Castellano

Català

Galego

Generar Codi

Valencià

Impost sobre Societats

Agencia Tributaria

Model

Delegació de/d'
Administració de/d'

Codi d'Administració

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

220

RÈGIM DE CONSOLIDACIÓ FISCAL
DOCUMENT D'INGRÉS O DEVOLUCIÓ

Exercici .....

Tipus exercici.................

Meritació (2)

Identificació (1)

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa. L'etiqueta identificativa és imprescindible
per a la presentació d'esta declaració-liquidació en una entitat col·laboradora.

Període .................... O A

De

a

N.I.F.

220572515307 3

Nom o raó social

Liquidació (3)

öóE1<DiI?NyÅõ

Quota íntegra del grup ........... 562

Líquid a ingressar o a retornar:

Estat

................................................. 621

Devolució (4)

Si la clau "líquid a ingressar o a retornar" és negativa, marque amb una "X" la casella que corresponga:

Import:
Renúncia a la devolució

D

Devolució per transferència
Codi Compte Client (CCC)
Entitat:

Oficina:

DC

Núm. de compte

Important: Tinga especial cura a consignar correctament les dades
del compte en què vol rebre la transferència bancària.

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic. Compte restringit de col·laboració en la recaptació de l'AEAT de declaracions-liquidacions o autoliquidacions
especials.
Codi Compte Client (CCC)

Import:

Quota zero (6)

En efectiu

Forma de pagament:

EC Abonament en compte

Quota zero

Agencia Tributaria
Castellano
Ver. 1.0/2011

Entitat:

Oficina:

DC

Núm. de compte

I

Català

......................................................... , ............. de/d' ..........................de ..............

Subjecte passiu (7)

Ingrés (5)

Si la clau "líquid a ingressar o a retornar" és positiva, marque amb una "X" la casella que corresponga:

Signatura

Generar Codi

Galego

Valencià

Exemplar per a l'Administració

Castellano

Català

Galego

Valencià

Impost sobre Societats

Agencia Tributaria

Model

Delegació de/d'
MINISTERIO
DE ECONOMIA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Codi d'Administració

Administració de/d'

220

RÈGIM DE CONSOLIDACIÓ FISCAL
DOCUMENT D'INGRÉS O DEVOLUCIÓ

Exercici .....

Tipus exercici.................

Meritació (2)

Identificació (1)

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa. L'etiqueta identificativa és imprescindible
per a la presentació d'esta declaració-liquidació en una entitat col·laboradora.

Període .................... O A

De

N.I.F.

220572515307 3

Nom o raó social

Liquidació (3)

a

öóE1<DiI?NyÅõ

Quota íntegra del grup ........... 562

Líquid a ingressar o a retornar:

Estat

................................................. 621

Devolució (4)

Si la clau "líquid a ingressar o a retornar" és negativa, marque amb una "X" la casella que corresponga:

Import:
Renúncia a la devolució

Devolució per transferència

D
Codi Compte Client (CCC)

Entitat:

Oficina:

DC

Núm. de compte

Important: Tinga especial cura a consignar correctament les dades
del compte en què vol rebre la transferència bancària.

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic. Compte restringit de col·laboració en la recaptació de l'AEAT de declaracions-liquidacions o autoliquidacions
especials.
Codi Compte Client (CCC)

Forma de pagament:

Quota zero (6)

Import:

En efectiu

EC Abonament en compte

Oficina:

DC

Núm. de compte

Quota zero

......................................................... , ............. de/d' ..........................de ..............
Signatura

Agencia Tributaria
Ver. 1.0/2011

Entitat:

I

Subjecte passiu (7)

Ingrés (5)

Si la clau "líquid a ingressar o a retornar" és positiva, marque amb una "X" la casella que corresponga:

Castellano

Català

Exemplar per al declarant
Galego

Valencià

Castellano

Català

Galego

Valencià

Impost sobre Societats

Agencia Tributaria
Delegació de/d'
Administració de/d'

Codi d'Administració

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Model

220

RÈGIM DE CONSOLIDACIÓ FISCAL
DOCUMENT D'INGRÉS O DEVOLUCIÓ

Exercici .....

Tipus exercici.................

Meritació (2)

Identificació (1)

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa. L'etiqueta identificativa és imprescindible
per a la presentació d'esta declaració-liquidació en una entitat col·laboradora.

Període .................... O A

De

a

N.I.F.

220572515307 3

Nom o raó social

Liquidació (3)

öóE1<DiI?NyÅõ

Devolució (4)

Si la clau "líquid a ingressar o a retornar" és negativa, marque amb una "X" la casella que corresponga:

D

Import:
Renúncia a la devolució

Devolució per transferència
Codi Compte Client (CCC)
Entitat:

Oficina:

DC

Núm. de compte

Important: Tinga especial cura a consignar correctament les dades
del compte en què vol rebre la transferència bancària.

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic. Compte restringit de col·laboració en la recaptació de l'AEAT de declaracions-liquidacions o autoliquidacions
especials.
Codi Compte Client (CCC)

Forma de pagament:

Quota zero (6)

Import:

En efectiu

EC Abonament en compte

Oficina:

DC

Núm. de compte

Quota zero

......................................................... , ............. de/d' ..........................de ..............
Signatura

Agencia Tributaria
Castellano
Ver. 1.0/2011

Entitat:

I

Subjecte passiu (7)

Ingrés (5)

Si la clau "líquid a ingressar o a retornar" és positiva, marque amb una "X" la casella que corresponga:

Català

Exemplar per a l'entitat col·laboradora
Galego

Valencià

