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

7235

Correcció d’errades de l’anunci de l’Agencia Tributaria de les Illes Balears de notificació col·lectiva
de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a l’exercici
2021 deis establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016,
de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls
del turisme sostenible, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 72, de 2 de juny de 2022

Atès que s'ha advertit una errada en l'anunci de l'Agencia Tributaria de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de
cobrarnent de l'impost sobre estades turístiques corresponent a l'exercici 2021 dels establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2
de l'annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del
turisme sostenible (edicte núm. 4656, publicat en el Butlletí Oficial de les mes Balears núm. 72, de 2 de juny de 2022), d'acord amb l'article
109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 56.2 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de regim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les mes Balears, se'n publica la correcció següent:
Allà on diu:
“B) FORMES D'OBTENCIÓ DE L'AVÍS DE PAGAMENT:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/112/1117955

— Per Internet al Portal de l'ATIB (www.atib.es):
Amb el NIF i el codi d'establiment (www.atib.es > Impost sobre estades turístiques > Liquidació de l'impost corresponent a
habitatges i càmpings turístics).
Amb el codi de contribuent –així com també amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve– a través del Carter Virtual
(www.atib.es > Carter virtual).
Amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve a la Carpeta fiscal (www.atib.es > Carpeta fiscal).
A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).
— De forma presencial: a les oficines de recaptació de l'ATIB (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web
www.atib.es > Oficines i serveis – Oficines de recaptació). Sol·liciteu cita prèvia, que es pot fer per Internet, a www.atib.es > Cita
prèvia, o telefonant al 971 678 404.
C) FORMES DE PAGAMENT:
— Per Internet, en www.atib.es > Impost sobre estades turístiques > Liquidació de l'impost corresponent a habitatges i càmpings
turístics, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic (CaixaBank, Bankia,
Banca March, BBVA i Colonya, Caixa de Pollença) o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l'entitat que l'emeti.
— Amb l'avís de pagament, a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores de l'ATIB (CaixaBank, Bankia, Banca
March, BBVA, Banco de Santander, Targobank, Banco de Sabadell, Colonya, Caixa de Pollença, Cajamar – Caja Rural, Ibercaja i
Deutsche Bank) o en els caixers automàtics de Caixabank, Bankia i BBVA.
— Els rebuts domiciliats en una entitat bancària es remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en els comptes dels
contribuents a partir del 17 d'octubre de 2022. Us recordam que és convenient utilitzar la modalitat de domiciliació de pagament i de
gestió d'abonament dels rebuts mitjançant entitats bancàries, d'acord amb el que estableix el Reglament general de recaptació
(articles 25.2 i 38).”
Ha de dir
“B) FORMES D'OBTENCIÓ DE L'AVÍS DE PAGAMENT:
— Per Internet al Portal de l'ATIB (www.atib.es):
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Amb el NIF i el codi d'establiment (www.atib.es > Impost sobre estades turístiques > Liquidació de l'impost corresponent a
habitatges i càmpings turístics).
Amb el codi de contribuent –així com també amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve– a través del Carter Virtual
(www.atib.es > Carter virtual).
A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).
— De forma presencial: a les oficines de recaptació de l'ATIB (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web
www.atib.es > Oficines i serveis – Oficines de recaptació). Sol·liciteu cita prèvia, que es pot fer per Internet, a www.atib.es > Cita
prèvia, o telefonant al 971 678 404.
C) FORMES DE PAGAMENT:
— Per Internet, en www.atib.es > Impost sobre estades turístiques > Liquidació de l'impost corresponent a habitatges i càmpings
turístics, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic (CaixaBank, Banca March,
BBVA i Colonya, Caixa de Pollença) o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l'entitat que l'emeti.
— Amb l'avís de pagament, a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores de l'ATIB (CaixaBank, Banca March,
BBVA, Banco de Santander, Targobank, Banco de Sabadell, Colonya, Caixa de Pollença, Cajamar – Caja Rural, Ibercaja i Deutsche
Bank) o en els caixers automàtics de Caixabank i BBVA.
— Els rebuts domiciliats en una entitat bancària es remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en els comptes dels
contribuents a partir del 17 d'octubre de 2022. Us recordam que és convenient utilitzar la modalitat de domiciliació de pagament i de
gestió d'abonament dels rebuts mitjançant entitats bancàries, d'acord amb el que estableix el Reglament general de recaptació
(articles 25.2 i 38).”

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/112/1117955

Palma, 23 d'agost de 2022
L'administrador tributari
Justo Alberto Roibal Hernández
(Per suplència per motiu de vacant de la Direcció de l'ATIB –art. 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes
Balears; BOIB núm. 163, de 29/12/2016–)
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