
 
 

 
 

  

 

  

  

  

 

Barcelona, 16 d’abril de 2020 

 

 

Aquesta Nota Informativa XXI tracta sobre les mesures d’urgència 

corresponents a l’extensió dels terminis per a la presentació d’impostos per 

als empresaris, professionals i petites empreses. Aquestes mesures 

s’inclouen en el Reial Decret Llei 14/2020 de 14 d’abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

Reial Decret pel qual s'estén el termini de presentació i ingrés de determinades liquidacions i 

autoliquidacions tributàries. 

En el seu article únic, el RDL 14/2020 disposa: 

o S’estenen els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions 

tributàries fins al dia 20 de maig , sempre que es compleixin les següents condicions: 

 Els obligats tributaris (societats, empresaris, professionals, altre tipus d’entitats...) 

que tinguin un volum d'operacions no superior a 600.000 euros en l'exercici 

2019. 

➢ En el cas d'Administracions Públiques, el requisit serà que l'últim 

pressupost anual aprovat no superi els 600.000 euros. 

 El venciment de les liquidacions o autoliquidacions es produeixi entre l'entrada en 

vigor del Reial decret llei (14 d'abril de 2020) i el 20 de maig de 2020. 

 

o Aquesta extensió del termini no resulta d’aplicació: 

 Als grups de societats que tributin en règim de consolidació fiscal ni als grups 

d'entitats que ho facin en el règim especial de grups d'entitats de l'IVA, amb 

independència del seu import net de xifra de negocis o el seu volum d'operacions 

respectivament. 

 A les declaracions regulades en el codi duaner de la Unió Europea. 

 

 

Amb la finalitat d'aclarir / simplificar la informació sobre els diversos tipus d'ajornament i extensió 

de terminis aprovats pels diferents Reials Decrets Llei publicats en relació amb els tributs estatals, 

s'acompanya, a manera d'annex, un quadre resum en la següent pàgina. 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que pugui 

produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

 

 

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 



 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

Ajornament SENSE GARANTIES. 

COVID19

Ajornament AMB GARANTIES.  

GENERAL 

Deutes des de 13/03 a 30/05/2020 Qualsevol venciment del deute

Fins 30.000 € sense garanties (Import 

total ajornat).                                 

600.000 € < Vol. Op.< 6.010.121,04 € Mantenen termini 20/04
 3 mesos sense interès + 3 meses amb 

interès

> 6.010.0121,04 € Mantenen terminis mensuals  Interès des de l'origen

Fins 30.000 € sense garanties 

(Import total ajornat).           

SI  aplicable a IVA, IRPF, a cte IS.

No aplicable a IVA, IRPF, a cte IS.

Article 121. Determinació del 

volum d'operacions.

Un. A efectes del que es disposa en aquesta Llei, s'entendrà per volum d'operacions l'import total, exclòs el propi impost sobre el Valor Afegit i, en el seu cas, 

el recàrrec d'equivalència i la compensació a tant alçat, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades pel subjecte passiu durant l'any natural 

anterior, incloses les exemptes de l'Impost. En els supòsits de transmissió de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial o professional, el volum 

d'operacions a computar pel subjecte passiu adquirent serà el resultat d'afegir al realitzat, en el seu cas, per aquest últim durant l'any natural anterior, el 

volum d'operacions realitzades durant el mateix període pel transmitent en relació a la part del seu patrimoni transmesa.

Dos. Les operacions s'entendran realitzades quan es produeixi o, en el seu cas, s'hagués produït la meritació de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Tres. Per a la determinació del volum d'operacions no es prendran en consideració les següents:

1r. Els lliuraments ocasionals de béns immobles.

2n. Els lliuraments de béns qualificats com d'inversió respecte del transmitent, d'acord amb el que es disposa en l'article 108 d'aquesta Llei.

3.º Les operacions financeres mencionades en l'article 20, apartat un, número 18è d'aquesta Llei, incloses les que no gaudeixin d'exempció, així com les 

operacions exemptes relatives a l'or d'inversió compreses en l'article 140 bis d'aquesta Llei, quan les unes i les altres no siguin habituals de l'activitat 

empresarial o professional del subjecte passiu.

VOLUM OPERACIONS 2019
DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS PERIÒDIQUES. TERMINIS DE 

PRESENTACIÓ I PAGAMENT

≤ 600.000 €
Totes les declaracions i 

autoliquidacions amb 

venciment fins 20/05/2020

Nou Termini Presentació i 

Pagament: 20/05/2020

No aplicable a: Duanes, 

Grups Consolidats, Grups 

IVA



 

  

 

 

  

 
 


