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AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS. NOVETATS INTRODUÏDES PEL RDL 5/2021  

 
 
En data 13 de març de 2021 s’ha publicat el Real Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la 
solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, aprovant l’ajornament de deutes tributaris per tots els empresaris 
individuals i empreses que no tinguin la consideració de gran empresa. 

Tal com es va aprovar en el Reial Decret 7/2020 de 12 de març, es concedeix l'ajornament de l’ingrés de deutes tributaris en l'àmbit 
de tributs estatals en relació amb les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les 
quals finalitzi des el dia 1 d’abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos. 
 
Per a la concessió de l’ajornament cal que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 
6.010.121,04 euros en l’any 2020, amb les següents condicions d’ajornament: 
 

 El termini d’ajornament serà de 6 mesos. 
 No es meriten interessos de demora durant els primers 4 mesos d’ajornament. 

 
Es permetrà l'ajornament de deutes que habitualment estan exclosos d'aquesta possibilitat, concretament els deutes derivats de 
retencions i ingressos a compte, tributs repercutits i pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats. 
 
Per tant, es podran ajornar els deutes tributaris corresponents als següents impostos: 
 

 Declaracions d’IVA del mes de març i del primer trimestre (model 303)  
 Retencions sobre rendiments obtinguts en el primer trimestre (models 111, 115, 123,...) 
 1r pagament a compte de l’Impost sobre Societats (model 202) 
 Pagaments a compte de l’IRPF dels empresaris individuals (models 130 i 131) 

 
Les sol·licituds presentades han de complir els requisits que estableix l'article 82.2.a) de la Llei General Tributària. És a dir, es 
podran ajornar amb dispensa total o parcial de garanties dels deutes tributaris que siguin de quantia inferior a l'establerta en la 
normativa tributària, aquesta quantia està fixada actualment en 30.000 euros. 
 
En concret, no s'exigiran garanties per les sol·licituds d'ajornament quan: 
 

 L'import en conjunt dels deutes pendents no excedeixi de 30.000 euros, ja es trobin tant en període voluntari com en 
període executiu de pagament. 

 S'acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què fa referència la pròpia sol·licitud, com a qualsevol altra 
sol·licitat anteriorment i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels 
deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin degudament garantits. 

 
 
Com sempre, quedem a la seva disposició davant de qualsevol dubte o aclariment en relació amb aquest tema. 
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