

Localitat de formalització/atorgament (10):
Altres dades identificatives (13):
Valor cadastral (16):

Referència cadastral (15):

TIPUS (14):

Superfície (17):
Núm.

Via pública/paratge (18):

URBÀ

RÚSTIC Municipi:

(21)

Codi postal:

Província:

VALOR (20):
EXEMPT

Esc.

NO SUBJECTE

Per ingressar .............................(6-8) .................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Pis

Porta

Valor declarat (19):

Base imposable ...................................................................................................
% ...
Reducció ................................................... 2
Base liquidable .......................... (1-3) .................................................................
Tipus ...................................................................................................................
Quota ..................................................................................................................
Bonificació en quota ................................... 7
% ...

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (22):

(23)

Núm. de protocol (11):

Privat

Concepte (12):

AUTOLIQUIDACIÓ

Model

PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

1
3
4
5
6
8
9
10
11

%

Número:

TOTAL PER INGRESSAR.......................................................... 12

Data de presentació:

P
F

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (24)

Import ingressat:

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

E

IF
A IDENT
TIQUET

ºGM

A
I C AT I V

Núm.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota la seva responsabilitat que, juntament amb el document original, presenta una còpia simple que hi coincideix en tots els seus termes.
SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

INGRÉS

Esc.

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’interessat
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Dimecres 1 d’agost 2001

Agència Tributària

Suplement núm. 12

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
Codi:

DECLARACIÓ EN EUROS
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

CLAU / CONCEPTE (3)
Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

TRANSMISSOR (5)

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

MERITACIÓ (4)
dia

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

ETIQU

Municipi

DADES DEL
DOCUMENT

Codi postal

Província

NIF/DNI

E TA

I VA
I F I C AT
IDENT

Núm.

Codi postal

Província

Esc.

Pis

Porta

mes

any

NOMBRE DE
SUBJECTES PASSIUS (6):

NOMBRE DE
TRANSMISSORS (7):

Telèfon

Identificació del notari, fedatari, autoritat judicial o administrativa (9):

TIPUS (8):
Mercantil
Notarial

Administratiu
Judicial

Localitat de formalització/atorgament (10):
Altres dades identificatives (13):
Valor cadastral (16):

Referència cadastral (15):

TIPUS (14):

Núm. de protocol (11):

Privat

Concepte (12):
DADES DEL BÉ,
OPERACIÓ O ACTE

600

DOCUMENTATS

MINISTERI
D’HISENDA

Superfície (17):
Núm.

Via pública/paratge (18):

URBÀ

RÚSTIC Municipi:

(21)

EXEMPT

Esc.

NO SUBJECTE

Tipus ...................................................................................................................
Quota ..................................................................................................................
Bonificació en quota ................................... 7
% ...
Per ingressar .............................(6-8) .................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Pis

Porta

Valor declarat (19):

Base imposable ...................................................................................................
% ...
Reducció ................................................... 2
Base liquidable .......................... (1-3) .................................................................

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (22):

(23)

Codi postal:

Província:

VALOR (20):

AUTOLIQUIDACIÓ

Model

PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS

Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

1
3
4
5
6
8
9
10
11

%

Número:

TOTAL PER INGRESSAR.......................................................... 12

Data de presentació:

P
F

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (24)

Import ingressat:

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

E

IF
A IDENT
TIQUET

ºGM

A
I C AT I V

Núm.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota la seva responsabilitat que, juntament amb el document original, presenta una còpia simple que hi coincideix en tots els seus termes.
SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

INGRÉS

Esc.

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Taló de càrrec
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Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS

Model

DOCUMENTATS

600

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

DECLARACIÓ EN EUROS

SUBJECTE PASSIU (2)

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

CLAU / CONCEPTE (3)
Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

TRANSMISSOR (5)

NIF/DNI

ET

Municipi

DADES DEL BÉ,
OPERACIÓ O ACTE

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

MERITACIÓ (4)
dia

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

DADES DEL
DOCUMENT

Codi postal

FIC
DENTI
I
A
T
E
IQU
Província

AT I VA

Núm.

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

mes

any

NOMBRE DE
SUBJECTES PASSIUS (6):

NOMBRE DE
TRANSMISSORS (7):

Telèfon

Identificació del notari, fedatari, autoritat judicial o administrativa (9):

TIPUS (8):
Mercantil
Notarial

Administratiu
Judicial

Localitat de formalització/atorgament (10):

Núm. de protocol (11):

Privat

Concepte (12):

Altres dades identificatives (13):
Valor cadastral (16):

Referència cadastral (15):

TIPUS (14):

Superfície (17):
Núm.

Via pública/paratge (18):

URBÀ

RÚSTIC Municipi:

Província:

VALOR (20):

AUTOLIQUIDACIÓ

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

Codi postal:

Esc.

EXEMPT

NO SUBJECTE

Base liquidable .......................... (1-3) .................................................................
Tipus ...................................................................................................................

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (22):

Quota ..................................................................................................................
Bonificació en quota ................................... 7
% ...

(23)

Per ingressar .............................(6-8) .................................................................
...........................................................................................................................

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

Porta

Valor declarat (19):

Base imposable ...................................................................................................
% ...
Reducció ................................................... 2

(21)

Pis

...........................................................................................................................

1
3
4
5
6
8
9
10
11

%

Número:

TOTAL PER INGRESSAR.......................................................... 12

Data de presentació:

P
F

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (24)

Import ingressat:
NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Cognoms i nom

E

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

ºGM

VA

Núm.

Província

Codi postal

Pis

Porta

Fax

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota la seva responsabilitat que, juntament amb el document original, presenta una còpia simple que hi coincideix en tots els seus termes.
SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

INGRÉS

Esc.

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineix la resta dels articles.

Carta de pagament
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RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS
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I TRANSMISSORS

RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS

1

Cognoms i nom

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

2

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

ETIQUE

TIFIC
TA I D E N

%

3

%

ETIQUE

Pis

AT I VA

Núm.

Província

E

A IDENT
TIQUET

Porta

Fax

Codi postal

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Esc.

Telèfon

TIFIC
TA I D E N

NIF/DNI

Coef.
particip.:

Núm.

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

AT I VA
Província

NIF/DNI

Coef.
particip.:

Telèfon

Telèfon

I F I C AT

I VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

RELACIÓ DE TRANSMISSORS

1

%

2

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

ETIQUE

TIFIC
TA I D E N

%

3

ETIQUE

TIFIC
TA I D E N

%

NIF/DNI

ETIQUE

TIFIC
TA I D E N

Pis

Telèfon

AT I VA

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Telèfon

AT I VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR
Núm.

Província

Porta

Fax

Codi postal

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Esc.

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Núm.

Província

NIF/DNI

Coef.
particip.:

AT I VA

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Província

NIF/DNI

Coef.
particip.:

PRESENTADOR

Cognoms i nom

NIF/DNI

Coef.
particip.:

Codi postal

Pis

,

de

de 20

Exemplar per a l’Administració

Suplement núm. 12

Dimecres 1 d’agost 2001

Model

ANNEX

600

RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS
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Espai reservat per a la numeració per codi de barres

I TRANSMISSORS

RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS

1

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

2

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

E

I
A IDENT
TIQUET

NIF/DNI

Coef.
particip.:

%

3

E

IF
A IDENT
TIQUET

%

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

E

IF
A IDENT
TIQUET

Porta

Fax

Codi postal

Telèfon

A
I C AT I V

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Cognoms i nom

NIF/DNI

Coef.
particip.:

F I C AT I

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Telèfon

A
I C AT I V

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

RELACIÓ DE TRANSMISSORS

1

%

2

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

E

IF
A IDENT
TIQUET

%

3

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

%

E

NIF/DNI

E

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

Província

Esc.

Pis

Telèfon

C AT I VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

Telèfon

C AT I VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Porta

Fax

Codi postal

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR
Núm.

Província

Porta

Fax

Codi postal

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Núm.

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

A
I C AT I V

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

NIF/DNI

Coef.
particip.:

Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

Coef.
particip.:

PRESENTADOR

Cognoms i nom

NIF/DNI

Coef.
particip.:

Codi postal

Pis

,

de

de 20

Exemplar per a l’interessat
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Model

600

DECLARACIÓ EN EUROS
I. QÜESTIONS GENERALS
QUAN S’HA D’UTILITZAR EL MODEL 600?
Aquest imprès, model 600, és d’ús per a totes les autoliquidacions que es practiquin per:
-

Transmissions patrimonials oneroses.
Operacions societàries.
Actes jurídics documentats.

Se n’exceptua la transmissió de vehicles usats en la qual s’ha d’utilitzar el model 620, el pagament en metàl·lic de l’mpost sobre actes jurídics
documentats que grava els rebuts i els pagarés negociats per entitats de crèdit en el qual s’ha d’utilitzar el model 610, i el pagament en metàl·lic
de l’excés de les lletres de canvi superiors a 192.323,87 euros i de les expedides a l’estranger, que s’ha d’efectuar al model 630.
S’ha d’utilitzar només un imprès per cada fet imposable o bé transmès.
UTILITZACIÓ DEL MODEL 600 EN EUROS
El model 600 de declaració en euros el poden utilitzar els obligats tributaris de l’impost que estiguin obligats a portar la comptabilitat d’acord amb el Codi de
comerç o la legislació específica que els sigui aplicable, o bé els llibres de registre que exigeix la normativa fiscal, i el fet imposable de què es tracti hi hagi de
quedar reflectit, sempre que hagin exercit l’opció d’expressar les anotacions comptables en la moneda esmentada.
Totes les quantitats expressables en unitats monetàries s’han d’indicar en euros, i cal consignar-ne la part sencera a la banda esquerra de les
caselles i la part decimal a la banda dreta, i arrodonir-les per excés o per defecte al cèntim més pròxim.
Per a la conversió de pessetes a euros es pren l’import monetari en pessetes i se li aplica el tipus de conversió. La quantia resultant s’ha d’arrodonir
per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En el cas que quan s’apliqui el tipus de conversió s’obtingui una quantitat la xifra última de la qual
sigui exactament la meitat d’un cèntim, l’arrodoniment s’ha de fer a la xifra superior.
El tipus de conversió de la pesseta a l’euro ha quedat fixat irrevocablement en 166,386 pessetes.
Exemple de conversió de pessetes a euros:
E1. Import per convertir: 1.584.000 pessetes.
1.584.000 pessetes
1. Aplicació del tipus de conversió:
= 9.520,031733 euros.
166,386 pessetes
2. Arrodoniment al cèntim més pròxim: 9.520,03 euros.
E2. Import per convertir: 3.450.000 pessetes.
3.450.000 pessetes
1. Aplicació del tipus de conversió:
= 20.734,9176 euros.
166,386 pessetes
2. Arrodoniment al cèntim més pròxim: 20.734,92 euros.
INGRÉS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EXIGIDA
Els subjectes passius han d’ingressar l’import de la declaració-liquidació a les entitats de dipòsit que presten el servei de caixa a les oficines
liquidadores competents (vegeu l’apartat LLOC DE PRESENTACIÓ) de les comunitats autònomes o, si s’escau, a l’entitat de dipòsit situada a les
delegacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Una vegada ingressat l’import de l’autoliquidació, cal presentar-la a l’oficina gestora
acompanyada de l’original i la còpia simple del document en què consti o figuri l’acte o el contracte que origini el tribut.
En els casos en els quals l’operació, acte o contracte, n’estigui exempta, no subjecta o tingui algun benefici fiscal, s’ha d’emplenar l’imprès,
inclosos els requadres (3), (8), (12), (13), (18), (19), (21), (22) i (23). Tant en els casos d’exempció com de no subjecció a l’impost, aquest
model, emplenat degudament, s’ha de presentar, juntament amb el document original i la còpia, a l’oficina gestora competent, als efectes que
preveu l’article 107 del Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 828/
1995, de 29 de maig (Butlletí Oficial de l’Estat de 22 de juny).
LLOC DE PRESENTACIÓ
La declaració-liquidació s’ha de presentar a l’oficina liquidadora competent de la comunitat autònoma (o a la delegació de l’AEAT en el cas de Ceuta
i Melilla o quan es tracti de la rehabilitació o la transmissió de grandeses i títols nobiliaris) a la qual correspongui el rendiment segons les regles
següents que s’enumeren per l’ordre d’aplicació preferent:
a) Sempre que el document comprengui algun concepte subjecte a la quota gradual del gravamen d’actes jurídics documentats, documents notarials, a
la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual radiqui el registre en el qual s’hauria de procedir a la inscripció o l’anotació dels béns o els actes.
b) Quan l’acte o el document faci referència a operacions societàries, a la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual radiqui el domicili
fiscal de l’entitat.
c) Quan l’acte o el document no motivi una liquidació ni per la quota gradual d’actes jurídics documentats, documents notarials, ni tampoc per la
modalitat d’operacions societàries, el lloc de presentació s’ha de determinar aplicant les regles que figuren a continuació en funció de la
naturalesa de l’acte o el contracte documentat i dels béns als quals es refereixi:
1a Quan l’acte o el document comprengui transmissions o arrendaments de béns immobles, constitució i cessió de drets reals, fins i tot de
garantia, sobre els béns immobles, a la comunitat autònoma en la qual radiquin els immobles.
En els casos que preveu l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors (Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de juliol), a la
comunitat autònoma en la qual radiquin els béns immobles integrants de l’actiu de l’entitat els valors de la qual es transmeten.
2a Quan comprengui la constitució d’una hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament o es refereixi a vaixells o aeronaus,a la comunitat
autònoma en la circumscripció de la qual radiqui el Registre mercantil o d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament enquè aquests
actes s’hagin d’inscriure.
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3a Quan comprengui la transmissió de béns mobles, semovents o crèdits, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre aquests, a
la comunitat autònoma on l’adquirent tingui la residència habitual si és una persona física o el seu domicili fiscal si és una persona
jurídica.
4a Quan l’acte o el document es refereixi a la transmissió de valors, a la comunitat autònoma on es formalitzi l’operació.
5a Quan es refereixi exclusivament a la constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no immobiliaris i pensions, a lacomunitat autònoma
en la qual el subjecte passiu tingui la residència habitual o el domicili fiscal, segons es tracti d’una persona física o una persona jurídica.
6a Quan es tracti de documents relatius a concessions administratives de béns, execucions d’obres o explotacions de serveis, ala comunitat
autònoma del territori on radiquin, s’executin o es prestin. Aquestes mateixes regles són aplicables quan es tracta d’actes i negocis
administratius que tributen per equiparació a les concessions administratives.
7a En les anotacions preventives, a la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual tingui la seu l’òrgan registral davant del qual es produeixin.
8a En les lletres de canvi i els documents que les supleixin o facin la funció de gir, així com en els pagarés, els bons, les obligacions i els títols
anàlegs a què fa referència l’article 33 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Butlletí Oficial de l’Estat de 20 d’octubre), a la comunitat autònoma
en el territori de la qual tingui lloc el lliurament o l’emissió; si el lliurament o l’emissió ha tingut lloc a l’estranger, a la comunitat autònoma en
el territori de la qual el primer tenidor o el titular tingui la residència habitual o el domicili fiscal.
Si en un mateix document consten actes o contractes el rendiment dels quals, segons les regles anteriors, es considera produït en comunitats
autònomes diferents, és procedent presentar la declaració-liquidació a l’oficina competent de cada una d’elles, si bé l’autoliquidació que es formuli
només s’ha de referir al rendiment produït al territori respectiu.
No obstant això, quan la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals
complementàries (Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de desembre), no sigui aplicable a les comunitats autònomes d’Andalusia, Castella-la
Manxa i Extremadura, quan partint dels criteris que estableix l’article 6 de la Llei 30/1983, de 28 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat
a les comunitats autònomes (Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de desembre), el rendiment de l’impost es consideri produït en alguna de les
comunitats esmentades, la declaració-liquidació s’ha de presentar exclusivament a l’oficina competent segons les regles següents (articles
103 i 104 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats):
a) Sempre que el document comprengui algun concepte subjecte a la quota gradual del gravamen d’actes jurídics documentats, és competent
l’oficina en la circumscripció de la qual radiqui el registre en el qual s’hauria de procedir a la inscripció o l’anotació dels béns o els actes de valor
més alt segons les regles de l’impost sobre el patrimoni.
b) Si no és aplicable la regla anterior, quan l’acte o el document faci referència a operacions societàries, l’oficina competent és aquella en la
circumscripció de la qual radiqui el domicili fiscal de l’entitat.
c) Si les regles anteriors no són aplicables, l’oficina competent s’ha de determinar aplicant les regles que figuren a continuació en funció de la
naturalesa de l’acte o el contracte documentat i dels béns a què es refereixi:
1a Quan l’acte o el document comprengui exclusivament transmissions i arrendaments de béns immobles, constitució i cessió de drets reals,
fins i tot de garantia sobre aquests, és competent l’oficina corresponent al territori en què radiquin els immobles. En el cas que facin
referència a diversos immobles situats en diferents llocs, és competent l’oficina en la circumscripció de la qual radiquin els immobles de
valor més alt segons les normes de l’impost sobre el patrimoni.
2a Quan comprengui exclusivament la constitució d’una hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament o es refereixi a vaixells o
aeronaus, és competent l’oficina a la circumscripció de la qual radiqui el Registre mercantil o d’hipoteca mobiliària i penyora sense
desplaçament en què aquests actes s’hagin d’inscriure. En el cas que es refereixin a diversos béns i drets inscriptibles en registres
diferents, s’han de presentar on s’hagin d’inscriure els de valor més alt, aplicant les regles de l’impost sobre el patrimoni.
3a Quan comprengui exclusivament transmissions de béns mobles, semovents o crèdits, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre
aquests, a la corresponent al territori on l’adquirent tingui la residència habitual si és una persona física o el seu domicili fiscal si és una
persona jurídica, i si hi haguessin diversos adquirents amb diferent residència o domicili, on la tingui l’adquirent dels béns i els drets de valor
més alt, segons les regles de l’impost sobre el patrimoni.
4a Quan l’acte o el document es refereixi exclusivament a transmissions de valors, s’ha de presentar a l’oficina corresponent al territori on es
formalitzi l’operació.
5a Quan es refereixi exclusivament a la constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no immobiliaris i pensions, a la corresponent al
territori en què el subjecte passiu tingui la residència habitual o el domicili fiscal, segons es tracti d’una persona física o una persona jurídica.
6a Quan es tracti de documents relatius exclusivament a concessions administratives de béns, a la corresponent al territori on aquests
radiquin, i en la d’explotació de serveis, al territori on el concessionari tingui la residència habitual o el domicili fiscal, segons es tracti d’una
persona física o una persona jurídica. Aquestes mateixes regles són aplicables quan es tracta d’actes i negocis administratius que tributen
per equiparació a les concessions administratives.
7a Quan es tracti d’anotacions preventives d’embargament, a la corresponent al lloc d’expedició.
8a Quan per la naturalesa diversa dels béns o dels actes o els contractes resultés aplicable més d’una regla de les enumerades anteriorment,
ha de prevaldre la competència de l’oficina corresponent a l’acte o el contracte de valor més alt, aplicant les regles de l’impost sobre el
patrimoni, segons els diversos casos, als béns immobles, a les garanties o als béns inscriptibles als registres als quals es refereix la regla
2a, als mobles transmesos i als drets constituïts, o als valors adquirits.
d) Quan la competència no es pugui resoldre segons les regles anteriors s’ha de determinar pel lloc de l’atorgament del document corresponent.
e) En cap cas no es reconeix la competència territorial de més d’una oficina per entendre en el mateix document o declaració, encara que
comprengui dos actes o contractes subjectes a l’impost o més de dos. L’oficina competent de conformitat amb les regles anteriors ha de liquidar
tots els actes i els contractes a què el document es refereixi.
f)

Si el document també conté actes o contractes subjectes a l’impost sobre successions o donacions, la competència es determina aplicant les
regles d’aquest impost.

g) Quan en un document ja presentat en una oficina competent s’hi hagin de fer altres presentacions posteriors, s’han de fer a la mateixa
oficina.
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h) Els documents o les declaracions relatius a extinció d’usdefruits o els que tinguin per objecte fer constar el compliment de condicions
s’han de presentar a la mateixa oficina que hagués tingut coneixement dels actes o els documents en els quals es van constituir o es van
establir.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a la presentació de les declaracions-liquidacions, juntament amb els documents, és de 30 dies hàbils a comptar des del moment de
la causació de l’acte o el contracte.
Quan es tracta de documents judicials, la causació de l’acte o el contracte s’entén en la data de fermesa de la resolució judicial corresponent.
II. NORMES PER EMPLENAR EL MODEL

Aquest model s’ha d’emplenar a màquina, o bé amb bolígraf sobre una superfície dura, i amb lletres majúscules.
(1) Consigneu-hi l’oficina liquidadora de la comunitat autònoma o la delegació de l’AEAT de Ceuta o Melilla, així com el codi, en què es presenti el
document.
(2) Subjecte passiu. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels exemplars. Si no
disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del subjecte passiu i adjunteu una fotocòpia del NIF o DNI. Si n’hi ha més d’un, cal que
n’indiqueu el nombre a la casella (6) i empleneu el full ANNEX.
És subjecte passiu:
A les transmissions patrimonials oneroses:
Operacions

Subjecte passiu

Transmissions de béns i drets ...........................................................................
Expedients de domini, actes de notorietat, actes complementàries de
documents públics i certificacions de l’article 206 de la Llei hipotecària ..............
Reconeixements de domini ...............................................................................
Constitució de drets reals ..................................................................................
Constitució de préstecs .....................................................................................
Constitució de fiances ........................................................................................
Constitució d’arrendaments ...............................................................................
Constitució de pensions .....................................................................................
Constitució de concessions administratives ......................................................
Actes i contractes equiparats a la concessió .....................................................

Adquirent
Persona que els promogui
Persona a favor de la qual es faci
Persona a favor de la qual es constitueixi
Prestatari
Creditor fiançat
Arrendatari
Pensionista
Concessionari
Beneficiari

A les operacions societàries:
En la constitució, l’augment del capital, la fusió, l’escissió, el trasllat de seu de direcció efectiva o domicili social i les aportacions dels socis per
reposar pèrdues és subjecte passiu la societat. En la dissolució de societats i reducció de capital social, els socis, els copropietaris, els comuners
o partícips pels béns i els drets rebuts.
En els actes jurídics documentats, documents notarials:
Com a regla general, és subjecte passiu l’adquirent del bé o el dret. Si hi manca, la condició recau en la persona que sol·licita el document, o aquella
en l’interès de la qual s’expedeix.
En els actes jurídics documentats, documents administratius:
En les grandeses i els títols nobiliaris, els beneficiaris. En les anotacions, la persona que les sol·licita.
En els actes jurídics documentats, documents mercantils:
Són subjectes passius del tribut que grava els documents de gir o substitutius de les lletres de canvi, així com dels resguards de dipòsit i els
pagarés, els bons i les obligacions i els títols anàlegs emesos en sèrie, les persones o les entitats que els expedeixen.
(3) Cal indicar la clau del concepte d’acord amb el quadre següent:

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

CONCEPTE
Transmissions i drets reals s/ immobles urbans:
–
Solars ....................................................................................................................................................
–
Habitatges .............................................................................................................................................
–
Locals i altres edificacions ....................................................................................................................
–
Dret d’aprofitament per torn de béns immobles d’ús turístic .................................................................
–
Habitatges de protecció oficial ..............................................................................................................
Transmissions i drets reals s/ immobles rústics:
–
Secà ......................................................................................................................................................
–
Regadiu .................................................................................................................................................
–
Altres immobles rústics .........................................................................................................................
Transmissió d’immobles rústics i urbans en subhasta judicial, administrativa o notarial ................................
Expedients de domini, actes de notorietat, actes complementàries i certificats de domini ............................
Transmissions i drets reals s/ mobles excepte automòbils i valors mobiliaris ................................................
Concessions administratives i altres conceptes .............................................................................................

CLAU

TIPUS

TU0
TU1
TU2
TU3
TO0

6
6
6
4
6

TR0
TR1
TR2
TS0
ED0
TM0
CA0

6
6
6
6
6
4
4

1448

Dimecres 1 d’agost 2001

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

Societats anònimes:
–
Constitució ............................................................................................................................................
–
Augment de capital ...............................................................................................................................
–
Dissolució ..............................................................................................................................................
–
Disminució de capital ............................................................................................................................
–
Fusió .....................................................................................................................................................
–
Escissió .................................................................................................................................................
–
Aportacions de socis per pèrdues socials .............................................................................................
–
Trasllat a Espanya de seu o domicili social (art. 19 del TR de l’ITP i AJD) ...........................................
Societats no anònimes:
–
Constitució ............................................................................................................................................
–
Augment de capital ...............................................................................................................................
–
Dissolució ..............................................................................................................................................
–
Disminució de capital ............................................................................................................................
–
Fusió .....................................................................................................................................................
–
Escissió .................................................................................................................................................
–
Aportacions de socis per pèrdues socials .............................................................................................
–
Trasllat a Espanya de seu o domicili social (art. 19 del TR de l’ITP i AJD) ...........................................
Operacions societàries no subjectes a l’impost ..............................................................................................

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Drets reals de garantia ...................................................................................................................................
Pensions .........................................................................................................................................................
Pensions a canvi de cessió de béns ...............................................................................................................
Fiances ...........................................................................................................................................................
Préstecs i obligacions .....................................................................................................................................
Arrendaments finques urbanes .......................................................................................................................
Arrendaments finques rústiques .....................................................................................................................
Transmissió de valors i drets de subscripció que preveuen l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28
de juliol, del mercat de valors i l’article 1 del Reial decret llei 1/1989, de 22 de març, pel qual es
regula el tractament tributari dels drets de subscripció i de les lletres del Tresor per a no
residents .........................................................................................................................................................
Transmissions patrimonials no subjectes a l’impost .......................................................................................

OPERACIONS SOCIETÀRIES

CONCEPTE

Documents notarials:
–
Segregació ............................................................................................................................................
–
Agrupació ..............................................................................................................................................
–
Declaració d’obra nova .........................................................................................................................
–
Divisió horitzontal ..................................................................................................................................
–
Lliuraments subjectes a l’IVA ................................................................................................................
–
Préstecs hipotecaris atorgats per entitats financeres ...........................................................................
–
Altres documents notarials ....................................................................................................................
Anotacions preventives ...................................................................................................................................
GRANDESES I TÍTOLS
Títols amb grandesa:
–
Transmissió directa ...............................................................................................................................
–
Transmissió transversal ........................................................................................................................
–
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers ................................................................................
Grandesa sense títols:
–
Transmissió directa ...............................................................................................................................
–
Transmissió transversal ........................................................................................................................
–
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers ................................................................................
Títols sense grandesa:
–
Transmissió directa ...............................................................................................................................
–
Transmissió transversal ........................................................................................................................
–
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers ................................................................................
Actes jurídics documentats no subjectes a l’impost .......................................................................................
ESCALA PER A LA DETERMINACIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI ALS ARRENDAMENTS
Trams Euros
Fins a 30,05 euros
De 30,06 a 60,10
De 60,11 a 120,20
De 120,21 a 240,40
De 240,41 a 480,81
De 480,82 a 961,62
De 961,63 a 1.923,24
De 1.923,25 a 3.846,48
De 3.846,49 a 7.692,95
De 7.692,96 en endavant

Euros
0,09
0,18
0,39
0,78
1,68
3,37
7,21
14,42
30,77
0,024040 euros per cada 6,01 o fracció
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CLAU

TIPUS

DG0
PN0
PN1
FZ0
PO0
AU0
AR0

1
1
1
1
1
Escala
Escala

TV0
TP0

6
-

SX0
SX1
SX2
SX3
SX4
SX5
SX6
SX7

1
1
1
1
1
1
1
1

SO0
SO1
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
SO7
OS0

1
1
1
1
1
1
1
1
-

DN0
DN1
DN2
DN3
DN4
DN5
DN9
AP0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

TG1
TG2
TG3

363.000
905.000
2.170.000

GS1
GS2
GS3

258.000
647.000
1.549.000

TS1
TS2
TS3
AJ0

103.000
258.000
621.000
-
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(4)

A les transmissions patrimonials s’ha de fer constar la data en què es va realitzar l’acte o el contracte gravat. A les operacions societàries i els
actes jurídics documentats s’ha de fer constar la data en què es va formalitzar l’acte subjecte a gravamen. Per a això, cal utilitzar dos dígits per
al dia, dos per al mes i els quatre últims per a l’any.

(5)

Transmissor. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte a cada un dels exemplars. Si no disposeu
d’etiquetes cal que empleneu les dades d’identificació del transmissor i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI. Si n’hi ha més d’un cal que
n’indiqueu el nombre a la casella (7) i empleneu el full ANNEX.

(8)

Marqueu amb una «X» el requadre que correspongui al caràcter notarial, mercantil, judicial, administratiu o privat del document.

(9), (10) i (11) Indiqueu els cognoms i el nom del notari o el fedatari, o bé l’autoritat judicial o administrativa corresponent. Així mateix, indiqueu la
localitat d’atorgament o formalització i, si es tracta d’un document notarial, el número de protocol.
(12) Cal indicar el concepte que figura al quadre al qual es refereix el requadre (3).
(13) Quan sigui necessari cal ampliar breument la informació sobre la naturalesa de la transmissió, l’acte documentat o l’operació societària.
Per exemple, en matèria de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, etc.; cal indicar si es tracta d’una constitució, una pròrroga, una
modificació, etc.
(14) Si es tracta d’una operació amb un bé immoble, marqueu amb una «X» el requadre que correspongui a la naturalesa urbana o rústica
del bé.
(15) i (16) En el cas de béns immobles, cal indicar la referència cadastral i el valor cadastral que figura en euros (o el resultat de la conversió a
aquesta moneda) a l’últim rebut pagat de l’impost sobre béns immobles. Si hi manca, cal indicar el que figuri en un certificat o en un altre
document expedit pel gerent del cadastre o a l’escriptura pública o a la informació registral.
(17) En els casos de transmissió, si és una finca urbana, indiqueu-ne la superfície construïda en metres quadrats. Si es tracta d’una finca rústica,
la superfície en hectàrees, àrees i centiàrees.
(18) Indiqueu la situació de la finca.
(19) Consigneu el valor en euros (o el resultat de la conversió a aquesta moneda) que figura al document.

LIQUIDACIÓ
(20) Cal consignar el valor real en euros del bé transmès o del dret que es constitueixi o cedeixi.
(21) Marqueu amb una «X» el requadre d’«EXEMPT» o «NO SUBJECTE» que, si s’escau, sigui procedent.
(22) Indiqueu en quin apartat i subapartat de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es fonamenta el benefici fiscal de la reducció, la bonificació, l’exempció o la no
subjecció. Quan el benefici fiscal esmentat estigui fonamentat en qualsevol altra norma, cal especificar-la, així com el precepte concret en el
qual està recollit.
(23) Si la liquidació és complementària d’una altra que ja s’ha presentat cal que marqueu amb una «X» el requadre corresponent i indiqueu el
número de la primera liquidació, la data de la presentació i l’import ingressat.
[1]

Cal consignar el valor real indicat a la casella (20) deduïdes, si s’escau, les càrregues que disminueixin el valor real dels béns, però no els
deutes encara que estiguin garantits amb penyora o hipoteca (article 10, 13 i següents del Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1993, de 24 de setembre).
L’Administració pot, en tot cas, comprovar el valor real dels béns i els drets transmesos o, si s’escau, de l’operació societària o de l’acte
jurídic documentat (article 46 del Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre).

[2]

Cal indicar el percentatge de reducció que, si s’escau, correspon aplicar sobre la base imposable.
A la casella (22) s’ha d’indicar en quin apartat i subapartat de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual
s’aprova la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es fonamenta el benefici fiscal de la reducció.
Quan el benefici fiscal esmentat estigui fonamentat en qualsevol altra norma, cal que l’especifiqueu, així com el precepte concret on està
recollit.

[3]

Cal consignar el resultat d’aplicar el percentatge de la casella [2] a l’import indicat a la casella [1].

[4]

Cal consignar el resultat de la diferència entre la casella [1] i la casella [3].

[5]

Cal consignar el tipus que correspon a cada operació o acte, excepte quan tributi mitjançant una escala o una quantitat fixa, cas en què
s’ha de deixar en blanc aquesta casella.

[6]

La quota es determina:
–
–
–

[7]

Pel resultat d’aplicar a la casella [4] el percentatge que figura a la casella [5].
Per la quantia que resulta d’aplicar l’escala en els casos d’arrendaments de finques urbanes o transmissió d’accions, drets de
subscripció, obligacions o títols anàlegs, o
Per l’import establert per a cada acte.

Consigneu el percentatge de bonificació, si s’escau.
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A la casella (22) s’ha d’indicar en quin apartat i subapartat de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual
s’aprova la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es fonamenta el benefici fiscal dela bonificació.
Quan el benefici fiscal esmentat estigui fonamentat en qualsevol altra norma, cal especificar-la, així com el precepte concret en el qual
està recollit.
[8]

Cal consignar el resultat d’aplicar a la casella [6] el percentatge que figura a la casella [7].

[9]

Cal indicar la diferència entre la casella [6] i la casella [8].

[10] i [11] Caselles disponibles. Si la declaració que està emplenant és complementària d’una altra cal indicar a la casella [10] l’import ingressat
de la primera declaració i al davant «1a declaració». També s’hi pot consignar el recàrrec que preveu l’article 61.3 de la Llei 230/1963, de
28 de desembre, general tributària per al cas de declaració extemporània o els interessos de demora.

[12] Total per ingressar. Consigneu el que indica la casella [9], llevat que s’hagin utilitzat les caselles [10] o [11], cas en què cal reflectir el
resultat de sumar o restar, segons escaigui, a l’import d’aquella el d’aquestes.
(24) Presentador del document. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte a cada un dels exemplars.
Si no disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del presentador i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS I RECTIFICACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS
De conformitat amb el que estableixen l’article 8 i la disposició addicional tercera del Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es
regula el procediment per a la realització de devolucions d’ingressos indeguts de naturalesa tributària (Butlletí Oficial de l’Estat de 25 de
setembre), quan un obligat tributari entengui que una declaració-liquidació o autoliquidació formulada per ell ha donat lloc a la realització d’un
ingrés indegut, o ha perjudicat d’alguna manera els seus interessos legítims, pot instar la restitució del que ha ingressat indegudament, o la
rectificació de l’autoliquidació, respectivament, davant l’òrgan definit a l’apartat LLOC DE PRESENTACIÓ. Les sol·licituds es poden fer una
vegada presentada l’autoliquidació corresponent i abans que l’Administració hagi practicat la liquidació definitiva o, si hi manca, abans que
hagi prescrit el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna com, si s’escau, el dret a la devolució
de l’ingrés indegut.
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ANNEX
En el cas que hi hagi diversos subjectes passius o diversos transmissors, cal emplenar l’annex de la declaració-liquidació.
Cal consignar el coeficient de participació. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels
exemplars. Si no disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació dels subjectes passius i/o els transmissors i adjunteu una fotocòpia del
NIF o del DNI. La relació s’inicia amb el subjecte passiu i el transmissor que figuren als apartats 2 i 5 de l’imprès.
Finalment, cal emplenar les dades identificatives del presentador del document.
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ANNEX V
IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

DECLARACIÓ EN EUROS

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

mes

any

Aeronau
Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Núm.

Carrer/Plaça/Av.

Porta

Telèfon

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

E

Municipi

Vehicles
(9):

Pis

Esc.

Codi postal

Província

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

C AT I VA

Pis

Codi postal

Data de matriculació (7):

Fabricant-Marca:

Esc.

Núm.

Província

Porta

Telèfon

Número de matrícula (8):
Model-Tipus:

Potència fiscal (CVf):

Cilindrada (cc):

Motor gasolina:

Núm. bastidor:

Embarcacions
(10):

Motor dièsel:
Fabricant-Importador:

Model:
Vela (m2):

Mànega (mt):

Motor

TRANSMISSOR (5)

dia

Embarcació

Aeronaus
(11):

DADES IDENTIFICATIVES DEL MITJÀ
DE TRANSPORT

MERITACIÓ (4)

Vehicle

Any de fabricació (6):

AUTOLIQUIDACIÓ

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MITJÀ DE TRANSPORT (3)

Municipi

Marca-Constructor:

Eslora total (mt):

N x CV:

Any de fabricació:

Motor dièsel:
Pes màxim d’envol (kg):

Model-Tipus:

Nre. motors:

Marca motor:

(12)

EXEMPT

NO SUBJECTE

(14)

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Motor gasolina:

Potència motor (CV):

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (13):

Tipus de gravamen .........................................................................................
Quota tributària ...............................................................................................

Número:
Data de presentació:
Import ingressat:

......................................................................................................................
....................................................................................................................

%

6
Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

1
2
3
4
5

Base imposable ..............................................................................................

DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

TOTAL PER INGRESSAR ..........................................................................
PRESENTADOR DEL DOCUMENT (15)

620

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

MINISTERI
D’HISENDA

INGRÉS

Model

E

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

VA

Núm.

Esc.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’Administració
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

SUBJECTE PASSIU (2)

dia

mes

any

Embarcació
Aeronau
Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Núm.

Carrer/Plaça/Av.

Porta

Telèfon

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

E

Municipi

Vehicles
(9):

Pis

Esc.

Codi postal

Província

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

C AT I VA

Pis

Codi postal

Data de matriculació (7):

Fabricant-Marca:

Esc.

Núm.

Província

Porta

Telèfon

Número de matrícula (8):
Model-Tipus:

Potència fiscal (CVf):

Cilindrada (cc):

Motor gasolina:

Núm. bastidor:

Aeronaus
(11):

Embarcacions
(10):

Motor dièsel:
Fabricant-Importador:

Model:
Motor

TRANSMISSOR (5)

MERITACIÓ (4)

Vehicle

Any de fabricació (6):
DADES IDENTIFICATIVES DEL MITJÀ
DE TRANSPORT

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MITJÀ DE TRANSPORT (3)

Municipi

Vela (m2):

Mànega (mt):
Marca-Constructor:

Eslora total (mt):

N x CV:

Motor dièsel:
Pes màxim d’envol (kg):

Model-Tipus:

Nre. motors:

Marca motor:

(12)

EXEMPT

NO SUBJECTE

(14)

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Motor gasolina:

Any de fabricació:

Potència motor (CV):

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (13):

Número:

Tipus de gravamen .........................................................................................
Quota tributària ...............................................................................................

Data de presentació:
Import ingressat:

......................................................................................................................
....................................................................................................................

%

6
Telèfon

Cognoms i nom

NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

1
2
3
4
5

Base imposable ..............................................................................................

DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:

TOTAL PER INGRESSAR ..........................................................................
PRESENTADOR DEL DOCUMENT (15)

620

DECLARACIÓ EN EUROS

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

INGRÉS

Model

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

MINISTERI
D’HISENDA

AUTOLIQUIDACIÓ

1453

E

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

VA

Núm.

Esc.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’interessat
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

SUBJECTE PASSIU (2)

dia

mes

any

Embarcació
Aeronau
Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Província

NIF/DNI

Carrer/Plaça/Av.

E

Municipi

Vehicles
(9):
Embarcacions
(10):
Aeronaus
(11):

Pis

Esc.

Codi postal

Porta

Telèfon

Cognoms i nom o raó social

A IDENT
TIQUET

I F I C AT

I VA

Motor gasolina:

Fabricant-Importador:

Motor dièsel:
Model:
Vela (m2):

Nre. motors:

Núm. bastidor:

Cilindrada (cc):

Eslora total (mt):

EXEMPT

NO SUBJECTE

(14)

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Motor gasolina:
Motor dièsel:

Any de fabricació:

N x CV:

Pes màxim d’envol (kg):

Marca motor:

(12)

Potència motor (CV):

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (13):
Base imposable ..............................................................................................
Tipus de gravamen .........................................................................................
Quota tributària ...............................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................
TOTAL PER INGRESSAR ..........................................................................

DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:
Número:
Data de presentació:
Import ingressat:

1
2
3
4
5

%

6
Telèfon

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

Telèfon

Número de matrícula (8):

Model-Tipus:

Marca-Constructor:

NIF/DNI

E

Porta

Model-Tipus:

Potència fiscal (CVf):

Mànega (mt):

Pis

Codi postal

Data de matriculació (7):

Fabricant-Marca:

Esc.

Núm.

Província

Motor

TRANSMISSOR (5)

MERITACIÓ (4)

Vehicle

Any de fabricació (6):
DADES IDENTIFICATIVES DEL MITJÀ
DE TRANSPORT

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MITJÀ DE TRANSPORT (3)

Municipi

AUTOLIQUIDACIÓ

620

DECLARACIÓ EN EUROS

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (15)

Model

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

MINISTERI
D’HISENDA

INGRÉS

Suplement núm. 12

I
A IDENT
TIQUET

F I C AT I

VA

Núm.

Esc.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Taló de càrrec
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MITJÀ DE TRANSPORT (3)

MERITACIÓ (4)

Vehicle

dia

mes

any

Embarcació
Aeronau
Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Núm.

Carrer/Plaça/Av.
Municipi

Província

Carrer/Plaça/Av.

ETIQU

Municipi

Vehicles
(9):
Embarcacions
(10):
Aeronaus
(11):

DADES IDENTIFICATIVES DEL MITJÀ
DE TRANSPORT

Codi postal

Pis

Esc.

Porta

Telèfon

Cognoms i nom o raó social

NTIFI
E TA I D E

C AT I VA

Motor gasolina:
Motor dièsel:

Fabricant-Importador:

Telèfon

Núm. bastidor:

Cilindrada (cc):

Eslora total (mt):

Nre. motors:

Pes màxim d’envol (kg):

Marca motor:

(12)

EXEMPT

NO SUBJECTE

(14)

LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Motor gasolina:
Motor dièsel:

Any de fabricació:

N x CV:

Model-Tipus:

Marca-Constructor:

Potència motor (CV):

FONAMENT DEL BENEFICI FISCAL O NO SUBJECCIÓ (13):

1
2
Quota tributària ............................................................................................... 3
...................................................................................................................... 4
5
....................................................................................................................
TOTAL PER INGRESSAR .......................................................................... 6

Base imposable ..............................................................................................
Tipus de gravamen .........................................................................................

DADES DE LA PRIMERA LIQUIDACIÓ:
Número:
Data de presentació:
Import ingressat:

NIF/DNI

%

Telèfon

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

E

Porta

Número de matrícula (8):

Model:
Vela (m2):

Mànega (mt):

Pis

Model-Tipus:

Potència fiscal (CVf):

Municipi

Codi postal

Data de matriculació (7):

Fabricant-Marca:

Esc.

Núm.

Província

Motor

TRANSMISSOR (5)

NIF/DNI

Any de fabricació (6):

AUTOLIQUIDACIÓ

620

DECLARACIÓ EN EUROS

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres
dades en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (15)

Model

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

MINISTERI
D’HISENDA

INGRÉS

1455

IFI
A IDENT
T
E
U
Q
I
T

C AT I VA

Núm.

Esc.

Codi postal

Província

Pis

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR

,

SEGELL:

DATA:

de
NÚMERO:

de 20
IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars que defineixen la resta dels articles.

Carta de pagament
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INSTRUCCIONS
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS
DOCUMENTATS

Model

TRANSMISSIÓ DE DETERMINATS MITJANS
DE TRANSPORT USATS

620

DECLARACIÓ EN EUROS
I. QÜESTIONS GENERALS
QUAN S’UTILITZA EL MODEL 620?

Aquest imprès, model 620, s’ha de fer servir per a totes les autoliquidacions que es practiquen per la transmissió de vehicles, vaixells o aeronaus
usats.
S’ha d’utilitzar només un imprès per cada mitjà de transport transmès.
UTILITZACIÓ DEL MODEL 620 EN EUROS
El model 20 de declaració en euros el poden fer servir els obligats tributaris de l’impost que estiguin obligats a portar la comptabilitat d’acord amb el Codi de
comerç o la legislació específica que els sigui aplicable, o bé els llibres registres que exigeix la normativa fiscal, i el fet imposable de què es tracti hi hagi de
quedar reflectit, sempre que hagin exercit l’opció d’expressar les anotacions comptables en la moneda esmentada.
Totes las quantitats expressables en unitats monetàries s’han d’indicar en euros, i cal consignar-ne la part sencera al costat esquerre de les caselles
i la part decimal al costat dret, i arrodonir-les per excés o per defecte al cèntim més pròxim.
Per a la conversió de pessetes a euros es pren l’import monetari en pessetes i se li aplica el tipus de conversió. La quantia resultant s’ha d’arrodonir
per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En el cas que quan s’apliqui el tipus de conversió s’obtingui una quantitat l’última xifra de la qual sigui
exactament la meitat d’un cèntim, l’arrodoniment s’ha de fer a la xifra superior.
El tipus de conversió de la pesseta a l’euro ha quedat fixat irrevocablement en 166,386 pessetes.
Exemple de conversió de pessetes a euros:
E1. Import per convertir: 1.584.000 pessetes.
1.584.000 pessetes
1. Aplicació del tipus de conversió:
= 9.520,031733 euros.
166,386 pessetes
2. Arrodoniment al cèntim més pròxim: 9.520,03 euros.
E2. Import per convertir: 3.450.000 pessetes.
3.450.000 pessetes
1. Aplicació del tipus de conversió:
= 20.734,9176 euros.
166,386 pessetes
2. Arrodoniment al cèntim més pròxim: 20.734,92 euros.
INGRÉS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EXIGIDA
Els subjectes passius han d’ingressar l’import de la declaració-liquidació a les entitats de dipòsit que presten el servei de caixa a les oficines
liquidadores competents (vegeu l’apartat LLOC DE PRESENTACIÓ) de les comunitats autònomes o, si s’escau, a l’entitat de dipòsit situada a les
delegacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de Ceuta i Melilla. Una vegada ingressat l’import de l’autoliquidació, cal presentar-la a
l’oficina gestora acompanyada de l’original i la còpia simple del document on consti o figuri l’acte o el contracte que origina el tribut, així com del
permís de circulació i la fitxa tècnica quan es tracti de vehicles usats. Si es tracta d’embarcacions o aeronaus usades, cal aportar els fulls de les
característiques tècniques, juntament amb el document original i la còpia.
En els casos en els quals l’operació, acte o contracte, n’està exempta, no subjecta o té algun benefici fiscal, cal emplenar l’imprès, inclosos els
requadres (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) i (13). Tant en els casos d’exempció com de no subjecció a l’impost, aquest model, emplenat
degudament, s’ha de presentar, juntament amb el document original i la còpia i els altres justificants que indica el paràgraf anterior, a l’oficina
gestora competent, als efectes que preveu l’article 107 del Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig (Butlletí Oficial de l’Estat de 22 de juny).
LLOC DE PRESENTACIÓ DEL MODEL 620
La declaració-liquidació s’ha de presentar a l’oficina liquidadora competent de la comunitat autònoma (o a la delegació de l’AEAT en el cas de Ceuta
i Melilla) a la qual correspongui el rendiment segons les regles següents:
a) Quan l’acte o el document comprengui la transmissió de vehicles usats, a la comunitat autònoma on l’adquirent té la residència habitual si és
una persona física o el domicili fiscal si és una persona jurídica.
b) Quan comprengui la transmissió de vaixells o aeronaus, a la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual radiqui el registre en què s’han
d’inscriure aquests actes.
Si un mateix document conté actes o contractes el rendiment dels quals, segons les regles anteriors, es considera produït en comunitats autònomes
diferents, és procedent la presentació d’una declaració-liquidació a l’oficina competent de cada una, si bé l’autoliquidació que es formula només
s’ha de referir al rendiment produït al territori respectiu.
No obstant això, quan la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals
complementàries (Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de desembre), no sigui aplicable a les comunitats autònomes d’Andalusia, Castella-la Manxa i
Extremadura, quan partint dels criteris que estableix l’article 6 de la Llei 30/1983, de 28 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes (Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de desembre), el rendiment de l’impost es considera produït en alguna de les comunitats esmentades,
s’han d’aplicar les regles anteriors mentre que no contradiguin les que contenen els articles 103 i 104 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En aquests casos les regles que s’apliquen
són les següents:
a) Quan comprengui exclusivament transmissions de vehicles usats i hi hagi adquirents diversos amb una residència o un domicili diferent, on la
tingui l’adquirent dels de valor més alt, segons les regles de l’impost sobre el patrimoni.
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b) Quan faci referència a diversos vaixells o aeronaus usats que es puguin inscriure en registres diferents, cal presentar-la ons’han d’inscriure els
de valor més alt, aplicant les regles de l’impost sobre el patrimoni.
c) Quan amb relació a un document ja presentat en una oficina competent s’hagin de portar a terme altres presentacions posteriors, cal fer-les en
la mateixa oficina.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a la presentació de les declaracions-liquidacions, juntament amb els documents, és de 30 dies hàbils comptats des del dia en el qual
s’hagi fet el contracte de compravenda.

II. NORMES PER EMPLENAR EL MODEL
Aquest model s’ha d’emplenar a màquina, o bé amb bolígraf sobre una superfície dura, i amb lletres majúscules.
(1)
(2)

Consigneu-hi la delegació de l’AEAT o l’oficina liquidadora de la comunitat autònoma, així com el codi, en què es presenta el document.
Subjecte passiu. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels exemplars. Si no
disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del subjecte passiu i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.
A les transmissions de béns, el subjecte passiu és qui els adquireix.
(3) Marqueu amb una «X» el requadre que correspongui al mitjà de transport usat, objecte de la transmissió.
(4) S’hi ha de consignar la data de transmissió del mitjà de transport usat. La data esmentada és la del dia en què es fa l’acte o el contracte
gravat. Per a això, s'han de fer servir dos dígits per al día, dos per al mes i els quatre últims per a l'any.
(5) Transmissor. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels exemplars. Si no
disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del transmissor i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.
(6), (7) i (8) Empleneu les dades relatives a «Any de fabricació», «Data de matriculació» i «Número de matrícula».
Dels apartats (9), (10) i (11) següents cal que empleneu només el que correspongui al tipus de mitjà de transport objecte de la transmissió.
(9) Característiques tècniques del vehicle.
Empleneu les dades que se sol·liciten en aquest apartat quan es tracti de la compravenda d’un vehicle usat.
La potència fiscal s’ha indicar amb dos decimals.
Marqueu amb una «X» l’opció que correspongui, segons si es tracta d’un motor de gasolina o dièsel.
(Aquestes dades són al permís de circulació i a la fitxa tècnica del vehicle).
(10) Característiques tècniques de l’embarcació.
Empleneu les dades que se sol·liciten en aquest apartat quan es tracti de la compravenda d’una embarcació usada.
(Aquestes dades són al full de característiques de l’embarcació).
(11) Característiques tècniques de l’aeronau.
Empleneu les dades que se sol·liciten en aquest apartat quan es tracti de la compravenda d’una aeronau usada.
(Aquestes dades figuren als fulls de característiques de l’aeronau).
LIQUIDACIÓ
(12) Marqueu amb una «X» el requadre d’«EXEMPT» o «NO SUBJECTE» que, si s’escau, sigui procedent.
(13) Indiqueu en quin apartat i en quin subapartat de l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Butlletí Oficial de l’Estat de 20 d’octubre), es fonamenta el benefici
fiscal de l’exempció o la no subjecció. Quan aquest benefici fiscal es fonamenti en qualsevol altra norma, especifiqueu-la, així com el precepte
concret que el recull.
(14) Si la liquidació és complementària d’una altra que ja s’ha presentat cal que marqueu amb una «X» el requadre corresponent i indiqueu el
número de la primera liquidació, la data de la presentació i l’import ingressat.
[1] S’hi ha de consignar el valor real del mitjà de transport. Potestativament, es pot fer constar en aquesta casella el resultat d’aplicar al preu
mitjà de venda del mitjà de transport el percentatge de deducció en funció dels anys d’utilització, o el valor que figura al contracte, sens
perjudici de la comprovació posterior de l’Administració.
Tant el preu mitjà de venda com el percentatge de deducció els recull l’Ordre ministerial que publica el Ministeri d’Economia i Hisenda
amb periodicitat anual, i que pot facilitar l’oficina liquidadora.
L’Administració pot comprovar el valor dels vehicles transmesos per taxació pericial contradictòria, que, en tot cas, pot promoure el
subjecte passiu per corregir la comprovació de valors resultant de l’aplicació dels preus mitjans de venda i els percentatges de
deducció.
[2] Consigneu-hi el tipus de gravamen vigent.
[3] S’ha de consignar el resultat d’aplicar el tipus indicat a la casella [2] a l’import de la casella [1].
[4] i [5] Caselles disponibles. Si la declaració que empleneu és complementària d’una altra, indiqueu a la casella [4] l’import ingressat a la 1a
declaració i davant d’aquesta «1a declaració». En aquestes caselles també es poden consignar el recàrrec que preveu l’article 61.3 de la
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària (Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de desembre), per al cas de declaració extemporània, o els interessos de demora.
[6] Total per ingressar. Consigneu-hi el que s’indica a la casella [3], llevat que s’hagin fet servir les caselles [4] o [5], cas en què s’hi ha de
reflectir el resultat de sumar o de restar a l’import d’aquella el d’aquestes, segons escaigui.
(15) Presentador del document. Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un dels exemplars. Si no disposeu d’etiquetes, empleneu les dades d’identificació del presentador i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS I RECTIFICACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS
D’acord amb el que estableixen l’article 8 i la disposició addicional tercera del Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula
el procediment per a la realització de devolucions d’ingressos indeguts de naturalesa tributària (Butlletí Oficial de l’Estat de 25 de setembre),
quan un obligat tributari considera que una declaració-liquidació o autoliquidació formulada per ell ha donat lloc a realitzar un ingrés indegut, o
ha perjudicat d’alguna manera els seus interessos legítims, pot instar que es restitueixi el que s’ha ingressat indegudament, o que es rectifiqui
l’autoliquidació, respectivament, davant de l’òrgan definit a l’apartat LLOC DE PRESENTACIÓ. Les sol·licituds es poden fer una vegada
presentada l’autoliquidació corresponent i abans que l’Administració hagi practicat la liquidació definitiva o, si hi manca, que hagi prescrit el
dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna com, si s’escau, el dret a la devolució de l’ingrés
indegut.
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ANNEX VI

Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Model

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
PAGAMENT EN METÀL·LIC DE L’IMPOST QUE GRAVA
LES LLETRES DE CANVI
DECLARACIÓ EN EUROS

630

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MERITACIÓ
(3)

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres dades
en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

DADES IDENTIFICATIVES DE
LA LLETRA DE CANVI (4)

mes

Província

Codi postal

A) LLETRES EXPEDIDES A ESPANYA (EXCÉS):
Núm. efecte:
(

01
02
03

( 0,018030 x 03 )
: .............
6,01

04

Quota tributària (7):

TOTAL PER INGRESSAR .............................

Telèfon

)
Moneda

Base imposable en euros (5): ..............................
Per deduir: .........................................................
Excés:................... ( 01 + 02 ) ...........................

(
Moneda

Base imposable en euros (5): ..............................

192.323 , 87

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (8)

01

Quota tributària:
a) Fins a 192.323,87 de base imposable:
segons escala de gravamen (6) ...................

02

03
b) Excés: ( 01 - 192.323,87) ..........................
05
( 0,018030 x 03 )
: ............
6,01

TOTAL PER INGRESSAR ( 02 + 04 ) .........

04
05

Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av.

E

IFI
A IDENT
TIQUET

Telèfon

C AT I VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Codi postal

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJETE PASSIU O PRESENTADOR

,

de

(1) Consigneu-hi la delegació de l’AEAT o l’oficina liquidadora de la comunitat autònoma, així com el codi, on presenteu el document.
(2) El subjecte passiu és el lliurador, tret que la lletra de canvi s’hagi emès a l’estranger, cas en el qual ho és el primer tenidor a Espanya.
(3) Cal que hi consigneu la data d’emissió de la lletra de canvi, o de primera tinença a Espanya, si es va emetre a l’estranger.
(4) Cal que hi consigneu el número de l’efecte i el municipi i la província on s’ha emès la lletra de canvi o que correspon al domicili fiscal del primer
tenidor a Espanya quan s’hagi emès a l’estranger. També cal que hi consigneu l’import pel qual s’ha emès la lletra de canvi, i que hi indiqueu en
quina moneda s’ha emès.
(5) Cal que hi indiqueu la quantitat girada en euros. Si el venciment de la lletra de canvi excedeix els 6 mesos, consigneu-hi el duple de la quantitat
esmentada. Si s’ha emès en una moneda o una divisa diferent de l’espanyola, cal que preneu com a base imposable el valor que resulta d’aplicar
el tipus de canvi venedor del Banc d’ Espanya vigent en el moment de la meritació, tret que el satisfet efectivament sigui superior, cas en què cal
prendre aquest. Si el Banc d’Espanya no ha fixat tipus de canvi per a la divisa o la moneda estrangera, cal atenir-se al valor de mercat.
(7) El que excedeixi de 192.323,87 euros de base imposable tributa 0,018030 euros per cada 6,01. La quantia resultant s’ha d’arrodonir per excés
o per defecte al cèntim més pròxim. Si s’obté una quantitat l’última xifra de la qual és exactament la meitat d’un cèntim, cal arrodonir-la cap a la xifra
superior.
(8) Si disposeu de les etiquetes subministrades per l’ AEAT o por la comunitat autònoma adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un
dels exemplars. Si no disposeu d’etiquetes, cal que empleneu les dades d’identificació del presentador i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.

SEGELL:

de 20

Escala de gravamen (6)

INSTRUCCIONS

INGRÉS

)

Import

(7):

NIF/DNI

Porta

B) LLETRES EXPEDIDES A L’ESTRANGER:
Núm. efecte:
Domicili fiscal 1r tenidor a Espanya

Municipi i província d’emissió
Import

Pis

Esc.

Núm.

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

any

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Municipi

LIQUIDACIÓ

dia

DATA:

NÚMERO:

Base imposable
Fins a
24,04 a
De
24,05 a
De
48,09 a
De
90,16 a
De
180,31 a
De
360,62 a
De
751,28 a
De
1.502,54 a
De
3.005,07 a
De
6.010,13 a
De
12.020,25 a
De
24.040,49 a
De
48.080,98 a
De
96.161,95 a

Euros
euros
0,06
48,08
0,12
90,15
0,24
180,30
0,48
360,61
0,96
751,27
1,98
1.502,53
4,21
3.005,06
8,41
6.010,12 16,83
12.020,24 33,66
24.040,48 67,31
48.080,97 134,63
96.161,94 269,25
192.323,87 538,51

IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix
l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars
que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’Administració
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Agència Tributària
Delegació de l’AEAT o oficina
liquidadora de la Comunitat Autònoma
de (1) :

Codi:

MINISTERI
D’HISENDA

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Model

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
PAGAMENT EN METÀL·LIC DE L’IMPOST QUE GRAVA
LES LLETRES DE CANVI
DECLARACIÓ EN EUROS

630

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

MERITACIÓ
(3)

SUBJECTE PASSIU (2)

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa (si no disposeu d’etiquetes identificatives, consigneu les vostres dades
en aquest apartat i adjunteu-hi una fotocòpia del document acreditatiu del NIF o, si hi manca, del DNI)

DADES IDENTIFICATIVES DE
LA LLETRA DE CANVI (4)

dia

mes

Província

Codi postal

A) LLETRES EXPEDIDES A ESPANYA (EXCÉS):
Núm. efecte:
Municipi i província d’emissió
(
Import

)
Moneda

Base imposable en euros (5): ..............................
Per deduir: .........................................................
Excés:................... ( 01 + 02 ) ...........................

01
02
03

( 0,018030 x 03 )
: .............
6,01

04

Quota tributària (7):

192.323 , 87

Telèfon

Base imposable en euros (5): ..............................

01

Quota tributària:
a) Fins a 192.323,87 de base imposable:
segons escala de gravamen (6) ...................

02

( 0,018030 x 03 )
: ............
6,01

PRESENTADOR DEL DOCUMENT (8)

TOTAL PER INGRESSAR ( 02 + 04 ) .........

04
05

Cognoms i nom

E

I
A IDENT
TIQUET

Telèfon

F I C AT I

VA

Núm.

Província

Esc.

Pis

Codi postal

Porta

Fax

SIGNATURA DEL SUBJETE PASSIU O PRESENTADOR

,

de

(1) Consigneu-hi la delegació de l’AEAT o l’oficina liquidadora de la comunitat autònoma, així com el codi, on presenteu el document.
(2) El subjecte passiu és el lliurador, tret que la lletra de canvi s’hagi emès a l’estranger, cas en el qual ho és el primer tenidor a Espanya.
(3) Cal que hi consigneu la data d’emissió de la lletra de canvi, o de primera tinença a Espanya, si es va emetre a l’estranger.
(4) Cal que hi consigneu el número de l’efecte i el municipi i la província on s’ha emès la lletra de canvi o que correspon al domicili fiscal del primer
tenidor a Espanya quan s’hagi emès a l’estranger. També cal que hi consigneu l’import pel qual s’ha emès la lletra de canvi, i que hi indiqueu en
quina moneda s’ha emès.
(5) Cal que hi indiqueu la quantitat girada en euros. Si el venciment de la lletra de canvi excedeix els 6 mesos, consigneu-hi el duple de la quantitat
esmentada. Si s’ha emès en una moneda o una divisa diferent de l’espanyola, cal que preneu com a base imposable el valor que resulta d’aplicar
el tipus de canvi venedor del Banc d’ Espanya vigent en el moment de la meritació, tret que el satisfet efectivament sigui superior, cas en què cal
prendre aquest. Si el Banc d’Espanya no ha fixat tipus de canvi per a la divisa o la moneda estrangera, cal atenir-se al valor de mercat.
(7) El que excedeixi de 192.323,87 euros de base imposable tributa 0,018030 euros per cada 6,01. La quantia resultant s’ha d’arrodonir per excés
o per defecte al cèntim més pròxim. Si s’obté una quantitat l’última xifra de la qual és exactament la meitat d’un cèntim, cal arrodonir-la cap a la xifra
superior.
(8) Si disposeu de les etiquetes subministrades per l’ AEAT o por la comunitat autònoma adheriu-ne una a l’espai reservat a aquest efecte en cada un
dels exemplars. Si no disposeu d’etiquetes, cal que empleneu les dades d’identificació del presentador i adjunteu una fotocòpia del NIF o del DNI.

SEGELL:

de 20

Escala de gravamen (6)

INSTRUCCIONS

INGRÉS

)

03
b) Excés: ( 01 - 192.323,87) ..........................
(7):

Carrer/Plaça/Av.

Porta

B) LLETRES EXPEDIDES A L’ESTRANGER:
Núm. efecte:
Domicili fiscal 1r tenidor a Espanya
(
Import
Moneda

TOTAL PER INGRESSAR ............................. 05

NIF/DNI

Pis

Esc.

Núm.

Carrer/Plaça/Av.

Municipi

any

Cognoms i nom o raó social

NIF/DNI

Municipi

LIQUIDACIÓ

1459

DATA:

NÚMERO:

Base imposable
Fins a
24,04 a
De
24,05 a
De
48,09 a
De
90,16 a
De
180,31 a
De
360,62 a
De
751,28 a
De
1.502,54 a
De
3.005,07 a
De
6.010,13 a
De
12.020,25 a
De
24.040,49 a
De
48.080,98 a
De
96.161,95 a

Euros
euros
0,06
48,08
0,12
90,15
0,24
180,30
0,48
360,61
0,96
751,27
1,98
1.502,53
4,21
3.005,06
8,41
6.010,12 16,83
12.020,24 33,66
24.040,48 67,31
48.080,97 134,63
96.161,94 269,25
192.323,87 538,51

IMPORT:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, la signatura autoritzada
Els contribuents, en les relacions amb les administracions tributàries, gaudeixen dels drets generals que defineix
l’article 3 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent, així com dels drets particulars
que defineixen la resta dels articles.

Exemplar per a l’interessat

