CIRCULAR INFORMATIVA Nº 3
“DOMICILIACIONS 2018”
S'informa que les sol·licituds de domiciliacions dels ingressos de dret públic de
cobrament periòdic la recaptació voluntària del qual estiga delegada en el Servei de
Gestió Tributària (SGT) de la Diputació de València, produiran efecte en les següents
dates:

Altes, baixes i
modificacions

Càrrec en compte

fins al 2 d’abril

el 2 de maig

fins a l’1 de juliol

l’1 d’agost

1r PERÍODE DE PAGAMENT:
de l’1 de març al 2 de maig
(ambdós inclusivament)

2nd PERÍODE DE PAGAMENT:
de l’1 de juny a l’1 d’agost
(ambdós inclusivament)

3er PERÍODE DE PAGAMENT:
del 15 de juliol a l’1 d’octubre
(ambdós inclusivament)

Dates en cas de terminis:
1er T.: fins l’1 juny

l’1 de juliol

2nd T.: fins l’1 de juliol

l’1 de agost

fins a l’1 de setembre

l’1 d’octubre

Dates en cas de terminis:
1er T.: fins l’1 de juliol

l’1 d’agost

2nd T.: fins l’1 de setembre

l’1 d’octubre

Per a qualsevol dubte o aclariment poden dirigir-se als següents telèfons: 963883911 i
963883662.
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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 3
“DOMICILIACIONES 2018”
Se informa que las solicitudes de domiciliaciones de los ingresos de derecho público
de cobro periódico cuya recaudación voluntaria se haya delegado en el Servicio de
Gestión Tributaria (SGT) de la Diputación de Valencia, surtirán efecto en las
siguientes fechas:

Altas, bajas y
modificaciones

Cargo en cuenta

Hasta el 2 de abril

el 2 de mayo

Hasta el 1 de julio

el 1 de agosto

1er PERÍODO DE PAGO:
1 de marzo al 2 de mayo
(ambos inclusive)

2do PERÍODO DE PAGO:
del 1 de junio al 1 de agosto
(ambos inclusive)

Fechas en caso de plazos:
1er P: hasta 1 junio

el 1 de julio

2do P: hasta 1 julio

el 1 de agosto

Hasta el 1 de septiembre

el 1 de octubre

3er PERÍODO DE PAGO:
del 15 de julio al 1 de octubre
(ambos inclusive)

Fechas en caso de plazos:
1er P.: hasta 1 julio

el 1 de agosto

2do P.: hasta 1 septiembre

el 1 de octubre

Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a los siguientes teléfonos: 963883911
y 963883662.
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