
Fraccionament extràordinari 
sense interessos 

S’ha publicat el RD-ley 5/2021 que 
modifica el RD-ley 35/2020 per 

permetre aquests fraccionaments 
per al 1r trimestre de 2021. 



 Es permet sol·licitar 6 mesos d'ajornament dels 
impostos de les Pymes i autònoms, sense pagar 
interessos durant els 4 primers mesos. 

 La sol·licitud s'ha de presentar prèviament, el 
tramitem nosaltres en el moment de la presentació 
de l'impost, però cal sol·licitar-ho expressament, 
per aquest motiu ens ho ha de sol·licitar amb la 
major antelació possible. 

Quines ventatges aporta: 



Es pot sol·licitar aquest ajornament 
extraordinari en totes les declaracions o 
autoliquidacions el termini de presentació 
i ingrés s'iniciï a data 01/04/2021 i finalitzi a 
30/04/2021. 

Quins impostos es pueden 
fraccionar? 



 

Es pot ajornar com a màxim 30.000 €, però atenció, 
s'inclouen en aquest màxim el total de totes les 
declaracions o autoliquidacions que es presenten en 
aquest període. 

 

Per exemple, si el teu IVA surt a pagar 32.000 € i ja tens un 
ajornament concedit per 6.000 €, només podràs demanar 
aquest ajornament extraordinari per 24.000 €, havent de 
pagar o demanar un ajornament amb garanties respecte 
dels altres 8.000 €. 

Quin límit té en € ? 



Hi ha la possibilitat no solament de sol·licitar 
ajornaments sobre els les autoliquidacions que 
fins al moment AEAT, ens permetia fraccionar, 
en aquesta ocasió, també es pot ajornar models 
de retencions o ingressos a compte com poden 
ser els models 111,115, 123 ... fins i tot els 
pagaments fraccionats de l'Impost sobre 
societats. 

Que més té de particular? 



 Requisit: ser autònom o pime que no hagi superat un volum 
d'operacions de 6.010.121,04 euros l'any 2020. 

 Cal sol·licitar el fraccionament amb la major antelació possible 
ja que s'ha de presentar entre l'1 i el 20 d'abril. 

 El termini màxim permès per fraccionar és de 6 mesos. 

 No es pagaran interessos durant els 4 primers mesos. 

 El límit total de deute sense, presentar garanties és de 30.000 
€ (de deute total entre tots els impostos fraccionats). 

   Es permet fraccionar impostos que no s'acceptava 
ajornament anteriorment com els pagaments a compte de l'IS 
i els models de retencions com el 111 i 115. 

RESUM: 



RECOMANEM: 

Si està interessat en alguna 
d’aquestes mesures contacti: 

www.assessoriaesteve.com 

https://www.assessoriaesteve.com/

