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18/03/2020
ESTAT ALARMA - EFECTES TRIBUTARIS
Com sabeu, des del passat dissabte 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma a través 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 ocasionada pel COVID-19, que ha estat modificat pel Reial Decret
465/2020, de 17 de març.
Els efectes que té l’estat d’alarma en l’àmbit tributari s’han desenvolupat al Reial Decret-llei 8/2020,
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19, que s’ha publicat avui al BOE i que ha entrat en vigor avui mateix.
Tot seguit, us resumim les principals mesures establertes en aquestes normes:
- Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret.
- Suspensió de termes i interrupció i suspensió de terminis processals.
- Els terminis per ingressar els deutes tributaris resultants de liquidacions (no autoliquidacions)
practicades per les administracions públiques, els venciments dels terminis i fraccions dels
acords d’ajornament i fraccionament, els terminis per atendre requeriments, diligències
d’embargament i sol·licituds d’informació tributària, i per formular al·legacions que no hagin
finalitzat el dia 18 de març de 2020, s’amplien fins el 30 d’abril de 2020.
Els terminis anteriors que es comuniquin a partir del dia 18 de març de 2020 s’amplien fins el
20 de maig de 2020, tret que el seu propi termini sigui superior.
També es suspèn l’execució de garanties sobre béns immobles en els procediments
administratius de constrenyiment fins el 30 d’abril de 2020.
- Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris
que es produeixin a l'empara del Reial Decret-llei 8/2020, quedaran exemptes de la quota
gradual de documents notarials de l’impost AJD.
És important remarcar especialment que en cap cas (de moment) es suspenen els terminis
per presentar i pagar declaracions i autoliquidacions tributàries, tot i que s’han acordat
mesures per sol·licitar l’ajornament del seu pagament (us enviarem una comunicació
explicant en quins termes i condicions).
Per la seva part, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha informat que els terminis
dels procediments tributaris seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent, i que mentrestant,
si s’incompleix algun termini, no es considerarà incomplert.
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Respecte Catalunya, segons la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves
mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, des del dilluns 16
de març de 2020 s’han adoptat les següents mesures en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC):
- Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.
- Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
- Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines
romandran tancades.
Finalment, l’Ajuntament de Girona ha informat que allarga el termini per pagar impostos i taxes
municipals que comença aquest mes d’abril, finalitzant el termini fins el 5 de setembre en comptes del
5 de juny.
Us adjuntem els links dels web de l’AEAT, l’ATC i l’Ajuntament de Girona:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Aviso
_importante__ampliacion_de_los_plazos_en_los_procedimientos_tributarios.shtml
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200315-informacio-mesures
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200318-moratoria
https://web.girona.cat/noticies?id=301023
La nostra recomanació és que, en la mesura del que sigui possible i mentre no s’aclareixin amb
rotunditat per parts dels organismes corresponents els efectes tributaris de l’estat d’alarma, es procurin
complir els terminis i obligacions tributàries en curs, especialment les relatives a la presentació i
pagament de les autoliquidacions relatives a tributs gestionats per l’AEAT.
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