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Article 3. Requisits.

Les autoritats competents poden autoritzar el trasllat
d’animals vius d’espècies sensibles, des de les zones
restringides cap a la resta de les regions d’Espanya, quan
el seu destí no sigui el sacrifici immediat i es compleixin
les condicions següents:

a) Que a la comunitat autònoma d’origen s’apliqui,
en una zona important des del punt de vista epidemio-
lògic, un programa de vigilància i de control que hagi
demostrat la finalitat de la transmissió del virus de la
febre catarral ovina o de l’activitat de culicoides adults.

b) Que a la comunitat autònoma de destinació s’a-
pliqui, en una zona important des del punt de vista epi-
demiològic, un programa de vigilància de vectors que
hagi demostrat la finalitat de l’activitat de culicoides
adults.

c) En el cas que els animals transitin, per arribar
a la seva destinació, per una comunitat autònoma dife-
rent d’aquella on hi ha la seva destinació final, que a
la comunitat de trànsit s’apliqui, en una zona important
des del punt de vista epidemiològic, un programa de
vigilància de vectors, que hagi demostrat la finalitat de
l’activitat de culicoides adults.

Article 4. Procediment canalitzat.

1. Als efectes de l’autorització que preveu l’article
anterior, el procediment canalitzat al qual es refereix el
segon paràgraf de l’article 4 de la Decisió 2001/783/CE
és el següent:

a) L’autoritat competent de la zona restringida ha
de comunicar a l’autoritat competent de la de destinació,
amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores, el tras-
llat dels animals, amb indicació del lloc, l’explotació o
les insta�acions a les quals es dirigeixen, del nombre
i espècies d’animals, així com de la seva identificació
quan aquesta sigui obligatòria en funció de l’espècie de
què es tracti.

b) En el cas que els animals hagin de transitar, per
arribar a la seva destinació, pel territori d’alguna comu-
nitat autònoma diferent d’aquella en la qual es troba
la destinació final, s’ha d’adreçar una comunicació idèn-
tica a la prevista a l’apartat anterior a l’autoritat com-
petent de la comunitat de trànsit.

c) L’autoritat competent del lloc de destinació ha
d’adoptar les mesures necessàries que permetin impedir
que els animals siguin traslladats posteriorment a un
altre Estat membre.

d) En el document d’identificació del bestiar boví
(DIB) que regula el Reial decret 1980/1998, de 18 de
setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació
i registre dels animals de l’espècie bovina, s’hi ha de
consignar expressament que els animals no poden ser
traslladats a un altre Estat membre.

2. En el cas que els animals traslladats des d’una
zona restringida a una altra regió d’Espanya siguin tras-
lladats posteriorment a una altra comunitat autònoma,
l’autoritat competent de la comunitat d’origen ha de
comunicar a la de destinació que aquests animals no
poden ser traslladats a un altre Estat membre, de con-
formitat amb el que disposa l’article 4 de la Decisió de
la Comissió 2001/783/CE. L’autoritat competent de la
comunitat autònoma de destinació ha d’adoptar les
mesures necessàries que garanteixin que no es produirà
el trasllat posterior a un altre Estat membre.

3. Els animals que hagin estat traslladats des d’una
zona restringida a una altra regió d’Espanya, només
poden ser traslladats posteriorment a una altra comunitat
autònoma si:

Han estat sotmesos a una prova d’aïllament del virus
de la febre catarral ovina o a una prova de reacció en
cadena de la polimerasa, amb resultats negatius, efec-
tuada amb mostres de sang preses en dues ocasions,
amb un interval no inferior a set dies entre cada prova;
la primera prova s’ha de fer almenys set dies després
de l’arribada dels animals a la comunitat autònoma des
de la qual es pretén el trasllat posterior a una altra
comunitat.

O si a la comunitat de destinació s’aplica, en una
zona important des del punt de vista epidemiològic, un
programa de vigilància de vectors que hagi demostrat
la fi de l’activitat de culicoides adults.

Article 5. Règim sancionador.

L’incompliment del que disposa aquesta Ordre se san-
ciona d’acord amb el que disposa el Reglament d’epi-
zoòties, aprovat mitjançant el Decret de 4 de febrer de
1955, el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel
qual es regulen les infraccions i sancions en matèria
de defensa del consumidor i de la producció agroali-
mentària, i l’article 103 de la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, en matèria de trasllat, desplaçament, transport
i moviment pecuari dins del territori nacional, sense per-
judici de les possibles responsabilitats penals, civils, o
d’un altre ordre que en puguin derivar.

Disposició addicional única. Desinsectació.

És aplicable als mitjans utilitzats per al transport dels
animals als quals es refereix aquesta Ordre el que disposa
l’Ordre de 8 de juny de 2001 per la qual s’estableixen
mesures específiques de prevenció en relació amb la
febre catarral ovina o llengua blava.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 15 de juliol de 2002.

ARIAS CAÑETE

MINISTERI D’HISENDA
14288 ORDRE HAC/1830/2002, d’11 de juliol, per

la qual es modifica l’Ordre de 7 d’abril de
2000 per la qual s’aproven els models 650,
652 i 651 de declaració liquidació de l’impost
sobre successions i donacions, i se’n deter-
minen el lloc, la forma i els terminis de pre-
sentació, i l’Ordre de 27 de juliol de 2001
per la qual s’aproven els models 043, 044,
045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480,
650, 652 i 651 en euros, així com el model
777, document d’ingrés o devolució en el cas
de declaracions liquidacions extemporànies i
complementàries, i per la qual s’estableix l’o-
bligació d’utilitzar necessàriament els models
en euros a partir de l’1 de gener de 2002.
(«BOE» 171, de 18-7-2002.)

L’article segon del Reial decret 206/2002, de 22
de febrer («Butlletí Oficial de l’Estat» de 12 de març),
ha modificat l’apartat 1 de l’article 87 del Reglament



Suplement núm. 16 Divendres 16 d‘agost 2002 2203

de l’impost sobre successions i donacions, aprovat mit-
jançant el Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 16).

La redacció anterior de l’article esmentat obligava el
contribuent que optava per practicar una autoliquidació
a ingressar l’import del deute tributari a l’entitat de dipòsit
que presta el servei de caixa a les oficines de gestió
tributària de l’Administració tributària competent, sense
que fos possible ingressar-lo a través d’una entitat co�a-
boradora.

De cara a facilitar als contribuents el compliment de
les seves obligacions fiscals i d’acord amb els principis
bàsics que han de presidir l’actuació de l’Administració
tributària recollits a la Llei 1/1998, de 26 de febrer,
de drets i garanties dels contribuents, la nova redacció
d’aquest article permet als subjectes passius efectuar
l’ingrés dels deutes tributaris a través de les entitats co�a-
boradores de l’Administració tributària competent. Això
no obstant, sembla convenient aclarir que la modificació
reglamentària descrita es refereix, exclusivament, al fet
que l’ingrés d’aquests deutes es pot efectuar a través
d’una entitat co�aboradora, motiu pel qual la resta de
normes relatives al lloc de presentació de la declaració
corresponent, juntament amb la documentació que s’hi
hagi d’adjuntar, es mantenen inalterades.

El canvi normatiu descrit exigeix, d’una banda, la
modificació de l’Ordre de 7 d’abril de 2000 («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 12) per la qual s’aproven els models
650, 652 i 651 de declaració liquidació de l’impost sobre
successions i donacions, i se’n determinen el lloc, la for-
ma i els terminis de presentació pel que fa al lloc d’ingrés
de l’import de les declaracions liquidacions correspo-
nents als models esmentats i, de l’altra, l’adaptació del
contingut dels documents d’ingrés per a l’autoliquidació
per l’impost sobre successions i donacions que figuren
a l’annex XVI de l’Ordre de 27 de juliol de 2001 («Butlletí
Oficial de l’Estat» de 3 d’agost) per la qual s’aproven,
entre altres, els models 650, 652 i 651 en euros, per
tal d’incloure-hi la possibilitat de fer l’ingrés a través d’una
entitat co�aboradora.

Finalment, s’adverteix que les modificacions que s’in-
trodueixen en aquesta Ordre afecten exclusivament les
declaracions de l’impost la competència gestora i recap-
tadora del qual no s’hagi cedit a les comunitats autò-
nomes, basant-se en la nova regulació que sobre aquesta
matèria ha establert la Llei 21/2001, de 27 de desembre
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

Per tot això, i fent ús de les competències que tinc
conferides disposo:

Primer. Modificació del número cinc de l’apartat tercer
de l’Ordre de 7 d’abril de 2000, per la qual s’aproven
els models 650, 652 i 651 de declaració liquidació
de l’impost sobre successions i donacions, i se’n deter-
minen el lloc, la forma i els terminis de presentació.

Es modifica el número cinc de l’apartat tercer de l’Or-
dre de 7 d’abril de 2000, per la qual s’aproven els models
650, 652 i 651 de declaració liquidació de l’impost sobre
successions i donacions, i se’n determinen el lloc, la for-
ma i els terminis de presentació, el qual queda redactat
de la manera següent:

«Cinc. Els subjectes passius poden ingressar
l’import de la declaració liquidació, fent servir els
documents d’ingrés corresponents, a l’entitat de
dipòsit que presta el servei de caixa a les dele-

gacions i administracions de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària de Madrid, Ceuta i Melilla.

L’ingrés es pot dur a terme en qualsevol entitat
co�aboradora sempre que els documents utilitzats
per fer-ho portin adherides les etiquetes identifi-
catives del subjecte passiu i no hagi transcorregut
més d’un mes des del venciment del termini esta-
blert per presentar la declaració.»

Segon. Modificació de l’Ordre de 27 de juliol de 2001,
per la qual s’aproven, entre altres, els models 650,
652 i 651 en euros.

Se substitueixen els documents d’ingrés per a l’au-
toliquidació per l’impost sobre successions i donacions,
models 650, 652 i 651, que figuren a l’annex XVI de
l’Ordre de 27 de juliol de 2001, pels documents d’ingrés
per a l’autoliquidació per l’impost sobre successions i
donacions, models 650, 652 i 651, que figuren a l’annex
d’aquesta Ordre.

Disposició addicional primera. Modificació de l’Ordre
de 15 d’octubre de 1992, per la qual es dicten les
normes d’actuació de les entitats de dipòsit que pres-
ten el servei de caixa a les delegacions i adminis-
tracions de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària.

A l’annex I, apartat 1, lletra B), «Models l’ingrés dels
quals s’ha de fer a les entitats de dipòsit que presten
el servei de caixa», se suprimeixen els models 650 «Suc-
cessions» i 651 «Donacions».

Disposició addicional segona. Modificació de l’Ordre de
15 de juny de 1995, per la qual es desplega par-
cialment el Reglament general de recaptació en la
redacció que en fa el Reial decret 448/1995, de 24
de març, en relació amb les entitats de dipòsit que
presten el servei de co�aboració en la gestió recap-
tadora.

A l’annex I, Codi 021 autoliquidacions, s’inclouen els
models de declaració següents:

Codi de model: 650.
Denominació: impost sobre successions i donacions.

Adquisicions «mortis causa». Document d’ingrés. Decla-
ració ordinària.

Codi de model: 652.
Denominació: impost sobre successions i donacions.

Adquisicions «mortis causa». Document d’ingrés. Decla-
ració simplificada.

Codi de model: 651.
Denominació: impost sobre successions i donacions.

Adquisicions «inter vivos». Document d’ingrés.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 11 de juliol de 2002.
MONTORO ROMERO

I�ms. Srs. Director general de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i Director general de Tributs.
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Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «mortis causa»
Document d’ingrés
DECLARACIÓ ORDINÀRIA

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Quota resultant de l’autoliquidació ................................................................................................................................

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Causant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’Administració

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.

Import ................................

Codi Administració

Model

650

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)

ANNEX
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Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «mortis causa»
Document d’ingrés
DECLARACIÓ ORDINÀRIA

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Quota resultant de l’autoliquidació ...............................................................................................................................

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Causant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’interessat

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.

Import ................................

Codi Administració

Model

650

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)



2206 Divendres 16 d‘agost 2002 Suplement núm. 16

Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «mortis causa»
Document d’ingrés
DECLARACIÓ ORDINÀRIA

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Quota resultant de l’autoliquidació ...............................................................................................................................

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Causant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’entitat col·laboradora

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.

Import ................................

Codi Administració

Model

650

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)
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Model

650
Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «mortis causa»
Document d’ingrés
DECLARACIÓ ORDINÀRIA

Qüestions generals

Aquest document d’ingrés s’ha d’emplenar en la mesura en què per autoliquidar l’impost s’hagi utilitzat el model 650, i s’ha
d’emplenar a màquina o fent servir un bolígraf sobre una superfície dura i amb lletres majúscules.

Subjecte passiu

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Meritació

Consigneu la data de defunció del causant.

Causant

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Presentador

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Liquidació

Traslladeu a aquesta casella l’import consignat a la casella 52 del model 650 d’autoliquidació de l’impost.

Ingrés

L’ingrés es pot fer en qualsevol dels llocs següents:
a) En l’entitat de dipòsit que presta el servei de caixa situada a les delegacions o administracions de l’AEAT.
b) En qualsevol oficina de les seves entitats col·laboradores autoritzades, sempre que els documents d’ingrés portin adherides les

etiquetes identificatives del subjecte passiu i no hagi transcorregut més d’un mes des del venciment del termini de presentació.

Signatura

Aquest document l’ha de subscriure el subjecte passiu o el presentador de l’impost.

Instruccions per
emplenar el document
d’ingrés€
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Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «mortis causa»
Document d’ingrés
DECLARACIÓ SIMPLIFICADA

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Quota resultant de l’autoliquidació ...............................................................................................................................

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Causant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’Administració

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.

Import ................................

Codi Administració

Model

652

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)
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Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «mortis causa»
Document d’ingrés
DECLARACIÓ SIMPLIFICADA

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Causant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’interessat

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Import ................................

Codi Administració

Model

652

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)

Quota resultant de l’autoliquidació ...............................................................................................................................

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.
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Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «mortis causa»
Document d’ingrés
DECLARACIÓ SIMPLIFICADA

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Quota resultant de l’autoliquidació ...............................................................................................................................

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Causant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’entitat col·laboradora

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.

Import ................................

Codi Administració

Model

652

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)
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Model

652
Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «mortis causa»
Document d’ingrés
DECLARACIÓ SIMPLIFICADA

Qüestions generals

Aquest document d’ingrés s’ha d’emplenar en la mesura en què per autoliquidar l’impost s’hagi utilitzat el model 652, i s’ha
d’emplenar a màquina o fent servir un bolígraf sobre una superfície dura i amb lletres majúscules.

Subjecte passiu

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Meritació

Consigneu la data de defunció del causant.

Causant

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Presentador

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Liquidació

Traslladeu a aquesta casella l’import consignat a la casella 41 del model 652 d’autoliquidació de l’impost.

Ingrés

L’ingrés es pot fer en qualsevol dels llocs següents:
a) En l’entitat de dipòsit que presta el servei de caixa situada a les delegacions o administracions de l’AEAT.
b) En qualsevol oficina de les seves entitats col·laboradores autoritzades, sempre que els documents d’ingrés portin adherides les

etiquetes identificatives del subjecte passiu i no hagi transcorregut més d’un mes des del venciment del termini de presentació.

Signatura

Aquest document l’ha de subscriure el subjecte passiu o el presentador de l’impost.

Instruccions per
emplenar el document
d’ingrés€
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Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «inter vivos»

Document d’ingrés

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Quota resultant de l’autoliquidació ...............................................................................................................................

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Donant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’Administració

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.

Import ................................

Codi Administració

Model

651

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)
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Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «inter vivos»

Document d’ingrés

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Quota resultant de l’autoliquidació ...............................................................................................................................

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Donant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’interessat

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.

Import ................................

Codi Administració

Model

651

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)
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Agència Tributària
Delegació de/d’

Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «inter vivos»

Document d’ingrés

Signat: Sr./Sra. ____________________________________________________

Data i signatura

Data:

Signatura:

Liquidació

Quota resultant de l’autoliquidació ...............................................................................................................................

Subjecte passiu

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu constar a continuació les vostres dades identificatives,
i també les del vostre domicili fiscal)

Meritació

N I F

Carrer/Plaça/Av.

COGNOMS I NOM

PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Donant

N I F Cognoms i nom

Exemplar per a l’entitat col·laboradora

Administració de/d’

Dia Mes Any

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Telèfon

Nom de la via pública

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Presentador

N I F Cognoms i nom

Carrer/Plaça/Av. PortaPisEsc.Número

Codi postalProvíncia/PaísMunicipi

Nom de la via pública

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Ingrés

Ingrés efectuat en favor del Tresor Públic, compte restringit de la Delegació de l’AEAT per a la Recaptació dels Tributs.

Import ................................

Codi Administració

Model

651

0  A

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

€

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)
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Model

651
Impost sobre
successions i donacions
Adquisicions «inter vivos»
Document d’ingrés

Qüestions generals

Aquest document s’ha d’emplenar a màquina o fent servir un bolígraf sobre una superfície dura i amb lletres majúscules.

Subjecte passiu

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Meritació

Consigneu la data del dia de la causació de l’acte o el contracte. En cas de consolidació de domini, consigneu la data d’extinció de
l’usdefruit.

Donant

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Presentador

Heu d’adherir l’etiqueta identificativa en l’espai reservat a aquest efecte. Si no disposeu d’etiquetes identificatives o les etiquetes
contenen dades errònies o desfasades, empleneu les dades d’identificació.

Liquidació

Traslladeu a aquesta casella l’import consignat a la casella 25 de l’autoliquidació de l’impost.

Ingrés

L’ingrés es pot fer en qualsevol dels llocs següents:
a) En l’entitat de dipòsit que presta el servei de caixa situada a les delegacions o administracions de l’AEAT.
b) En qualsevol oficina de les seves entitats col·laboradores autoritzades, sempre que els documents d’ingrés portin adherides les

etiquetes identificatives del subjecte passiu i no hagi transcorregut més d’un mes des del venciment del termini de presentació.

Signatura

Aquest document l’ha de subscriure el subjecte passiu o el presentador de l’impost.

Instruccions per
emplenar el document
d’ingrés€


