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1. Acceso á Oficina Virtual Tributaria 

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

1. Acceso á Oficina Virtual Tributaria 
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Para quen?

• Empresas e profesionais

• Cidadáns 

• Colaboradores sociais.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

1. Acceso á Oficina Virtual Tributaria 
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2. Servizos dispoñibles na OVT

- Empresas e profesionais

- Cidadáns

Teñen dispoñibles:
• Sen certificado

 Confección on-line

• Con certificado

 Presentación telemática

 Consulta de transmisións

 Operacións realizadas

 Grupo de bens. Transmisións

 Presentación documentación asociada

 Solicitude aprazamento/fraccionamento

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2. Servizos dispoñibles na OVT
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- Colaboradores sociais

Teñen dispoñibles:

• Con certificado:

 Presentación telemática

 Consulta de transmisións

 Operacións realizadas

 Grupo de bens. Transmisións

 Presentación documentación asociada

 Solicitude aprazamento/fraccionamento

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2. Servizos dispoñibles na OVT
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Sen certificado – Confección on-line:

Os usuarios poden obter o modelo de autoliquidación válido para o pagamento e a

presentación do imposto.

Con Certificado – Presentación telemática:

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

telemáticos.

Precísase dispor de sinatura electrónica.

2.1 Presentación telemática e confección on-line

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1 Presentación telemática e confección on-line
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2.1.1 Simulación: cálculo do imposto

Cada suxeito pasivo deberá cubrir unha

autoliquidación pola porcentaxe de

transmisión que lle corresponda.

Introduza nesta pantalla os datos

necesarios para determinar o imposto.

Premendo pode ver o cálculo

proposto.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Data de devindicación: 

• Nas transmisións patrimoniais farase constar a data na que se realizou o acto ou contrato gravado.

• Nas operacións societarias e actos xurídicos documentados farase constar a data na que se formalizou o acto

suxeito a gravame.

Esta data debe ser válida e non pode ser posterior á data actual.

Clave / concepto:

Seleccione unha das claves/conceptos que se propoñen. Pode consultar as claves e conceptos no Anexo II (ver páxinas

142 a 146).

Tipo documento:

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

Identificación do fedatario, autoridade xudicial ou administrativa:

Deberase de cubrir cando o tipo de documento sexa administrativo, mercantil ou xudicial.
No caso de autoliquidar a adquisición dun nicho, deberase escoller a clave TU2-TRANSM.INM.URB.LOC/OUTRO. En SELECCIONE ACCIÓN A REALIZAR escolla “Declarar ou
valorar bens” e a continuación “Declarar ben inmoble”. En TIPO DE BEN seleccione a opción “Nichos”. Deberase indicar a referencia catastral do cemiterio no que este se atope,
a cal se poderá consultar na Sede Electrónica do Catastro.

Declaración

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Neste apartado declárase o ben, operación ou acto.

No apartado Seleccione acción a realizar deberá escoller entre unha das seguintes opcións:

• Introducir valoración previa (ver páxinas 13 e 14).

• Declarar ou valorar bens (ver páxinas 15 a 40).

Valor do ben, operación ou acto

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Utilice esta opción se adquire un ben inmoble valorado previamente na web en “Valoración de ben” ou

ten unha valoración feita por peritos da Administración.

– Código Seguro de Verificación: combinación de dezaseis caracteres que consta no apartado Selo da

valoración. Prema na lupa.

– Valor declarado: cubrirase o valor do ben transmitido ou do dereito que se constitúa ou ceda

declarado polo interesado. Debe ser o que corresponda á participación adquirida. (Ver páxina 41)

– Valor do contrato: cubrirase o valor en euros que figura no documento (prezo ou contraprestación

pactada). Debe ser o que corresponda á participación adquirida.

A) Introducir valoración previa:

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

No caso de bens inmobles que á data de realización do feito impoñible conten co valor de referencia previsto
na normativa reguladora do catastro inmobiliario (a partir de 1 de xaneiro de 2022), a valoración obtida
previamente non terá efecto algún.

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto

http://www.catastro.minhap.gob.es/
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– Porc. a transmitir: indicarase a porcentaxe do ben que transmite/adquire cada suxeito
pasivo.

Exemplo:

 Se un matrimonio (transmitente) vende a casa a Pedro (suxeito pasivo):
Porc. a transmitir 100%. Transmítese todo e Pedro adquire toda a casa.

 Se un matrimonio (transmitente) vende a casa a outro matrimonio Pedro e Lucía. Pedro é
suxeito pasivo; Lucía é suxeito pasivo. Hai que facer dúas autoliquidacións e en cada unha
delas:

Porc. a transmitir 50%. Transmítese todo pero un 50% a Pedro e o outro a Lucía.
 Pedro é o propietario do 50% dun ben que o transmite a Lucía:

Porc. a transmitir 50%. Transmítese o 50% e adquire o 50%.

– Consolidación dominio por falec. Usufr.: se se trata dunha liquidación de consolidación
de dominio por falecemento do usufrutuario, márqueo.

– Parroquia: incluír o dato, se o coñece.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Se o feito impoñible (operación realizada) suxeito a tributación non é a transmisión dun ben inmoble

ou aínda que o sexa o ben ten valor de referencia (a partir do 1 de xaneiro de 2022) ou quérese

autoliquidar un grupo de bens, debe escoller esta opción que o levará a unha pantalla chamada

“Selección e agrupación de bens” onde, en función da clave/concepto que se escolla previamente, terá

todas ou algunha das seguintes opcións:

o Declarar ben inmoble

o Valorar ben inmoble

o Declarar outros bens

o Incorporar valoración allea: valoración feita por peritos da Administración ou valoración feita con

certificado doutros suxeitos pasivos. É preciso o Código Seguro de Verificación.

B) Declarar ou valorar bens:

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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DN9 - ADQUISICIÓN DE VIVENDA
DNA - ADQ. VIV. HAB. LIM. PATRIM.
DND - ADQ.VIV.HAB.DISCAPACIT.>=65%
DNJ - ADQ.VIV.HABIT.VIOLEN. XÉNERO
DNW - ADQ. VIV. HAB. FAM. NUMEROSAS
DNX - ADQ. VIV. HAB. MENORES 36 ANOS
TP0 - TRANS. VIVENDAS PROT.OFICIAL
TQ0 - MULTIPROP. E APROVEI. TURNOS
TR0 - TRANSM. INM. RÚSTIC. SECANO
TR1 - TRANSM. INM. RÚSTIC. REGADIO
TR2 - TRANSM. OUTROS INM. RÚSTICOS
TR3 - ACT. NOTORIED. INM. RÚSTICOS

TU0 - TRANSM. INM. URB. SOLARES
TU1 - TRANSM. INM. URB. VIVENDAS
TU2 - TRANSM. INM. URB. LOC/OUTRO
TU3 - ACT. NOTORIEDADE INM. URBAN.
TU4 - ADQ. VIV. HABIT. DISC.>=65%
TU8 - ADQ. VIV. HABIT. LIM. PATRIM
TUA - ADQ. VIV. HABIT. FAM. NUM.
TUB - ADQ. VIV. HABIT. MENOR 36 ANOS
TUC - ADQ. VIV. AREAS RURAIS
TUD - ADQ. VIV. HAB. A. RURAIS. LIM. PAT
TUE - ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO
TV0 - TRANSMIS. VALORES ART. 314 LMV

 Declarar ben inmoble

 Valorar ben inmoble

 Incorporar valoración allea

• Claves que teñen dispoñibles as seguintes opcións:

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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• Claves que teñen dispoñible só a opción declarar ben inmoble

TS0 - TRAN. INM. RÚST. E URB. P.X.A.
TS4 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., LIM. PAT.
TS5 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., MEN. 36

TS6 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., DISC>=65
TS7 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., FAM. NUM

• Claves que teñen dispoñible só a opción declarar outros bens

AD0 - TRANSMISIÓN ACCIÓNS
AP0 - ANOTACIÓNS PREVENTIVAS
AR0 - ARRENDAM. PREDIOS RÚSTICOS
AU0 - ARRENDAM. PREDIOS URBANOS
CA0 - CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS
DN0 – SEGREGACIÓN
DN1 – AGRUPACIÓN
DN2 - DECLARACIÓN OBRA NOVA
DN3 - DIVISIÓN HORIZONTAL
DN6 - PRES. HIPOTEC. OUTORGADOS E. F.
DNB - OBRA NOVA VIV. HAB. LIM. PAT.
DNC - PREST. HIP. VIV. HAB. LIM. PAT.
DNE - OBR. NOVA VIV. HAB. DISCAP>=65%
DNF - PREST. HIP. VIV. HAB. DISCA>=65%
DNK - OBR. NOVA VIV. HAB. VIOLEN.XÉN

DNU - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. FAM. NUM.
DNV - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. MENOR 36
DNY - OBRA NOVA VIV. HAB. FAM. NUM.
DNZ - OBRA NOVA VIV. HAB. MENORES 36
PN0 – PENSIÓNS
PN1 - PENSIÓN A CAMBIO DE BENS
PO0 - PRÉSTAMOS E OBRIGAS
SO2 - DISOLUCIÓN SOC. NON ANÓNIMA
SO3 - DIMIN. CAP. SOC. NON ANÓNIMA
SX2 - DISOLUCIÓN SOC. ANÓNIMAS
SX3 - DIMIN. CAPITAL SOC. ANÓNIMAS
TM0 - TRANS S/MOBLES EXC. AUT-OTR
TM1 - ADQ. BENS USADOS  REVENTA
TM3 - EXP. DOM. ACT. NOTOR. BENS MOBLE

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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DG0 - DEREITOS REAIS DE GARANTÍA
DN4 - ENTREGAS SUXEITAS A IVE
DN5 - OUTROS DOCUMENTOS NOTARIAIS
DNG - DEREITOS REAIS GARANTÍA SGR
FZ0 – FIANZAS
ONS - OPER. NON SUX. DECL. INTER.
RN4 - ENT. SUXEIT. IVE P. RENUN/EX
SO0 - CONSTIT. SOC. NON ANÓNIMA
SO1 - AUMENTO CAP. SOC. NON ANÓN.
SO5 - FUSIÓN SOC. NON ANÓNIMA
SO6 - TRASL. SEDE DIRECC. EFECTIVA

SO7 – ESCISIÓN
SO8 - APORT. PARA REPOÑER PERDAS
SO9 - OUTROS DOC. SOC. NON ANÓNIMA
SX0 - CONSTITUCIÓN SOC. ANÓNIMA
SX1 - AUMENTO CAP. SOC. ANÓNIMAS
SX5 - FUSIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS
SX6 - ESCISIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS
SX7 - APORT. SOCIOS POR PERD. S.A.
SX8 - TRASLADO END. OU SEDE S.A.
SX9 - OUTROS DOC. SOC. ANÓNIMA

 Declarar ben inmoble

 Valorar ben inmoble

 Declarar outros bens

 Incorporar valoración allea

• Claves que teñen dispoñibles todas as opcións:

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Na marxe dereita poden existir ata 4 opcións, segundo a clave/concepto que se escolla na pantalla

“Simulación: cálculo do imposto”.

Nota. As valoracións, declaracións ou grupos de bens realizadas sen certificado dixital só estarán dispoñibles mentres
dure a sesión actual.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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B.1 Declarar ben inmoble

Esta opción permite facer unha declaración dun ben inmoble sen obter a súa valoración. Tamén

permite facer unha declaración dun inmoble que non é valorable segundo a Orde que

desenvolve os medios de comprobación de valores inmobles situados na Comunidade

Autónoma de Galicia ou que ten valor de referencia (a partir do 1 de xaneiro de 2022). Para bens

inmobles que conten con valor de referencia, necesariamente hai que escoller esta opción.

Cubertos os datos en cada unha das pantallas, prema “Continuar” para avanzar.

As pantallas poden variar segundo o tipo de ben inmoble seleccionado.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Unha vez que teña cubertos os datos* das diferentes pantallas debe premer “Rexistrar”.

*O campo Valor Referencia é opcional, posto que non todos os bens dispoñen de dito valor. Pode consultalo na dirección:

http://www.catastro.minhap.gob.es

Cando a declaración estea rexistrada, prema “Bens Transmisións” que permite volver á pantalla

inicial de Valoracións e Declaracións.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto

http://www.catastro.minhap.gob.es/
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Seleccionar a operación que se vai utilizar para a autoliquidación do imposto e coa frecha da

esquerda "Usar operación seleccionada para liquidar" volver á pantalla de "Simulación: Cálculo

do imposto" para poder continuar coa autoliquidación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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B.2 Valorar ben inmoble

A partir do 1 de xaneiro de 2022 a Axencia Tributaria de Galicia só emitirá valoracións de bens inmobles en caso

de inexistencia do valor de referencia previsto na normativa reguladora do catastro inmobiliario ou por non

poder ser certificado o devandito valor pola Dirección Xeral do Catastro.

O funcionamento desta opción é similar á de “Declarar bens inmobles”. Nesta opción obtense unha valoración

inmoble como consecuencia da aplicación da orde que desenvolve os medios de comprobación de valores

inmobles situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Unha vez obtida a valoración, prema “Impreso Val.” Premendo no botón que está dentro do cadro

verde obtense o documento da valoración (pdf). Recoméndase achegar o impreso xunto

coa documentación do tributo.

Despois de imprimir a valoración, prema o botón “Bens Transmisións” que permite volver á

pantalla inicial de Valoracións e Declaracións.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Seleccionar a operación que se vai utilizar para a autoliquidación do imposto e, coa frecha da

esquerda “Usar operación seleccionada para liquidar“, volva á pantalla de "Simulación: Cálculo

do imposto" para continuar coa autoliquidación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Se se trata dun ben inmoble ao que polas súas características non lle é de aplicación a orde que

desenvolve os medios de comprobación de valores inmobles situados na Comunidade

Autónoma de Galicia, ou se se trata dun ben inmoble con valor de referencia, pero se optou por

“Valorar Ben Inmoble”, a pantalla “Valoración de bens inmobles” habilita a opción de “Declarar

ben inmoble”, e seguirase a operativa do apartado anterior.

Introducir os datos do ben e premer “Continuar”.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Ben que conta con valor de referencia: Informa do lugar no que se pode consultar o valor de 

referencia e unha vez obtido, escoller a opción “Declarar ben inmoble”. Se se preme en “volver” 

temos a opción de cambiar e continuar como declaración na propia pantalla.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Pásase da pantalla de “Valoración de

bens” á de “Declaración de bens “.

Prema “Continuar” e siga a operativa
indicada no apartado anterior.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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B.3 Declarar outros bens

Non teñen esta opción todas as claves/conceptos. Esta opción está prevista para describir

aqueles feitos impoñibles distintos á transmisión dun inmoble. Cubriranse os datos das

pantallas, que son distintas segundo a clave/concepto escollida. Exemplo:

DN0 - SEGREGACIÓN FZ0 - FIANZAS

Ver: Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens” (páxinas 129 a 141)

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Unha vez cubertos os datos da pantalla, segundo a Clave/concepto, prema “Rexistrar”.

Cando a declaración estea Rematada prema “Bens Transmisións”, que permite volver á

pantalla inicial de Valoracións e Declaracións.

O botón permite realizar a declaración dun novo ben do mesmo tipo que o

declarado previamente e que estea na mesma provincia e concello.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Seleccione a operación que se vai utilizar para a autoliquidación do imposto e, coa frecha da

esquerda "Usar operación seleccionada para liquidar“, volva á pantalla de "Simulación:

Cálculo do imposto" para continuar coa autoliquidación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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B.4  Engadir Valorac. allea

Son “Valoracións alleas” as que fai un perito da administración previa solicitude do suxeito pasivo

ou a feita por outro suxeito con certificado.

As valoracións alleas só estarán dispoñibles mentres dure a sesión actual. Cando volva a entrar na

pantalla noutra sesión, non disporá das valoracións alleas engadidas anteriormente e, no caso de

que fose necesario, habería que volver a engadilas.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Ao premer en “Engadir Valorc. Allea” ábrese un panel onde ten que introducir o Código

Seguro de Verificación dunha valoración realizada anteriormente. Prema “Consultar”.

Unha vez consultada, prema “Engadir” e esa valoración pasa á lista actual de operacións.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Engadida correctamente a valoración prema “Pechar” e volverá á pantalla inicial de Valoracións

e Declaracións.

Se quere engadir unha nova valoración allea repita a operativa das páxinas anteriores.

Seleccione a operación que se vai utilizar para a autoliquidación do imposto e, coa frecha da

esquerda "Usar operación seleccionada para liquidar“, volva a pantalla "Simulación: Cálculo

do imposto" para continuar coa autoliquidación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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B.5 Crear un grupo de bens

Selección e Agrupación de Bens.

Agrupación de bens: cando unha mesma

operación conteña varios inmobles ou feitos

impoñibles, aos que lle sexa de aplicación a

mesma clave e redución/bonificación poderase

declarar un grupo de bens.

A agrupación de bens pódese facer:

 Sen certificado, pero dentro da sesión na

que se faga a autoliquidación do imposto.

 Con certificado, dentro da sesión na que se

faga a autoliquidación do imposto ou a

través da opción da OVT “Grupo de bens.

Transmisións”

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Unha vez que ten dúas ou mais

operacións creadas (bens declarados

ou valorados) débese premer no

botón

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Seleccionando dunha nunha as valoracións ou

declaracións, prema na frecha para pasalas

ao apartado do “Tratamento de Agrupación de

Bens”.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo do imposto
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Cando todas as valoracións ou declaracións
que van formar a agrupación de bens están
no apartado de tratamento, para editar
cada operación selecciónea preméndoa
dúas veces.

Na operación editada deberá incluír:
 %: a porcentaxe de participación
 Valor declarado (ver páxina 41)
 Valor de contrato

Nota. O valor declarado e o valor de contrato debe
ser o que corresponda á participación adquirida.

Prema para gardar os datos.
Se os valores editados non son correctos
prema .

Se algunha das valoracións ou declaracións
que están no apartado de tratamento non
debe formar parte do grupo selecciónea e
prema para pasalas ao apartado de
Valoracións e declaracións.
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Unha vez que se editaron e cubriron os datos de

%, valor declarado e valor contrato das distintas

operacións prema .

De xeito automático creouse unha nova

operación cos datos do grupo de bens que se

acaba de realizar.

Para borrar un grupo, seleccióneo e prema o

botón .
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Seleccionar a operación “Grupo de bens

inmobles” e, coa frecha da esquerda "Usar

operación seleccionada para liquidar“, volver á

pantalla de "Simulación: Cálculo do imposto"

para continuar coa autoliquidación.

NOTA. Neste caso, ao volver á pantalla “Simulación:
Cálculo do imposto” (ver páxina seguinte) os apartados
“Valor declarado” e “Valor de contrato” están bloqueados
posto que a eses cadros pasa a suma dos valores
declarados e valores de contrato que se indicaron para
cada un dos bens do grupo.
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Obtido o número de operación na pantalla “Bens
declarados e valorados”, débese continuar coa
“Simulación: Cálculo do imposto”.

Valoración previa: estará cuberta se a opción
elixida foi “Introducir valoración previa” ou
“Valorar ben inmoble” da pantalla “Bens
declarados e valorados”.

Valor declarado: cubrirase o valor do ben
transmitido ou do dereito que se constitúa ou ceda
declarado polo interesado. Debe ser o que
corresponda á participación adquirida. Se o ben
conta con valor de referencia (a partir do 1 de
xaneiro de 2022) débese tomar ese valor, salvo que
o declarado polo interesado sexa superior.

Valor do contrato: cubrirase o valor en euros que
figura no documento (prezo ou contraprestación
pactada). Debe ser o que corresponda á
participación adquirida.

Para a base impoñible do imposto tomarase o valor
maior entre valor declarado e valor do contrato
(isto faino a aplicación).

Continuar coa autoliquidación do imposto
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Porc. a transmitir: indicarase a porcentaxe do
ben que transmite/adquire cada suxeito pasivo.

Exemplos:

 Se un matrimonio (transmitente) vende a casa
a Pedro (suxeito pasivo).
Porc. a transmitir  100%. Transmítese todo,
Pedro adquire toda a casa.

 Se un matrimonio (transmitente) vende a casa
a outro matrimonio Pedro e Lucía, neste caso
tanto Pedro como Lucía son suxeitos pasivos
do imposto e hai que facer dúas
autoliquidacións. En cada unha delas:
Porc. a transmitir  50%. Transmítese todo
pero un 50% a Pedro e o outro 50% a Lucía.

 Ramón é o propietario do 50% dun ben que
transmite a María.
Porc. a transmitir 50%. Transmítese o 50% e
adquírese o 50%.
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Consolidación dominio por falec. Usufr.: se

se trata dunha liquidación de consolidación de

dominio por falecemento do usufrutuario,

márqueo.

Provincia e Concello/Ayuntamiento: estes

datos xa están cubertos en función dos datos

introducidos previamente, cando declaramos

ou valoramos os bens.

Parroquia: incluír o dato, se o coñece.

Prema para mostrar os cálculos do

imposto.
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Liquidación (informativo)

Neste apartado amósanse os datos do
cálculo e o importe a ingresar.

A persoa interesada pode indicar se se trata
dunha operación exenta, non suxeita ou
prescrita así como aplicar reducións,
deducións ou bonificacións, se fose o caso.
No suposto de declaracións extemporáneas
amósanse a recarga e os xuros
correspondentes, importes que pode
modificar o usuario.

Se se está a realixar a autoliquidación sen
certificado (confección on-line) e o
interesado quere indicar que presentará
unha solicitude de aprazamento ou
fraccionamento polo importe a ingresar,
deberá marcar o cadro correspondente.
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Por defecto, está seleccionada a opción “Non/No
Exento”. Se procede, seleccione a opción de "Exento ou
non suxeito ou prescrito“. Debe premer “Cargar motivo
de exención” e, a continuación, prema na lista que se
desprega “Motivo exento ou non suxeito ou prescrito”.

Cargar motivos de exención: a vixencia dos motivos de
exención depende da data de devindicación,
inicialmente aparecen os motivos vixentes nesa data. Se
modificou a data de devindicación e non atopa o motivo
desexado, prema neste botón para cargar a lista de
motivos de exención vixentes na data de devindicación
indicada.

Motivo exento ou non suxeito ou prescrito:
indicarase a disposición legal da exención ou non
suxeición ou prescrición, seleccionando un dos motivos
propostos.

Promoción: se o motivo de exención é vivenda de
protección oficial, debe incluír a promoción. Tamén se
poderá utilizar este cadro para indicar algún motivo que
non estivese previsto na lista anterior.
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É obrigatorio seleccionar liquidación “Exenta ou

non suxeita ou prescrita”, con motivo de

exención NON SUXEITO nas claves:

 ONS - OPER. NON SUX. DECL. INTER.

 SO9 - OUTROS DOC. SOC. NON ANÓNIMA

 SX9 - OUTROS DOC. SOC. ANÓNIMA

Prema para mostrar os cálculos do

imposto.

Total a Ingresar: indica o importe a ingresar.

Se está de acordo cos datos que se amosan,

prema para seguir coa liquidación do

imposto.

Se os datos non son correctos, debe modificalos

nos apartados correspondentes e volver a

simular.
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Total Redución /Reducción

Suma total das reducións que correspondan.

Prema para abrir o botón “ ” que

leva a unha pantalla onde aparece a

desagregación das distintas reducións para

seleccionar a que corresponda.
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A) Desagregación de reducións

Amósanse as reducións existentes no momento

da devindicacion do imposto. No caso en que o

usuario estime que lle corresponde aplicar

algunha redución deberá seleccionar o cadro

que figura á esquerda do código desa redución.

Se está de acordo cos datos que se amosan,

prema o botón para gravar o importe

de cada redución.

O botón leva á pantalla “Simulación:

Cálculo do imposto”.
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Prema para mostrar os cálculos do

imposto.

Total a Ingresar: indica o importe a ingresar.

Se está de acordo cos datos que se amosan,

prema o botón para seguir coa

liquidación do imposto.

Se os datos non son correctos debe modificalos

nos apartados correspondentes e volver a

simular.

Cando se trate dunha redución da Lei 19/1995 de

Modernización agraria, o programa aplica

automaticamente a dedución da lei galega para

as reducións da Lei 19/1995 (Letra O no apartado

“Total de bonificacións e deducións”).
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Total bonif. e deducións:

Suma total das bonificacións e deducións que

correspondan.

Prema para abrir o botón “ “ que

leva a unha pantalla onde se amosa a

desagregación das distintas bonificacións e

deducións para seleccionar a que corresponda.
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As bonificacións e deducións amósanse en

función da data de devindicación, agás a "Taxa

por valoración", que se amosa en función da

data de presentación.

Os importes bonificados e deducidos non poden

ser negativos nin superar o límite previsto na

norma, no caso de que exista.

As bonificacións e deducións aplicables en

función dunha porcentaxe sobre a cota

tributaria amósanse desactivadas porque o seu

valor calcúlase automaticamente no momento

no que se seleccionan

B) Desagregación de bonificacións e
deducións
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Amósanse os códigos das bonificacións e
deducións que cumpran os criterios e coa
seguinte información:
 Indicador de activación. Seleccione a

bonificación/dedución que sexa aplicable.
 Código da bonificación/dedución.
 Descrición da bonificación/dedución.
 Porcentaxe que se aplica sobre a cota

tributaria.
 Límite a bonificar ou deducir para o código.
 Importe a bonificar/deducir. Aplícase

automaticamente no caso de
bonificacións/deducións con porcentaxe
sobre a cota tributaria, amosándose
desactivado o campo correspondente ao
importe. En caso de estar limitado e superar
o seu valor, aplícase o importe límite.

No caso en que o usuario estime que lle
corresponde aplicar algunha dedución deberá
seleccionar o cadro que figura á esquerda do
código.
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Cando seleccione as letras H, J, N ou Ñ, deberá indicar a parte do valor do ben que, formando parte

da base liquidable, sen embargo, non forma parte da base da dedución. Deberá “Actualizar” para

gravar a cantidade indicada.
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O mesmo procedemento deberá seguir

no caso de seleccionar a dedución da

letra Ñ1. Esta dedución soamente estará

activa no caso de ter seleccionada a clave

DN0.

A dedución da letra O esixe que estea

seleccionada algunha das reducións da

Lei 19/1995 de Modernización agraria.
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A letra P só se poderá seleccionar se a Clave/Concepto indicada na pantalla “Simulación:
cálculo do imposto” é:

 TU4 ADQ. VIV. HABIT. DISC.>=65%
 TUA ADQ. VIV. HABIT. FAM. NUM.
 TUB ADQ. VIV. HABIT. MENOR 36 ANOS
 TUE ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO

A letra Q só se poderá seleccionar se a Clave/Concepto indicada na pantalla “Simulación:
cálculo do imposto” é:

 DND ADQ. VIV. HAB. DISCAPACIT. = 65%
 DNJ ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO
 DNW ADQ. VIV. HABIT. FAM. NUMEROSAS
 DNX ADQ. VIV. HABIT. MENORES 36 ANOS
 DNE OBRA NOVA VIV. HAB. DISCAP. = 65%
 DNK OBR. NOVA VIV. HABI. VIOLEN. XÉN
 DNY OBRA NOVA VIV. HABIT. FAM. NUM.
 DNZ OBRA NOVA VIV. HAB. MENOR 36 ANOS
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A letra R só se poderá seleccionar se a Clave/Concepto indicada na pantalla “Simulación:

cálculo do imposto” é:

 DNF PRÉST. HIP. VIV. HAB. DISCA. = 65%

 DNU PRÉST/CRÉD. VIV. HABIT. FAM. NUM.

 DNV PRÉST/CRÉD. VIV. HABIT. MENORES 36 ANOS

Para poder aplicar calquera das deducións anteriores (P, Q e R) é necesario que o cadro

“Parroquia” na pantalla “Simulación: cálculo do imposto” estea cuberto e se corresponda con

algunha das consideradas como zonas pouco poboadas ou áreas rurais pola Orde da

Consellería de Facenda (ORDE do 9 de febreiro de 2017).
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As letras T5 e T6 só se poderán seleccionar se a Clave/Concepto indicada na pantalla

“Simulación: cálculo do imposto” é:

 TU0 - TRANSM. INM. URB. SOLARES

 TU1 - TRANSM. INM. URB. VIVENDAS

 TU2 - TRANSM. INM. URB. LOC/OUTRO

 TU3 - ACT. NOTORIEDADE INM. URBAN.

 TR0 - TRANSM. INM. RÚSTIC. SECANO

 TR1 - TRANSM. INM. RÚSTIC. REGADIO

 TR2 - TRANSM. OUTROS INM. RÚSTICOS

 TR3 - ACT. NOTORIED. INM. RÚSTICOS

 TS0 - TRAN.INM.RÚST.E URB.P.X.A.

Tamén se poderá seleccionar a dedución da letra T5 cando a Clave/Concepto indicada é “TUC -

ADQ. VIV. AREAS RURAIS”.
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As letras T7 e T8 só se poderán seleccionar se a Clave/Concepto indicada na pantalla

“Simulación: cálculo do imposto” é:

 DN0 - SEGREGACIÓN

 DN1 - AGRUPACIÓN

 DN2 - DECLARACIÓN OBRA NOVA

 DN3 - DIVISIÓN HORIZONTAL

 DN4 - ENTREGAS SUXEITAS A IVE

 DN9 - ADQUISICIÓN DE VIVENDA

 RN4 - ENT. SUXEIT. IVE P. RENUN/EX

Para poder aplicar as deducións das letras T5 e T7 é necesario que o cadro “Parroquia” na

pantalla “Simulación: cálculo do imposto” estea cuberto e se corresponda con algunha das

consideradas como zonas pouco poboadas ou áreas rurais pola Orde da Consellería de

Facenda (Orde de 9 de febreiro de 2017).
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Cando a bonificación ou a dedución non estea prevista nos apartados anteriores deberán

seleccionar esta opción e incluír o importe da bonificación ou dedución.

Se o suxeito pasivo solicitou a valoración previa ao Servizo de valoracións da Delegación, de

conformidade co disposto no artigo 26.2 do Decreto Lexislativo 1/2011, poderán deducir da

cota tributaria o importe satisfeito pola taxa.

No caso de que se trate dunha declaración complementaria deberase incluír neste apartado o

importe satisfeito na declaración presentada con anterioridade coa fin de que este se deduza

da cota a pagar da declaración complementaria.
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Se está de acordo cos datos que se amosan,

prema o botón para gravar o importe

de cada bonificación ou dedución.

O botón leva á pantalla “Simulación:

cálculo do imposto”.
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Prema para mostrar os cálculos do

imposto.

Total a Ingresar: indica o importe a ingresar.

Se está de acordo cos datos que se amosan,

prema para seguir coa liquidación do

imposto.

Se os datos non son correctos, debe modificalos

nos apartados correspondentes e volver a

simular.
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No caso de declaración extemporánea presentada

sen requirimento previo da administración, ao

premer "Simular" amósase o importe da recarga

e, no caso de declaración presentada 12 meses

despois de rematar o prazo de presentación, o

xuro recarga (xuros de mora do artigo 27.2 LXT).

O importe da recarga calcúlase aplicando á cota

a ingresar as porcentaxes previstas no artigo 27

da LXT, sen aplicar a redución prevista no

apartado 5 dese artigo.

Se o desexa pode modificar estes valores e

deberá seleccionar o cadro "Aplicar recarga

indicada polo usuario" para calcular de novo o

total a ingresar.

C) Importe recarga e xuro de recarga
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Para modificar estes valores seleccione Aplicar
recarga indicada polo usuario“ e poderá modificar
as cantidades nos cadros:

 Importe recarga
 Xuro recarga

Tamén poderá deixar en branco ambos cadros e
será a Administración quen lle notifique o seu
importe mediante unha liquidación.

Prema para ver os cálculos do imposto.

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

Se os datos non son correctos, debe modificalos nos
apartados correspondentes e volver a simular.
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Se está a confeccionar a autoliquidación sen
certificado dixital (confección on-line) o cadro
estará visible tal e como se ve na imaxe
“aprazamento-fraccionamento”.

Se desexa solicitar un aprazamento ou
fraccionamento do importe a ingresar debe
marcar o cadro e indicar a cantidade que
apraza ou fracciona no cadro . Pode
solicitar o aprazamento ou fraccionamento de
todo ou parte.

ATENCIÓN: indicando un importe neste cadro está
comunicando á administración que vai presentar unha
solicitude de aprazamento/fraccionamento da débeda
tributaria. En ningún caso se entenderá presentada a
solicitude de aprazamento / fraccionamento pola simple
presentación da autoliquidación.

Prema para ver os cálculos do imposto.

D) Aprazamento-fraccionamento 
(confección on-line)
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Se solicita o aprazamento-fraccionamento de
parte da débeda, o cadro IMPORTE INGRESADO
…. indica a cantidade a ingresar
en algunha das entidades colaboradoras para o
pagamento do imposto ou mediante TPV físico
nas Delegacións de Atriga (só para débedas
inferiores a 3000€),previo á presentación na
oficina xestora do modelo 600 xunto coa
documentación e a solicitude de aprazamento-
fraccionamento.

O cadro                     trasládase ao cadro “TOTAL 
A INGRESAR (9+R)                              que informa 
sobre o importe total da débeda.

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

Se os datos non son correctos, debe modificalos
nos apartados correspondentes e volver a
simular.
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E) Recoñecemento de débeda (confección on-line)

Se está a confeccionar a autoliquidación sen

certificado dixital (confección on-line) estará visible

tal e como se ve na imaxe o cadro “Recoñecemento

de débeda”.

Indicando un importe neste cadro comunica á

administración que recoñece a existencia dunha

débeda derivada da autoliquidación presentada por

ese importe e que non o fai efectivo neste

momento.

A ter en conta:

Se con posterioridade desexa facer o pagamento,

este modelo NON será un documento válido. O

documento de pagamento deberá obtelo na

delegación ou Oficina Liquidadora de Distrito

Hipotecario correspondente.
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Se desexa acollerse ao recoñecemento de débeda
debe marcar o cadro e indicar a cantidade que
recoñece como débeda no cadro .
Pode solicitalo para todo ou parte do importe a
ingresar.

Cando sexa parcial, o cadro IMPORTE INGRESADO
indica a cantidade que ten que

ingresar en calquera das entidades colaboradoras.

O importe do cadro trasládase ao cadro
“TOTAL A INGRESAR (9+R)” que
informa sobre o importe total da débeda.

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

Nesta pantalla ten que cubrir o resto dos datos
necesarios para a declaración.

A operativa da pantalla é a seguinte:

Primeiro debe cubrir os datos e premer
'Validar'.

Se os datos son correctos, prema “Continuar”
para seguir coa declaración.
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Suxeito pasivo: introducir os datos persoais do
contribuínte. Se o usuario entrou con certificado
dixital (opción “presentación telemática”) os
datos xa aparecen cubertos e non se poden
modificar.

Transmitente: ten que introducir os datos
persoais do transmitente.

Se hai máis dun transmitente debe indicalo no
apartado Nº Transm.

Representante: se entrou co perfil de
colaborador social estes datos xa aparecen
cubertos, se entrou sen certificado (opción
confección on-line) e actúa como representante,
débense cubrir.

Neste caso deberá achegar o poder de
representación coa autoliquidación.
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Datos específicos: neste apartado ten que indicar o

número de transmitentes da declaración.

Na lista que se desprega "Emitir documentos en" pode

seleccionar o idioma no que se xerarán os impresos

(Galego/Castelán).

Se o tipo de documento é notarial debe introducir o

notario, notaría, tipo de documento notarial, ano de

protocolo, número de protocolo e número de protocolo bis.

Se autorizou ao notario á remisión en formato electrónico

do documento que incorpora o feito ou negocio suxeito a

tributación, marque a opción.

Na presentación telemática e se autorizou ao notario ao

envío dos documentos notariais, e o usuario desexa que

incorpore á matriz da escritura ou documento notarial o

xustificante de presentación do documento marque tamén

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

Para facer a procura intente utilizar as partes
máis significativas dos nomes, evitando as que
poidan ter acentos ou as abreviaturas. Tamén
pode empregar o carácter especial "_" que
substitúe a unha letra da cadea de procura.

Exemplo:

 Para procurar a XOAN FERNÁNDEZ LÓPEZ
podemos poñer: nome: XOAN apelidos:
FERN_NDEZ L_PEZ,

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

Se, pola contra, devolve máis dun notario,
terase que seleccionar na lista o que
corresponda para obter a lista coas súas
notarías.

As notarías que se propoñen de forma
automática ao elixir o notario son unha axuda
para a introdución dos datos na pantalla. Se
vostede non está de acordo cos datos
propostos pode procurar outra notaría
introducindo un ou todos os parámetros de
procura: provincia, concello e enderezo. Os
concellos amósanse en función da provincia
elixida. Se utiliza o enderezo siga os mesmos
consellos de procura que para o nome e
apelidos dos notarios.

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

Se os datos son correctos, pode seguir coa
declaración. Prema .

Se os datos son incorrectos modifíqueos e

prema de novo .
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Se na pantalla de Datos básicos, apartado de datos específicos, indicouse máis dun transmitente, na
pantalla Relación de Sux. Pasivos/Transmitentes debe introducir os datos persoais dos outros
transmitentes.

Lista de Transmitentes: amosa ao transmitente relacionado na pantalla de “Datos básicos” e aos
outros transmitentes que se darán de alta nas pantallas.

Na parte inferior dereita da liña amósase o número de transmitentes do total a introducir e a
porcentaxe total xa asignada.

2.1.3 Lista de transmitentes
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Tras seleccionar o transmitente relacionado na

pantalla “Datos básicos”, prema .

Deberá cubrir a porcentaxe de participación e

despois premer .

Para modificar calquera outro dato deste

transmitente deberá ir á pantalla “Datos básicos”.

A porcentaxe de participación que transmite cada

transmitente débese entender como se a parte

adquirida polo suxeito pasivo fora o 100%.
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Para o resto dos transmitentes, deberá cubrir

obrigatoriamente todos os campos sinalados

cun asterisco.

Prema para dar de alta os datos dun

novo transmitente.

Prema para modificar os datos do

transmitente seleccionado.

Prema para dar de baixa o

transmitente seleccionado (distinto do

transmitente relacionado na pantalla de “Datos

básicos”).

Prema para gardar os datos.
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Unha vez incluídos todos os transmitentes e

a porcentaxe sexa do 100% (indicarase en cor

verde como indicativo de que é correcto),

prema .
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Exemplo con varios transmitentes

Supoñamos que o suxeito pasivo adquire o

50% dun ben inmoble a dous posuidores do

25% do ben.

No apartado “Porc. a Transmitir” débese

indicar a porcentaxe que adquire o suxeito

pasivo.

Na pantalla “Relación de Sux. Pasivos /

Transmitentes” no apartado “% Part.” de cada

un dos transmitentes deberá indicarse que do

50% adquirido polo suxeito pasivo cada

transmitente transmite o 50%.
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Se está sen certificado dixital (opción confección

on-line), unha vez validados os Datos Básicos

(páxina 73, ou en caso de varios transmitentes

páxina 77) chégase á última pantalla na que se

mostra a autoliquidación en pdf e a seguinte

información:

 O prazo de presentación

 Entidades colaboradoras para facer o

pagamento ou TPV físico nas Delegacións da

Atriga para débedas de importe igual ou

inferior a 3.000€

 Documentación a achegar co modelo 600

 Oficinas onde presentar o imposto.

2.1.4 Confección on-line: obtención da autoliquidación en papel
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O PDF contén os seguintes exemplares:

 Exemplar para a entidade colaboradora

 Carta de pagamento

 Exemplar para a persoa interesada/

Administración.

O exemplar para a entidade colaboradora contén

unicamente o modelo 600, mentres os outros

exemplares están formados por:

• Modelo 600

• Anexo I. Relación de bens

• Anexo II. Relación de transmitentes

• Anexo III. Reducións (de terse aplicado)

• Anexo IV. Bonificacións e deducións (de

terse aplicado).

Non imprima os modelos a dobre cara.
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2.1.5 Presentación telemática: pagamento

Se accedeu con certificado dixital (opción

presentación telemática) e o resultado da

autoliquidación sae a ingresar, unha vez

validados os Datos Básicos (páxina 73 ou en

caso de varios transmitentes páxina 77) chégase

á pantalla de Forma de pagamento.

O pagamento da cota pódese facer efectivo

como se desexe, repartindo o seu importe

como combinación das seguintes modalidades:

– Ingreso telemático

– Domiciliación

– Aprazamento/fraccionamento

– Recoñecemento de débeda

– Pagamento con patrimonio histórico.
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Ingreso telemático: ingresando un importe nese
cadro, despois de premer “Validar” iniciarase o
proceso de pagamento na plataforma de pagamento.

Domiciliación: hai que indicar a entidade na que se
quere facer a domiciliación, o número IBAN e a
cantidade a domiciliar.
Os campos concepto, límite de presentación (indica o
último día que se pode domiciliar o pagamento, 5
días hábiles antes da data límite de presentación do
imposto) e data de cargo (indica o día no que se
cargará o importe domiciliado e correspóndese coa
data límite de presentación do imposto) os indica a
aplicación.

Aprazamento/fraccionamento: indicando un
importe neste cadro está comunicando á
administración que vai presentar unha solicitude de
aprazamento/fraccionamento da débeda tributaria.
En ningún caso se entenderá presentada a solicitude
de aprazamento / fraccionamento pola simple
presentación da autoliquidación.
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Pagamento con patrimonio histórico: Indicando un importe neste cadro comunica á administración que vai

presentar unha solicitude de pagamento da débeda tributaria mediante a entrega de bens do Patrimonio Histórico

Español. En ningún caso se entenderá presentada a solicitude pola simple presentación telemática da

autoliquidación.

Recoñecemento de débeda: Indicando un importe neste cadro comunica á Administración que recoñece a existencia

dunha débeda derivada da autoliquidación presentada por ese importe e que non o fai efectivo neste intre.

Transcorrido o prazo voluntario de pagamento da débeda sen facer efectivo o importe, esixiráselle pola vía de

constrinximento, nas condicións establecidas na normativa tributaria.

A ter en conta: se desexa facer o pagamento posteriormente, este modelo NON será un documento válido. O

documento de pagamento deberase obter na delegación ou Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario

correspondente.
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A ter en conta:

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

2. Ingreso telemático: a conta bancaria coa que se realice o ingreso telemático ten que ter como
titular ao usuario que estea a realizar e asinar a operación de pagamento. É dicir:

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

- Se é un Colaborador Social o que está a presentar e pagar a autoliquidación dun cliente, deberá
figurar como titular da conta que indique para facer o ingreso telemático o propio colaborador
social.
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Unha vez escollida ou escollidas as formas de pagamento e que se indicou o importe en cada
unha delas, hai que premer .

Se a suma dos importes indicados nas diferentes formas de pagamento non cadra co resultado
exacto da cota a pagar aparece unha mensaxe de erro.
Hai que premer no botón para corrixilo.

Se a suma dos importes indicados nas diferentes formas de pagamento cadra co resultado
exacto da cota a pagar móstrase na parte superior “Importe correcto”.
Hai que premer no botón para seguir co ingreso telemático, se se escolleu esta opción,
ou, directamente, coa presentación telemática.
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Se se escolle Ingreso

telemático, logo de premer

“Continuar” aparece á seguinte

pantalla, na que se debe

premer no enlace para acceder

á pasarela de pagamento.

Na seguinte pantalla terá a

opción de escoller entre

pagamento presencial con

NRC (ver páxinas 87 a 92) ou

telemático puro (ver páxinas

93 a 100).

Ingreso telemático
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Se se escolle Ingreso Presencial con NRC hai que seleccionar unha das entidades propostas e, a

continuación, premer no botón .

Presencial con NRC
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Despois de premer “Continuar” aparece a seguinte pantalla na que se obtén o Documento de ingreso

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

Advírtese que o pagamento

deberase realizar na oficina

da entidade colaboradora

seleccionada, que lle

devolverá un número NRC que

identifica o ingreso realizado.

A continuación, o usuario terá

que retomar a operación

accedendo de novo á OVT e

indo a “Operacións

realizadas”, para introducir o

número NRC e rematar a

presentación telemática.
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Documento de ingreso telemático

presencial (Modelo 717): o PDF contén:

 Exemplar para a entidade colaboradora

 Exemplar para o interesado.
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Despois de ingresar na entidade colaboradora o importe correspondente obter o número NRC

débese volver á OVT e acceder a Operacións realizadas :

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.5 Presentación telemática: pagamento



páxina 91

Ao entrar aparecen todas as

operacións realizadas.

Pódense aplicar distintos

filtros: tipo de imposto, data,

estado da operación ou,

incluso, indicar o número de

operación.

Unha vez localizada a

operación “pendente de

ingreso” hai que premer no

símbolo (>).

Na seguinte pantalla, acceda

á pasarela de pagamento.
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Neste apartado móstranse datos

do ingreso non modificables e

outros que ten que completar o

usuario e que verifican que a

operación se realizou: data de

ingreso e NRC (a entidade

colaboradora proporciona ambos

datos).

Unha vez introducidos e validados os datos necesarios prema .
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Telemático: Cargo en conta ou Tarxeta/Bizum

Se se escolle ingreso telemático, pódese realizar de dous xeitos:

— Cargo en conta: o cargo faise nunha conta corrente que o usuario teña nalgunha das

entidades que se dan a elixir.

— Tarxeta/Bizum: o pagamento pódese facer con Tarxeta ou Bizum.
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Cargo en conta: débese elixir

unha das entidades que se

propoñen e prema .

Na seguinte pantalla, introduza o

número de conta e prema
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Na seguinte pantalla, comprobe o IBAN e

prema se todo é correcto.

Abrirase un aviso informando de que se vai

cargar o compoñente de sinatura electrónica.

Prema .
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Abrirase unha nova xanela coa información

de pagamento.

Prema .

Na seguinte pantalla seleccione o certificado

dixital co que asinará o pagamento e prema

.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.5 Presentación telemática: pagamento



páxina 97

Unha vez asinado, a Plataforma de Pago

infórmalle de que o pagamento realizouse

correctamente.

Prema para descargar o recibo de

pagamento.
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Tarxeta/Bizum: escolla como modo

de pagamento a opción

Tarxeta/Bizum na lista que se

desprega.

Prema .

Na seguinte pantalla prema na

opción .
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Abrirase unha xanela avisando de que será

re-dirixido ao TPV Virtual. Se desexa

continuar co pagamento con Tarxeta/Bizum

prema .

Seleccione a forma de pagamento:

o Pagamento con tarxeta

o Bizum
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Pagamento con tarxeta.

Límite para pagamentos con tarxeta de 3.000 €

Cubra os datos:

 Tarxeta

 Data caducidade (MM/AAAA)

 Código seguridade

A continuación, prema .

A confirmación do pagamento con Tarxeta permite

obter da entidade bancaria un resgardo cos datos

da operación de pagamento electrónico
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Realizado o pagamento correctamente, prema para descargar o recibo de pagamento.
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Bizum.

Límites para pagamentos con Bizum:

 1.500 € por operación,

 2.500 € por persoa e día e

 9.000 € por persoa e mes.

Límites que cada entidade bancaria estableza

para seus clientes.

Non dispoñible para pagamentos inferiores a 1 €.

Para continuar prema .

Entidades bancarias pagamento con Bizum
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O pagamento por Bizum, re-dirixe a diferentes pantallas,

en función do control de acceso/autenticación (dobre

factor) asociado á entidade bancaria da persoa usuaria.

Algunhas entidades requiren aceptar a transacción

mediante a aplicación móbil e outras introducir unha

clave (catro díxitos)
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Realizado o pagamento correctamente, prema para descargar o recibo de pagamento.
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2.1.6 Presentación telemática: presentación 

Despois de que se fixo o ingreso telemático,

(xa sexa mediante ingreso con NRC, cargo en

conta ou pagamento con tarxeta), se indicou

un importe a domiciliar ou a

aprazar/fraccionar, ou non exista cota a

ingresar, hai que realizar a presentación

telemática. O programa conducirá

directamente a esa pantalla despois de

realizar calquera das accións anteriores.
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Despois de premer aparece a seguinte pantalla para que seleccionar o certificado

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

chégase á seguinte pantalla e obtense

a autoliquidación na que figurará o

número de expediente e a data de

presentación e, en caso de tratarse dun

documento notarial e ter indicado na

páxina de “Datos básicos” que se

autorizou ao notario a remisión do

documento notarial, tamén se obtén a

dilixencia de presentación.
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Cando o documento que conteña o feito

impoñible non sexa notarial ou, no caso de

selo, non se se autorizase ao Notario a súa

remisión, aparecerá a seguinte pantalla,

na que se mostra a autoliquidación na que

figurará o número de expediente e a data

de presentación e, a maiores, infórmase

que a documentación complementaria

deberase presentar a través do servizo

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

ASOCIADA Á PRESENTACIÓN DUN

IMPOSTO (existe un enlace na parte

inferior que conduce a ese servizo) (ver

páxinas 114 e seguintes).
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2.1.7 Varios suxeitos pasivos: Importar autoliquidación previa

Cada suxeito pasivo deberá cubrir unha autoliquidación
pola porcentaxe de transmisión que lle corresponda.

Se na operación intervén mais dun suxeito pasivo, unha
vez feita a primeira autoliquidación, prema en “Importar
Aut. Previa” , na pantalla “Simulación: Cálculo
do imposto”, e recuperaranse os datos da primeira
autoliquidación para modificar os que sexan precisos para
facer a segunda; o nome do suxeito pasivo, a porcentaxe
de transmisión…

As opcións para recuperar a primeira autoliquidación
poden ser:
 1ª opción: Código seguro de verificación, no caso de

autoliquidación telemática.
 2ª opción: Introducir determinados datos da primeira

autoliquidación:
• Nº operación: número de autoliquidación
• Suxeito pasivo: NIF
• Data de devindicación.

Prema para continuar.
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2.1.8 Liquidación complementaria
 Sen certificado

 Con Certificado / Colaborador social.

Sen Certificado: cubra os datos da pantalla

“Simulación: Cálculo do Imposto” conforme os

declarados na liquidación presentada e

modifique os que dan lugar á declaración

complementaria. No apartado “Datos

liquidacións complementarias” prema

Complementaria e cubra:

• Número documento: número da

autoliquidación primeira; Número do

MODELO 600.

• Data de presentación da primeira

liquidación presentada.

Prema para continuar coa liquidación.
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Se a primeira liquidación foi con ingreso, prema
no apartado “Total bonif. e deducións” e cubra
o Código Z [Véxase a páxina 59].

Incluído o importe a deducir da cota anterior
prema .............. e continúe conforme indica a
páxina 61.
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Con certificado /colaborador social. 

Para presentar unha liquidación
complementaria, no caso de contribuíntes
particulares, é necesario que o suxeito pasivo
da liquidación anterior coincida co NIF do
certificado ou, no caso de colaborador social, é
necesario que fose tamén o presentador da
liquidación anterior.
No caso de ser distinto o colaborador social
deberase facer a liquidación complementaria
sen certificado.

So deberá cubrir os seguintes datos:
 Data de devindicación

 Tipo de documento

 Valor declarado
 Valor de contrato

 Complementaria

 Número de liquidación.
Prema .
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Se a anterior autoliquidación deu lugar a ingreso

o programa cobre automaticamente a Dedución

por cotas anteriores (Código Z).

Se a liquidación é correcta prema “Continuar”.

Nota: non se poderá facer una liquidación
complementaria con certificado / colaborador social onde
o que se modifica é a Clave/concepto.

Lembre que declaración complementaria é

aquela que da lugar a un maior ingreso en

relación á anterior presentada.

Se non hai maior ingreso deberase presentar

segundo os casos ou rectificación de

autoliquidación ou devolución de ingresos

indebidos.
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2.2. Consulta de transmisións

(O funcionamento será igual para Cidadáns, Empresas e profesionais e Colaboradores sociais)

Nesta pantalla figurarán as operacións
realizadas ben como suxeito pasivo ou ben
como colaborador social para o suxeito pasivo
indicado.

Lista dos expedientes atopados cos
criterios de procura establecidos. Prema
sobre o número de liquidación e poderá ver
a súa desagregación.

O listado avanzará premendo o botón coa
frecha cara abaixo ou premendo o botón
“Consultar”. Para retroceder no listado
haberá que premer o botón coa frecha
para arriba.
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Unha vez que prema na operación que se

quere consultar móstrase a pantalla da

dereita, na que se pode ver a desagregación

da liquidación.

Pódese obter unha copia da autoliquidación

premendo “Imprimir”.
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2.3 Operacións realizadas

Nesta pantalla vemos todas as operacións

realizadas. Podemos aplicar distintos

filtros: tipo de imposto, data, estado da

operación ou, incluso, indicar o número de

operación.

Se o estado é Declaración presentada,

premendo sobre o nº de operación ou sobre o

símbolo (>) poderá reimprimila e, se o estado é

Pendente de ingreso, poderá retomar a

operación para realizar o ingreso e continuar

coa presentación (ver páxinas 90 a 92).

(O funcionamento será igual para Cidadáns, Empresas e profesionais e Colaboradores sociais)

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.4 Grupos de bens. Transmisións

Previa á liquidación do imposto e

sempre con certificado pódese crear un

grupo de bens seguindo o indicado nas

páxinas 35 a 40.

Recorde que no caso de actuar sen

certificado o grupo de bens só se pode

crear na propia sesión para liquidar o

imposto.

(O funcionamento será igual para Cidadáns, Empresas e profesionais e Colaboradores sociais)

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.5 Presentación documentación asociada
(O funcionamento será igual para Cidadáns, Empresas e profesionais e Colaboradores sociais)

A través deste servizo o usuario, que actuou por medios
electrónicos, presentará, se é o caso, a documentación
que debe achegarse no momento da presentación da
autoliquidación e formará unha unidade documental co
modelo de autoliquidación.

A aplicación permite a presentación da devandita
documentación durante os 5 días seguintes á
presentación da autoliquidación.

Na páxina inicial indícanse os
pasos a seguir no proceso de
presentación: cubrir os datos da
solicitude (identificación do
obrigado tributario e número de
autoliquidación), anexado da
documentación (documentos PDF
ou imaxes JPG dun tamaño
inferior a 5 Mb) e presentación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.5.1 Solicitude

Neste primeiro paso móstranse os datos do obrigado tributario cubertos cos datos do certificado do

usuario, no caso de que estes datos non se correspondan cos datos do obrigado real, deberíase

modificar o NIF e, a continuación, o resto de campos persoais (polo menos os obrigatorios).

Introducir o número da autoliquidación á que vai asociar a documentación.

Opcionalmente, pódese engadir algunha observación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.5.2 Anexado

Para anexar a documentación

débese seleccionar o tipo de

documento que desexa anexar e,

a continuación, premer o botón

“Anexar” e seleccionar o

documento para achegalo.

Se a presentación faise co perfil

de colaborador social, débese

engadir obrigatoriamente un

documento de representación, no

caso de que non se faga

amosarase un aviso cando se

tente avanzar ao seguinte paso.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.5.2 Anexado
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Unha vez engadida a documentación, pódese descargar no PC do usuario ou eliminar, se se subiu

por erro, dende os botóns da columna “Accións” da táboa.

Cando finalice subida de ficheiros, pódese continuar a presentación premendo o botón “Seguinte”.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.5.2 Anexado
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2.5.3 Presentación
Neste apartado poderase ver un resumo cos datos da solicitude: obrigado tributario, representante,

motivo e estado da solicitude e o número de solicitude xerado.

Ademais, poderá descargar un PDF co borrador da solicitude, para revisar os datos en detalle.

Se todo é correcto e está de acordo cos datos presentados débese premer o botón "Presentar" para

finalizar o proceso.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez que prema o botón “Presentar” solicitarase confirmación para asinar de forma electrónica

a solicitude.

Unha vez asinada a presentación, móstrase o estado como “Presentada” e permítese descargar o

formulario de presentación en PDF (amósase na seguinte páxina).

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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AD0 - TRANSMISIÓN ACCIÓNS

AP0 - ANOTACIÓNS PREVENTIVAS

AR0 - ARRENDAM. PREDIOS RÚSTICOS

AU0 - ARRENDAM. PREDIOS URBANOS

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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CA0 - CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS

DG0 - DEREITOS REAIS DE GARANTÍA

DN0 – SEGREGACIÓN

DN1 – AGRUPACIÓN

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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DN2 - DECLARACIÓN OBRA NOVA

DN3 - DIVISIÓN HORIZONTAL

DN4 - ENTREGAS SUXEITAS A IVE

DN5 - OUTROS DOCUMENTOS NOTARIAIS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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DN6 - PRES. HIPOTEC. OUTORGADOS E.F.

DNB - OBRA NOVA VIV. HAB. LIM.PAT.

DNC - PREST. HIP. VIV. HAB. LIM. PAT.

DNE - OBR.NOVA VIV. HAB. DISCAP>=65%

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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DNF - PREST. HIP. VIV. HAB. DISCA>=65%

DNG - DEREITOS REAIS GARANTÍA SGR

DNK - OBR. NOVA VIV. HABI. VIOLEN. XÉN

DNU – PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. FAM. NUM.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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DNV - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. MENOR 36 DNZ – OBRA NOVA VIV. HAB. MENORES 36

DNY – OBRA NOVA VIV. HAB. FAM. NUM. FZ0- FIANZAS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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ONS - OPER. NON SUX. DECL. INTER. PN1 – PENSIÓN A CAMBIO DE BENS

PN0 – PENSIÓNS PO0 – PRÉSTAMOS E OBRIGAS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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RN4 - ENT. SUXEIT. IVE P. RENUN/EX SO1 - AUMENTO CAP. SOC. NON ANÓN.

SO0 - CONSTIT. SOC. NON ANÓNIMA SO2 – DISOLUCIÓN SOC. NON ANÓNIMA

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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SO3 – DIMIN. CAP. SOC. NON ANÓNIMA SO6 – TRASL. SEDE DIRECC. EFECTIVA

SO5 – FUSIÓN SOC. NON ANÓNIMA SO7 - ESCISIÓN

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”



páxina 134

SO8 - APORT. PARA REPOÑER PERDAS SX0 – CONSTITUCIÓN SOC. ANÓNIMA

SO9 – OUTROS DOC. SOC. NON ANÓNIMA SX1 – AUMENTO CAP. SOC. ANÓNIMAS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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SX2 - DISOLUCIÓN SOC. ANÓNIMAS SX5 – FUSIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS

SX3 – DIMIN. CAPITAL SOC. ANÓNIMAS SX6 – ESCISIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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SX7 - APORT. SOCIOS POR PERD. S.A. SX9 – OUTROS DOC. SOC. ANÓNIMA

SX8 – TRASLADO END. OU SEDE S.A. TM0 – TRANS S/MOBLES EXC. AUT-OTR

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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TM1 - ADQ. BIENES USADOS  REVENDA

TM3 – EXP. DOM. ACT. NOTOR. BENS MOBLE

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar outros bens”
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Anexo II. Descrición das Claves/Conceptos.

AD0 - TRANSMISIÓN ACCIÓNS. Transmisión de accións, dereitos de subscrición, obrigas e títulos análogos
AP0 - ANOTACIÓNS PREVENTIVAS. 
AR0 - ARRENDAM. PREDIOS RÚSTICOS. Arrendamentos de predios rústicos.
AU0 - ARRENDAM. PREDIOS URBANOS. Arrendamentos de predios urbanos.
CA0 - CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS. Concesións administrativas e outros conceptos asimilados.
DG0 - DEREITOS REAIS DE GARANTÍA
DN0 – SEGREGACIÓN. Documentos notariais.
DN1 – AGRUPACIÓN. Documentos notariais.
DN2 - DECLARACIÓN OBRA NOVA. Documentos notariais.
DN3 - DIVISIÓN HORIZONTAL. Documentos notariais.
DN4 - ENTREGAS SUXEITAS A IVE. Documentos notariais.
DN5 - OUTROS DOCUMENTOS NOTARIAIS. Documentos notariais.
DN6 - PRES. HIPOTEC. OUTORGADOS E. F. Documentos notariais. Préstamos/créditos hipotecarios outorgados

por entidades financeiras
DN9 - ADQUISICIÓN DE VIVENDA. Documentos notariais. Adquisición de vivenda.
DNA - ADQ. VIV. HAB. LIM. PATRIM. Documentos notariais. Adquisición de vivenda habitual, con límite de

patrimonio
DNB - OBRA NOVA VIV. HAB. LIM. PAT. Documentos notariais. Obra nova de vivenda habitual, con límite de

patrimonio
DNC - PREST. HIP. VIV. HAB. LIM. PAT. Documentos notariais. Préstamo/Crédito hipotecario para vivenda

habitual, con límite de patrimonio.
DND - ADQ. VIV. HAB. DISCAPACIT.>=65%. Documentos notariais. Adquisición de vivenda habitual por persoa

con discapacidade maior ou igual 65%

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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DNE - OBR. NOVA VIV. HAB. DISCAP>=65%. Documentos notariais. Obra nova de vivenda habitual por
persoa con discapacidade maior ou igual 65%

DNF - PREST. HIP. VIV. HAB. DISCA>=65%. Documentos notariais. Préstamo hipotecario para vivenda
habitual por persoa con discapacidade maior ou igual 65%

DNG - DEREITOS REAIS GARANTÍA SGR. Documentos notariais. Dereitos reais garantía para sociedades de
garantía recíproca.

DNJ - ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO. Documentos notariais. Adquisición de vivenda habitual por
vítimas de violencia de xénero.

DNK - OBR. NOVA VIV. HABI. VIOLEN. XÉN. Documentos notariais. Obra nova de vivenda habitual por
vítimas de violencia de xénero.

DNU - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. FAM. NUM. Documentos notariais. Préstamo/Crédito hipotecario para
vivenda habitual de familia numerosa, con límite de patrimonio

DNV - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. MENOR 36. Documentos notariais. Préstamo/Crédito hipotecario para
vivenda habitual de menores de 36 anos, con límite de patrimonio.

DNW - ADQ. VIV. HAB. FAM. NUMEROSAS. Documentos notariais. Adquisición de vivenda habitual para
familia numerosa, con límite de patrimonio.

DNX - ADQ. VIV. HAB. MENORES 36 AÑOS. Documentos notariais. Adquisición de vivenda habitual para
menores de 36 anos, con límite de patrimonio.

DNY - OBRA NOVA VIV. HAB. FAM. NUM. Documentos notariais. Obra nova de vivenda habitual para familia
numerosa, con límite de patrimonio .

DNZ - OBRA NOVA VIV. HAB. MENORES 36. Documentos notariais. Obra nova de vivenda habitual para
menores de 36 anos, con límite de patrimonio

FZ0 – FIANZAS
ONS - OPER. NON SUX. DECL. INTER. Operación non suxeita declarada polo interesado 
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PN0 – PENSIÓNS
PN1 - PENSIÓN A CAMBIO DE BENS. Pensións a cambio de cesión de bens
PO0 - PRÉSTAMOS E OBRIGAS
RN4 - ENT. SUXEIT. IVE P. RENUN/EX. Documentos notariais. Entregas suxeitas ao IVE por renuncia á

exención.
SO0 - CONSTIT. SOC. NON ANÓNIMA. Constitución sociedades non anónimas
SO1 - AUMENTO CAP. SOC. NON ANÓN. Aumento de capital sociedades non anónimas
SO2 - DISOLUCIÓN SOC. NON ANÓNIMA. Disolución sociedades non anónimas
SO3 - DIMIN. CAP. SOC. NON ANÓNIMA. Diminución de capital sociedades non anónimas
SO5 - FUSIÓN SOC. NON ANÓNIMA. Fusión sociedades non anónimas
SO6 - TRASL. SEDE DIRECC. EFECTIVA. Traslado a España da sede ou domicilio social (art. 19 do TR do ITP e

AXD) sociedades non anónimas
SO7 – ESCISIÓN. Escisión sociedades non anónimas
SO8 - APORT. PARA REPOÑER PERDAS. Achegas de socios que non supoñan un aumento do capital social

sociedades non anónimas
SO9 - OUTROS DOC. SOC. NON ANÓNIMA. Outros documentos societarios de sociedades non anónimas.
SX0 - CONSTITUCIÓN SOC. ANÓNIMA. Constitución sociedades anónimas
SX1 - AUMENTO CAP. SOC. ANÓNIMAS. Aumento de capital sociedades anónimas
SX2 - DISOLUCIÓN SOC. ANÓNIMAS. Disolución sociedades anónimas
SX3 - DIMIN. CAPITAL SOC. ANÓNIMAS. Diminución de capital sociedades anónimas
SX5 - FUSIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS. Fusión sociedades anónimas
SX6 - ESCISIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS. Escisión sociedades anónimas
SX7 - APORT. SOCIOS POR PERD. S.A. Achegas de socios que non supoñan un aumento do capital social

sociedades anónimas
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Anexo II. Descrición das Claves/Conceptos



páxina 141

SX8 - TRASLADO END. OU SEDE S.A. Traslado a España da sede ou domicilio social (art. 19 do TR do ITP e
AXD) sociedades anónimas

SX9 - OUTROS DOC.SOC. ANÓNIMA. Outros documentos societarios de sociedades anónimas.
TM0 - TRANS S/MOBLES EXC. AUT-OTR. Transmisións e dereitos reais sobre bens mobles (agás

automóbiles e valores mobiliarios)
TM1 - ADQ. BIENES USADOS REVENDA. Adquisición bens mobles usados para revenda (agás automóbiles e

valores mobiliarios)
TM3 - EXP. DOM. ACT. NOTOR. BENS MOBLE. Expedientes de dominio, actas de notoriedade e actas de

manifestación de bens mobles
TP0 - TRANS. VIVENDAS PROT. OFICIAL. Transmisión de vivendas de protección oficial (agás que lle sexa de

aplicación un tipo reducido)
TQ0 - MULTIPROP. E APROVEI. QUENDAS. Multipropiedade e dereito de aproveitamento por quenda.
TR0 - TRANSM. INM. RÚSTIC. SECAÑO. Transmisións e dereitos reais sobre bens inmobles rústicos secaño
TR1 - TRANSM. INM. RÚSTIC. REGADIO. Transmisións e dereitos reais sobre bens inmobles rústicos regadío
TR2 - TRANSM. OUTROS INM. RÚSTICOS. Transmisións e dereitos reais sobre bens inmobles outros

inmobles rústicos.
TR3 - ACT. NOTORIED. INM. RÚSTICOS. Transmisións e dereitos reais sobre bens inmobles rústicos.

Expedientes de dominio, actas de notoriedade, actas complementarias e certificados de dominio
TS0 - TRAN. INM. RÚST. E URB. P.X.A. Transmisión de inmobles rústicos e urbanos en poxa xudicial,

administrativa ou notarial
TS4 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A.,LIM. PAT. Adquisición de vivenda habitual en poxa xudicial, administrativa ou

notarial, con límite de patrimonio
TS5 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., MEN. 36. Adquisición de vivenda habitual en poxa xudicial, administrativa ou

notarial, por menores de 36 anos con límite de patrimonio

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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TS6 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., DISC>=65. Adquisición de vivenda habitual en poxa xudicial, administrativa ou
notarial, por persoas con discapacidade igual ou superior ao 65% con límite de patrimonio

TS7 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., FAM. NUM. Adquisición de vivenda habitual en poxa xudicial, administrativa ou
notarial, por familias numerosas con límite de patrimonio.

TU0 - TRANSM. INM. URB. SOLARES. Transmisións e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos solares
TU1 - TRANSM. INM. URB. VIVENDAS. Transmisións e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos vivendas
TU2 - TRANSM. INM. URB. LOC/OUTRO. Transmisións e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos locais e

outras edificacións
TU3 - ACT. NOTORIEDADE INM. URBAN. Transmisións e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos

expedientes de dominio, actas de notoriedade, actas complementarias e certificados de dominio.
TU4 - ADQ. VIV. HABIT. DISC.>=65%. Adquisición de vivenda habitual por persoas con discapacidade igual ou

superior ao 65%
TU8 - ADQ. VIV. HABIT. LIM. PATRIM. Adquisición de vivenda habitual con límite de patrimonio
TUA - ADQ. VIV. HABIT. FAM. NUM. Adquisición de vivenda habitual para familias numerosas con límite de

patrimonio
TUB - ADQ. VIV. HABIT. MENOR 36 ANOS. Adquisición de vivenda habitual para menores de 36 anos con

límite de patrimonio
TUC - ADQ. VIV. AREAS RURAIS. Adquisición de vivenda en zonas pouco poboadas ou áreas rurais
TUD - ADQ. VIV. HAB. A. RURAIS. LIM. PAT. Adquisición de vivenda habitual en zonas pouco poboadas ou

áreas rurais con límite de patrimonio
TUE - ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO. Adquisición de vivenda habitual por vítimas de violencia de xénero.
TV0 - TRANSMIS. VALORES ART.314 LMV. Transmisión de valores e dereitos de subscrición art. 314 da Lei do

Mercado de Valores.
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AD ALDEA
AL ALAMEDA
AV AVENIDA
BO BARRIO
CE CALLEJUELA/RUELA
CH CHALET/CHALE
CJ CALLEJÓN/CALELLO
CL CALLE/RUA
CM CAMINO/CAMIÑO
CP COOPERATIVA
CR CARRERA/CARREIRA
CT CARRETERA/ESTRADA
CU CUESTA/COSTA
CZ CALZADA
ED EDIFICIO
EL ESCALINATA
GL GLORIETA

LG LUGAR
MC MERCADO
PB POBLADO/POBOADO
PE PLAZOLETA/PRACIÑA
PG POLIGONO
PQ PARQUE
PS PASO
PU PLAZUELA/EIRA
PZ PLAZA/PRAZA
RD RONDA/ROLDA
SC SECTOR
SR SENDERO/CARREIRO
TR TRAVESIA
UR URBANIZACION
VI VIA
VL VILLAS/VILAS
ZO ZONA

Anexo III. Abreviaturas siglas

No campo Siglas (SG) ten que seleccionar algún dos valores seguintes:
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