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1. Requisitos técnicos, de uso e acceso

Antes de realizar a presentación dunha autoliquidación asegúrese de cumprir os requisitos técnicos, de uso e acceso 

do portal da OV Tributaria da Atriga, que poderá consultar dende a seguinte ligazón:

https://ovt.atriga.gal/#!/requirimentos_técnicos
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https://ovt.atriga.gal/#!/requirimentos_t%C3%A9cnicos
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2. Acceso á Oficina Virtual Tributaria

Acceso á OVT: ovt.atriga.gal/

https://ovt.atriga.gal/
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Seleccionar perfil de acceso: cidadanía ou colaboradores sociais.

3. Acceso aos servizos



4.1. Acceso ao servizo como cidadán
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4. Solicitude de prórroga de sucesións



4.2. Acceso ao servizo como colaborador social

Páxina 7

Acceso principalmente para xestorías que actúan en representación de cidadáns/empresas ou profesionais.
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4.3 Inicio

Indícanse os pasos a seguir no proceso de presentación: cubrir os datos da solicitude, anexar a documentación e

presentación da solicitude.

Nota: deberase presentar unha solicitude por cada obrigado tributario.
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4.4 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).

Na sección “Identificación”, introducir os

datos do falecido: NIF, nome, primeiro e

segundo apelido e a data de falecemento.

Ademais, é necesario engadir o motivo da

solicitude de prórroga.

Opcionalmente, pódese engadir algunha

información complementaria no campo

“Texto da solicitude”.
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Para avanzar ao seguinte paso, prema o botón "Seguinte“. Se se produce un erro, mostrarase un aviso e unha

mensaxe no campo incorrecto, que haberá que corrixir para poder continuar.
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4.5 Anexado

Neste paso vostede poderase anexar documentación adicional á solicitude, para iso débese seleccionar o tipo de

documento e, a continuación, premer o botón “Anexar” e seleccionar o documento para achegalo.
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Se o usuario do certificado non é o obrigado tributario débese engadir obrigatoriamente un documento de

representación. Tamén é necesario engadir o certificado de defunción.

No caso de que non se engadan os documentos obrigatorios, amosarase un aviso cando se tente avanzar ao

seguinte paso.
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Unha vez engadida a documentación, pódese descargar no PC do usuario ou eliminala, se se  subiu por erro, dende 

os botóns da columna “Accións” da táboa.

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

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

estado da solicitude e o número de solicitude xerado.

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

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

proceso.
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Cando prema o botón “Presentar” solicitarase confirmación para asinar electronicamente a solicitude.
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Unha vez asinada a presentación, móstrase o estado como “Presentada” e permítese descargar o formulario de

presentación en PDF.
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4.7 Formulario de presentación e xustificante



5.1. Acceso ao servizo como cidadán
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5. Solicitude de suspensión de sucesións



5.2. Acceso ao servizo como colaborador social
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Acceso principalmente para xestorías que actúan en representación de cidadáns ou empresas.
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5.3 Inicio

Indícanse os pasos a seguir no proceso de presentación: cubrir os datos da solicitude, anexado da documentación e

presentación da solicitude.

Nota: deberase presentar unha solicitude por cada obrigado tributario.
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5.4 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).

Na sección “Identificación”, introducir os

datos do falecido: NIF, nome, primeiro e

segundo apelido e mais a data de

falecemento.

Ademais, é necesario engadir o motivo

da solicitude de prórroga.

Opcionalmente, pódese engadir algunha

información no campo “Texto da

solicitude”.
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Para avanzar ao seguinte paso, pulse o botón "Seguinte“. Se se prod un erro, mostrarase un aviso e unha

mensaxe no campo incorrecto, que se deberá corrixir para poder continuar.
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5.5 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 achegar.
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Se o usuario do certificado non é o obrigado tributario débese engadir obrigatoriamente un documento de

representación. Tamén é necesario engadir a demanda xudicial pola que se promove o litixio.

No caso de que non se

engadan os documentos

obrigatorios, amosarase

un aviso cando se tente

avanzar ao seguinte paso.
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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 a subida de ficheiros, pódese continuar a presentación premendo o botón “Seguinte”.
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5.6 Presentación

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

da solicitude e o número de solicitude xerado.

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

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

proceso.
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Cando se prema o botón “Presentar” solicitarase confirmación para asinar electronicamente a solicitude.
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Unha vez asinada a presentación, móstrase o estado como “Presentada” e permítese descargar o formulario de

presentación en PDF.
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5.7 Formulario de presentación e xustificante
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Axencia Tributaria de Galicia

www.atriga.gal
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