
 

  

MODIFICACIÓ/ACLARIMENT EN RELACIÓ ALS TERMINIS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI 

 

 

Lleida, 19 de març de 2020 

 

Mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, s’ha modificat parcialment el Decret d’estat 
d’alarma, aprovat el passat 14 de març, introduint una important modificació a l’àmbit tributari. 

L’AEAT ha aclarit que la suspensió de procediments públics i interrupció de terminis 
administratius aprovada, no afecta al pagament de tributs ni a la presentació de declaracions. 

Conseqüentment amb la modificació, els terminis tributaris de tota declaració o autoliquidació 
que s’hagin de presentar al llarg del mes en curs i del mes d’abril (declaracions de l’Impost sobre 
el Valor Afegit, retencions per l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, pagaments 
fraccionats de l’Impost de Societats, entre altres), s’hauran de tramitar a les dates previstes amb 
caràcter ordinari, amb independència de que el contribuent pugui acollir-se a l’ajornament del 
pagament dels deutes tributaris previst al Reial Decret 7/2020, de 12 de març. 

A data de la present Nota Informativa, aquest darrer és l’únic aplaçament de pagaments 
tributaris, que aplica a autònoms i pimes en quant a la possibilitat de sol·licitar una pròrroga de 
fins 6 mesos en el pagament d’impostos, per un valor màxim de 30.000 euros. 

 

Davant el malestar i les dificultats que genera aquesta situació, des del Consell General 
d’Economistes s’ha sol·licitat la inclusió de l’ajornament d’aquestes liquidacions. 

Així mateix, els assessors els hem expressat la necessitat d’adoptar una sèrie de mesures, als 
efectes de que les tinguin en consideració o les traslladin al Ministeri. Aquestes mesures són 
fonamentalment les següents: 

- Ampliació dels terminis d’autoliquidacions i declaracions informatives. 

- Cessament de la pràctica de notificacions, tret de casos molt excepcionals o d’aquelles de 
les que se’n derivin efectes positius pels contribuents. 

- Agilitar aplaçaments i fraccionaments de deutes tributaris per empreses que es considerin 
PIMES, obrint la possibilitat d’aplaçar retencions, ingressos a compte, pagaments 
fraccionats i tributs repercutits (en aquest sentit, estudiant les autoritzacions cas a cas). 
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- Modificar el termini de presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 
l’Impost sobre el Patrimoni 2019. 

- Modificar el termini de declaració de l’Impost sobre Societats per exercicis iniciats l’any 
2019, en consonància amb la modificació de terminis mercantils continguda en el Real 
Decret Llei 8/2020 (veure la nostra Nota Informativa 3, de 18 de març de 2020). 

 

Us mantindrem informats sobre l’evolució d’aquestes propostes. 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. 

Salutacions cordials, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 
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