Firmado electrónicamente por: CALAFAT ROTGER FRANCISCO JAVIER - DNI 41390594R
Fecha: 29/01/2014 12:26:49
Motivo:

EDICTE
Procediment de sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament per a obligats tributaris en situació
d’atur sobrevinguda
L’ordenança fiscal general preveu a l’article 72.3, 6è paràgraf per a aquells obligats tributaris que
es trobin en situació d’atur sobrevinguda, la possibilitat de sol·licitar l’ajornament o fraccionament fins
a dos anys de deutes en període voluntari de pagament, sempre que es mantingui aquesta situació d’atur
i que compleixin els següents requisits:
1) Que es tracti d’obligats tributaris en situació d’atur sobrevinguda i s’entendrà com a tal, quan
l’obligat tributari hagi perdut la seva feina a partir dels tres mesos anteriors a la data de
finalització del període voluntari de pagament i sigui demandant d’ocupació del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, o de l’òrgan de l’Administració que exerceixi les funcions
d’aquest Servei.
En el cas de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la Taxa per serveis relatius al
tractament de residus sòlids urbans, quan l’obligat tributari hagi perdut la feina a partir de l’1 de
febrer i fins a 30 d’abril de 2014.
2) Que no compti amb altres fonts d’ingressos diferents a les ajudes públiques els quals superin
6.000 euros anuals.
3) Que es sol·liciti l’ajornament o fraccionament per l’obligat tributari.
Els ajornaments o fraccionaments meritaran sempre els interessos de demora que corresponguin, a
excepció de que el pagament es produeixi al mateix exercici 2014. En el moment que cessi aquesta
condició d’atur, el termini per pagar serà de dos mesos a comptar des del citat moment.
Els deutes inferiors a 100 euros seran únicament ajornables, no es poden fraccionar.
4) La falta de pagament, al seu venciment, d’una fracció comporta la pèrdua del dret al
fraccionament del deute i, en conseqüència, l’inici del període executiu.
Termini de presentació en el cas de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Taxa pels serveis
relatius al tractament de residus sòlids urbans:
- Des de la publicació d’aquest edicte fins el 30 d’abril de 2014.
Lloc de presentació de les sol·licituds
- A les OAC municipals:
o OAC 0, plaça Santa Eulàlia, 9
o OAC Sant Ferran C/Sant Ferran, 42 (Edifici de la Policia Local)
o OAC s’Escorxador C/Emperadriu Eugènia, 6
o OAC s’Arenal Av. Amèrica, 11
o OAC Avingudes Av. Gabriel Alomar, 18
o OAC Coll d’en Rabassa C/Cardenal Rossell, 96
o OAC Son Ferriol Av. Cid, 8
o OAC Sant Agustí C/Margaluz, 30
o OAC Pere Garau C/Pere Llobera, 9
Documentació a presentar:
1) Sol·licitud degudament emplenada pel contribuent. El model estarà disponible a la web
municipal (www.palmademallorca.es /descàrrega d’impresos/hisenda/sol·licitud d’ajornament/
fraccionament de deutes en període voluntari...) i a totes les oficines de presentació de les
sol·licituds.
2) S’haurà d’indicar expressament el deute sobre el que es sol·licita l’ajornament o fraccionament
i el període de temps pel qual es sol·licita, amb un màxim de dos anys. En el cas de tarifes
inferiors a 100 euros, únicament es permetrà l’ajornament, no el fraccionament.
3) Còpia del document acreditatiu d’estar inscrit com a sol·licitant d’ocupació al SOIB o a
l’òrgan de l’Administració que exerceixi les funcions d’aquest Servei, on es determini la data
d’iniciació de la situació d’atur.
4) Autorització a l’Ajuntament per consultar a l’AEAT les dades relatives al nivell de renda
(model disponible a www.palmademallorca.es /descàrrega d’impresos/hisenda/Autorització
AEAT) i a totes les oficines de presentació de les sol·licituds) o còpia de la Declaració de
l’IRPF del contribuent.
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