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1 AUTOLIQUIDACIONS 

Quan s'accedeix a la secció de “Autoliquidacions” es mostra la següent información (veure Figura 1): 

- Crear nova liquidació: permet donar d'alta una nova autoliquidació. 

- Les meves liquidacions: mostra les liquidacions realitzades en qualitat d'interessat. 

- Liquidacions realitzades com a representant: mostra les liquidacions realitzades en qualitat de representant. 

 

 

Figura 1. Consulta/alta autoliquidacions 
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2 Alta d’autoliquidació 

Per a crear una autoliquidació cal prémer el botó de “Crear nova liquidació” (veure Figura 2). 

 

 

Figura 2. Alta autoliquidació 

 

En la següent pantalla seleccionem l'autoliquidació a realitzar (veure Figura 3). 

 

 

Figura 3. Autoliquidacions disponibles 
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A continuació seleccionem si l'autoliquidació la realitzem en qualitat d'interessat o representant i li donem al botó de 

“següent” (Veure Figura 4). 

 

Figura 4. Formulari alta autoliquidació 

 

En la següent pantalla introduïm les dades del fet imposable i bonificació si n'hi hagués. Premem el botó de “Calcular” per 

a veure l'import final de l'autoliquidació (Veure Figura 5). 
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Figura 5. Calcular autoliquidació 

 

A continuació veurem l'import total de l'autoliquidació i procedirem a crear l'autoliquidació prement el botó de “Crear 

autoliquidació” (veure Figura 6). 
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Figura 6. Crear autoliquidació 

 

Una vegada creada l'autoliquidació podrem obtenir la carta de pagament prement el botó de “obtenir la carta de 

pagament”, per a posteriorment anar a l'entitat col·laboradora i realitzar el pagament (veure Figura 7). 

 

 

Figura 7. Obtindre carta de pagament 

 

A continuació es mostra el detall de la carta de pagament (veure Figura 8). 
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Figura 8. Carta de pagament 

Finalment, podrem consulta la nova autoliquidació en situació “Pendent” des de la secció de “Autoliquidacions” (veure 

Figura 9). 

 

Figura 9. Llistat d’autoliquidacions 
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3 Detall de l’autoliquidació 

Mostra la informació referent a: 

- Dades generals: dades comunes a totes les autoliquidacions com a Institució, tipus d'ingrés, referència, data, 

número del rebut i import. 

- Estat del rebut generat. 

- Dades particulars d'aquest rebut: dependrà de la mena d'ingrés del rebut generat 

Depenent de la situació de l'autoliquidació es podrà obtenir la “carta de pagament”, si és una autoliquidació pendent, o el 

“justificant de pagament” si és un autoliquidació pagada (veure Figura 10). 

 

 

Figura 10. Detall de l’autoliquidació 


