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NOTA INFORMATIVA - NOVA MESURA TRIBUTÀRIA CONSISTENT EN EL 
FRACCIONAMENT EXTRAORDINARI DEL DEUTE DE L’IRPF DEL 2020 PER A 

LES PERSONES INCLOSES EN UN ERTO 

En data 7 d’abril de 2021 s’ha publicat al BOE l’Ordre HAC/320/2021, de 6 d’abril, 
per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute 
tributari derivat de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a 
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació. 

La mesura és d’aplicació a tots els contribuents de l’IRPF que tinguin la condició 
de treballadors per compte d’altri afectats per un Expedient de Regulació 
Temporal de l’Ocupació el 2020, a qui, un cop realitzada la declaració, se’ls generi 
l’obligació d’ingressar. El fraccionament es podrà aplicar tant en les declaracions 
individuals com a les declaracions conjuntes en cas que un dels membres de la 
unitat hagi estat inclòs en un ERTO. 

La mesura consisteix en la previsió d’un nou mecanisme de fraccionament del 
deute per mitjà del qual es podrà fraccionar el deute total en sis fraccions, les 
quals tindran venciment el dia 20 de cada mes, iniciant-se la primera fracció el 
20 de juliol de 2021. L’adopció d’aquest fraccionament no requerirà garantia, ni 
meritarà interessos de mora un cop adoptat. 

Per tal de poder acollir-se a la mesura, el deute tributari pendent no ha de superar 
els 30.000 €, computant-se dintre d’aquest llindar tots aquells deutes ajornats o 
fraccionats que tingui pendents el contribuent en el moment de la declaració, 
sempre que no hagin estat garantits. 

El fraccionament regulat en l’Ordre no és compatible amb el fraccionament 
ordinari de l’IRPF consistent en l’abonament del 60 % del deute en la declaració, 
i del 40 % en un moment posterior. 

L’Ordre té efectes des de la seva publicació el dia 7 d’abril al BOE. 

 

Barcelona, 8 d’abril de 2021 
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