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I. QÜESTIONS GENERALS. 
 
Este document s’haurà d'emplenar a màquina o amb bolígraf, sobre una 
superfície dura i amb lletres majúscules. 
 
1.1 Quan s'utilitza el model 044-0002? 
 
La taxa a què es referix el present model es meritarà per l'autorització, 
organització o realització dels jocs de casino en establiments ubicats fora dels 
casinos de joc i sales apèndix, a través de terminals en línia. 
 
1.2  Lloc d'ingrés i presentació 
 
L’ingrés es pot efectuar  en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores 
en la recaptació de tributs: 
 
Bankia, Cajas Rurales Unidas-Cajamar, Banc de València, Banco de 
Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, La Caixa, Sabadell-CAM, 
IberCaja, CatalunyaCaixa. 
 
L'exemplar per a l'administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés 
corresponent, s’haurà de presentar-se en la Direcció Territorial d'Hisenda i 
Administració Pública. 
  
II. INFORMACIÓ PER A EMPLENAR EL MODEL 
 
Codi territorial 
 
Heu de consignar el codi de l'òrgan gestor (Direcció Territorial d'Hisenda i 
Administració Pública) on es presente el document, segons les instruccions 
següents: 
 
El codi territorial consta de tres blocs: 
   
    

 
 
- El primer bloc es referix a l'àmbit orgànic (conselleria / organisme autònom). 
    

El seu valor és fix “EH”. 
 
- El segon bloc es referix a l'àmbit territorial (província). 
 

Alacant: 03 
Castelló: 12 
València: 46 

 
- El tercer bloc es referix a l'àmbit gestor (òrgan gestor) 
 

Direcció Territorial d’Hisenda i Administració Pública: 00 
 
 



 
 
 
Òrgan gestor: 
 
Nom de l'òrgan gestor. Per exemple, si es tracta de la Direcció Territorial d' 
Hisenda i Administració Pública, que es correspondria amb el codi territorial EH 
46 00, s'escriurà: D.T. de València. 
 
A – IDENTIFICACIÓ 
 
Hauran de figurar les dades relatives al subjecte passiu. 
 
Si és el cas, es pot adherir al quadre habilitat una etiqueta d'identificació. Es 
poden utilitzar les que facilita l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
(AEAT). 
 
B – AUTOLIQUIDACIÓ 
 
Casella 22: Base imposable corresponent al trimestre objecte de la 
declaració: formada pels ingressos bruts procedents del joc obtinguts en eixe 
trimestre. 
 
Casella 29: Tipus de gravamen: El tipus de gravamen és el 25 per 100 de la 
base imposable. 
 
Casella 28: Total a ingressar: Està formada per l’import resultant de 
multiplicar la base imposable (casella 22) pel tipus de gravamen (casella 29).  
 
Data i firma: s’hi consignaran les dades corresponents al dia, mes i any i la 
firma del subjecte passiu o representant. 
 
 
C – INGRÉS 
 
Dades a consignar per l'entitat col·laboradora on s'efectue el pagament de la 
taxa. 
 
Este document no serà vàlid sense la certificació mecànica o, si no n'hi ha, 
firma autoritzada. 
 


