Teixit empresarial. Tributàries
2.2 Ajornament del pagament a la Seguretat Social de deutes d’abril a
juny 2020 per autònoms i empreses
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari
Quantia
Requisits

Ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social
el termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril
i juny de 2020, sent d'aplicació un interès del 0.5%.
Tresoreria General de la Seguretat Social
Empreses i treballadors per compte propi
- Deutes amb la Seguretat Social que haguessin d’ingressar-se
entre l’abril i el juny del 2020 amb un interès de demora del
0,5% (en lloc de l'interès de demora vigent en cada moment, que
és el dels ajornaments ordinaris)..
- Les sol·licituds s’han de comunicar a la Tresoreria General de la
SS durant els 10 primers dies naturals dels terminis d’ingrés (per
exemple, per les quotes de maig, entre l’1 i el 10 de juny).
- Empresa es trobi al corrent de pagament de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
- No tenir un ajornament en vigor per deutes corresponents a
períodes anteriors a al mes de març.
- La sol·licitud s'ha de cursar en els terminis assenyalats en el
Reial decret llei 11/2020, i a través de les vies indicades.
NOTA:
-

Documentació
Més
informació
web oficial
Sol·licitud

Les aportacions empresarials corresponents a el mes de juny només
podran ser objecte, si és el cas de moratòria.
Moratòria (fitxa anterior) i ajornament son mesures que resulten
INCOMPATIBLES ENTRE SI respecte d'un mateix període.

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561
- Les empreses ho han de fer a través del Sistema de remissió
electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema
RED).
- Els autònoms poden fer servir el sistema RED o els mitjans
electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria
d’Estat de la Seguretat Social mitjançant el formulari
"Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social"

https://sede.segsocial.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/pVJfb9owEP80eTSsxPH3lu6dTAGrShjQF6QHduQCZI0Scu2TzjVprWraBtlmz5rDvf78_RnK5oXunHcqv7sq70PsTrXGw4ihgV4GSIVzFkePtJsNE1whDoZ5rTvK
j6pt_Rdees2xR11buqtHUXwekhAndoWtfpELeu0A9WFHzCBgwRHWqb4rS0jXGlqVGAmFYSBInCSOaW0kKFXPLrUkTLunyBSD4cA3ZYvpxofiMgwKa
n8f7VA-vrOxi_fhFwi_9h1lyUoy107fTbaClx0pK1_T1d1P4nQdIKSv9pApXT6W7kgXVd0eggXzv1RoBM8dklsJOAY2ATGVkKnZfDG5QT4E
_p8dxpdEChqUX-7v8yyMxmkavvZ09U-zsTwhOc3XkqA54Qzjgc6231tnqY9qwyXwbvWede6dvDQhudd3zdvIojgeDwOOrclXV2Uej9wAfaxCU
dTt73eh6ALQRk4tpXrI3ifzSKQKnUcrCEcUxYkZZIomXqiDXpvHRrp0gi8QKZ5STh1pPYF4ZIJwxRXqTorVJSq6BWArHVGomUCZBYF5pIIzwBEccebeoSgX9isau7YMFv6Ok
87OZwkPxbSXKTbA-bd1c34SbuRt8nbkl-AJTF_Ug!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

NOTA:
-

Suport

Es podrà incloure en una sola sol·licitud d'ajornament tots els codis de
compte de cotització (CCC) afectats.
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