
Representant legal :

Tel./Fax:

1. Persona que sol·licita:

Nom i cognoms o Raó Social:

Nacionalitat: Núm. de passaport:

2. Identificació del Tribut:

Causes que motiven la sol·licitutd:

D'acord amb la legislació vigent, sol·licito que es procedeixi a ajornar i/o fraccionar el tribut de l'anterior apartat en 
els termes següents: 

 

Venciment fracció 1:

Venciment fracció 3:

Venciment fracció 5:

Venciment fracció 4:

Venciment fracció 2:

Venciment fracció 6:

Venciment fracció 7:

Venciment fracció 8:

Venciment fracció 9:

Venciment fracció 10:

Venciment fracció 11:

AJORNAMENT:

SOL·LICITUD D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT (import del deute superior a 2.500 euros)

Domicili: Població:

FRACCIONAMENTS:

NRT:



.......La Massana, ...................  de  20 ...

Signatura del sol·licitant:

5. Data i signatura:

 d 

Aval o fiança bancaria

Altres garanties:

Dispensa de garanties segons allò que disposa l'article 22 del reglament de recaptacio dels tributs, del 28 
d'octubre del 2015

Total Parcial

Oferint com a garantia* la seguent:

ADNúm. de compte IBAN: 

Domiciliant-los amb càrrec al compte amb codi IBAN:

De la entitat 



  - Compromís d'aval o fiança d'una entitat bancària degudament autoritzada a operar al Principat 
d'Andorra. En cas d'impossibilitat d'obtenir aval o fiança s'ha d'adjuntar la documentació que s'especifica en 
els apartats corresponents a l'article 61 de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament 
tributari. 

- Documentació que acredita, si escau, la representació i el domicili a l'efecte de notificacions. 

- En cas de deutes per autoliquidació, s'ha d'adjuntar una còpia de l'autoliquidació, tret que ja estigui 
en disposició del Comú, cas en què s'ha d'assenyalar el dia de presentació i número de liquidació. 

- Sol·licitud de compensació de crèdits que, durant la vigència de l'ajornament o fraccionament, es 
pugui reconèixer a favor de l'obligat al pagament, si escau. 

 Quan se sol·liciti una dispensa total o parcial de la garantia, a part de la documentació del punt 5 s'ha d'adjuntar: 

- Declaració responsable i justificació documental que acredita que no es disposa de béns que es 
puguin oferir en garantia. 

- Justificació documental de la impossibilitat d'obtenir aval o fiança bancària on constin les gestions 
efectuades a aquest efecte. 

- Balanç i compte de pèrdues i guanys dels últims tres anys, així com l'informe d'auditoria sempre que 
sigui obligatori segons la normativa andorrana o de l'estat de residència del contribuent. 

- Pla de viabilitat, així com qualsevol altra informació o documentació que justifiqui la possibilitat de 
complir amb l'ajornament o fraccionament del deute. 

Quan se sol·liciti l'admissió d'una garantia diferent de l'aval o la fiança bancària, a part de la documentació del 
punt 5 s'ha d'adjuntar: 

- Declaració responsable i justificació documental de la impossibilitat d'obtenir l'aval o la fiança 
bancària on constin les gestions efectuades aquest efecte. 

- Valoració dels béns oferts en garantia efectuada per un expert independent. 

- Balanç i compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, així com l'informe d'auditoria sempre 
que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de l'estat de residència del contribuent. 

  

6. Legislació aplicable 

 -  Ordinació tributària comunal 

- Article 53 de la Llei de bases de l'ordenament tributari 

- Reglament de recaptació dels tributs, del 28 d'octubre del 2015 

  

 *    La garantia haurà de cobrir l'import del deute en període voluntari, els interessos moratoris que es puguin 
generar a l'ajornament, més un 10 per 100 de la suma d'ambdós partides. 

 

5. Documentació a adjuntar


Representant legal :
Tel./Fax:
1. Persona que sol·licita:
Nom i cognoms o Raó Social:
Nacionalitat:
Núm. de passaport:
2. Identificació del Tribut:
Causes que motiven la sol·licitutd:
D'acord amb la legislació vigent, sol·licito que es procedeixi a ajornar i/o fraccionar el tribut de l'anterior apartat en els termes següents:
 
SOL·LICITUD D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT (import del deute superior a 2.500 euros)
Domicili:
Població:
FRACCIONAMENTS:
NRT:
.......
La Massana,
...................
 de  20 
...
Signatura del sol·licitant:
5. Data i signatura:
 d 
Oferint com a garantia* la seguent:
AD
Núm. de compte IBAN:  
Domiciliant-los amb càrrec al compte amb codi IBAN:
  -         Compromís d'aval o fiança d'una entitat bancària degudament autoritzada a operar al Principat d'Andorra. En cas d'impossibilitat d'obtenir aval o fiança s'ha d'adjuntar la documentació que s'especifica en els apartats corresponents a l'article 61 de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari.
-         Documentació que acredita, si escau, la representació i el domicili a l'efecte de notificacions.
-         En cas de deutes per autoliquidació, s'ha d'adjuntar una còpia de l'autoliquidació, tret que ja estigui en disposició del Comú, cas en què s'ha d'assenyalar el dia de presentació i número de liquidació.
-         Sol·licitud de compensació de crèdits que, durant la vigència de l'ajornament o fraccionament, es pugui reconèixer a favor de l'obligat al pagament, si escau.
 Quan se sol·liciti una dispensa total o parcial de la garantia, a part de la documentació del punt 5 s'ha d'adjuntar:
-         Declaració responsable i justificació documental que acredita que no es disposa de béns que es puguin oferir en garantia.
-         Justificació documental de la impossibilitat d'obtenir aval o fiança bancària on constin les gestions efectuades a aquest efecte.
-         Balanç i compte de pèrdues i guanys dels últims tres anys, així com l'informe d'auditoria sempre que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de l'estat de residència del contribuent.
-         Pla de viabilitat, així com qualsevol altra informació o documentació que justifiqui la possibilitat de complir amb l'ajornament o fraccionament del deute.
Quan se sol·liciti l'admissió d'una garantia diferent de l'aval o la fiança bancària, a part de la documentació del punt 5 s'ha d'adjuntar:
-         Declaració responsable i justificació documental de la impossibilitat d'obtenir l'aval o la fiança bancària on constin les gestions efectuades aquest efecte.
-         Valoració dels béns oferts en garantia efectuada per un expert independent.
-         Balanç i compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, així com l'informe d'auditoria sempre que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de l'estat de residència del contribuent.
 
6. Legislació aplicable
 -          Ordinació tributària comunal
-         Article 53 de la Llei de bases de l'ordenament tributari
-         Reglament de recaptació dels tributs, del 28 d'octubre del 2015
 
 *    La garantia haurà de cobrir l'import del deute en període voluntari, els interessos moratoris que es puguin generar a l'ajornament, més un 10 per 100 de la suma d'ambdós partides.
 
5. Documentació a adjuntar
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