
 
 

PREGUNTES FISCALS RELATIVES AL COVID-19 ACTUALITZAT A 15 D’ABRIL 
DE 2020  

 

Com empresa o autònom tinc alguna novetat en matèria fiscal aprovada en relació al Covid-
19? 

Les novetats en mesures fiscals que s’han publicat fins a dia d’avui en relació al Covid-19 les 
podríem definir com escasses i totalment insuficients, i les podríem classificar en quatre 
apartats: 

1) Ajornament de deutes tributaris. 
Per tal d’evitar tensions de tresoreria en autònoms o empreses, amb un volum 
d’operacions no superior a 6.010.121,04 € a l’any 2019, el Real Decret-Llei 7/2020, de 
12 de març, estableix la possibilitat d’ajornament de l’ingrés del deute tributari a totes 
aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions amb un termini de presentació i 
ingrés que finalitzi entre el 13 de març de 2020, fins el dia 30 de maig de 2020. 
Les condicions de l’ajornament seran les següents: 
a) El termini serà de 6 mesos. 
b) No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de 

l’ajornament. 
c) El límit conjunt dels deutes tributaris per tal de no aportar garanties continua 

essent l’actual de 30.000 €, inclosos aquells deutes dels quals ja se n’hagués 
demanat ajornament abans de l’entrada en vigor del nombrat Real Decret-Llei. 

2) Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari. 
a) Els venciments dels terminis dels acords d’aplaçament i fraccionament concedits 

abans del dia 13 de març de 2020, i els terminis per atendre requeriments, 
diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència 
tributaria, que no haguessin finalitzat a l’entrada en vigor del nombrat Real 
Decret-Llei, s’amplien fins el dia 30 d’abril de 2020. 

b) Els venciments dels terminis dels acords d’aplaçament i fraccionament concedits 
abans del dia 13 de març de 2020, i els terminis per atendre requeriments, 
diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència 
tributaria, que es comuniquin a partir del dia 13 de març de 2020, s’amplien fins 
el dia 20 de maig de 2020. 

3) Formulació i aprovació dels comptes anuals. 
El termini per a què l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica formuli 
els Comptes Anuals, l’Informe de gestió i resta de documents legalment obligatoris, 
QUEDA SUSPÉS fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se de nou durant tres 
mesos a partir d’aquesta data. 
La Junta general ordinària per aprovar els Comptes de l’exercici anterior, es reunirà 
obligatòriament dins els tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per 
formular els Compte Anuals. 
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4) Taxa Turística. 
El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades 
en establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 
i el 31 de març del 2020, establert entre l’1 d’abril i el 20 d’abril de2020, de manera 
excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020. 

 

El proper dia 20 d’abril toca presentar el primer trimestre fiscal per gran part de les 
empreses. Tot i la situació actual: Haig de presentar els meus impostos amb normalitat ? O 
ha quedat ajornada aquesta presentació? Si estic en règim de mòduls seria el mateix 
funcionament ? (actualitzada a 15/04/20) 

 

El reial decret número 14/2020 de 14 d’abril publicat al BOE s’ha ampliat el termini de 
presentació de les declaracions tributaris i auto-declaracions fins al proper 20 de maig de 2020 
sempre i quan el volum d’operacions no superi els 600.000 durant l’any 2019. 

Continua estan en vigor la possibilitat de sol·licitar un aplaçament o fraccionament.  

Els autònoms que tributen en el règim d’estimació objectiva singular per mòduls s’aplica el 
mateix criteri i funcionament que el comentat al primer apartat d’aquesta pregunta. 

 

En cas de que l’empresa estigui al REDEME con seria el funcionament ? 

Seria igual que con fins ara, amb l’obligació de presentar les declaracions i autoliquidacions 
tributàries, de forma mensual, el dia 20 de cada mes. 

 

En cas que la meva declaració d’IVA o IRPF surti a pagar, però al no generar suficients 
ingressos no tinc aquest diners, quines opcions tinc en cada cas ? 

Tal com hem citat anteriorment, s’hauran de presentar les autoliquidacions d’IVA o IRPF, i al 
mateix temps es podrà sol·licitar un ajornament a 6 mesos d’aquest deutes tributaris. En el 
moment de presentar l’ajornament es farà constar a l’imprès de sol·licitud que és per motiu 
del COVID-19. 

 

Si tinc un deute amb l’Agència Tributària el qual vaig pagant cada mes (aplaçament IVA...), 
en el context actual tinc alguna opció d’ajornar aquest pagament? En cas afirmatiu haig de 
fer algun tràmit amb l’AEAT? 

No cal fer cap tràmit, tots els aplaçaments o fraccionaments concedits i que vencin a partir del 
dia 13 de març, automàticament el termini de pagament queda ampliat fins el dia 30 d’abril de 
2020. 
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Si soc una empresa o autònom amb treballadors i he demanat un ERTE per causes de força 
major, tindrà alguna afectació a nivell fiscal aquest procés ? 

A nivell fiscal la presentació de un ERTE no tindrà afectació.  

 

Si soc un autònom i he demanat la prestació per cessament d’activitat, com hauré de tractar 
a nivell fiscal aquesta prestació? L’haig d’informar amb les declaracions trimestrals del IRPF? 

La prestació per cessament d’activitat, està contemplada com un rendiment de treball, per 
tant a nivell fiscal s’haurà de declarar en el moment de la presentació de la Declaració de 
Renda de l’exercici 2020, no tenint que informar d’aquesta prestació, ni sumar com més ingrés 
a les declaracions trimestrals del IRPF. 

 

Aquestes respostes han estat proporcionades per la Gestoria Administrativa Munell de Ripoll 

 

Gestoria Administrativa Munell 
Carrer Jacint Verdaguer, 2 
17500 Ripoll. 
Telèfon 972-700230 
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