SERVEI D’ AUTOLIQU
UIDACIONS
S
Des de l’opció de Tràmitts on-line de la pàgina web de
e l’Ajuntameent d’Eiviss
sa es
pode
en realitzar pagaments on-line, a
altres operracions com
m la descààrrega de rebuts
domiiciliats i dife
erents tipus d’autoliquid
dacions.

Paga
aments on--line
Pode
em realitza
ar pagaments de liq
quidacions directes, d’autoliqu
uidacions i de
sanc
cions de trà
ànsit. En qu
ualsevol ca
as hem de seleccionar
s
l’opció desiitjada i segu
uir els
passsos marcatss. (En aqu
uests caso
os la perso
ona interes
ssada ha dde tenir crreada
prèviiament l’autoliquidació
ó o notificad
da la corres
sponent liquidació o ssanció per poder
p
realittzar el seu pagament).
p
Altre
es operacio
ons
Pode
em descarrregar rebuts domicilia
ats prèviam
ment pagatts (IBI, fem
ms, IVTM, IAE,
sane
ejament, rússtiques).
També disposau
u d’un simu
ulador de plu
usvàlues.
Auto
oliquidacions
1. Bu
uscau l’auto
oliquidació que
q desitjau
u realitzar.
2. Lle
egiu la inforrmació que apareix en pantalla i emplenau
e
els camps deemanats.
3. E
En cas de tenir algun
n dubte am
mb algun camp
c
dels formularis d’autoliquidació
(CON
NCEPTE) podeu
p
telefo
onar al 9713
397600 Ext. 21020
4. Co
omprovau que
q la casella d’import autoliquida
ació o taxa estigui
e
correecta.
5. Po
olsau ENVIA
AR FORMU
ULARI.
6. En
ns donarà le
es següents
s opcions:
- Im
mprimir el rebut
r
genera
at per pode
er anar a pa
agar-lo al ba
anc.
- R
Realitzar el pagament telemàtic  Ens porrtarà a la plataforma dde pagament de
Caixa
abank per poder
p
realitzar aquest pagament (targeta, tra
ansferència ...). En el cas de
realittzar el pag
gament és convenientt que guard
deu/imprimiu una còppia del rebut de
paga
ament telem
màtic i l’adju
unteu al reb
but generat per l’Ajunta
ament d’Eivvissa, als effectes
de po
oder-ho acrreditar.

