COMUNICACIÓ 7/2020
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

31/03/2020
ESTAT ALARMA – AJORNAMENT PAGAMENT DEUTES TRIBUTARIS
El divendres 13 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març,
pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
A continuació s’exposen les mesures adoptades en relació a l’ajornament dels deutes tributaris:
Amb la finalitat d’evitar possibles tensions de tresoreria, es concedirà prèvia sol·licitud l’ajornament
de l’ingrés dels deutes tributaris fins a un límit de 30.000,00 € sense necessitat d’aportar cap garantia
corresponents a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que s’hagin de presentar entre el 13
de març i el 30 de maig de 2020.
Aquest ajornament presenta les següents característiques:
1) Serà aplicable a tots els deutes tributaris estatals, inclosos aquells que amb la normativa actual
no els hi era permès, és a dir:
a. Els corresponents a retencions i ingressos a compte (retencions d’IRPF).
b. Els derivats de tributs repercutits (IVA).
c. Els corresponents als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.
2) El sol·licitant (persona física o qualsevol tipus d’entitat) ha de tenir un volum d’operacions durant
l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 €.
3) L’ajornament es concedirà amb les següents condicions:
a. El termini serà de 6 mesos.
b. Durant els 3 primers mesos d’ajornament no es meritaran interessos de demora.
Per tal d’acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament, és MOLT IMPORTANT que es marqui la
casella “Solicitud acogida al Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
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