Distingit/da senyor/a,
El Comú de la Massana ús informa del calendari fiscal aprovat per l’any 2016:

Impost tradicional del Foc i lloc
Taxa d'Higiene i enllumenat persones censades al Comú
Impost sobre els rendiments arrendatari
Guals i reserves especials
Impost sobre la propietat immobiliària
Taxa d'Higiene i enllumenat titulars segones residències
Impost de radicació activitats comercials, empresarials i professionals
Taxa d'Higiene i enllumenat titulars de radicació activitats comercials,
empresarials i professionals
Rètols indicadors, identificadors i publicitaris

Data Emissió
01/03/2016
01/03/2016
02/05/2016
02/05/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/09/2016

Fi període voluntari
01/04/2016
01/04/2016
02/06/2016
02/06/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/09/2016

01/10/2016

01/09/2016

01/10/2016

El Comú de La Massana ha establert la possibilitat que els obligats tributaris ,
prèvia petició, es puguin inscriure al sistema de pagament a terminis,
mitjançant domiciliació bancària mensual, per fer efectius tots els tributs i
taxes de cobrament periòdic.
Per aquest sistema no es cobrarà cap recàrrec o tipus d’interès.
Una vegada inclòs en un exercici l’obligat tributari dins aquest sistema, serà
prorrogat pels següents, si no es manifesta en sentit contrari.
Requisits icondicions:
a) No tenir cap deute pendent en període de constrenyiment, o en cas
contrari, haver sol∙licitat un ajornament o fraccionament d’acord amb
l’establert a l’Ordinació tributària del Comú de la Massana.
b) Les sol∙licituds per acollir‐se al sistema s’hauran de presentar abans del 15
de Febrer de l’any en curs. Els obligats tributaris del impost sobre rendiments
arrendataris hauran d’adjuntar la declaració de les rendes del període
impositiu corresponent.

c) Els imports que es veuran inclosos en el sistema seran els corresponents a l’any
anterior de la liquidació o, en el seu cas aquells que ja es coneguin amb certesa de
l’exercici corrent. En aquest sentit, seran admeses regularitzacions de la quota
tenint en compte les modificacions dels fets imposables que encara no estiguin
contemplats als registres del Comú.
d) S’entendran inclosos dins de la quota a fraccionar tot els imports que siguin
titularitat del sol∙licitant. L’ import mínim per acollir‐se al programa serà de
100,00 Euros.
e) La suma dels imports inclosos en el sistema es dividiran per deu, resultant
una quota mensual de març a setembre. Posteriorment es procedirà a la
regularització, per les possibles modificacions del fets imposables, en tres
quotes addicionals d’octubre a desembre.
f) Els pagaments s’hauran de domiciliar obligatòriament, i únicament s’acceptarà
un únic compte de domiciliació.
En cas d’impagament de qualsevol de les quantitats fraccionades , quedarà sense
efecte el sistema de pagaments a termini, amb la pèrdua d’aquest, i es recuperarà
el termini normal de pagament amb la data de venciment del període voluntari
corresponent al deute del concepte pendent, i s’aplicarà de forma automàtica la
regularització prevista a l’Ordinació tributaria vigent.
Es cas d’aclariment o modificació de dades vulguin dirigir‐se al Servei de Tràmits
en horari laboral.
Aprofitem l’avinentesa per saludar‐lo/a molt atentament.

El Cònsol Major,
David Baró Riba

