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EXEMPLAR PARA A ADMINISTRACIÓN

IN
G
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E

S
O

Selo: Data: Número: Importe:

aprazamento/fraccionamentoXUSTIFICANTE DO INGRESO NO TESOURO

(Espacio reservado para la numeración por código de barras)

N.I.F. 1.º Apelido

Provincia

Vía públicaS.G. Número Esc. Andar Porta Concello Cód. Con.

Código Postal

T
R

A
N

S
M

I-
T

E
N

T
E

 (
7) N.I.F. 1.º Apelido Nome

S.G. Número Esc. Andar Porta Concello Cód. Con.

Código Postal

Provincia

2.º Apelido

Vía pública

P
R

E
S

E
N

T
A

-
D

O
R

 (
8) N.I.F. 1.º Apelido Nome

S.G. Número Esc. Andar Porta Concello Cód. Con.

Código Postal

Provincia

Teléfono2.º Apelido

Vía pública

L
IQ

U
ID

A
C

IÓ
N

CONCEPTO IMPORTEValor real de bens e dereitos . . . . . . . .

Cargas deducibles  . . . . . . . . . . . . . . . .

Débedas deducibles  . . . . . . . . . . . . . . .

VALOR NETO (01 - 07 - 08)  . . . . . . . . .

BASE IMPOÑIBLE (11)  . . . . . . . . . . . .

Reducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BASE LIQUIDABLE (23 - 24)  . . . . . . . .

Ata ...................................................... ........................................................

Resto ...............................ó............ % ........................................................

SUMA □30 ....................................................................................

A cumprimentar soamente nos supostos de acumulacions, adquisiciòn da núa propiedade e/ou
extinciòn do usufructo (art. 30 da Lei e 51.2 do regulamento do imposto).

CONCEPTO IMPORTE

Acumulacións de doazóns anteriores . . . . .

BASE LIQUIDABLE TEÓRICA  . . . . . . . . .

COTA

Ata ...................................................... ........................................................

Resto ...............................ó............ % ........................................................

Total cota teórica  . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipo medio Efect gravame □14  x 100  . . . . . . . . . .
□13 

COTA ÍNTEGRA . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coeficiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cota tributaria (30 x 31)  . . . . . . . . . . .

Deducc. exceso de cota (art. 22.1) . . . .

COTA TRIBUTARIA AXUSTADA (32 - 33)  . . .

A DEDUCIR

Deducción dobre imposición interna . . . . . . .

Deducción cotas anteriores . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL A INGRESAR (34 - 35 - 36)

15 %

14

30

22

01

07

08

11

23

24

27

13

31

32

33

34

35

36

38

O suxeito pasivo ou presentador declara baixo a súa responsabilidade que, xunto co documento orixinal, presenta unha copia simple que coincide en tódolos seus termos cos daquel.

----------------------------------------------------------------------------- de -----------------------------------------------------------------------------------de ------------------
SINATURA DO SUXEITO PASIVO OU PRESENTADOR

D
A

T
A

 E
SI

N
A

T
U

R
A

DÍA MES ANO

(2) Espacio reservado para a etiqueta identificativa

(4) Data de nacementoNome2.º Apelido

(6) Patrimonio Preexistente(5) Grupo

IMPOSTO SOBRE 
SUCESIÓNS 
E DOAZÓNS

AUTOLIQUIDACIÓN - DOAZÓNS

Modelo

651
EUROS

(1) DELEGACIÓN DA CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA E FACENDA DE

OFICINA LIQUIDADORA DE
DISTRITO HIPOTECARIO DE



IMPOSTO SOBRE SUCESIÓNS 
E DOAZÓNS

AUTOLIQUIDACIÓN - DOAZÓNS

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRI-LO
MODELO

MODELO 651



Modelo

651
EUROS

INSTRUCCIÓNS

NOTA: EN NINGUN CASO A AUTOLIQUIDACIÓN PODERÁ SER INGRESADA EN BANCOS, CAIXAS OU COOPERATIVAS DE CRÉDITO.

Este impreso deberá cubrirse a máquina ou utilizando bolígrafo, sobre superficie dura e con letras maiúsculas.
A lei e o regulamento a que xenericamente se fai referencia nesta folla de instrucción é a Lei 29/1987, do 18 de decembro, reguladora do imposto sobre
sucesións e doazóns e o Real decreto 1629/1991, do 8 de novembro, polo que se aproba o regulamento do citado imposto.
Están suxeitas a imposto as adquisicións de bens e dereitos por doazón ou calquera outro negocio xurídico “inter vivos” a título gratuíto.
Para acollerse ó réxime de autoliquidación é imprescindible que a autoliquidación se refira á totalidade de bens e dereitos que adquira o donatario do doador.
Unha vez realizado o ingreso, o interesado deberá presentar na oficina xestora, xunto co sobre, orixinal e copia do documento com-
prensivo ou referente ós feitos impoñibles suxeitos ó imposto, así como o exemplar “para o sobre” da autoliquidación.
A autoliquidación deberá presentarse en:
a) Se ten por obxecto exclusivo bens inmobles, onde estes radiquen. Se todos eles están situados fóra de España, a presentación efectuarase na

Delegación de Facenda de Madrid.
b) Se ten por obxecto bens doutra natureza, onde teña a súa residencia habitual o adquirente. Se este non a tivese en España a presentación efectua-

rase na Delegación de Facenda de Madrid.
c) Se nunha mesma escritura concorren distintos bens inmobles ou mobles, a autoliquidación presentarase nas oficinas competentes correspondentes

a cada un deles, se ben a autoliquidación que no seu caso se formule só se referirá ó rendemento producido no seu respectivo territorio.
A presentación deberá efectuarse no prazo de 30 días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que se cause ou celebre o acto ou contrato.

(1). Consigne a delegación de la Consellería de Economía e Facenda ou oficina liquidadora de distrito hipotecario na que se efectúe a presentación.
(2). Se dispón das etiquetas identificativas subministradas polo Consellería de Economía e Facenda pegue unha no espacio reservado para iso en cada un

dos exemplares.
Se non dispón de etiquetas, cubra os datos de identificación do adquirente e xunte á declaración fotocopia da tarxeta acreditativa do N.I.F. ou, no
seu defecto, do D.N.I.

(3). Consigne en expresión numérica a data na que se cause ou celebre o acto ou contrato que orixine a esixibilidade do imposto, utilizando dous dí-
xitos para o día, dous para o mes e os cuatro díxitos para o ano (se a cifra ten un só díxito consígnea precedida de cero).

(4). Consigne a data de nacemento do adquirente.
(5). Consigne o parentesco do adquirente co transmitente.
(6). Consigne o número do grupo en función do seguinte cadro:

Grupo 1: descendentes e adoptados, que sexan menores de 21 anos.
Grupo 2: descendentes e adoptados de 21 ou máis anos, cónxuxes, ascendentes e adoptantes.
Grupo 3: colaterais de segundo e terceiro grao, ascendentes e descendentes por afinidade.
Grupo 4: colaterais de cuarto grao, graos máis distantes e estraños.

(7). Consigne en cifras a contía do patrimonio preexistente do adquirente valorado na data de esixibilidade do Imposto sobre Doazóns conforme ás nor-
mas do Imposto sobre o Patrimonio e tendo en conta as regras do artigo 22.3 da Lei do Imposto. Se non excede de 402.678,11 euros abúndará
con consigna-la expresión “INFERIOR A 402.678,11 euros”.

(8). Consigne os datos do transmitente.
(9). Consigne os datos do presentador.
□01 Consigne o valor real dos bens e dereitos adquiridos por transmisión lucrativa “inter vivos”, suxeita ó Imposto sobre Doazóns. As doazóns con

causa onerosa e as remuneratorias tributarán polo seu importe total; sen embargo, se se establecesen recíprocas prestacións ou se impuxese algún
gravame ó donatario, tributarán como doazón soamente pola diferencia.
No ámbito do artigo 25 da Lei 1/1998, do 26 de febreiro, de dereitos e garantías do contribuínte, e se vostede desexa coñecer cal é o valor real
dos bens inmobles obxecto de transmisión (no caso de vivendas en edificio colectivo, garaxes, trasteiros, e chalés adosados) pode consultar na ofi-
cina xestora que lle corresponda os coeficientes por municipio que se aplican sobre o valor catastral para calcula-lo devandito valor real.
Na doazón por ámbolos doux cónxuxes de bens ou dereitos comúns de sociedade conxugal entenderase para os efectos fiscais que existe unha úni-
ca doazón.

□07 Consignaranse únicamente as cargas ou gravames que aparezcan directamente establecidos sobre os bens e diminúan realmente o seu capital ou va-
lor, como os censos e as pensións. (Artigos 16 da Lei e 36.1 do regulamento do imposto).

□08 Consignaranse só as débedas que estivesen garantidas con dereitos reais que recaian sobre os mesmos bens transmitidos, se o adquirente asumiu
“de forma que fai fe” a obriga de paga-la débeda garantida con liberación do primitivo debedor.

□11 Consigne o resultado da diferencia entre o recadro □01 e a suma dos recadros □07 e □08 .
Nos cadriños reservados para a adquisición da núa propiedade, extinción do usufructo e acumulacións, procederase da seguinte forma:

1. Cando se adquira a núa propiedade, o adquirente consignará no cadriño □13 o valor íntegro dos bens, é dicir, o valor total dos bens sen ter
en conta a porcentaxe que corresponda á núa propiedade.

2. Cando se extinga o usufructo e se consolidase o dominio no primeiro núo propietario non se consignará cantidade algunha nos cadriños □13
e □14 unicamente se consignara no cadriño □15 o tipo medio efectivo de gravame que resultou na adquisición da núa propiedade.

3. Cando existan bens e dereitos que deban acumularse de acordo co establecido no artigo 30.1 da Lei do imposto, o adquirente consignará no
cadriño □13 , o valor total dos bens actualmente transmitidos máis o valor total dos bens que se acumulan. Os bens e dereitos que se acu-
mulan computaranse polo valor comprobado no seu día, aínda que variase no momento da acumulación.

4. Cando concorran nunha mesma doazón, adquisición de núa propiedade e acumulacións, o valor total dos bens virá determinado polo disposto
nos puntos 1 e 3 anteriores.
A esta base liquidable teórica aplicarase a tarifa e a cota resultante consignarase no cadriño □14 , a continuación calcularase o tipo medio efec-
tivo de gravame e consignarase este con inclusión ata de dous decimais no cadriño □15 .

□22 Consignaranse as doazóns efectuadas ó adquirente polo mesmo doador ou trasmitente, no prazo dos tres anos anteriores.
□23 Consigne o resultado do recadro □11 .
□24 Consignaranse as seguintes reduccións:

– Reducción do 99% do valor que na base impoñible teña unha explotación agraria situada en Galicia ou dereitos de usufructo sobre esta, sem-
pre que concorran as condicións seguintes:

IMPOSTO SOBRE
SUCESIÓNS E
DOAZÓNS

AUTOLIQUIDACIÓN – DOAZÓNS



a) Que o doador tivese sesenta e cinco ou máis anos, ou se encontrase en situación de incapacidade permanente en grao de absoluta ou
grande invalidez.

b) Que na data do devengo o doador tivese a condición de agricultor profesional e perdera tal condición como consecuencia da doazón.
c) Que a adquisición corresponda ó cónxuxe, descendentes ou adoptados, e colaterais por consangunidade ata o tercer grado inclusive, do

doador.
d) Que o adquirente manteña no seu patrimonio a explotación agraria e a súa condición de agricultor profesional durante os cinco anos se-

guintes ó devengo do imposto, salvo que dentro do dito prazo falecese o adquirente ou transmitise a explotación en virtude de pacto su-
cesorio consonte o previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

– Reducción do 99% do valor que na base impoñible teña unha empresa individual, un negocio profesional, ou participacións en entidades, sem-
pre que concorran as condicións seguintes:
a) Que o doador tivese sesenta e cinco anos ou máis ou se encontrase en situación de incapacidade permanente en grao de absoluta ou

grande invalidez.
b) Que se o doador viñese exercendo funcións de dirección, deixara de exercer e de percibir remuneracións polo exercicio das devanditas

funcións dende o momento da transmisión.
Para estes efectos, non se entenderá comprendida entre as funcións de dirección a mera pertenza ó consello de administración da so-
ciedade.

c) Que o centro de xestión da empresa ou do negocio profesional, ou o domicilio fiscal da entidade, se encontre situado en Galicia e que
se manteña durante os cinco anos seguintes á data de devengo do imposto.

d) Que na data do devengo do imposto lle sexa de aplicación á empresa individual, ó negocio profesional ou ás participacións, a exención
regulada no apartado 8º do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio.

e) Que cando se trate de participacións en entidades estas teñan a consideración de empresas de reducida dimensión consonte o disposto
no artigo 122 da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do imposto de sociedades.

f) Que a adquisición corresponda ó cónxuxe, descendentes ou adoptados, e colaterais por consangunidade ata o tercer grado inclusive, do
doador.

g) Que o adquirente manteña o adquirido e teña dereito á exención no imposto sobre o patrimonio durante os cinco anos seguintes ó de-
vengo do imposto, salvo que dentro do dito prazo falecese o adquirente ou transmitise a adquisición en virtude de pacto sucesorio con-
sonte o previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

– Reducción do 95% do valor que na base impoñible teña a empresa individual, negocio profesional ou participacións en entidades, ás que sexa
de aplicación a exención regulada no punto oitavo do artigo cuarto da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, sempre
que tal adquisición corresponda ós cónxuxes, descendentes ou adoptados do doador e concorran as seguintes condicións:
a) Que o doador tivera 65 ou máis anos ou se encontrase en situación de incapacidade permanente, en grao de absoluta ou gran invalidez.
b) Que se o doador viñera exercendo funcións de dirección, deixara de exercer e de percibir remuneracións polo exercicio das ditas fun-

ciónsdesde o momento da transmisión.
Para estes efectos, non se entenderá comprendida entre as funcións de dirección a mera pertenza ó consello de administración da so-
ciedade.

c) O donatario debe mante-lo adquirido e ter dereito á exención no imposto sobre o patrimonio durante os dez anos seguintes á data da
escritura pública de doazón, salvo que falecera dentro deste prazo.

O donatario non poderá realizar actos de disposición e operacións societarias que, directa ou indirectamente, poidan dar lugar a unha mino-
ración substancial do valor da adquisición.

– Reducción do 95% do valor que na base impoñible teñan os bens comprendidos nos apartados un, dous e tres do artigo 4 da Lei 19/1991,
de 65 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio, integrantes do Patrimonio Histórico Español ou do Patrimonio Histórico ou Cultural das
Comunidades Autónomas, sempre que concorran as condicións a) e c) do apartado anterior e os adquirentes sexan cónxuxe, descendentes
ou adoptados.

– As derivadas dos beneficios fiscais establecidos na Lei 19/1995, de modernización de explotacións agrarias ou calquera outra que se establezca.
As reduccións previstas nos apartados anteriores serán incompatibles para unha mesma adquisición e entre sí, polo que o contribuínte de-
berá optar por unhas ou outras. 
No caso de non cumprirse os requisitos a que se refire cada unha das reduccións, deberá pagarse a parte do imposto que se deixara de
ingresar como consecuencia da reducción practicada e os xuros de demora.

□27 Consigne o resultado da diferencia entre o recadro □23 e o recadro □24 .
□30 No caso de que non procedan acumulacións, aplique a tarifa que figura no cadro seguinte, e consigne o resultado da suma das cantidades obtidas:

No caso de que procedan acumulacións, consignarase neste cadriño o resultado de multiplica-lo importe que figura no cadriño □27 pola porcenta-
xe que resulte no cadriño □15 .

0,00 0,00 7.993,46 7,65%
7.993,46 611,50 7.987,45 8,50%

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35%
23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20%
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05%
39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90%
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75%
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60%
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45%
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30%
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15%

119.757,67 15.606,22 38.877,16 18,70%
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25%
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50%
398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75%
797.555,08 199.291,40 en adiante 34,00%

BASE LIQUIDABLE
–

Ata euros

COTA INTEGRO
–

Euros

RESTO BASE
LIQUIDABLE

Ata Euros

TIPO APLICABLE
–

Porcentaxe



□31 Sinale o coeficiente que corresponda segundo o seguinte cadro, en función do patrimonio consignado na nota (7).

□32 A cota tributaria será o resultado de multiplica-la cota íntegra, recadro □30 , polo coeficiente, recadro □31 . Cando o donatario de bens comúns de
sociedade conxugal polo seu parentesco con cada un dos cónxuxes donantes, estea incluído en máis dun grupo dos citados na nota (5), a cota tri-
butaria obterase sumando as cantidades que resulten da aplica-la parte de cota íntegra que corresponda o valor doado por cada cónxuxe o res-
pectivo coeficiente multiplicador.

□33 Consignarase o exceso de cota resultante de aplica-lo previsto no artigo 22.2 da Lei do imposto. Esta deducción só será de aplicación, se é o caso,
cando o coeficiente (recadro □31 ) sexa distinto a 1,0000.

□34 Consignarase o resultado da diferencia entre o recadro □32 e o recadro □33 .
□35 Cando o contribuínte estea suxeito ó imposto por obriga persoal, poderá deduci-la menor das dúas cantidades seguintes:

a) O importe efectivo do satisfeito no extranxeiro por razón de imposto similar, que afecte ó incremento patrimonial sometido a gravame en
España.

b) O resultado de aplica-lo tipo medio efectivo deste imposto ó incremento patrimonial correspondente a bens que radiquen ou dereitos que
poidan ser exercidos fóra de España, cando foran sometidos a gravame no extranxeiro por un imposto similar.

□38 Consignarase o resultado da diferencia entre o recadro □34 e a suma dos recadros □35 e □36 .
O cadro de aprazamento ou fraccionamento deberá cubrilo a Administración.

Patrimonio Preexistente
–

Euros

De 0 a 402.678,11

De 402.678,11 a 2.007.380,43

De 2.007.380,43 a 4.020.770,98

De máis de 4.020.770,98

Grupos da nota (9)

I y II III IV

1,0000 1,5882 2,0000

1,0500 1,6676 2,1000

1,1000 1,7471 2,2000

1,2000 1,9059 2,4000



N.I.F. APELIDOS E NOME

RUA O PRAZA NÚMERO

DOMICILIO FISCAL

CONCELLO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

Espacio reservado para etiqueta identificativa

(No caso de que non dispoña de etiqueta cumplimente os datos solicitados)

MODELO 651
IMPOSTO SOBRE 

SUCESIÓNS E DOAZÓNS

AUTOLIQUIDACIÓN
DOAZÓNS

DELEGACIÓN DA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

OFICINA LIQUIDADORA DE DISTRITO HIPOTECARIO

A
D

Q
U

IR
E

N
T

E

SOBRE PRINCIPAL

Adxúntanse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sobres adicionais (1).



NON SE ESQUEZA DE INCLUÍ-LA SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

1) Copia do documento que conteña o feito impoñible.
2) Fotocopia do N.I.F. dos suxeitos pasivos e do doante (no seu defecto o D.N.I.).
3) Modelo 651.
4) No caso de que existan bens inmobles, copia do último recibo do pagamento do

imposto sobre bens inmobles, ou en defecto do anterior, certificado do xerente
do Catastro que acredite o valor catastral.

(1) Indique o número de sobres adicionais que completan a súa declaración, sen computar este sobre principal.


