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Ref.  

   

Informació tributària: 

Instruccions provisionals per sol·licitar 

ajornaments de pagament d’impostos 

conforme al Reial Decret llei 7/2020, de 12 

de març 
 

El Reial Decret llei 7/2020 de 12 de març contempla una sèrie de mesures per 
a la flexibilització d'ajornaments per a pimes i autònoms. 

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut del Reial Decret llei, vulguin acollir-se a les 

mesures de flexibilització d'ajornaments incloses en el mateix, hauran de procedir d'acord amb les 

següents 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”, dins de l'apartat d'ajornaments de la seu electrònica de 

l'AEAT, en el següent 

link: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/RB01.shtml 

3. Omplir els camps de la sol·licitud. 

En els camps referits a identificació de l'obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació 

bancària, no hi ha cap peculiaritat. 

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta al Reial Decret Llei ha de prestar 

especial atenció als següents camps: 

o “Tipus de garanties ofertes”: marcar l'opció “Exempció”. 

o “Proposta de terminis; núm. de terminis”: incorporar el número “1”. 

o “Periodicitat”: marcar l'opció “no És” procedent. 

o  “Data primer termini”: s'ha d'incorporar la data corresponent a comptar un període de sis 

mesos des de la data de final de termini ordinari de presentació de l'autoliquidació (per 

exemple, l'autoliquidació mensual d'IVA MOD 303 del mes de febrer venç el 30 de març, de 

manera que la data a incloure seria 30-09-2020). 

o MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s'ha d'incloure 

l'expressió “Ajornament RDL”. 

Incorporar aquesta redacció en el camp de text és d'especial transcendència per a la correcta tramitació 

de la sol·licitud mentre es concreta per part de l'AEAT un procediment definitiu durant el període en què 

assorteix efectes el Reial Decret. 

4. Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Firmar i enviar”. 
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Font: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/_componentes_/_Le_i

nteresa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_confor

me_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml 
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