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Num. 64

Palma, 13 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)
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Una vegada produïda la notificació, restarà interromput el terme legal de
prescripció dels drets i accions de l’Administració respecte dels tributs i períodes en els quals es refereixen les actuacions (art. 66.1 a de la Llei general tributària). Igualment, l’ ingrés de deutes pendents després del dia en el qual s’entengui produïda la notificació tindrà només el caràcter d’ingrés a compte de la
liquidació que pugui practicar l’Administració, sense que això impedeixi la
imposició de les sancions que hagués causat la manca d’ingrés dins els terminis
reglamentaris.

—o—
Num. 7676
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari
Després d’haver realitzat diversos intents de notificacions, i de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei general tributària (Llei
58/2003, de desembre; BOE 18 de desembre), us citem, en virtut d’aquest anunci, per notificar-vos l’ inici de les actuacions de comprovació i investigació (art.
109 de la Llei general tributària) referent a l’Impost i exercici a baix indicats,
mitjançant compareixença de l’ obligat tributari o del seu representant a les oficines de la Inspecció de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals, situades al C/ Aragó, 29 de Palma de Mallorca
La compareixença ha d’efectuar-se dins el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, i s’adverteix a la
persona interessada que, si no hi compareix en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del terme assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària,
Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).
Una vegada produïda la notificació, restarà interromput el terme legal de
prescripció dels drets i accions de l’Administració respecte dels tributs i períodes en els quals es refereixen les actuacions (art. 66.1 a de la Llei general tributària). Igualment, l’ ingrés de deutes pendents després del dia en el qual s’entengui produïda la notificació tindrà només el caràcter d’ingrés a compte de la
liquidació que pugui practicar l’Administració, sense que això impedeixi la
imposició de les sancions que hagués causat la manca d’ingrés dins els terminis
reglamentaris.

Contribuen
Maria del Pilar
Jimenez Alcazar
05411480V
Jesus Amado Perez Arnau
07216094M
Mercedes Taltavull Clivillers
34066283V

Intents Notificació Impost i Ejercici Actuari
15.02.12; 16.02.12 ITPAJD 2008
absent
15.02.12; 16.02.12 ITPAJD 2008
absent
23.02.12; 24.02.12 ISD 2008
absen

CONTRIBUENT INTENTS
NOTIFICACIÓ
Wersdale Trade
España, S.L.
16.03.12; 20.03.12

B85324739

IMPOST
I EJERCICI

ACTUARI

ITPAJD 2008
Transmissions
Patrimonials
Oneroses

Rosario Bestard
Casaus

Palma, 16 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 7823
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:
Propostes de liquidacions provisionals d’ofici de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Nº De Expedient
Mtpa 14210 2008 1549

N.I.F.
B58647561

Subjecte Passiu
Bcn Tres Sl

Import
6.245,23

Joan Sastre Capó
Joan Sastre Capó
Joan Sastre Capó

Palma, 18 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 7677
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari

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, 17 d’abril de 2012
El Cap de la Delegació Insular,
Guillermo de Olives Olivares.

—o—
Després d’haver realitzat diversos intents de notificacions, i de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei general tributària (Llei
58/2003, de desembre; BOE 18 de desembre), us citem, en virtut d’aquest anunci, per notificar-vos l’ inici de les actuacions de comprovació i investigació (art.
109 de la Llei general tributària) referent a l’Impost i exercici a baix indicats,
mitjançant compareixença de l’ obligat tributari o del seu representant a les oficines de la Inspecció de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis
Centrals, situades al C/ Aragó, 29 de Palma de Mallorca
La compareixença ha d’efectuar-se dins el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, i s’adverteix a la
persona interessada que, si no hi compareix en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del terme assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària,
Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).

Num. 7852
Notificacions de Transmissions i Successions i donacions
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:
Aportació de dades sobre l’imposto de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i de successions i donacions
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Nº de expedient
MTAU 14100 2010 013022
MTAU 14100 2010 013368
MTAU 14100 2010 013078
MTAU 14100 2010 013369
MTAU 14100 2010 013370

n.i.f.
Y1035816W
X8338367Q
X3057795Z
X7991923K
X7990509X

Num. 64

subjecte passiu
import
Potop, Elena Simona
0,00
Abbasova Rena
0,00
Garcia Hernandez Lucas Ezequiel 0,00
Heider Klaus Friedrich
0,00
Loewen Kristina
0,00

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 – sita en la c/ Ca’n Troncosso 1 de Palma, als efectes de notificar-los.

05-05-2012

gi 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
MTAU 14100 2009 021466
MTPA 14100 2010 033072
MTPA 14100 2010 502715
MTPA 14100 2010 519140

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, 19 d’ abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 7853
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.
41167386P
43184202T
43015181Y
35561514H
34017752Q
43153178A
43153178A
B57106452
A07007941
B57610875

MTAU 14100 2009 026267
MTPA 14100 2011 009526
MTPA 14100 2011 003242

42979063K
B07826779
78737839F

subjecte passiu
Adrover Coll Miguel
Batista Martinez Noemi
Ramon Llompart Juan
Pereira Rodriguez Manuel
Sanchez Caballero Cristobal
Fiol Benito Ana Maria
Fiol Benito Ana Maria
Raigal Sa Torre, Sl
Inmobiliaria Molins Sa
Balakov Productions 2009 Sl
En Constitu
Gimenez Fernandez Antonio
Pedreres Ca’n Ramis, Sl
Cancelas Curras Cesar

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, 19 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

Propostes de liquidació provisional d’ofici

Nº de expedient
MTPA 14100 2011 508406
MTAU 14100 2009 027361
MTPA 14100 2010 506574
MTAU 14100 2009 028439
MTAU 14100 2009 028355
MTPA 14100 2010 038282
MTPA 14100 2010 038282
MTPA 14100 2010 505030
MTPA 14100 2011 518100
MTPA 14100 2010 020904

MTAU 14100 2009 022918
MASU 14100 2010 001453
MTPA 14100 2011 002480
MTAU 14100 2010 004141
MTAU 14100 2009 023982
MTPA 14100 2010 029310
MTPA 14100 2010 020355
MTPA 14100 2008 037906
MASU 14110 2009 000746

n.i.f.
subjecte passiu
import
X1376753L Lo Alle
247,67
X3995124R Gray Heath Stanley
470,40
B07708845 Complementos Y Maquinaria
Restauracion S
65,19
A57633885 Importacion-Exportacion De
Tot Y Molt Sa
157,50
43031453V Vargas Reyes Jesus Maria
52,82
43134602B Camacho Santiago Ana
3.337,83
43116363B Garcia Lozano Elisa Isabel
322,13
X9226907C Ghaddari Amer
132,40
X9064667E Marin Cristian Tudor
107,82
Y1115922E Buchheim Peter Perwin Werner 3.889,11
43011018Y Nadal Parets Maria Antonia
36,00
X2785124P Trebuchowa Swetlana Petrowna
545,24
78214393H Diaz Mulet Jose Maria
941,29

import
90,00
85,14
1.480,38
77,61
42,64
751,42
502,33
15.950,74
1.269,03
8.505,2
276,72
84,55
362,96

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.

—o—
Num. 8272
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:
Notificació tràmit d’audiència i proposta de liquidació de l’impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i Successions i
Donacions
Nº de expedient
n.i.f.
subjecte passiu
MTPA 14300 2011 003850 X2629854B Winter Nicholas Philip
MTPA 14300 2011 003972 Y0827275W Oberaigner Johann
MASU 14300 2010 500042 Y1528484X Carmel Epouse Bultez,
Martin Marcelle Ma
MTPA 14300 2011 001152 41423266J
Torres Torres Vicente
MTPA 14300 2011 001753 Y1730777H Barnard, Christina Marjorie

import
1.207,28
458,49
79,33
851,63
246,76

Palma, 19 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 7854
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’ha-

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 d’Eivissa situada a c/ Antoni Jaume nº 8 d’Eivissa, 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.

