
Exemplar para o interesado

INSPECCIÓN E CONTROL SANITARIO OFICIAL DE CARNES FRESCAS E
CARNES DE COELLO E CAZA • DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

PERÍODO

1. IDENTIFICACIÓN DA EMPRESA

2. CÁLCULO DA TAXA

Trimestre

Nome ou razón social NIF

Domicilio Código Postal

Concello

Carne de vacún

UnidadesEspecie Cota tributariaTipo de gravame
(€/ animal)

Vacúns pesados (máis de 218 kg/canal)

Animais de 25 ou máis kg de peso por canal

Vacúns novos (de 218 kg/canal ou menos)

Animais de menos de 25 kg de peso por canal

Animais de 12 kg ou máis de peso por canal

Animais de menos de 12 kg de peso por canal

Solípedos - équidos

Carne de porcino

Carne de aves e coellos

Total sacrificio de animais (a+b)

- Deducións por sistemas de autocontrol avaliados: 35 ou 45% da cota (segundo proceda)

- Horario regular da Administración: 5% de b

- Deducións pola aplicación de medidas de protección do benestar animal: 5% da cota

02A

02.B.3

02D

- Sistema de planificación e programación: 15% da cota 02.B.1
- Horario laboral regular e diúrno: 15% de a 02.B.2
- Horario laboral regular e diúrno: 5% de b
- Horario regular da Administración: 20% de a 

02.B.2
02.B.3

- Deducións por actividade planificada e estable: 02.B.1 + 02.B.2 + 02.B.3 (a que proceda )

- Deducións pola inspección ante-mortem na explotación: 10% da cota

Total deducións (02A + 02B + 02C + 02D + 02E)
- Dedución pola análise parasitolóxica de mostra para detección de triquina de matanzas domiciliarias (por mostra):

Total sacrificio de animais (01-02)

02B

02C

02
02E

03

2.1.1. DEDUCIÓNS

Subtotal

Subtotal

a

b
01

Carne de ovino, caprino e
outros ruminantes

2.1 SACRIFICIO DE ANIMAIS

Provincia

ANO A -

Nº

Data

Nº Autoliquidación á que
corresponde esta declaración

Recoñecemento do beneficio
fiscal rogado

Ratites

Aves do xénero Gallus e pintadas

Patos e ocas

Pavos

Coello de granxa

páx. 1 de 2
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Nº horas / 
trimestre

Caza menor de pluma
Caza menor de pelo

- Deducións por sistemas de autocontrol avaliados: 35% ou 45% da cota (segundo proceda)
- Deducións por actividade planificada e estable: 08B.1 + 08B.2 + 08.B.3 (a que proceda)

- Deducións pola inspección ante-mortem na explotación: 10% da cota
Total deducións (08A+08B+08C)

Total actuacións extraordinarias

Total operacións caza (07-08)

TOTAL COTA TRIBUTARIA (suma casiñas 03+06+09+10)

- Sistema de planificación e programación: 15% da cota
- Horario laboral regular e diúrno: 15% de d
- Horario laboral regular e diúrno: 5% de c
- Horario regular da Administración: 20% de d
- Horario regular da Administración: 5% de c

Ratites

Especie Unidades Cota tributaria

Cota tributaria

Tipo de gravame
(€/animal)

Tipo de gravame
(€/hora)

Total operacións caza (c+d)

Total operacións despezamento (04-05)

Mamíferos terrestres:
 - Verróns
 - Ruminantes

06

07

08A
08B
08.B.1
08.B.2
08.B.2
08.B.3
08.B.3
08C
08

09

2.3.1. DEDUCIÓNS

2.4 ACTUACIÓNS EXTRAORDINARIAS DOS VETERINARIOS OFICIAIS DE GALICIA, POR DEMANDA DOS ESTABLECEMENTOS

2.3 OPERACIÓNS NAS INSTALACIÓNS DE TRANSFORMACIÓN DE CAZA

Subtotal

Subtotal

c

d

A INGRESAR

Especie Tm. Tipo de gravame (€/Tm) Cota tributaria

Vacún, solípedos-équidos, porcino, ovino,
caprino e outros ruminantes
Aves e coellos de granxa

Total operacións despezamento

- Deducións por sistemas de autocontrol implantados e avaliados: 50% da cota

Caza silvestre e de cría:
 - Caza menor de pluma e pelo
 - Ratites (avestruz, emú, ñandú)
 - Verróns e ruminantes

04

05

2.2 OPERACIÓNS DE DESPEZAMENTO

2.2.1. DEDUCIÓNS

10

11



Exemplar para a Xefatura Territorial

INSPECCIÓN E CONTROL SANITARIO OFICIAL DE CARNES FRESCAS E
CARNES DE COELLO E CAZA • DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

PERÍODO

1. IDENTIFICACIÓN DA EMPRESA

2. CÁLCULO DA TAXA

Trimestre

Nome ou razón social NIF

Domicilio Código Postal

Concello

Carne de vacún

UnidadesEspecie Cota tributariaTipo de gravame
(€/ animal)

Vacúns pesados (máis de 218 kg/canal)

Animais de 25 ou máis kg de peso por canal

Vacúns novos (de 218 kg/canal ou menos)

Animais de menos de 25 kg de peso por canal

Animais de 12 kg ou máis de peso por canal

Animais de menos de 12 kg de peso por canal

Solípedos - équidos

Carne de porcino

Carne de aves e coellos

Total sacrificio de animais (a+b)

- Deducións por sistemas de autocontrol avaliados: 35 ou 45% da cota (segundo proceda)

- Horario regular da Administración: 5% de b

- Deducións pola aplicación de medidas de protección do benestar animal: 5% da cota

02A

02.B.3

02D

- Sistema de planificación e programación: 15% da cota 02.B.1
- Horario laboral regular e diúrno: 15% de a 02.B.2
- Horario laboral regular e diúrno: 5% de b
- Horario regular da Administración: 20% de a 

02.B.2
02.B.3

- Deducións por actividade planificada e estable: 02.B.1 + 02.B.2 + 02.B.3 (a que proceda )

- Deducións pola inspección ante-mortem na explotación: 10% da cota

Total deducións (02A + 02B + 02C + 02D + 02E)
- Dedución pola análise parasitolóxica de mostra para detección de triquina de matanzas domiciliarias (por mostra):

Total sacrificio de animais (01-02)

02B

02C

02
02E

03

2.1.1. DEDUCIÓNS

Subtotal

Subtotal

a

b
01

Carne de ovino, caprino e
outros ruminantes

2.1 SACRIFICIO DE ANIMAIS

Provincia

ANO A -

Nº

Data

Nº Autoliquidación á que
corresponde esta declaración

Recoñecemento do beneficio
fiscal rogado

Ratites

Aves do xénero Gallus e pintadas

Patos e ocas

Pavos

Coello de granxa

páx. 1 de 2
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Nº horas / 
trimestre

Caza menor de pluma
Caza menor de pelo

- Deducións por sistemas de autocontrol avaliados: 35% ou 45% da cota (segundo proceda)
- Deducións por actividade planificada e estable: 08B.1 + 08B.2 + 08.B.3 (a que proceda)

- Deducións pola inspección ante-mortem na explotación: 10% da cota
Total deducións (08A+08B+08C)

Total actuacións extraordinarias

Total operacións caza (07-08)

TOTAL COTA TRIBUTARIA (suma casiñas 03+06+09+10)

- Sistema de planificación e programación: 15% da cota
- Horario laboral regular e diúrno: 15% de d
- Horario laboral regular e diúrno: 5% de c
- Horario regular da Administración: 20% de d
- Horario regular da Administración: 5% de c

Ratites

Especie Unidades Cota tributaria

Cota tributaria

Tipo de gravame
(€/animal)

Tipo de gravame
(€/hora)

Total operacións caza (c+d)

Total operacións despezamento (04-05)

Mamíferos terrestres:
 - Verróns
 - Ruminantes

06

07

08A
08B
08.B.1
08.B.2
08.B.2
08.B.3
08.B.3
08C
08

09

2.3.1. DEDUCIÓNS

2.4 ACTUACIÓNS EXTRAORDINARIAS DOS VETERINARIOS OFICIAIS DE GALICIA, POR DEMANDA DOS ESTABLECEMENTOS

2.3 OPERACIÓNS NAS INSTALACIÓNS DE TRANSFORMACIÓN DE CAZA

Subtotal

Subtotal

c

d

A INGRESAR

Especie Tm. Tipo de gravame (€/Tm) Cota tributaria

Vacún, solípedos-équidos, porcino, ovino,
caprino e outros ruminantes
Aves e coellos de granxa

Total operacións despezamento

- Deducións por sistemas de autocontrol implantados e avaliados: 50% da cota

Caza silvestre e de cría:
 - Caza menor de pluma e pelo
 - Ratites (avestruz, emú, ñandú)
 - Verróns e ruminantes

04

05

2.2 OPERACIÓNS DE DESPEZAMENTO

2.2.1. DEDUCIÓNS

10

11



Exemplar para a zona veterinaria

INSPECCIÓN E CONTROL SANITARIO OFICIAL DE CARNES FRESCAS E
CARNES DE COELLO E CAZA • DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

PERÍODO

1. IDENTIFICACIÓN DA EMPRESA

2. CÁLCULO DA TAXA

Trimestre

Nome ou razón social NIF

Domicilio Código Postal

Concello

Carne de vacún

UnidadesEspecie Cota tributariaTipo de gravame
(€/ animal)

Vacúns pesados (máis de 218 kg/canal)

Animais de 25 ou máis kg de peso por canal

Vacúns novos (de 218 kg/canal ou menos)

Animais de menos de 25 kg de peso por canal

Animais de 12 kg ou máis de peso por canal

Animais de menos de 12 kg de peso por canal

Solípedos - équidos

Carne de porcino

Carne de aves e coellos

Total sacrificio de animais (a+b)

- Deducións por sistemas de autocontrol avaliados: 35 ou 45% da cota (segundo proceda)

- Horario regular da Administración: 5% de b

- Deducións pola aplicación de medidas de protección do benestar animal: 5% da cota

02A

02.B.3

02D

- Sistema de planificación e programación: 15% da cota 02.B.1
- Horario laboral regular e diúrno: 15% de a 02.B.2
- Horario laboral regular e diúrno: 5% de b
- Horario regular da Administración: 20% de a 

02.B.2
02.B.3

- Deducións por actividade planificada e estable: 02.B.1 + 02.B.2 + 02.B.3 (a que proceda )

- Deducións pola inspección ante-mortem na explotación: 10% da cota

Total deducións (02A + 02B + 02C + 02D + 02E)
- Dedución pola análise parasitolóxica de mostra para detección de triquina de matanzas domiciliarias (por mostra):

Total sacrificio de animais (01-02)

02B

02C

02
02E

03

2.1.1. DEDUCIÓNS

Subtotal

Subtotal

a

b
01

Carne de ovino, caprino e
outros ruminantes

2.1 SACRIFICIO DE ANIMAIS

Provincia

ANO A -

Nº

Data

Nº Autoliquidación á que
corresponde esta declaración

Recoñecemento do beneficio
fiscal rogado

Ratites

Aves do xénero Gallus e pintadas

Patos e ocas

Pavos

Coello de granxa

páx. 1 de 2
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INSPECCIÓN E CONTROL SANITARIO OFICIAL DE CARNES FRESCAS E
CARNES DE COELLO E CAZA • DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA páx . 2 de 2

Nº horas / 
trimestre

Caza menor de pluma
Caza menor de pelo

- Deducións por sistemas de autocontrol avaliados: 35% ou 45% da cota (segundo proceda)
- Deducións por actividade planificada e estable: 08B.1 + 08B.2 + 08.B.3 (a que proceda)

- Deducións pola inspección ante-mortem na explotación: 10% da cota
Total deducións (08A+08B+08C)

Total actuacións extraordinarias

Total operacións caza (07-08)

TOTAL COTA TRIBUTARIA (suma casiñas 03+06+09+10)

- Sistema de planificación e programación: 15% da cota
- Horario laboral regular e diúrno: 15% de d
- Horario laboral regular e diúrno: 5% de c
- Horario regular da Administración: 20% de d
- Horario regular da Administración: 5% de c

Ratites

Especie Unidades Cota tributaria

Cota tributaria

Tipo de gravame
(€/animal)

Tipo de gravame
(€/hora)

Total operacións caza (c+d)

Total operacións despezamento (04-05)

Mamíferos terrestres:
 - Verróns
 - Ruminantes

06

07

08A
08B
08.B.1
08.B.2
08.B.2
08.B.3
08.B.3
08C
08

09

2.3.1. DEDUCIÓNS

2.4 ACTUACIÓNS EXTRAORDINARIAS DOS VETERINARIOS OFICIAIS DE GALICIA, POR DEMANDA DOS ESTABLECEMENTOS

2.3 OPERACIÓNS NAS INSTALACIÓNS DE TRANSFORMACIÓN DE CAZA

Subtotal

Subtotal

c

d

A INGRESAR

Especie Tm. Tipo de gravame (€/Tm) Cota tributaria

Vacún, solípedos-équidos, porcino, ovino,
caprino e outros ruminantes
Aves e coellos de granxa

Total operacións despezamento

- Deducións por sistemas de autocontrol implantados e avaliados: 50% da cota

Caza silvestre e de cría:
 - Caza menor de pluma e pelo
 - Ratites (avestruz, emú, ñandú)
 - Verróns e ruminantes

04

05

2.2 OPERACIÓNS DE DESPEZAMENTO

2.2.1. DEDUCIÓNS

10

11
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