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Son Florida, S.L.
Son Florida, S.L.
Tarresa Loranca Sl
Titone Rodriguez Francisco Jose
Titone Rodriguez Francisco Jose
Titone Rodriguez Francisco Jose
Ur Rehman Saeed
Wendel Heinz Gunther K.
Zurbano 12 Sa
Zurbano 12 Sa

2011A1
2011A1
2011A1
2011A1
2011A1
2011A1
2011A1
2011A1
2011A1
2011A1

TAX
TAX
TAX
TAX
TAX
TAX
ICV
TAX
TAX
TAX

062-11A1-05-277759
062-11A1-05-277760
062-11A1-05-277721
062-11A1-05-277589
062-11A1-05-277517
062-11A1-05-277538
062-11A1-50-297746
062-11A1-05-277577
062-11A1-05-277545
062-11A1-05-277592

267,07
267,07
165,16
337,81
279,02
337,81
51,12
76,44
168,81
168,81
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Num. 5533
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:

n.i.f.
subjecte passiu
import
43095563A Lorenzo De La Cruz Marcial 337,18
43095563A Lorenzo De La Cruz Marcial 613,42
B57356628 Queixataire Sl
370,32
B81328551 Finan De Inversiones Sl
781,28
43181851H Cordoba Martin Sara
451,05
76049327B Fernandez Bautista Irene
34,28
Y0938689G Rodriguez Alaan Jelyn
5.222,97
43153753A Ferrer Rigo Carolina
1.011,33
41404421M Batista Moreno Juan
41,27
43184064T Fernandez Bermudez Ana
102,47
43057833Q Moreno Martinez Pedro
28,96
41209042B Adrover Rigo Juana
502,16
41365772L Mateu Saurina Margarita
10.525,81

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals, comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixença.
Palma, 16 de març de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

B81328551
X1921522X
B07906035
42956197V
41396154H
43108339Z
43469093J
43048462Y
43198000K
Y0005375F
X6153818F

Finan De Inversiones Sl
5.739,99
Fulda Baumann Verena Maria 262,50
Promotora Lopegal, Sl
10.704,86
Rossello Ca?Ellas Antonio
212,76
Sureda Amoros Jorge
374,43
Gomez Rodriguez Santiago
245,10
Amaya Blanco Carmen
207,18
Diaz Amaya Jose
86,10
Fernandez Strang Josef Eli
73,57
Krebs Eva Simone Verena
125,14
Lockhart Maureen
147,78

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals, comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixença.
Palma, 16 de març de 2012
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Num. 5535
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Resolució d’expedient sancionador de l’imposto sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats

Nº de expedient
MTPA 14100 2007 049175
MTPA 14100 2010 510925

n.i.f.
B57288318

subjecte passiu
import
Farewell Mallorca Sl
Uniper en cons
131,25
X1921522X Fulda Baumann Verena Maria 262,50

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals, comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixença.
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Num. 5534
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Liquidacions complementàries de l’imposto sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de successions i donacions

Nº de expedient
n.i.f.
subjecte passiu
MASU 14100 2009 00002 5 X1965384B Ballard Laura Dawn
MASU 14100 2010 50062 9 43061434Y Rotger Amengual Margarita
MTAU 14100 2009 024661 X6326662Y Todorov Sivov Krasimir

MTPA 14100 2009 013913
MTPA 14100 2010 510925
MTPA 14100 2009 042786
MTAU 14100 2009 023507
MTAU 14100 2009 024625
MTPA 14100 2010 036291
MTAU 14100 2009 023493
MTAU 14100 2009 024635
MTAU 14100 2009 022009
MTAU 14100 2009 023497
MTAU 14100 2009 021457
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El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

Propostes de liquidació provisional d’ofici

Nº de expedient
MTAU 14100 2009 027338
MTAU 14100 2009 027342
MTPA 14100 2010 006363
MTPA 14100 2011 012688
MTAU 14100 2009 028417
MTAU 14100 2009 028409
MASU 14100 2010 501063
MTPA 14100 2010 016896
MTAU 14100 2009 026259
MTAU 14100 2009 026291
MTAU 14100 2009 026905
MTPA 14100 2010 507016
MASU 14110 2009 000681

05-04-2012

Num. 49

import
1.061,04
323,09
249,00

Palma, 16 de març de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 5794
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es

BOIB
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Num. 49

05-04-2012

relacionen a continuació:
Propostes de liquidacions provisionals d’ofici de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Nº de expedient
MTPA 14200 2011 501077

Nif
Y1793198V

Subjecte passiu
KOLATKA ANDRE

Import
3.758,75 €

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran de
comparèixer en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent a aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en horari de 9
a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació Insular de Menorca situada a c/ Bisbe Gonyalons 20 de Maó, als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent
al del venciment del termini assenyalat per a la compareixènça.
Maó, 20 de març de 2012
El Cap de la Delegació de Menorca.
Guillermo de Olives Olivares.

—o—
Num. 5799
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius
o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es posa de
manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es relacionen
a continuació:
Liquidacions provisionals d’ofici de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Nº de expedient
MTPA 14200 2011 500681

N.i.f.
41488205-T

Subjecte passiu
Isabel Nieto Peña

Import
445,52 €

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran de
comparèixer en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent a aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en horari de 9
a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació Insular de Menorca situada a c/ Bisbe Gonyalons 20 de Maó, als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent
al del venciment del termini assenyalat per a la compareixènça.
Maó, 2 0 de març de 2012.
El Cap de la Delegació Insular de Menorca
Guillermo de Olives Olivares.

—o—
Num. 5802
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius
o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es posa de
manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es relacionen
a continuació:
Liquidacions provisionals d’ofici de l’impost sobre successions
Nº de expedient
MASU 14200 2011 286
MASU 14200 2011 286

n.i.f.
X3769747R
X3769747R

subjecte passiu
Cooper Irmgard Christa
Cooper Irmgard Christa

import
4.288,61 €
4.288,61 €

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran de
comparèixer en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent a aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en horari de 9
a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació Insular de Menorca situada a c/ Bisbe Gonyalons 20 de Maó, als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent
al del venciment del termini assenyalat per a la compareixènça.
Maó, 20 de març de 2012.
El Cap de la Delegació Insular de Menorca
Guillermo de Olives Olivares.
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