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2. Mesures d’àmbit fiscal per a empreses

 

 

 Extensió de terminis 

 
Beneficiaris: 

Entitats amb volum d’operacions el 2019 no superior a 600.000€ 

 

Mesura: 

Els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions 

tributàries s’estendran fins el dia 20 de maig de 2020 per a tots els 

venciments que es produeixin a partir de l’entrada en vigor del RDL 

14/2020 (14/04/2020) i fins el 20 de maig. En cas de que la forma de 

pagament escollida sigui domiciliació, el termini s’estendrà fins el 15 de 

maig de 2020. 

 

Més informació: 

RDL 14/2020, de 14 de abril 

 

 Ajornament de deutes tributaris 

 
Beneficiaris: 

Persones (físiques o jurídiques) o entitats amb volum d’operacions el 2019 

no superior a  6.010.121,04€. 

 

Mesura: 

Concessió automàtica de l’ajornament de deutes tributaris de fins a 

30.000€ en total per contribuent, fins a 6 mesos, en els 4 primers dels quals 

no es meritaran interessos. 

L’ajornament ha d’ésser sol·licitat pel contribuent en el moment de la 

presentació de l’autoliquidació corresponent. 

 

Termini: 

Impostos a presentar fins el 30 maig. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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Procediment: 

Presentar mitjançant els procediments habituals l’autoliquidació en la 

qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, 

marcant l’opció “reconeixement de deute”. MOLT IMPORTANT 

indicar en el camp “Motiu de la sol·licitud” l'expressió “Ajornament 

RDL”.  

Més informació sobre el procediment al web de l’Agència Tributària. 

 

Més informació: 

RDL 7/2020, de 12 de març 

RDL 19/2020, de 26 de maig 

 

 

 Canvi de sistema de càlcul del pagament fraccionat 

Impost de societats 

 
Beneficiaris: 

Empreses amb volum d’operacions el 2019 no superior a 600.000€ que, per 

tant, han vist estès el període de presentació del primer pagament 

fraccionat de l’Impost de Societats fins el 20/05. 

 

Mesura: 

Es podrà optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l’Impost de 

Societats de l'exercici 2020 segons l’opció prevista a l’apartat 3 de l’article 

40 de la Llei 27/2014, és a dir, agafant com a base de càlcul la base 

imposable dels mesos transcorreguts de l'exercici –de gener a març si 

l'exercici coincideix amb l'any natural- si presenten el model 202 fins al 

20 de maig per aquest sistema.  

En cas d’exercitar aquesta opció extraordinària, el contribuent quedarà 

vinculat a ella exclusivament respecte els pagaments fraccionats del 

mateix període impositiu. 

 

Empreses amb volum d’operacions el 2019 superior a 600.000€ però que 

no hagi superat els 6.000.000€, podran optar per la modalitat prevista a 

l’apartat 3 de l’article 40 de la Llei 27/2014, és a dir, agafant com a base de 

càlcul la base imposable dels mesos transcorreguts de l'exercici, en el 

segon pagament fraccionat de l’impost (octubre). 

 

Més informació: 

RDL 15/2020, de 21 d’abril 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5315
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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 Renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva de 

l’IRPF 

 
Beneficiaris: 

Contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques el 

rendiment net de les quals es determini amb el mètode d’estimació 

objectiva 

 

Mesura: 

Es permet que la renúncia tàcita al règim d'estimació objectiva, realitzada 

presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini –fins al 

20 de maig- calculant-ho en estimació directa, tingui efectes únicament pel 

2020. Aquests contribuents podran tornar a determinar el rendiment net 

del 2021 per mòduls revocant la renúncia d'enguany al desembre de 2020 

o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.  

El mateix s'aplica en IVA i en IGIC respecte a la renúncia i revocació dels 

règims especials. 

Més informació: 

RDL 15/2020, de 21 d’abril 

 

 Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode 

d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral 

en règim simplificat d’IVA 
 

Beneficiaris: 

Contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques el 

rendiment net de les quals es determini amb el mètode d’estimació 

objectiva i els d'IVA acollits al règim simplificat, que no vulguin 

renunciar a mòduls. 

 

Mesura: 

Per al càlcul del pagament fraccionat i de l'ingrés a compte en funció de 

les dades base de l'exercici 2020 no hauran de computar com a dies 

d'exercici de l'activitat els dies naturals del trimestre en els quals hagués 

existit estat d'alarma. En definitiva, en el primer trimestre no computaran 

18 dies. 

 

Més informació: 

RDL 15/2020, de 21 d’abril 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

