AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

FRACCIONAMENT I AJORNAMENT D’IMPOSTOS I TAXES:

La crisi del COVID19 portarà a moltes persones a difícils situacions econòmiques i per aquest motiu l’Ajuntament de
Castelldans, vol recordar que es pot sol·licitar un fraccionament i/o ajornament de tots els impostos o tributs, ja sigui en
període voluntari o en període executiu.

Es recorda eu per sol·licitar aquest fraccionament i/o ajornaments cal dirigir-se a l’òrgan que gestiona el tribut.
En el cas de l’OAGRTL de Lleida mencionar que la sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament, en cas de ser acceptada,
suposa normalment una sèrie d’interessos que es carregaran sobre l’import principal. Per tant, cal informar-se bé, que quin
cost incrementat suposarà l’ajornament i/o fraccionament. No obstant, degut al COVID19, l’estat està fomentant que els
fraccionaments i/o ajornaments de certs impostos no meritin interessos. Per tant, cal informar-se bé, si el tribut pel qual
estem sol·licitant l’ajornament i/o fraccionament pot estar acollit a aquest fet.
En el cas de l’AJUNTAMENT DE CASTELLDANS, NO es cobrarà cap tipus d’interès per aquelles sol·licituds de fraccionament
i/o ajornament que siguin aprovades.

D'acord amb el que preveuen els articles 44 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament general de recaptació, així com la normativa específica de cada tribut, en general, es pot demanar d'ajornar o
fraccionar el pagament d'un deute tributari en el cas que existeixin dificultats de tresoreria transitòries.

Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament es dirigiran a l'òrgan competent per a la seva tramitació dins dels terminis
següents:

a)

Deutes que es trobin en període voluntari d'ingrés o de presentació de les corresponents autoliquidacions:
dins el termini fixat per a l'ingrés en l'article 62.1, 2 i 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, o en la normativa específica. A aquests efectes, en el cas de deutes resultants d'autoliquidacions
presentades fora de termini, només s'entendrà que la sol·licitud es presenta en període voluntari quan la
sol·licitud d'ajornament o fraccionament es presenti juntament amb l'autoliquidació extemporània.

b)

Deutes que es trobin en període executiu: en qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació
dels béns.

Per sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute, cal presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació
necessària per identificar el deute i, si escau, la garantia corresponent, junt amb la proposta d'un calendari d'ingressos i la
documentació que justifiqui l'existència de dificultats econòmiques.

A Castelldans, a 8 de maig de 2020.
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