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La CRAJ informa: Agència Tributària de Catalunya, padró
provisional de l’impost emissions CO2 exercici 2021
02/05/2022
Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat, l’1 de maig de
2022, el padró provisional dels vehicles que han de tributar per l’impost sobre les
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica corresponent a
l’exercici 2021, que es liquida enguany.
Els contribuents poden consultar les dades del seu vehicle o vehicles i la quota que han
de pagar a la seu electrònica de l’ATC, accedint-hi amb el NIF i la matrícula (per a un
vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat
digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular. En cas que les
dades no siguin correctes, s’hi podran presentar al·legacions fins al 3 de juny de 2022.
Així mateix, si es domicilia el pagament de l’impost abans del 15 de juliol de 2022, es
pot gaudir d’una bonificació del 2%.
A partir de l’1 de setembre del 2022, es podrà consultar el padró definitiu de vehicles
que tributen per l’impost. Les dates de pagament són les següents:
•
•

Vehicles amb pagament domiciliat: càrrec en compte a partir del 7.11.2022.
Vehicles amb pagament no domiciliat: si ja van tributar l’any anterior, de l’1 al
20.11.2022. Els vehicles de nova tributació han de pagar segons la data que
s’indiqui a la notificació que rebran.

Si no s’ha domiciliat el pagament, es pot pagar a través de la seu electrònica de l’ATC,
al telèfon 012, al telèfon de L’ATC us truca (93 551 51 51), en entitats financeres
col·laboradores, a les oficines de Correus, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC,
amb cita prèvia.
Trobareu més informació a l’apartat sobre l’impost de la seu electrònica de l’ATC, al
recull de preguntes freqüents i a la pàgina: impostco2.gencat.cat
(http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/impostco2)

