SOLICITUDE DE APRAZAMENTO/FRACCIONAMENTO
SOLICITANTE:
Apelidos e nome ou razón social
NIF
Domicilio

REPRESENTANTE:
Apelidos e nome ou razón social
NIF
Domicilio
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIÓNS

Por medio de este escrito solicito aprazamento/fraccionamento da débeda (1)
(Identificación da débeda)

Aporto como garantía

ALEGACIÓNS :

ADXUNTO A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DAS MIÑAS ALEGACIÓNS

Solicito, de conformidade co disposto no artigo 65 da LXT
□ Aprazamento da débeda ata (data)
□Fraccionamento da débeda: (nº de prazos) ( intervalo de tempo)

................................................................,..............de........................................de.................................................
(Sinatura)
ÓRGANO ADMINISTRATIVO AO QUE SE DIRIXE A SOLICITUDE

(1) (Información adicional:

A solicitude de aprazamento ou fraccionamento conterá, necesariamente, os seguintes datos:







Identificación completa do solicitante ou, no seu caso, da persoa que o represente.
Identificación da débeda indicando o seu importe, concepto e data de finalización de ingreso voluntario.
Causas que motivan a solicitude.
Prazos e demais condicións do adiamento ou fraccionamento que se solicita.
Garantía que se ofrece.
Lugar, data e firma.

Como regra xeral, o solicitante debe ofrecer garantía en forma de aval solidario dunha entidade de crédito ou
sociedade de garantía recíproca, acompañando á solicitude o correspondente compromiso da entidade de
acompañar o aval se se concede o aprazamento.
Se se xustifica que non é posible obter un aval, poderá prestarse algunha das seguintes garantías:





Hipoteca mobiliaria ou inmobiliaria.
Prenda con ou sen desprazamento.
Fianza persoal ou solidaria.
Calquera outra que se estime suficiente.

A garantía debe formalizarse no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación do
acordo de concesión e, se transcorre o devandito prazo sen que se formalice a garantía, queda sen efecto o
acordo de concesión esixíndose a débeda pola vía de prema, se concluíu o prazo voluntario de ingreso ou a
continuación do procedemento de prema se o aprazamento ou fraccionamento se solicitou en período executivo.
A garantía deberá cubrir o principal máis os xuros de demora máis un 25% de ambos.
Excepcionalmente poderá dispensarse total ou parcialmente ao obrigado tributario da constitución das garantías
nos seguintes casos:
Cando as débedas tributarias sexan de contía inferior á que se fixe na normativa tributaria, actualmente a Orde de
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas de 11 de marzo de 2016 pola que se eleva a 30.000 € o límite
exento da obriga de aportar garantía nas solicitudes de aprazamento ou fraccionamento de débedas derivadas de
tributos cedido cuxa xestión recadatoria corresponda ás Comunidades Autónomas e para o resto de ingresos a
Orde de 15 de marzo de 2016 reguladora de aprazamentos e fraccionamentos de pagamentos de débedas que
correspondan a ingresos de dereito público da Comunidade Autónoma de Galicia estableceron a exención de
garantía cando o seu importe conxunto non exceda de 30.000 €, tendo en conta que para o cálculo da devandita
cantidade deberán computarse todas as débedas pendentes tanto en período voluntario, como en período
executivo, así mesmo deberán computarse ademais os aprazamentos e fraccionamentos non resoltos, así como o
importe dos vencementos pendentes de ingreso das débedas aprazadas ou fraccionadas.
Cando o obrigado ao pago careza de bens suficientes para garantir a débeda e a execución do seu patrimonio
puidese afectar substancialmente ao mantemento da capacidade produtiva e do nivel de emprego da actividade
económica respectiva, ou puidese producir graves quebrantos para os intereses da Facenda Pública, na forma
prevista regulamentariamente.
Nos demais casos que estableza a normativa tributaria.
En todo caso, as cantidades aprazadas ou fraccionadas devindicarán xuros de demora.

