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28/04/2020
ESTAT ALARMA – MÉS NOVETATS TRIBUTÀRIES
El Real Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a recolzar
l’economia i l’ocupació, publicat al BOE el dia 22/04/2020 adopta, entre altres, les següents mesures,
que han entrat en vigor el dia 23/04/2020:
Impost sobre el valor afegit (IVA)
- Des del 23/04/2020 i fins el 31/07/2020 s’aplicarà el tipus d’IVA del 0 % a l’entrega de béns,
importacions i adquisició intracomunitàries de material sanitari (relacionat al final del següent
enllaç https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554) per combatre el COVID19 destinats a entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de
caràcter social.
- A partir del 23/04/2020 es redueix del 21 % al 4 % el tipus d’IVA dels llibres, diaris i revistes
digitals (en tot cas, no podran consistir íntegrament o predominant en continguts en vídeo o
música ni contenir únicament o fonamental publicitat).
- Els contribuents que tributin en el règim simplificat d’IVA, en el càlcul de l’ingrés a compte
de l’any 2020 no hauran de computar els dies de l’estat d’alarma del trimestre.
Impost sobre societats (IS)
Es preveu de forma extraordinària la possibilitat d’optar per la modalitat de càlcul dels pagaments
fraccionats segons el resultat de l’exercici (prevista a l’article 40.3) en els següents termes:
1) Contribuents volum operacions 2019 no superior 600.000 €
Aquests contribuents ho podran sol·licitar amb el 1r pagament fraccionat, el termini de
presentació del qual s’ha ampliat a 20/05/2020. En cas que ja s’hagués presentat el model 202,
s’haurà de presentar una nova autoliquidació indicant l’opció a aquesta modalitat i
addicionalment el formulari GZ281 que identificarà l’autoliquidació presentada.
2) Contribuents volum operacions superior 600.000 € però no superior 6.000.000 €
Aquests contribuents ho podran sol·licitar amb el 2 pagament fraccionat (octubre 2020),
podent-se deduir el pagament fraccionat del mes d’abril.
Els grups fiscals que consoliden fiscalment no poden acollir-se a aquesta opció.
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Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
- Els que determini el seu rendiment a través de mòduls (règim estimació objectiva), poden
renunciar-hi presentant el model 130 del primer trimestre del 2020, el termini de presentació
del qual s’ha ampliat a 20/05/2020. En cas que ja s’hagués presentat, s’haurà de presentar una
nova autoliquidació indicant la renúncia i addicionalment el formulari GZ281 que identificarà
l’autoliquidació presentada. Aquesta renúncia només vincula l’exercici 2020 i no els tres
següents sempre i quan revoquin la renúncia quan correspongui.
- Els contribuents que tributin en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, en el càlcul de la
quantitat a ingressar del pagament fraccionat no hauran de computar els dies de l’estat d’alarma
del trimestre.
Ampliació terminis del 30/04/2020 - 20/05/2020 al 30/05/2020
Tots aquells terminis que en virtut del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, es van veure afectats
i ampliats fins el 30/04/2020 o el 20/05/2020 (tal i com us vam explicar a la Comunicació 6/2020),
ara s’amplien al 30/05/2020.
Presentació declaracions sense ingrés - Termini voluntari
En relació a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries presentades dins de
termini sense efectuar l’ingrés, no s’iniciarà el període executiu quan:
-

S'hagi sol·licitat dins el termini voluntari el finançament a què es refereix l'article 29 de Reial
decret llei 8/2020, per al pagament dels deutes tributaris resultants de les esmentades declaracionsliquidacions i autoliquidacions i per, al menys, l'import d'aquests deutes.

-

S'aporti a l'AEAT fins el termini màxim de 5 dies des de la fi del termini de presentació de la
declaració-liquidació o autoliquidació, un certificat expedit per l’entitat financera acreditatiu
d'haver-se efectuat la sol·licitud de finançament incloent l’import i els deutes tributaris objecte de
la mateixa.

-

Aquesta sol·licitud de finançament sigui concedida en, almenys, l'import dels deutes esmentades.

-

Els deutes es satisfacin efectiva, completa i immediatament en el moment de la concessió del
finançament.
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