5 de març de 2015

CRITERIS D'ACTUACIÓ D'AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL DEPARTAMENT
DE RECAPTACIÓ DE L'AEAT
A continuació s’exposen els criteris d’actuació recollits en la Instrucció 4/2014, de 9 de desembre, del
Departament de Recaptatori de la AEAT, sobre gestió d’aplaçaments i fraccionaments de pagaments, que
busquin homogeneïtzar, coordinar i aclarir les actuacions dels òrgans recaptatoris.
A. Àmbit d’aplicació
o S’aplicaran a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament, de les quals la seva resolució sigui
competència dels òrgans recaptatoris.
o S’exclouran del àmbit d’aplicació les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes de
responsabilitat civil per delictes contra la Hisenda Pública.
o S’exclouran les sol·licituds de fraccionament o ajornament de pagament de deutes que tenen la
consideració de retencions o ingressos a compte i les de deutors en situació de concurs.
B. Valoració de dificultats econòmic - financeres transitòries:
o Es podrà considerar com indici de dificultats econòmic - financeres de caràcter estructural,
l'incompliment generalitzat de les obligacions de pagament de les obligacions tributaries en els 3 mesos
anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajornament o fraccionament.
o Es tindrà en compte la presentació reiterada i sistemàtica de sol·licituds d’ajornament i fraccionament
per part de l’obligat.
C. Supòsits de concessió de l’ajornament o fraccionament:
o Si s’estimés que la resolució d’ajornament o fraccionament pogués endarrerir-se per un termini superior
a 2 mesos, es podrà acordar un calendari provisional de pagaments. En tot cas s'ha d’establir aquest
calendari provisional tractant-se de sol·licituds d’ajornament que tinguin un import superior a 150.000
euros.
o La concessió de períodes de carència hauran de ser de caràcter excepcional i no superior a 3 mesos a
partir de la resolució de l’acord d’ajornament.
o Les quotes de pagament hauran de ser constants, amb excepcions, i la periodicitat del pagament en els
fraccionaments serà mensual.

D. Terminis de concessió
S’estableixen els terminis de concessió màxims en atenció a determinades circumstancies com la quantia
del deute, garanties ofertes i tipus de deutor:
-

Deutes d’import igual o inferior a 1.000 euros
Deutes d’import igual o inferior a 5.000 euros
Deutes d’import igual o inferior a 10.000 euros
Deutes d’import igual o inferior a 18.000 euros

3 terminis mensuals.
9 terminis mensuals.
12 terminis mensuals.
18 terminis mensuals.

E. Es fixen les especialitats amb la que es podrà sol·licitar l’ajornament o fraccionament del pagament
en els supòsits de deutors en situació pre-concursal.
F. Supòsits d’acords denegatoris:
o S’ hauran de motivar, tot precisant les raons per les quals es denega l’ajornament.
o En els casos en els que es requereixi a l’obligat per completar la documentació aportada, si la
contestació al requeriment es considera incomplerta, es denegarà l’ajornament sense que s’emeti un
nou requeriment.
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