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1. NORMATIVA ESTATAL APROVADA

NORMATIVA ESTATAL APROVADA
-

Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a
l’impacte econòmic de la COVID-19
-

-

Ajornament de deutes tributaris per a pimes i autònoms

Text consolidat del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària per la COVID-19
-

-

Suspensió de terminis administratius

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19
-

Ampliació de terminis administratius

NORMATIVA ESTATAL APROVADA
-

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19
-

Modificacions en àmbit aranzelari

-

Instruccions provisionals per sol·licitar l’ajornament d’acord amb el Reial decret llei 7/2020

-

Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril
-

-

Extensió de terminis de presentació per determinats contribuents

Preguntes freqüents (FAQS) a la web d’Hisenda relatives a terminis d’actuacions i procediments
tributaris

2. MESURES EN L’ÀMBIT AUTONÒMIC

MESURES EN L’ÀMBIT AUTONÒMIC
2.1. NORMATIVA APROVADA A CATALUNYA
-

Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària,
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS-CoV-2.

-

Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i
gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

-

Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries.

-

Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones
treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a
conseqüència de la COVID-19.

-

Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

MESURES EN L’ÀMBIT AUTONÒMIC
2.2. MESURES APROVADES A CATALUNYA
•

Impost sobre les estades en establiments turístics: de manera excepcional, el termini de
presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al període de l'1 d'octubre de l'2019 al
31 de març de l'any 2020 serà entre els dies 1 i 20 d'octubre de l'any 2020.

•

Tributs propis de la Generalitat de Catalunya i tributs cedits: s'estableix la suspensió de la
presentació d’autoliquidacions i pagament dels tributs des del dia 14 de març fins que es deixi
sense efecte l'estat d'alarma. S’hi inclouen els tributs següents:
Impost sobre Successions i Donacions (+2 mesos)

Impost sobre grans establiments comercials

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats

Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a
l’atmosfera produïda per la indústria

Impost sobre el Patrimoni (30/6)

Gravamen de protecció civil

Impost sobre begudes ensucrades envasades

Tributació sobre el joc

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels
vehicles de tracció mecànica

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial

Impost sobre els actius no productius de persones
jurídiques

Impost sobre el risc mediambiental d’elements
radiotòxics

Impost sobre habitatges buits

3. MESURES FISCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

MESURES EN L’ÀMBIT MUNICIPAL
3.1. MESURES APROVADES PER LES CAPITALS DE PROVÍNCIA DE CATALUNYA
•

Barcelona (ANUNCIS!):
•

Suspensió del pagament d’impostos mentre duri l’estat d’alarma.

•

IBI no domiciliat: del 4/5 al 3/7

•

IBI domiciliat segon pagament: del 3/6 al 3/7

•

Plusvàlues municipals: 3/7

•

Aprovació de plans individualitzats per flexibilitzar terminis de pagament de tributs per a
particulars i empreses (IAE).

•

Exempció del preu públic de recollida de residus durant l’estat d’alarma i devolució de la taxa de
terrasses dels dies que no es pugui exercir l’activitat.

•

Ajornament del cobrament de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) a setembre
de 2020.

MESURES EN L’ÀMBIT MUNICIPAL
•

•

Girona:
•

Ajornament al 5 de setembre del termini de pagament d’impostos i taxes locals.

•

Exoneració de pagament de zones blaves i verdes, d’escoles bressol i de l’ocupació de la via
pública mentre duri l’estat d’alarma.

Lleida:
•

Ampliació fins el 20 de juliol del període de cobrament dels rebuts no domiciliats de l’IBI,
l’impost de circulació, la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de residus de locals
tancats i el preu públic per a la recollida i gestió de residus comercials.

•

Ajornament al 7 de setembre fins 20 de novembre del càrrec dels rebuts domiciliats per la
recollida i gestió de residus comercials de l’1 d’abril al 6 de de juliol i les noves dates de
cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública.

MESURES EN L’ÀMBIT MUNICIPAL
•

Tarragona:
•

El termini de cobrament obligatori de taxes i impostos municipals s'estableix del 15 d'abril
al 6 de juliol.

•

Exoneració de pagament de la taxa de terrasses i ocupació de la via pública mentre duri
l’estat d’alarma. Tampoc no es cobrarà la taxa de brossa als establiments obligats a tancar.

•

Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament per part de persones
físiques fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma.

•

Suspensió de les notificacions en paper mentre duri l’estat d’alarma.

MESURES EN L’ÀMBIT MUNICIPAL
3.2. LINKS A LES MESURES APROVADES EN ALTRES MUNICIPIS

4. COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?

4.1. PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

S’ha ajornat la presentació de les autoliquidacions trimestrals o mensuals?
NO amb caràcter general. les autoliquidacions trimestrals o mensuals s’han de seguir
presentant en els terminis habituals: 303 mensual (30/04), 111-115-123-130-216-202-303
trimestral (20/4), entre d’altres.
Com a mesura excepcional, només les entitats amb volum d’operacions <600.000 euros en
2019 veuen ampliat el termini de presentació de les autoliquidacions trimestrals o mensuals
fins el 20/05. Si es vol domiciliar, el termini s’amplia fins el 15/05.

•

Què vol dir “volum d’operacions”? Com puc saber el meu “volum d’operacions”?
El volum d’operacions és l’import total, sense IVA, del conjunt d’entregues de béns i prestacions
de serveis realitzades pel contribuent durant l’any natural anterior.
Podem trobar el nostre volum d’operacions al model 390 (casella 108).

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Si sóc una entitat amb volum d’operacions <600.000 euros, quines declaracions o
autoliquidacions puc presentar fins el 20 de maig?
Totes aquelles declaracions i autoliquidacions del 1T 2020 i altres on el termini de presentació
finalitzava entre el 15 d’abril i el 20 de maig.

-

Autoliquidacions a ingressar: 111 (retencions nòmines i professionals), 115 (retencions
lloguers), 2020 (pagament fraccionat IS), 303 (IVA), 123 (retencions interessos), 216 (retencions
no residents), 210 (impost sobre la renda no residents), 130 (pagaments fraccionats IRPF)

-

Declaracions informatives. 349 (operacions intracomunitàries)

•

Si sóc una entitat amb volum d’operacions <600.000 euros, quines són les dates límit pels
pagaments del 1T 2020?
Si es vol domiciliar, fins el 15 de maig
Si es vol pagar amb NRC, fins el 20 de maig

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Si sóc una entitat amb volum d’operacions <600.000 euros, he de fer alguna cosa per “acollir-me”
al 20 de maig?
NO. La mesura aprovada és una EXETENSIÓ del termini, de manera que NO HE DE FER RES a la
web d’Hisenda.

•

Com sap Hisenda si estic o no estic amb volum d’operacions <600.000 euros?
Hisenda ho sap...

•

Si sóc una entitat amb volum d’operacions <600.000 euros i ja he presentat les declaracions del 1T
2020 amb domiciliació bancària, Hisenda quan em farà el càrrec?
El 20 de maig (segons document-resum penjat a la web Hisenda).

•

Si sóc una entitat amb volum d’operacions <600.000 euros em podré acollir també a l’ajornament
de 6 mesos (3 mesos sense interessos i 3 mesos amb interessos)
Sí! 20 de maig + 6 mesos = 20 de novembre (281 euros interessos màxim)
Sí! 20 de maig + 3 mesos (sense interessos) = 20 d’agost

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Si sóc una entitat amb un volum d’operacions <600.000 euros i presento les declaracions del
1T 2020 en data 20/04 però demanant ajornament, com computen els 6 mesos d’ajornament?
20/10 ó 20/11?
El termini per presentar les declaracions del 1T 2020 finalitza el 20/05, de manera que
amb independència de la data de presentació en termini de la meva autoliquidació, els 6
mesos computen a partir del 20/5 (fine 20/11)

•

Si sóc una entitat amb un volum d’operacions <600.000 euros i formo part d’un grup de
consolidació fiscal, puc presentar les declaracions del 1T 2020 en data 20/05?
NO

•

Si sóc una entitat amb un volum d’operacions <600.000 euros i formo part d’un grup d’IVA, puc
presentar les declaracions del 1T 2020 en data 20/05?
NO

•

Han canviat els terminis de presentació del registre del SII?
NO

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

La campanya de la Renda i el Patrimoni de 2019 segueix igual?
SÍ, el període de la campanya de la Renda i el Patrimoni segueix essent d’1 d’abril a 30 de juny de
2020.

•

La campanya de l’Impost sobre Societats de 2019 segueix igual?
SÍ, el període de presentació de l’Impost sobre Societats no s’ha modificat: 6 mesos + 25 dies
naturals a comptar des de la data de tancament. Per períodes impositius coincidents amb l’any
natural, 25 de juliol de 2020.

•

Alguna novetat a tenir en compte en els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats de
2020?
Tot i que el model 202 s’haurà de seguir presentant, es podrà sol·licitar l’ajornament del seu
pagament en els termes que explicarem més endavant.

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?

4.2. AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

En què consisteix la mesura?
En la concessió automàtica de l’ajornament de deutes tributaris fins a 6 mesos, en els 3 primers
dels quals no es meritaran interessos.
L’ajornament ha d’ésser sol·licitat pel contribuent en el moment de la presentació de
l’autoliquidació corresponent.
Termini d’ajornament

Import ajornat

Interessos habituals
(3,75 %)

Interessos COVID-19

3 mesos

30.000,00 €

281,25 €

0,00 €

4 mesos

30.000,00 €

375,00 €

93,75 €

5 mesos

30.000,00 €

468,75 €

187,50 €

6 mesos

30.000,00 €

562,50 €

281,25 €

En qualsevol cas, només hi ha un estalvi de 281,25 €

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Qui pot demanar l’ajornament dels deutes tributaris?
Els autònoms i petites i mitjanes empreses. És a dir, societats el volum d’operacions de les quals
no sigui superior als 6.010.121,04 €.

•

Què vol dir “volum d’operacions”? Com puc saber el meu “volum d’operacions”?
El volum d’operacions és l’import total, sense IVA, del conjunt d’entregues de béns i prestacions
de serveis realitzades pel contribuent durant l’any natural anterior.
Podem trobar el nostre volum d’operacions al model 390 (casella 108).

•

El volum d’operacions és per contribuent o per grup de societats?
Per contribuent. Per tant, també aplicable de forma individual a societats que formin part d’un
grup: societat municipal, holding, patrimonial, filial de matriu estrangera.

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Quins impostos es poden ajornar?

Tots. Inclosos els que habitualment no són ajornables. En concret, els següents:
•

Retencions i pagaments a compte: Models 111, 115, 123 i 216.

•

Pagaments fraccionats de l’IRPF: Models 130 i 131.

•

Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats: Model 202.

•

Liquidació trimestral d’IVA: Model 303.

Impostos a presentar fins el 30 maig: IVA mensual febrer, març i abril. Declaracions 1T 2020.
•

Quin import màxim d’ajornament es pot demanar? Com es computa aquest import màxim?
L’import màxim a ajornar és de 30.000,00 € per contribuent. És a dir, el límit inclou tots els
impostos del període.

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
• Es tracta d’un ajornament o també un fraccionament?
Ajornament. Podem pagar el deute de forma parcial o total abans dels 6 mesos concedits.
Després haurem de negociar nou ajornament i, si volem, fraccionament, assumint els recàrrecs
de constrenyiment corresponents.
• Si consolido comptablement, com es té en compte el volum d’operacions a efectes de
l’ajornament?
El volum d’operacions a computar és per contribuent, encara que consolidi comptablement amb
les societats del grup.
• Si consolido fiscalment, com es té en compte el volum d’operacions a efectes de l’ajornament?
El volum d’operacions a computar és per contribuent, excepte en l’obligació del pagament
fraccionat a compte de l’Impost sobre Societats. Principi unicitat.
• Si sóc un grup d’IVA, com es té en compte el volum d’operacions a efectes de l’ajornament?
En cas de grups d’IVA, el volum d’operacions és el del grup.

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
• Si el meu volum d’operacions el 2019 és superior a 6.010.121,04 euros, què puc ajornar?
En el cas de grans empreses, no són d’aplicació les mesures d’ajornament de deutes tributaris.
Per la qual cosa, l’ajornament que sol·licitin aquestes empreses estarà subjecte a les condicions
habituals.
• Puc ajornar el pagament de deutes duaners?
•

SÍ, les pimes podran sol·licitar l’ajornament dels deutes duaners per import d’entre 100 i
30.000 euros, per un període màxim de 6 mesos (els 3 primers sense interessos).

•

El deute haurà d’ésser garantit (agent aduanes)

•

Sol·licitud entre el 2 d’abril i el 30 de maig de 2020 en el DUA (casella 44).

•

NO aplica en empreses que apliquin IVA diferit.

•

S’aproven exempcions duaneres en la importació de béns sanitaris per a la seva donació.

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?

4.3. AJORNAMENT DE TERMINIS I ALTRES

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Com queden els terminis dels procediments tributaris?
Els terminis derivats de procediments i actes tributaris notificats abans del 18 de març,
s’allarguen fins el 30 d’abril de 2020.
Els terminis derivats de procediments i actes tributaris notificats després del 18 de març
s’allarguen fins el 20 de maig de 2020.
“Procediments tributaris”: requeriments informació, diligències embargaments, propostes de
liquidació amb tràmit al·legacions, terminis de pagament en ajornaments concedits amb
anterioritat a 18 de març de 2020, cartes de pagament pendents, entre d’altres. Ull!!!
Preguntar!!!

•

I si estic en un procediment d’inspecció?
TOTS els procediments tributaris, inclosos els de gestió i inspecció, queden suspesos d’acord
amb els terminis anteriors.

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
• Com queden els terminis de pagament de deutes tributaris liquidats per l’Administració?
Queden suspesos els terminis de pagament de deutes tributaris que es trobin tant en període
voluntari com en executiu (una vegada rebuda la providència de constrenyiment).

Període voluntari de pagament
(data notificació)

Article 62.2 LGT
(termini habitual)

RDL 8/2020

1 al 15 de febrer

20 de març

30 d’abril

16 al 29 de febrer

5 d’abril

30 d’abril

1 al 15 de març

20 d’abril

30 d’abril

16 i 17 de març

5 de maig

5 de maig

18 al 31 de març

5 de maig

20 de maig

Període executiu de pagament
(data notificació)

Article 62.5 LGT
(termini habitual)

RDL 8/2020

1 al 15 de març

20 de març

30 d’abril

16 i 17 de març

5 d’abril

30 d’abril

18 al 31 de març

5 d’abril

20 de maig

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Pot Hisenda seguir practicant notificacions?
SÍ, les Administracions poden seguir practicant notificacions.

•

Pot caducar un procediment o prescriure una obligació en aquest període?
NO, aquest termini de suspensió no té efectes ni per la caducitat de procediments ni per la
prescripció de drets i obligacions. Els procediments s’allarguen (inspecció: 18 mesos + període
entre 14 de març i 30 d’abril) i les prescripcions s’allarguen (4 anys + període entre 14 de març i
30 d’abril). Ull!!! Preguntar!!!

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Què passa amb els recursos de reposició i reclamacions al TEARC, per liquidacions Hisenda /
CCAA / Hisendes Locals?
El termini queda suspès fins el 30 d’abril respecte dels recursos de reposició i reclamacions al
TEARC que a 14 de març de 2020 el termini d’interposició dels quals no hagués finalitzat. Ull!!!
Preguntar!!!

•

Què passa si em caduca el certificat digital durant l’estat d’alarma?
L’estat d’alarma ha provocat el tancament temporal de les oficines d’Hisenda; per això, en relació
amb aquells contribuents el certificat electrònic estigui caducat o pròxim a caducar, Hisenda
permet l'ús dels certificats caducats en la seva seu mentre les seves oficines romanguin
tancades.
L’Agència Tributària recomana l’ús de Firefox durant aquest període per evitar problemes d’ús
del certificat caducat.

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?

4.4. COMPTES ANUALS I LLIBRES MERCANTILS 2019

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?

•

Quan es formulen els comptes anuals de 2019?
Queda suspès el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social per a la
formulació dels comptes anuals fins que finalitzi l'estat d'alarma, i es reprendrà de nou per tres
mesos més a comptar des d’aquesta data.

•

Quan s’aproven els comptes anuals?
La junta general per aprovar els comptes de l'exercici anterior es reunirà necessàriament dins els
tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

COM M’AFECTEN LES MESURES APROVADES?
•

Quan es dipositen els comptes anuals?
No hi ha cap modificació del termini per al dipòsit dels comptes anuals, el qual s'estableix en un
mes des de l'aprovació dels comptes anuals.

•

Quan es legalitzen els llibres mercantils de 2019 en el Registre Mercantil?
No es preveu expressament en les noves normes, però considerant la suspensió general dels
terminis ordinaris i, particularment, la del termini per a la formulació de comptes, s'ha
d'interpretar que també aquest queda suspès fins al final del mes següent al termini límit per a
la formulació de comptes. Així, el termini resultant seria el de quatre mesos des de la
finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.
Formulació dels Comptes

Legalització dels llibres

Aprovació dels Comptes

Dipòsit dels Comptes

3 mesos des del fi de l’estat
d’alarma:
26 juliol

4 mesos des del fi de
l’estat d’alarma:
26 agost

“6 mesos des del fi de
l’estat d’alarma”:
26 octubre

“7 mesos des del fi de
l’estat d’alarma”:
26 novembre

5. MESURES DESTINADES AL FINANÇAMENT
DE LES EMPRESES I PARTICULARS

FINANÇAMENT DE LES EMPRESES
•

Obtenir nous recursos / refinançar
o Préstecs Línia ICO – COVID-19 – Thomas Cook
o Avals – facilita préstecs entitats financeres

•

Ajornaments impostos i cotitzacions socials
o IVA, retencions, pagaments a compte IS
o Cotitzacions Seguretat Social
o Revisar impostos autonòmics i/o locals

•

Mesures laborals (ERO força major / ERO circumstàncies econòmiques, productives,
organitzatives)

•

Mesures sobre altres despeses fixes:
o Lloguers locals/oficines: adaptar despesa a la realitat de l’activitat
o Submninistraments: adaptar despesa a la realitat de l’activitat

FINANÇAMENT DE LES EMPRESES (ESTAT)
•

Concessió d’una línia d’avals per part de l’Estat a empreses i autònom per un import total de
100.000 milions d’euros. De moment, s’ha adoptat l’acord per a l’execució del primer i segon
tram per import de 40.000 milions d’euros, amb els trams següents :
•

Una de fins a 30.000 milions d’euros per a autònoms i pimes (aval 80%). PIME:
• Ocupació < 250 persones.
• Volum d’operacions < 50 milions d’euros
• Balanç < 43 milions d’euros.

•
•

Una altra de fins a 10.000 milions d’euros per a empreses que no reuneixin les condicions
de pime (70% nous préstecs i 60% renovacions)

Finalitat: avalar préstecs relacionats amb
o

Pagaments de salaris

o

Factures

o

Necessitat de circulant

o

Altres necessitats de liquiditat, inclou les derivades de venciments d’obligacions
financeres o tributàries.

FINANÇAMENT DE LES EMPRESES (ESTAT)
• Les condicions de partida són les següents:

• Tipus interès 1,50%
•

Termini 5 anys amb 1 de carència

•

Comissió obertura i estudi entre el 0% i el 0,50%

•

Comissió cancelació anticipada 1%

•

Documentació: EEFF a desembre 2019 i febrer-març 2020, previsió de tesorería, Pool Bancari (CIRBE
si pot ser) i petit resum de despeses recurrents.

•

Operacions concedides (concessió/renovació) amb posterioritat a 17/03/2020

FINANÇAMENT DE LES EMPRESES (CATALUNYA)
•

L’Institut Català de Finances – Avalis de Catalunya ha aprovat una línia de crèdit per valor de
1.000 milions d’euros per donar liquiditat a petites i mitjanes empreses.

•

•

Avals per cobrir el 80% (ICF) o el 100% (Avalis) dels crèdit. No reduccions de plantilla. Tipus
interés Euribor més un diferencial de fins 2,5% (ICF) o fins 2,35% (Avalis). Euribor abril
2020: - 0,157% (negatiu).

Aprovació d’un ajut en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a
2.000 euros, per a autònoms amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya i l'activitat dels
quals se n’hagi decretat el tancament.

FINANÇAMENT DE PARTICULARS
•

Els treballadors que s'hagin quedat en situació d'atur o hagin estat afectats per un ERTO, i els
autònoms que hagin patit el cessament d'activitat com a conseqüència de la crisi de la COVID-19
podran disposar de l'estalvi acumulat en els seus plans de pensions.
•

Com tributa?

El rescat del pla de pensions tributarà en l’IRPF com si fos un rendiment del treball.

6. MESURES FISCALS QUE ES RECLAMEN

MESURES FISCALS QUE ES RECLAMEN
6.1. AJORNAMENT DE LA PRESENTACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS

•

Des de les associacions d’assessors fiscals es sol·licita l’ajornament de les autoliquidacions
mensuals corresponents als mesos de març-abril-maig i trimestrals del primer trimestre al
mes de juliol. Declaració extraordinària primer semestre 2020?

•

•

Decret-Llei 14/2020, 1T 2020 a 20/05/2020!!!!

D’altra banda, els mateixos gestors d’Hisenda han sol·licitat que s’ajorni el termini de
presentació de la declaració de la renda i de patrimoni al mes de setembre.

MESURES FISCALS QUE ES RECLAMEN
6.2. AMPLIACIÓ DELS AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS
•

Qui hauria de poder demanar l’ajornament?
S’hauria d’ampliar la possibilitat de demanar l’ajornament dels deutes tributaria a empreses el
volum d’operacions de les quals no superi els 20.0000.000 euros.

•

Quin import màxim s’hauria de poder ajornar?
L’import màxim a ajornar per contribuent hauria d’ascendir a 200.000 euros.

MESURES FISCALS QUE ES RECLAMEN
6.3. OBERTURA EXTRAORDINÀRIA DE TERMINIS DE MODIFICACIÓ DE RÈGIMS TRIBUTARIS
•

Canvi de criteri de l’IVA.
Possibilitat d’acollir-se al Criteri de Caixa, per no ingressar IVA repercutit de factures no cobrades.

•

Canvi de règim de determinació dels rendiments de l’IRPF d’estimació objectiva a estimació directa,
perquè els rendiments declarats contemplin la realitat i el descens de facturació.

•

Canvi de modalitat del pagament fraccionat a l’Impost sobre Societats
A modalitat sobre balanç, ja que es permet que el pagament fraccionat tingui en compte el descens
dels ingressos.

•

Avançament de devolucions (IVA) i acceleració de procediments de compensacions d’ofici entre
crèdits i deutes.
Per dotar de liquiditat a les empreses i autònoms.

MESURES FISCALS QUE ES RECLAMEN
6.4. SÓN VIABLES AQUESTES MESURES? ÉS VIABLE UN AJORNAMENT PRESENTACIÓ
LIQUIDACIONS I AUTOLIQUIDACIONS?
I tant que ho són!
•
•
•
•

Ampliació de terminis per a la presentació de declaracions i liquidacions.
Possibilitat d’ajornar el pagament sense interessos fins el 31/12/2020.
Possibilitat de reducció de pagaments a compte d’empreses i autònoms.
Suspensió fins el 31/12/2020 d’embargaments i recàrrecs.

• Ajornament del pagament de tots els impostos directes.
• Reducció dels imports deguts en cas de falta de liquiditat.
• Aplaçament pagament fraccionat IS a 15 de juny.
•
•
•
•

Suspensió de pagament d’impostos en municipis de la “zona vermella”.
Deduccions del 30% en impostos per donacions.
Crèdit 50% de les despeses en mesures sanitàries en el lloc de treball.
Ampliació terminis per a pagaments de cotitzacions i impostos amb meritació entre 8 de
març i 31 de maig.

• Ampliació termini presentació IS i ajornament pagaments a compte sense interessos.
• Retard en compliment d’obligacions en cas d’infecció del contribuent o assessor.

Actualitzat a data 20 d’abril de 2020 a les 10h

