
 

INSTRUCCIONS 
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DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ  
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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. 
 
Important: S’utilitzarà un imprés per cada màquina o aparell automàtic que siga 
objecte de declaració per qualsevol dels motius assenyalats en l’apartat 
“Declaració.” 
 
1.1 Quan s'utilitza el model 045? 
 
La taxa a què es referix el present model es meritarà per l'autorització, 
organització o realització del joc mitjançant  màquines o aparells automàtics. 
 
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. 
 
EXERCICI: Es consignaran els quatre dígits de l'any natural a què es referisca 
la declaració. 
 
PERÍODE: Ja que l'ingrés de la taxa es realitzarà en quatre pagaments 
fraccionats iguals, que s'efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos d'abril, 
juliol, octubre i desembre, es consignarà en el quadre superior el trimestre 

corresponent al pagament fraccionat que s'efectua. 1 T, 2T,3T,4T 
 
A – DECLARANT 
 
Figuraran les dades identificatives del declarant empresa operadora. 
 
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 – DECLARACIÓ  
 
Es marcarà amb una “X” el quadre o quadres corresponents a les que motiven 
la presentació de la declaració-liquidació. 
 
C – DADES DE LA MÀQUINA 
 
Es consignaran en les caselles 24 a la 30 totes les dades relatives a la màquina 
per la qual que es presenta la declaració-liquidació; en el supòsit de màquines 
de nova autorització no s'emplenarà la casella 29 “Núm. d'autorització”. 
 
Les caselles 31 a la 34 únicament s'emplenaran en cas de declaració-liquidació 
per substitució d'una màquina donada de baixa definitiva per una altra de nova 
autorització. En este cas, en les caselles 27 a 30 es consignaran les dades de 
la màquina donada de baixa i en les caselles 31 a 34 les de la nova autorització 
que substituirà aquella. 
 
D – LOCAL  
 
En les caselles 35 a la 40 s'emplenaran amb les dades corresponents al lloc 
d'instal·lació de la màquina i a les dades relatives al titular a què es referisca la 
declaració.  
 
E – LIQUIDACIÓ 
 
Casella 41: Quota tributària meritada en l'exercici es consignarà l'import de 
la quota anual legalment establida per a l'exercici de què es tracte en funció del 
tipus de màquina i, si és el cas, del nombre de jugadors i preu màxim de la 
partida: 
 



− En el cas de màquines autoritzades en anys anteriors es consignarà la 
quota anual legalment establida 

− Així mateix, en el cas de màquines de nova autorització produïda en el 
primer semestre de l'any, es consignarà l'import de la quota anual. 

− En el supòsit de màquines de nova autorització posterior a 1 de juliol, 
l'import a consignar serà el 50 per 100 de la corresponent quantia anual. 
Així mateix, en el cas de modificació del preu màxim per partida 
posterior al 30 de juny, es consignarà el 50 per 100 de la quantia anual 
corresponent. 

− Caldrà tindre en compte que en els supòsits de màquines tipus B i de 
tipus C que es troben en situació de suspensió temporal de l'explotació a 
la data de meritació de l'impost, quan l'alçament de la dita suspensió 
produïsca efectes amb posterioritat al 30 de juny, es pagarà el 50% de la 
taxa, que es farà efectiu en els pagaments fraccionats dels mesos 
d'octubre i desembre. 

 
Casella 42: Pagaments fraccionats realitzats: es consignarà la suma de 
pagaments fraccionats que, si és el cas, s'hagen efectuat en trimestres 
anteriors del mateix exercici. 
 
Casella 43: Pagament o pagaments trimestrals a ingressar: Es consignarà 
el pagament fraccionat igual corresponent al trimestre que pertoque.  
 
Casella 44: Diferència per modificació del preu màxim autoritzat per a la 
partida: Es consignarà la quantitat que resulte en el cas que es produïsca la 
modificació del preu màxim de 0,20 euros autoritzat per a la partida de 
màquines tipus B, la quota tributària de 3.832,86 euros, corresponent a un 
jugador, s'incrementarà en 69,96 euros per cada 0,04 euros en què el nou preu 
màxim autoritzat excedisca de 0,20 euros. Si esta modificació es produïx amb 
posterioritat a la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten 
màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze la pujada 
hauran d’autoliquidar i ingressar la diferència de quota que pertoque en la 
forma adequada i dins dels terminis que reglamentàriament es determinen. No 
obstant això, esta autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència esmentada 
si la modificació es produïx després del 30 de juny. (Article quinze. un de la llei 
13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de 
l'Impost sobre la Renda de les persones Físiques i restants tributs cedits 
(DOGV número 3.153, de 31 de desembre). 
 
Casella 46 Total a ingressar: Es consignarà l'import a ingressar, coincident 
amb el que figure en la casella 95 
 
Data i firma.- L'autoliquidació ha de ser firmada pel subjecte passiu o el 
representant quan s'actue a través d'este. En tot cas, s’ha d'indicar-hi la data de 
presentació. 
 
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. 



 


