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1. Acceso á Oficina Virtual Tributaria 

1. Acceso á Oficina Virtual Tributaria 
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Para quen?

• Empresas e profesionais*

• Cidadáns 

• Colaboradores sociais.

* O funcionamento da OVT entrando como

Cidadán ou como Empresa e profesional é igual.

No caso de acceder como colaborador social

apreciaranse certas variacións (explícase máis

adiante).

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

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

- Cidadáns 
- Empresas e Profesionais

Teñen dispoñibles:

• Sen certificado:

 Confección on-line

• Con certificado:

 Presentación telemática

 Consulta de vehículos usados

 Operacións realizadas

 Presentación de documentación asociada

 Solicitude aprazamento/fraccionamento

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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- Colaboradores sociais

Teñen dispoñibles:

• Con certificado:

 Presentación telemática

 Consulta de vehículos usados

 Operacións realizadas

 Descarga de declaracións

 Presentación de documentación asociada

 Solicitude aprazamento/fraccionamento

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 de xeito presencial.

Con Certificado – Presentación telemática

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

telemático.

Precísase dispor de sinatura electrónica.

2.1 Presentación telemática e Confección on-line

2.1 Presentación telemática e Confección on-line
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2.1.1 Consulta Comprador e Vehículo

A) Perfil: Cidadán e Empresas e Profesionais

Esta será a primeira pantalla que

terá que cubrir o usuario tanto coa

opción de presentación telemática

como de confección on-line.

2.1.1 Consulta Comprador e Vehículo
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Terá que escoller entre algún dos seguintes tipos de vehículos:

- Turismo, moto ou scooter adquirido en España

- Turismo, moto ou scooter adquirido fóra de España

- Barco

- Aeronave

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Consulta Comprador e Vehículo



páxina 11

Turismo, moto ou scooter adquirido en España

Neste caso, haberá que cubrir

tamén:

- Ano de compra

- NIF Transmitente

- Nª Matrícula

Ao darlle a “validar” devolve a

marca e o nº de bastidor que

corresponde a esa matrícula.

O usuario ten a opción de escoller

algún dos modelos que se amosan

(non é obrigatorio).

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Consulta Comprador e Vehículo
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Ao darlle a “validar” cruza os datos introducidos polo usuario (NIF transmitente e Nº de

matrícula) de tal xeito que se non coinciden cos que constan na Base de Datos de Tráfico salta a

seguinte mensaxe:

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Consulta Comprador e Vehículo
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Turismo, moto ou scooter adquirido fóra de  España*
Barco
Aeronave

No resto das opcións arriba indicadas, non se pide ningún dato de validación. Unha

vez escollida a opción, dáselle a Continuar.

* Ver páxina seguinte

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Consulta Comprador e Vehículo
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Turismo, moto ou scooter adquirido fóra de  España

Non se permite presentar de forma telemática autoliquidacións de vehículos adquiridos

fóra de España.

En caso de ter entrado por “Presentación telemática”, ao escoller esta opción sae a

seguinte mensaxe de advertencia:

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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B) Perfil: Colaborador social

Esta será a primeira pantalla que terá

que cubrir o usuario.

A maiores dos datos do vehículo, tal e

como se describiu nas diapositivas

anteriores (o funcionamento é o

mesmo para todos os tipos de

vehículo), hai que cubrir os datos do

comprador:

• NIF

• 4 letras consecutivas do nome ou

apelidos ou da razón social

2.1.1 Consulta Comprador e Vehículo
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Neste caso, o nome do comprador co

que se corresponde o NIF é Isabel Vila

Rodríguez, polo que habería que indicar

nesas 4 letras: por exemplo, ISAB, VILA

ou outra combinación de 4 letras

consecutivas.

Ao darlle a “Validar” cobre o resto dos

datos.

2.1.1 Consulta Comprador e Vehículo
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2.1.2 Simulación: Cálculo do imposto

Esta pantalla é igual para os tres tipos de

perfís: Cidadán, Empresas e Profesionais e

Colaboradores Sociais.

Unha vez cubertos os datos, tal e como se

explica nas seguintes páxinas, ao premer no

botón amosaráselle o cálculo do

imposto.

Total a Ingresar: indica o importe a ingresar.

Se está de acordo cos datos que se amosan, hai

que premer o botón para seguir coa

liquidación do imposto.

Se os datos non son correctos, debe modificalos

nos apartados correspondentes e volver a

calcular.

2.1.2 Simulación: Cálculo do imposto
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Débese introducir o concello correspondente ao enderezo fiscal do comprador do vehículo.

Se a forma de acceso foi con certificado dixital, estes datos xa estarán cubertos. Non se

poderán modificar xa que se corresponderán co concello e provincia que consta na nosa base

de datos para o seu enderezo fiscal.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.2 Simulación: Cálculo do imposto
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• Data matriculación: xa aparecerá cuberta (segundo o que figura na Base de Datos de Tráfico), salvo os
adquiridos no estranxeiro.

• Data 1ª Matriculación: só é necesario cubrila cando o vehículo fose rematriculado.
• Anos de circulación: calcúlao automaticamente o programa.
• Valor declarado: correspóndese co valor declarado polo interesado do ben transmitido.
• Valor contrato: o que figure no contrato de compravenda.
• Porcentaxe de participación: refírese á porcentaxe do vehículo que se adquire. O valor declarado e de contrato

debe ser o que corresponda á participación adquirida.
• Potencia fiscal, Potencia Kw, Cilindrada e Motor: cólleos a aplicación de forma automática segundo o modelo

escollido.
• Redución: aplícase no caso de que o vehículo estivera dedicado exclusivamente durante máis de 6 meses dende a

primeira matriculación, ás actividades de ensinanza de condutores mediante contraprestación ou de aluguer de
vehículos sen condutor, ou ben tivera a condición, segundo a lexislación vixente, de taxi, autotaxi ou autoturismo.

Tipo: Coche

• Data compra: a que figure no contrato
• Marca: xa aparecerá cuberta (segundo o

que figura na Base de Datos de Tráfico),
salvo os adquiridos no estranxeiro.

• Modelo: teno que escoller o usuario salvo
que xa o escollese na pantalla anterior.
Os modelos que se mostran son os que
figuran na Orde de prezos medios que
publica cada ano o Ministerio de Facenda.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.2 Simulación: Cálculo do imposto
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OUTRA MARCA OU MODELO: se o modelo non figura entre os que se mostran no listado, podemos

escoller a opción “OUTRA MARCA OU MODELO”. Desta forma cubriranse de xeito automático os

seguintes recadros segundo os datos que constan na Base de Datos de Tráfico:

- Marca

- Modelo

- Potencia Fiscal

- Cilindrada

- Motor

O usuario terá que cubrir “Potencia Kw” a maiores dos datos “Valor declarado” e “Valor contrato”.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.2 Simulación: Cálculo do imposto
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• Valor contrato: o que figure no contrato de compravenda.
• Porcentaxe de participación: refírese á porcentaxe do vehículo que se adquire. O valor declarado e de contrato

debe ser o que corresponda á participación adquirida.
• Potencia fiscal, Potencia Kw, Cilindrada: cólleos a aplicación de forma automática segundo a cilindrada

escollida.
• Motor: débese seleccionar o que corresponda.

Tipo: Moto
• Data compra: a que figure no contrato
• Marca: MOTO (pero xa aparecerá cuberta

coa validación que se fixo na páxina
anterior), salvo as adquiridas no
estranxeiro.

• Modelo: débese seleccionar o tramo de
cilindrada no que está. Este campo só
poderá quedar baleiro no caso de motos
eléctricas.

• Data matriculación: xa aparecerá
cuberta (segundo o que figura na Base de
Datos de Tráfico), salvo as adquiridas no
estranxeiro.

• Data 1ª Matriculación: só é necesario
cubrila cando o vehículo fose re-
matriculado.

• Anos de circulación: calcúlao
automaticamente o programa.

• Valor declarado: correspóndese co valor
declarado polo interesado do ben
transmitido.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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• Anos de circulación: calcúlao automaticamente o programa.
• Valor declarado: correspóndese co valor declarado polo interesado do ben transmitido.
• Valor contrato: o que figure no contrato de compravenda.
• Porcentaxe de participación: refírese á porcentaxe do vehículo que se adquire. O valor declarado e de contrato

debe ser o que corresponda á participación adquirida.
• Motores (nº, anos, potencia e tipo): débeo cubrir o usuario.
• Eslora, manga e vela: cólleos a aplicación de forma automática segundo o modelo escollido.

Tipo: Barco
• Data compra: a que figure no

contrato.
• Marca: débese seleccionar unha das

que sae no listado. Se non figura
escollerase “OUTRA MARCA OU
MODELO” e nese caso aparecerán
dous novos recadros, un para a marca
e outro para o modelo que deben ser
cubertos polo usuario (campos
libres).[Ver imaxe].

• Modelo: débese seleccionar un dos
que sae no listado. Os modelos que se
mostran son os que figuran na Orde de
prezos medios que publica cada ano o
Ministerio de Facenda.

• Data matriculación: débea indicar o
usuario.

• Data 1ª Matriculación: só é necesario
cubrila cando o vehículo fose re-
matriculado.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Tipo: Avión (IMPORTANTE: no caso de adquirir unha aeronave, o programa soamente lle 
permitirá a confección on-line)
• Data compra: a que figure no contrato.
• Marca e Modelo: débeos cubrir o usuario.
• Data matriculación: débea indicar o usuario.
• Data 1ª Matriculación: só é necesario cubrila cando o vehículo fose re-matriculado.
• Anos de circulación: calcúlao automaticamente o programa.
• Valor declarado: correspóndese co valor declarado polo interesado do ben transmitido.
• Valor contrato: o que figure no contrato de compravenda.
• Porcentaxe de participación: refírese á porcentaxe do vehículo que se adquire. O valor

declarado e de contrato debe ser o que corresponda á participación adquirida.
• Motores (nº, potencia e marca), peso máximo despegue e peso máximo baleiro: débeo cubrir

o usuario.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Por defecto aparece seleccionado “Non exento”. Non obstante, o usuario ten a opción de

seleccionar “Exento ou non suxeito”. Neste caso, despois de premer no cadro laranxa

“Cargar Motivos de Exención” debe escoller na lista que se desprega “Motivo” o que

corresponda .

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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En primeiro lugar móstrase a efectos
informativos, a partir dos datos introducidos do
vehículo, a valoración do mesmo segundo a Orde
que anualmente aproba o Ministerio de Facenda:
- Val. Fiscal 1º ano do vehículo.
- Valor fiscal: que se corresponderá co actual.

Base Impoñible (BI):
Tomarase como base impoñible o valor declarado
ou o valor do contrato, o maior dos dous.
Se o valor fiscal é superior ao valor tomado como
BI móstrase a seguinte mensaxe de advertencia en
cor vermella “ O valor fiscal é superior ao tomado
como base impoñible”.

Se se desexa modificar o valor da base impoñible,
débese modificar o valor declarado ou o valor do
contrato e volver a premer no botón “Calcular”.

Se o usuario decide continuar sen modificar o valor
declarado sairá unha mensaxe de advertencia (ver
páxina seguinte)

A) Coche que figura na Orde de prezos medios do Ministerio 

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez que se amosa esta segunda mensaxe de advertencia, o usuario ten 2 opcións:

A) Continuar a declaración cos datos que introduciu na páxina anterior, ou

B) Volver á páxina anterior para modificar o valor declarado.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Móstrase igualmente a efectos

informativos o valor fiscal así como a

base impoñible tomada do maior

entre o valor declarado e o valor de

contrato.

Se ben, como neste caso, ao ter o

automóbil un uso igual ou superior a

15 anos, e unha cilindrada inferior a

1.599 cc., xa non figura tipo de

gravame e aplícase a cota fixa que

lle corresponde.

B) Coche con cota fixa

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Ao non escoller un dos modelos que figura

na Orde de prezos medios do Ministerio,

cargáronse os datos que figuran na Base

de Datos de Tráfico. Neste caso non se

mostra o valor fiscal.

Base Impoñible (BI):

Tomarase como base impoñible o valor

declarado ou o valor do contrato, o maior

dos dous.

C) Coche que non figura na Orde de prezos medios do Ministerio

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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En primeiro lugar móstrase a efectos informativos,
a partir dos datos introducidos do vehículo, a
valoración do mesmo segundo a Orde que
anualmente aproba o Ministerio de Facenda:
- Val. Fiscal 1º. Ano do vehículo.
- Valor fiscal: que se corresponderá co actual.

Base Impoñible (BI):
Tomarase como base impoñible o valor declarado
ou o valor do contrato, o maior dos dous.

Se o valor fiscal é superior ao valor tomado como BI
móstrase a seguinte mensaxe de advertencia en cor
vermello “ O valor fiscal é superior ao tomado como
base impoñible”.

Se se desexa modificar o valor da base impoñible,
debe modificar o valor declarado ou o valor do
contrato e volver a premer no botón “Calcular”.

Se o usuario decide continuar sen modificar o valor
declarado sairá unha xanela de advertencia (ver páx.
26).

D) Moto

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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En primeiro lugar móstrase a efectos
informativos, a partir dos datos introducidos,
a valoración fiscal da embarcación segundo a
Orde que anualmente aproba o Ministerio de
Facenda.

Base Impoñible (BI):
Tomarase como base impoñible o valor
declarado ou o valor do contrato, o maior dos
dous.

Se o valor fiscal é superior ao valor tomado
como BI móstrase a seguinte mensaxe de
advertencia en cor vermello “ O valor fiscal é
superior ao tomado como base impoñible”.

Se se desexa modificar o valor da base
impoñible, debe modificar o valor declarado
ou o valor do contrato e volver a premer no
botón “Calcular”.

Se o usuario decide continuar sen modificar o
valor declarado sairá unha xanela de
advertencia (ver páx. 26).

E) Barco que figura na Orde de prezos medios do Ministerio 

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Ao non escoller un dos modelos que
figura na Orde de prezos medios do
Ministerio, cargaranse os datos que
figuran na Base de Datos de Tráfico.
Neste caso non se mostra o valor fiscal.

Base Impoñible (BI):
Tomarase como base impoñible o valor
declarado ou o valor do contrato, o
maior dos dous.

Do mesmo xeito funciona para os avións
(debido a que non figuran na Orde de
prezos medios) polo tanto non se
mostra un valor fiscal. A única diferenza
coa imaxe da dereita será o tipo de
gravame que en lugar do 1 % que se
aplica aos barcos, aplícaselle un 8%.

F) Barco que non figura na Orde de prezos medios do Ministerio

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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G) Importe recarga/Xuro recarga

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 de recarga calcúlase
aplicando á cota ingresar as porcentaxes
previstas no artigo 27 da LXT, sen
aplicar a redución prevista no apartado 5
de dito artigo.

Se o desexa pode modificar estes
valores e deberá seleccionar a cuadrícula
"Aplicar recarga indicado polo usuario"
para calcular de novo o total a ingresar.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Para modificar estes valores seleccione a
cuadrícula "Aplicar recarga indicada polo
usuario“ e poderá modificar ou eliminar as
cantidades nos recadros:

 Importe recarga
 Xuro recarga

Para que se apliquen os cambios hai que 
volver a premer no botón                 .

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Se está confeccionando a autoliquidación sen
certificado dixital (confección on-line) estará
visible tal e como se ve na imaxe o recadro
“aprazamento-fraccionamento”.

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

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

Prema para mostrar os cálculos do
imposto.

H) Aprazamento-fraccionamento (confección on-line) 

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Se solicita o aprazamento-fraccionamento de
parte da débeda, o recadro IMPORTE
INGRESADO indica a cantidade que ten que
ingresar en calquera das entidades
colaboradoras para o pago do imposto, previo á
presentación na oficina xestora do modelo 620
xunto coa documentación e a solicitude de
aprazamento-fraccionamento.

O recadro trasládase ó recadro
“TOTAL A INGRESAR”, que informa sobre o
importe total da débeda.

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.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Se está confeccionando a autoliquidación sen

certificado dixital (confección on-line) estará

visible tal e como se ve na imaxe o recadro

“Recoñecemento de débeda”.

Indicando un importe neste recadro comunica á

administración que recoñece a existencia dunha

débeda derivada da autoliquidación presentada

polo devandito importe e que non fai efectivo o

seu importe neste momento.

A ter en conta:

Se con posterioridade se desexa facer o pago,

este modelo NON será un documento de pago

válido. O documento de pago deberá obterse

na delegación ou Oficina Liquidadora de

Distrito Hipotecario correspondente.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Se desexa acollerse ó recoñecemento de
débeda debe marcar o recadro
“Recoñecemento de débeda” a cantidade que
recoñece como débeda. Pode solicitalo para
todo ou parte do importe a ingresar.

Cando sexa parcial, o recadro “IMPORTE
INGRESADO” indica a cantidade que ten que
ingresar en calquera das entidades
colaboradoras.

O recadro trasládase ó recadro
“TOTAL A INGRESAR” 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.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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2.1.3 Datos Básicos

Comprador: se o usuario entrou con certificado
dixital (opción “presentación telemática”) os datos
xa aparecen cubertos e non se poden modificar.
Se o usuario é un colaborador social, os datos do
comprador tamén aparecen cubertos porque xa se
validaron na primeira pantalla “Consulta
comprador vehículo” (ver páx. 16).

Vendedor: deberanse de cubrir os datos do
vendedor . No caso de vehículos adquiridos fóra de
España o NIF do vendedor non é dato obrigatorio.

Características técnicas:
- Coches e motos: Nº Matrícula e Nº Bastidor.
Para os adquiridos en España, xa aparecen
cubertos cos datos que constan na Base de datos
de Tráfico porque xa se validaron na primeira
pantalla .Para os adquiridos fóra de España
haberá que cubrilos.
-Barcos e Avións: Nº Matrícula. Deberase de
cubrir.

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, débeos cubrir.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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2.1.4 Confección on-line: Obtención da 

autoliquidación en papel

Se estamos sen certificado dixital (opción

confección on-line), unha vez validamos os

Datos Básicos e prememos no botón

“Continuar” , chegamos á última pantalla na

que se mostra a autoliquidación en pdf así

como as instrucións para o seu pagamento

e presentación.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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O PDF contén 3 exemplares do modelo 620:

 Carta de pago

 Exemplar para a entidade colaboradora

 Exemplar para a persoa 

interesada/Administración.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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2.1.5 Presentación telemática: 

Pagamento e presentación

Se estamos con certificado dixital (opción

presentación telemática) unha vez validados os

Datos Básicos (ver páx. 34) prememos no botón

“Continuar” e chegamos 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

- Pago con patrimonio histórico

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Ingreso telemático: ingresando un
importe nese recadro, unha vez que lle
damos a “Validar” iniciarase o proceso de
pagamento na plataforma de pago.

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 recadro
estalle comunicando á Administración

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

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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Recoñecemento de débeda: indicando
un importe neste recadro comunica á
Administración que recoñece a
existencia dunha débeda derivada da
autoliquidación presentada polo dito
importe e que non fai efectivo o seu
importe neste intre. Transcorrido o
prazo voluntario de pagamento da
débeda sen facer efectivo o seu
importe, esixiráselle pola vía de
constrinximento, nas condicións
establecidas na normativa tributaria.
A ter en conta:
Se con posterioridade se desexa facer o
pago, este modelo NON será un
documento de pago válido. O
documento de pago deberá obterse na
delegación ou Oficina Liquidadora de
Distrito Hipotecario correspondente.

Pago con patrimonio histórico: Indicando un importe neste recadro comunica á administración
que vai presentar unha solicitude de pagamento mediante a entrega de bens do Patrimonio
Histórico Español da débeda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada a solicitude pola
simple presentación telemática da autoliquidación.
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A ter en conta:

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

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

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

- Se é un Colaborador Social o que está presentando e pagando a autoliquidación dun cliente, deberá figurar
como titular da conta que indique para facer o ingreso telemático o propio colaborador social.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez escollida ou escollidas as formas de pagamento e que temos indicado o importe en
cada unha delas, hai que premer no botón

Se a suma dos importes indicados nas diferentes formas de pagamento non cadra co resultado
exacto da cota a pagar salta 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, no caso de ter escollida esta opción, ou,
directamente coa presentación telemática.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Se escollemos Ingreso

telemático, logo de darlle a

“Continuar” chegamos á

seguinte pantalla, na que

teremos opción de escoller

pagamento presencial con

NRC (ver páx. 47 á 52) ou

telemático puro (ver páx.

53 á 60).

Ingreso telemático

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Se escollemos Ingreso Presencial con NRC hai que seleccionar unha das entidades propostas e a 

continuación premer no botón                            .                              

Ingreso presencial con NRC

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez lle deamos a “Continuar” chegamos á seguinte pantalla na que obtemos o Documento de

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

Advírtese que o pagamento

deberase realizar na oficina da

entidade colaboradora

seleccionada, que lle devolverá un

número NRC identificativo do

ingreso realizado.

A continuación, o usuario terá que

retomar a operación accedendo

novamente á OVT e indo a

“Operacións realizadas”, para

introducir dito número NRC e

poder finalizar a presentación

telemática.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Documento de ingreso telemático presencial

(Modelo 717): o PDF contén:

 Exemplar para a entidade colaboradora

 Exemplar para o interesado.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez que xa ingresamos na entidade colaboradora o importe correspondente e esta nos

facilitou o número NRC volvemos á OVT e imos a Operacións realizadas:

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Ao entrar vemos todas as

operacións que realizamos.

Podemos 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 pago.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Neste apartado móstranse datos

non modificables do ingreso e

outros que ten que completar o

usuario e que verifican que a

operación se realizou: data de

ingreso e NRC (ambos

proporcionados pola entidade

colaboradora).

Unha vez introducidos e validados os datos necesarios prema en .

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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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.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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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 .

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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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 .

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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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 620, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez asinado, a Plataforma de Pago

infórmalle de que o pagamento realizouse

correctamente.

Prema para descargar o recibo de

pagamento.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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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

.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Abrirase unha xanela avisando de que

será redirixido ao TPV Virtual. Se desexa

continuar co pagamento con

Tarxeta/Bizum prema .

Seleccione a forma de pagamento:

o Pagamento con tarxeta

o Bizum

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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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

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Realizado o pagamento correctamente, prema para descargar o recibo de pagamento.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Mentres dura o proceso de pagamento, a Plataforma de Pago mostra este aviso.

2.1.5 Presentación telemática: pagamento e presentación



páxina 62

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 disponible para pagamentos inferiores a 1 €.

Para continuar prema .

Entidades bancarias pagamento con Bizum

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Introduza o número de teléfono.
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O pagamento por Bizum, redirixe 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)

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

A confirmación do pago con Bizum permite obter da

entidade colaboradora un resgardo cos datos da

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

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Mentres dura o proceso de pagamento, a Plataforma de Pago mostra este aviso.
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Presentación telemática

Unha vez que se fixo o ingreso telemático, no

seu caso (xa sexa mediante ingreso con NRC,

cargo en conta ou pagamento con tarxeta), se

indicou un importe a domiciliar ou a

aprazar/fraccionar, ou ben, non haxa cota a

ingresar, temos que realizar a presentación

telemática. O programa conduciranos

directamente á pantalla despois de realizar

calquera das accións anteriores.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.5 Presentación telemática: pagamento e presentación



páxina 66

Unha vez que se preme no botón aparece a seguinte pantalla para que seleccione

o certificado dixital co que se asinará a presentación.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez asinada a

presentación chegamos á

seguinte pantalla e obtemos

a autoliquidación na que

figurará o número de

expediente e a data de

presentación.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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2.2 Consulta de vehículos usados

Nesta pantalla figurarán as

operacións realizadas, ben como

suxeito pasivo ou ben como

colaborador social para o suxeito

pasivo indicado.

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

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez que prememos na

operación que queremos consultar

móstrase a pantalla da dereita, na

que se pode ver o detalle da

liquidación, podendo obter unha

copia da autoliquidación premendo

IMPRIMIR.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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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 (>) poderémola

reimprimir e, se o estado é Pendente de

ingreso, poderemos retomar a operación

para realizar o ingreso e a continuación a

presentación (ver páx. 47 e 48).

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

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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2.4 Descarga de declaracións
(Só dispoñible co perfil de Colaboradores Sociais)

Esta pantalla permite xerar ficheiros

comprimidos (ZIP) coas declaracións

seleccionadas mediante os criterios que

decida o usuario.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Para descargar as declaracións

solicitadas hai que premer no

botón MENÚ e a continuación

“Outros contidos”  VISOR DE

LISTADOS.

OVT MODELO 620, 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 que 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 620, 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 se se desexa.

OVT MODELO 620, 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 620, GUÍA DE USUARIO 
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Unha vez engadida a documentación, esta pódese descargar no PC do usuario ou eliminar se foi

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

Cando se finalice coa subida de ficheiros, pódese continuar coa presentación premendo o botón

“Seguinte”.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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2.5.3 Presentación

Neste apartado poderase ver un resumo cos datos da solicitude: obrigado tributario, representante,

motivo, estado da solicitude e 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 620, 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 a descarga do

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

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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