Teixit empresarial. Tributàries
2.4 Ajornament de l’ingrés dels deutes tributaris entre març i maig 2020
Sinopsi ajuda

L'ajornament de l'ingrés del deute tributari correspon a totes
aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini
de presentació i ingrés finalitzi entre el 12 de març i el 30 de
maig de 2020, ambdós inclosos.
NOTA:
IVA, IRPF i Impost de Societats

Òrgan gestor
Beneficiari
Quantia
Requisits

Agència Tributària
Persona física o persona jurídica (entitats empresarials).
-

Documentació
Més
informació
web oficial

Sol·licitud

El deute s'ha de trobar en període de pagament voluntari.
El deutor ha de ser persona o entitat amb volum
d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.
Només es permetrà per deutes màximes de 30.000 euros
El termini pel pagament serà de sis mesos.
No es meriten interessos de demora durant els tres
primers mesos d'ajornament.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agenci
a_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVI
D_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml
https://www.atib.es/default.aspx?lang=es#
Instruccions:
1. Presentar pels procediments habituals l'autoliquidació en
la qual figuren les quantitats a ingressar que el
contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol
ajornament, l'opció de "reconeixement de deute".
2. Accedir al tràmit "Presentar sol·licitud" en el següent
enllaç:
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCVJDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorA
cceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2E
sraf%2Esolicitud%2ESolAccionW%253FfAccion%253Dinialtanr%26aut%3DCP

3. Omplir els camps de la sol·licitud. Per acollir-se a aquesta
modalitat d'ajornament és MOLT IMPORTANT que marqui
"SÍ" la casella "Sol·licitud acollida a l'article 14 de Reial
decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic

de l' COVID-19. "
NOTA: Al marcar aquesta casella, en l'apartat de la Proposta de
pagament apareixerà el següent missatge: "Sol·licitud acollida a el
Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures
urgents per a respondre a l'impacte econòmic de l'COVID- 19. "

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització
establerta en el Reial decret llei ha de prestar especial
atenció als següents camps:
"Tipus de garanties ofertes": marcar l'opció "Exempció".
"Proposta de terminis, nº de terminis": incorporar el
número "1".
"Periodicitat": marcar l'opció "No procedeix".
"Data primer termini": s'ha d'incorporar la data
corresponent a explicar un període de sis mesos des de
la data de fi de termini de presentació de l'autoliquidació,
havent de finalitzar el termini en dia 05 o 20 (per
exemple, si presenta una autoliquidació mensual que
venç el 30 de març, la data a incloure seria 05/10/2020).
4. Presentar la sol·licitud, pressionant la icona "Signar i
enviar". Li apareixerà un missatge:
“La seva sol·licitud d'ajornament ha estat donada d'alta correctament
en el sistema el dia X a les X hores, havent seleccionat l'opció de
"Sol·licitud acollida a el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de
l'COVID-19 ".

Suport

Instruccions:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Conteni
dos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instr
ucciones_Aplazamiento.pdf

