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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

3668

Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears d’exposició pública de la matrícula de l’impost
sobre activitats econòmiques corresponent a l’exercici 2016

D’acord amb el que estableix els articles 3 i 4 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost
sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal d’aquest impost, l’Agència Tributària de les
Illes Balears anuncia, perquè en tenguin coneixement totes les persones interessades, que la matrícula de l’impost sobre activitats
econòmiques corresponent a l’exercici de 2016 estarà a disposició del públic en l’ajuntament corresponent durant el termini de quinze dies
naturals comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra la inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula, com també contra l’exclusió o l’alteració de qualsevol de les dades, es pot interposar
un recurs de reposició davant la Delegació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a les Illes Balears en el termini d’un més
comptador des de l’endemà d’haver acabat el termini d’exposició pública de la matrícula, o una reclamació economicoadministrativa davant
el tribunal economicoadministratiu regional de les Illes Balears, en el mateix termini, encara que no es poden simultaniejar ambdós recursos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/45/946932

La interposició del recurs de reposició o de la reclamació economicoadministrativa contra els actes esmentats no origina la suspensió dels
actes de liquidació subsegüents, tret que així ho acordi expressament l’òrgan administratiu competent o el tribunal economicoadministratiu
regional de les Illes Balears.
Els municipis a què es refereix aquest anunci, respecte als quals la recaptació de l’impost sobre activitats econòmiques correspon a l’Agència
Tributària de les Illes Balears, són els següents: Alaró, Alcúdia, Algaida, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet,
Campos, Capdepera, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Formentera, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre,
Lloseta, Llubí, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Manacor, Marratxí, Montuïri, Muro, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent,
Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Santa Margalida, Santanyí, Sa Pobla, Selva, Sencelles, Ses
Salines, Sineu, Son Servera, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

Palma de Mallorca, 6 d’abril de 2016
El Administrador tributari
Justo Alberto Roibal Hernández
(Per delegació –Resolució Directora de l’ATIB de 15/07/2015;
BOIB núm. 108, de 17/07/2015–)
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