DECLARACIÓ DE TRANSMISSIÓ A L'EFECTES DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
S'ha de presentar una declaració per cadascun dels subjectes passius
DADES DE LA PERSONA QUE DECLARA LA TRANSMISSIÓ O DEL REPRESENTANT (1)
Nom i llinatges
D.N.I.

Correu electrònic

Direcció
Localitat

Municipi

Província

C. Postal

Informació bàsica sobre protecció de dades. Identificació del tractament: Imposts Municipals. Responsable Ajuntament de
Calvià. Finalitat: gestió, liquidació i recaptació dels impostos municipals. Legitimació: desenvolupament de les competències
municipals conferides per la legislació reguladora de les Hisendes Locals. Destinataris: segons el que es preveu en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Drets: la persona sol·licitant té dret
a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional. Informació addicional de
Protecció de Dades

Telèfon
Información básica sobre protección de datos. Identificación del tratamiento: Impuestos Municipales. Responsable Ajuntament de
Calvià. Finalidad: gestión, liquidación y recaudación de los impuestos municipales. Legitimación: desarrollo de las competencias
municipales conferidas por la legislación reguladora de las Haciendas Locales. Destinatarios: según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Derechos: la persona solicitante tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional de
Protección de Datos

DADES DEL REPRESENTAT (2) (3)
Nom i llinatges
D.N.I.

Correu electrònic

Dirección
Localitat

Municipi

Província

C. Postal

Telèfon

DADES DE LA TRANSMISSIÓ (4) (5)
NOTARI

DATA

PROTOCOL

TÍTOL

Referencias catastrales:

L'ajuntament de Calvià, a través de l'Oficina Municipal de Tributs, practicarà i notificarà les liquidacions de
l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) resultants de la present
transmissió, fins i tot en el cas de que no s'hagi presentat declaració per part de totes les persones
obligades a fer-ho.
Declaro expressament la meva voluntat de que la notificació de les liquidacions practicades es
realitzi per mitjans electrònics. De conformitat amb allò que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, les
persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, professionals la col·legiació dels quals sigui
obligatòria, notaris, registradors de la propietat i mercantils, i els qui actuïn en representació de qualsevol d'
ells, estan obligats en tot cas a relacionar-se amb la administració per mitjans electrònics.
Declaro expressament que no estic obligat a relacionar-me per mitjans electrònics per la qual cosa
interesso que les liquidacions que es practiquin es notifiquin a la direcció postal consignada.
Acompanyo còpia autèntica del títol o títols que documenten l'adquisició anterior als efectes de l'
article 104 apartat 5 (no subjecció per inexistència d'increment de valor) o de l'article 107 (càlcul de la
plusvàlua real) del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març després de la modificació pel RDL 26/2021.
Calvià,

Firma

SENYOR BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
INSTRUCCIONS AL DORS
Oficina Municipal de Tributs
Ctra. Calvià-Palmanova, 40, 07181
Tel. 971 69 99 05 / 06
e-mail área de gestión tributaria: gestiotribut@calvia.com

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

(1).- En el cas de que siguin varis els subjectes passius o persones que declaren la transmissió,
hauran de presentar una declaració per cadascun d'ells.
(2).- En cas de que un representant dugui la representació de més d'un obligat tributari, haurà de
presentar tantes declaracions com subjectes representi.
(3).- La representació haurà d'acreditar-se amb el model normalitzat (o per qualsevol altre mitjà
vàlid en dret) i haurà d'acompanyar-se de la documentació indicada en aquest model normalitzat,
en especial, els documents d'identitat de la persona poderdant.
(4).- Haurà d'acompanyar-se còpia autèntica de l'escriptura o document i s'haurà de presentar
una declaració per cada document o instrument que s'hagi atorgat. No és necessària la
consignació de las referències cadastrals, sempre que aquestes apareguin en els documents
acompanyats.
(5).- Quan es tracti de varis subjectes l'obligació dels quals derivi d'un mateix títol bastarà aportar
una única còpia de l'escriptura o documento de transmissió (i en el seu cas d'adquisició).

Oficina Municipal de Tributs
Ctra. Calvià-Palmanova, 40, 07181
Tel. 971 69 99 05 / 06
e-mail área de gestión tributaria: gestiotribut@calvia.com

