
 
Número: 340

Govern d’Andorra 

 

IRPF: Retenció o ingrés a compte dels rendiments del capital mobiliari. 
Autoliquidació de retencions practicades 

 
 

1. Dades del declarant (retenidor) 

Núm. de registre tributari (NRT):   

Nom i cognoms o raó social:  

Representant legal:1  NRT:  DNI/Passaport: 
 
 
2. Període de liquidació 

Any: Núm. del període:   

 Autoliquidació addicional Núm. declaració originària:  
 
 
3. Retenció practicades sobre la renda del capital mobiliari 

Concepte Nombre de 
perceptors 

Base de retencions i 
ingressos a compte2 

Retenció i ingrés a 
compte practicats 

Dividends i altres rendes derivades de la participació en el patrimoni 
net d’entitats  € €

Rendes procedents de la cessió a tercers de capitals propis  € €
Rendes procedents d’operacions de capitalització i de contractes 
d’assegurances de vida o invalidesa  € €

Altres rendes del capital mobiliari  € €

Total retenció i ingrés a compte practicats €
              
    
 

 
 

4. Càlcul final en el cas de presentació d’una declaració  addicional 

Quota diferencial de la liquidada originària: .................................................................€

Quota diferencial de la liquidació final: .................................................................€
 
 
 
5. Forma de pagament 

 Domiciliació bancària  Altres 

IBAN3 (si és diferent de l’informat en la declaració censal)  

Titular del compte:4  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
6. Forma de devolució 5(Reservat a l’Administració) 

 Transferència bancària  Xec  

IBAN3 (si és diferent de l’informat en la declaració censal)  

Titular del compte:4  
 

 
 
 
7. Declaració, data i signatura 

La persona declarant manifesta que la quota de liquidació consignada en aquesta autoliquidació s’ha calculat d’acord amb el que estableixen les 
disposicions legals que regulen l’impost objecte d’aquesta declaració. 

 
Lloc i data:       

 
 
Signatura del/de la representant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Només per a les entitats o persones físiques amb poders especials o si la condició de l’obligat tributari ho requereix (persones menors i altres persones sense capacitat d’obrar). 
2. Indicar l'import de les rendes que estiguin sotmeses a retenció, no havent d'incloure aquelles rendes exemptes ni aquelles a les què sigui d'aplicació la reducció del mínim exempt 

prevista a l'article 37 de la Llei de l'IRP. 
3. Adjunteu una còpia de la targeta de domiciliació bancària, el número de compte només s’utilitzarà  per a aquesta autoliquidació. 
4. Indiqueu el titular del compte en el cas de domiciliació bancària. 
5. La devolució és únicament per ingrés indegut. 
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