
   

77. Ajornament deutes tributaris. Administración 

tributaria del Estado. 

1. Tipus d’ajut:   

Real Decret-llei 7/2020, de 12 de març art. 14: en l’àmbit de les competències 

de l’Administració tributària de l’Estat, als efectes dels aplaçaments als que es 

refereix l’art. 65 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, es concedirà 

l’aplaçament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles 

declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació 

e ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor del present RDL i fins el 

30 de maig de 2020, inclosos, sempre que les sol·licituds reuneixen els 

requisits als que es refereix l’article 82.2.a) de la llei anterior: 

Aquest aplaçament serà aplicable també a les deutes tributàries a les qual fan 

referència les lletres g), f) i g) de l’art. 65.2 de la llei 58/2003 de 17 de 

desembre, General Tributària. 

Serà requisit necessari per la concessió de l’aplaçament que el deutor sigui 

persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 

euros a l’any 2019. 

Segons el Real Decret-llei 19/2020, de 26 de maig a la seva “Disposición 

final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19”: 

Les condicions de l’aplaçament seran les següents: 

a) El termini serà de 6 mesos. 

b) No es meritaran interessos de demora duran els 4 primers mesos de 

l’aplaçament. 

Disposició transitòria segona: Ampliació del termini de no meritament 

d’interessos de demora per als aplaçaments de l’ article 14 del  “Real Decreto-

ley 7/2020, de 12 de marzo”, aquests s’aplicaran, respectivament, a les 
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sol·licituds d’aplaçament que s’haguessin presentat a partir de l’entrada en 

vigor del mencionats Reals Decret-lleis 7/2020 i 11/2020 de 31 de març. 

2. Beneficiaris:  

Empreses i autònoms.  

3. Quan i com es podrà demanar?: 

En vigor, es pot presentar de diverses maneres: Telemàticament (seu 

electrònica), Entitats Col·laboradores, Oficines de l’ AEAT i Oficines de 

Correus. 

Presentació telemàtica : 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/RB01.shtml 

4. Normativa aplicable:  

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 

Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

5. Altres dades d’interès :  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/RB01.

shtml 
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