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1. RECAPITULACIÓ INFORMATIVA DE MESURES TRIBUTÀRIES, 
MERCANTILS I SOCIETÀRIES ENFRONT DE LA COVID-19 

 
Resumim en un únic apartat les principals mesures tributàries, mercantils i societàries adoptades 
pel Govern de l'Estat Espanyol per fer front a la COVID-19. 
 

1. MESURES DE CARÀCTER TRIBUTARI 
 
1.1. Presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries: 

 

Es mantenen els terminis ordinaris de presentació de declaracions, autoliquidacions tributàries i 
declaracions informatives. 

 
1.2. Ampliacions de terminis: 

 
a) S'amplien fins al 30 d'abril del 2020 els terminis següents que no hagin conclòs abans del 

18 de març de 2020: 
 

� Pagament de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l'Administració. 
 

� Pagament de deutes tributaris una vegada iniciat el període executiu i notificada la 
provisió de constrenyiment per l'Administració. 

 

� Venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits. 
 

� Terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns. 
 

� Terminis per atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació 
tributària. 

 
� Terminis per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, 

dictats en procediments d'aplicació dels tributs (gestió, inspecció, recaptació, 
sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació 
d'errors materials i de revocació. 

 
Així mateix, es preveu que, en el si del procediment administratiu de constrenyiment, des del 
18 de març de 2020 i fins al 30 d'abril de 2020, no es procedirà a l'execució de garanties que 
recaiguin sobre béns immobles. 
 

b)  S'amplien fins al 20 de maig de 2020 els terminis següents que es comuniquin a partir del 
18 de març de 2020, tret que el termini atorgat per la norma general sigui major; en aquest 
cas, serà aquest últim el que resultarà d'aplicació: 

 
� Pagament de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l'Administració. 

 

� Pagament de deutes tributaris una vegada iniciat el període executiu i notificada la 
provisió de constrenyiment per l'Administració. 

 
� Venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits. 
 

� Terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns. 
 
� Terminis per atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació 

tributària. 
 

� Terminis per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o 
d'audiència. 
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L'ampliació dels terminis anteriors opera, sense perjudici que l'obligat tributari, sense acollir-
se a aquesta, pugui atendre el requeriment o sol·licitud d'informació amb transcendència 
tributària o present les seves al·legacions, i en aquest cas es considerarà evacuat el tràmit. 
 

1.3. Ajornament dels deutes tributaris en l'àmbit dels tributs estatals: 
 

En l'àmbit de les competències de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, es permet 
l'ajornament amb dispensa total o parcial de garanties als deutes tributaris corresponents a 
liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del 13 
de març fins al 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, que se sol·licitin per les persones o 
entitats amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019, amb 
les característiques següents: 
 
� Quantia inferior a 30.000 euros. 

 
� Es permet l'ajornament dels deutes derivats de retencions i ingressos a compte, tributs 

repercutits i pagaments fraccionats en l'Impost de Societats. 
 

� L'ajornament es concedirà per sis mesos. 
 

� No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. 
 

1.4. Còmput de terminis: 
 

El període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no computarà a efectes: 
 
� Del còmput de la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs 

(procediments de gestió, inspecció i recaptació), sancionadors i de revisió tramitats per 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (encara que durant aquest període 
l'Administració podrà impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles). 

 
� Dels terminis de prescripció i de caducitat. 

 
1.5. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

 
S'estableix l'exempció per a novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que van 
ser concedits per a l'adquisició d'habitatge habitual el deutor del qual es trobi en situació de 
vulnerabilitat econòmica conforme a l'article 9 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.  
 
 

2. MESURES DE CARÀCTER MERCANTIL I SOCIETARI 
 
2.1. Persones jurídiques: 

 
a) Juntes extraordinàries de socis i Consells d'Administració: 
 
Les Juntes i Consells podran tenir lloc per videoconferència, encara que els estatuts no ho 
haguessin previst, durant el període d'alarma. 
 
Els acords dels òrgans de govern podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense 
sessió, sempre que ho decideixi el president i hauran d'adoptar-se així quan el sol·liciti, 
almenys, dos dels membres de l'òrgan. 
 

b) Formulació de Comptes Anuals: 
 

Les societats que no han formulat comptes anuals: 
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El termini de tres mesos, a comptar des del tancament de l'exercici social perquè l'òrgan de 
govern o administració d'una persona jurídica obligada a formular els comptes anuals, 
ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, i, si fos obligatori legalment l'informe de 
gestió, formular els altres documents que siguin legalment obligatoris per la legislació de 
societats queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma; es reprendrà de nou per tres mesos 
més a comptar des d'aquesta data. 

 
Les societats que hagin formulat comptes: 
 
En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o administració 
d'una persona jurídica obligada ja hagués formulat els comptes de l'exercici anterior, el termini 
per a la verificació comptable d'aquests comptes, si l'auditoria fos obligatòria, s'entendrà 
prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma. 
 

c) La junta general ordinària per aprovar els comptes de l'exercici anterior: 
 

Es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini 
per formular els comptes anuals. 
 
Si la convocatòria de la junta general s'hagués publicat abans de la declaració de l'estat 
d'alarma, però el dia de la celebració fos posterior a aquesta declaració: 
 
L'òrgan d'administració podrà modificar el lloc i l'hora prevists per a la celebració de la junta o 
revocar l'acord de convocatòria mitjançant l'anunci publicat amb una antelació mínima de 
quaranta-vuit hores a la pàgina web de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, al 
Butlletí Oficial de l’Estat. En cas de revocació de l'acord de convocatòria, l'òrgan 
d'administració haurà de procedir a nova convocatòria dins del mes següent a la data en què 
hagués finalitzat l'estat d'alarma. 
 

d) Dret de separació de socis: 
 
Encara que concorri causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran 
exercitar el dret de separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les pròrrogues d'aquest que, si 
escau, s'acordin. 
 

e) Termini de durada de la societat fixat en els estatuts socials: 
 
En el cas que, durant la vigència de l'estat d'alarma, transcorregués el termini de durada de la 
societat fixat en els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple dret fins que 
transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi aquest estat. 
 

f) Causa legal o estatutària de dissolució de la societat: 
 
En cas que, abans de la declaració de l'estat d'alarma i durant la vigència d'aquest estat, 
concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per a la 
convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta general de socis, a fi que adopti l'acord de 
dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, se suspèn fins 
que finalitzi aquest estat d'alarma. 
 

g) Responsabilitat dels administradors: 
 
Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de l'estat 
d'alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en aquest període. 
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2.2. Suspensió del termini de caducitat dels seients en el Registre: 
 
Se suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació, de les anotacions 
preventives, de les mencions, de les notes marginals i de qualssevol altres assentaments 
registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps. 
El còmput dels terminis es reprendrà l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma o de la 
seva pròrroga, en el seu cas. 
 

2.3. Termini del deure de sol·licitud de concurs de creditors: 
 
Mentre estigui vigent l'estat d'alarma, el deutor que es trobi en estat d'insolvència no tindrà el 
deure de sol·licitar la declaració de concurs. 

 
 
 
 

2. LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS HIPOTECARIS QUE NO SOLS 
AFECTI EL TIPUS D'INTERÈS O EL TERMINI D'AMORTITZACIÓ 
ESTÀ EXEMPTA D'AJD 

 
La normativa reguladora de l'AJD preveu una exempció per a les escriptures de novació de préstecs 
hipotecaris en les quals es modifiquin les condicions del tipus d'interès i/o el termini d'amortització. 
Un dubte reiterat en aquest àmbit és si l'exempció exigeix que l'escriptura pública es refereixi 
únicament i exclusivament a aquesta mena de condicions (tipus d'interès, termini d'amortització). 
 
Com ja va fer anteriorment en sentència de 13 de març de 2019, el Tribunal Suprem admet en la 
seva recent sentència de 26 de febrer de 2020 (en recurs 5381/2017) que l'exempció resulta 
aplicable, encara que en l'escriptura s'incloguin modificacions d'altres clàusules financeres, el 
tractament fiscal de les quals s'haurà d'analitzar de manera independent. 
 
Respecte a cadascuna d'aquestes altres modificacions s'ha de revisar si donen lloc al fet imposable 
de l'AJD (en essència, que l'acte sigui inscriptible i es refereixi a una quantitat o cosa avaluable). 
En aquest cas, l'exempció s'estendrà només a les clàusules d'alteració del tipus d'interès i/o 
d'alteració del termini, les altres disposicions quedaran subjectes a gravamen. La base imposable, 
si escau, s'haurà de determinar en atenció al contingut material del fet imposable i a la totalitat de 
la responsabilitat hipotecària pendent. 
 
El Tribunal recorda en la Sentència, entre altres qüestions d'interès, que (i) els préstecs i els 
crèdits amb garantia hipotecària s'han de considerar equivalents a l'efecte de l'exempció, i que (ii) 
en una novació modificativa (en la qual no s'extingeix la relació jurídica preexistent ni se'n 
constitueix una de nova), el valor que es documenta (i que determina la base imposable de 
l'impost) no és la totalitat de la convenció, sinó aquelles condicions que es veuen modificades. 
 
 
 
 

3. LA REDUCCIÓ PER LLOGUER D'HABITATGE ÉS APLICABLE AMB 
INDEPENDÈNCIA DE LA SEVA QUALIFICACIÓ EN LA LLEI 
D'ARRENDAMENTS URBANS 

 
Portem a col·lació una Resolució, per la seva possible incidència en la pròxima declaració de l'IRPF, 
de data 22 d'agost de l'any passat, del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya que 
resol sobre la reducció en l'IRPF del 60 per 100 sobre els rendiments del capital immobiliari 
obtinguts per l'arrendament d'immobles destinats a habitatge. 
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En el cas analitzat en aquesta resolució, el contribuent tenia dos habitatges que havia arrendat 
(cadascun) per dos períodes consecutius inferiors a un any, per la qual cosa, conforme a la Llei 
d'Arrendaments Urbans (LAU), els contractes s'havien de qualificar com a contractes 
d'arrendament “per a ús diferent del d'habitatge”. Per aquest motiu, la inspecció va entendre que 
no donaven dret a la referida reducció. 
 
El TEAR de Catalunya, no obstant això, entén que procedeix la reducció. Afirma que el precepte de 
la Llei de l'IRPF que regula la reducció no estableix una remissió a la LAU i que, per tant, caldrà 
atendre la destinació real i provada dels immobles. En aquest cas, el subjecte havia acreditat 
(segons reconeix el Tribunal) que els immobles havien estat arrendats de manera consecutiva als 
mateixos arrendataris, encara que mitjançant contractes de durada d'11 mesos (fet que implicava 
que havien “viscut” en els immobles durant 22 mesos). Això evidencia que els immobles no 
satisfeien una necessitat temporal dels arrendataris, sinó que constituïen el seu habitatge habitual. 
 
 
 
 

4. REGULARITZACIÓ VOLUNTÀRIA DE DEUTES TRIBUTARIS 
MITJANÇANT AUTOLIQUIDACIÓ 

 
Està previst que el pròxim 1 de maig de 2020 entrin en vigor dos nous models tributaris: es tracta 
dels models 770 i 771, amb els quals es podrà estalviar fins a un 25% en recàrrecs per deutes, ja 
que es tracta d'una regularització voluntària abans de rebre una notificació referent a deutes 
tributaris no declarats o no satisfetes. 
 
Aquests models només estan disponibles per regularitzar aquells deutes que es puguin generar a 
través dels impostos que es presentin mitjançant autoliquidació. Afecten, per tant, autoliquidacions 
d'impostos que tenen a veure amb IRPF, Societats o IVA. 
 
Hi ha dos requisits per saldar els deutes a través d'aquesta nova fórmula: que no existeixi 
requeriment previ d'Hisenda i que el pagament sigui voluntari d'autoliquidacions. 
 
Per regularitzar els deutes s'hauran d'utilitzar tots dos models: 
 

� El model 770, destinat a l'autoliquidació i ingrés d'interessos de demora i recàrrecs 
legalment reportats per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la LGT, en 
relació, exclusivament, amb aquells tributs l'exigència dels quals se sotmet al procediment 
d'autoliquidació. 
 

� El model 771, destinat a l'autoliquidació i ingrés de quotes corresponents a conceptes 
impositius i exercicis, el model de presentació dels quals no es trobi disponible en la Seu 
electrònica de l'Agència Tributària en aquest moment. 

 
Es presentarà un model 770 i, si escau, un model 771, per cada concepte impositiu i exercici o fet 
imposable que es pretengui regularitzar. En tots dos casos existeix la possibilitat d'aportar 
documentació que s'estimi convenient per suportar les dades consignades i en tots dos casos la 
presentació serà telemàtica. 
 
D'aquesta manera, es podran estalviar recàrrecs i interessos de demora, però també les sancions 
que anirien associades en cas de rebre un requeriment de l'Agència Tributària. 
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5. EL TRIBUNAL ECONÒMIC I ADMINISTRATIU CENTRAL UNIFICA 
CRITERI SOBRE LA IMPUGNACIÓ DE LES DILIGÈNCIES 
D'EMBARGAMENT QUE AFECTIN A TERCERS 

 
Davant la impugnació d'una diligència d'embargament per l'obligat tributari, l'òrgan econòmic 
administratiu pot examinar d'ofici motius d'impugnació que consideri són causa d'anul·lació de la 
diligència d'embargament, encara que afectin un tercer o tercers aliens i no personats en el 
procediment de revisió que se substancia.  
 
Això és així perquè si es permet al reclamant al·legar el que consideri oportú en defensa del seu 
dret, es refereixi o no a un tercer aliè a la reclamació, -causes d'impugnació que han de ser 
examinades per l'òrgan econòmic administratiu-, no té sentit que aquest últim no pugui examinar-
les d'ofici quan l'interessat no les planteja expressament i el TEAR en la seva Resolució del passat 
28 de gener, considera que són causa d'anul·lació de la diligència d'embargament.  
 
Assegut l'anterior, puntualitza el TEAC la necessitat de distingir entre la validesa i l'eficàcia de 
l'acte administratiu. Un acte administratiu, -en aquest cas, un embargament-, pot ser vàlid o 
invàlid amb independència de la seva notificació, ja que l'absència de notificació d'un acte 
administratiu no és causa de nul·litat del mateix acte.  
 
Per al TEAC, la falta de notificació de la diligència d'embargament a cotitulars dels béns o drets 
embargats no integra el motiu d'oposició a la diligència d'embargament, no pot ser causa de 
nul·litat d'aquesta, sense perjudici dels efectes que pugui produir en els actes subsegüents del 
procediment de constrenyiment.  
 
Aclareix la resolució que la necessitat que l'existència de l'embargament sigui coneguda pels 
tercers interessats (que podrien ser el cònjuge, posseïdor, dipositari o copropietari titulars de 
determinats drets sobre el bé de què es tracti) no equival a entendre que només la mera notificació 
legitimi als tercers perquè puguin oposar-se directament a la diligència d'embargament, ni molt 
menys a l'acord de declaració de responsabilitat o la procedència de les provisions de 
constrenyiment.  
 
La possible indefensió derivada de la falta de notificació de la diligència d'embargament només pot 
al·legar-se en ocasió dels actes subsegüents del procediment executiu, perquè arribat el cas, 
l'acord d'alienació ha de ser notificat a l'obligat al pagament, al seu cònjuge si es tracta de béns de 
guanys o si es tracta de l'habitatge habitual, als creditors hipotecaris, pignoratius i en general als 
titulars de drets inscrits en el corresponent Registre Públic amb posterioritat al dret de la Hisenda 
Pública que figurin en la certificació de càrregues emesa a aquest efecte, al dipositari, si és aliè a 
l'Administració i, en cas d'existir, als copropietaris i tercers posseïdors dels béns a subhastar, de 
manera que només a partir de la notificació de l'acord d'alienació al cotitular del bé embargat, pot 
aquest interposar la terceria de domini o una altra acció civil enfront de l'Administració Tributària o 
el deutor.  
 
 
 
 

6. CAMPANYA DE LA RENDA I PATRIMONI 2019: PUBLICATS AL 
BOE ELS MODELS I EL LLOC, FORMA I TERMINIS DE 
PRESENTACIÓ 

 
En el BOE de 19 de març de 2020 i en vigor a partir del 20 de març, s'ha publicat l'Ordre 
HAC/253/2020, de 3 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni (IP), exercici 2019, es determinen 
el lloc, forma i terminis de presentació d'aquests, s'estableixen els procediments d'obtenció, 
modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de 
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les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació 
de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics. 
 
Terminis de presentació 

Quant als terminis, hem de recordar que la suspensió i interrupció de terminis de l'estat d'alarma 
no afecta els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions. 
 
Pel que respecta al termini de presentació de l'esborrany de declaració i de les declaracions de 
l'IRPF, qualsevol que sigui el seu resultat, serà el següent: 
 
En general: el comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament. 
 
En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des de l'1 d'abril fins al 25 de juny de 2020, 
tots dos inclusivament, excepte que s'opti per domiciliar únicament el segon termini: fins al 30 de 
juny de 2020. 
 
El termini de presentació de les declaracions de l'Impost sobre el Patrimoni serà també el comprès 
entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament, excepte en el cas de 
domiciliació bancària de les declaracions, que serà des de l'1 d'abril fins al 25 de juny de 2020, tots 
dos inclusivament. 
 
Procediments d'obtenció de l'esborrany de declaració 

Es regulen els procediments d'obtenció de l'esborrany de declaració, així com el procediment de 
modificació de l'esborrany prèviament obtingut i el de confirmació i presentació d'aquest pel 
contribuent. Els contribuents podran accedir al seu esborrany i a les seves dades fiscals, des del 
primer dia de la campanya de renda, a través del Servei de tramitació de l'esborrador/declaració, 
utilitzant algun dels sistemes d'identificació descrits en l'article 15.4 d'aquesta Ordre, és a dir, amb 
certificat electrònic reconegut, «Cl@ve PIN» o amb el número de referència, des d'on podran 
confirmar-lo i presentar-lo o, si escau, modificar-lo, confirmar-lo i presentar-lo. Així mateix, en els 
supòsits en què sigui necessari aportar determinada informació per finalitzar l'elaboració de 
l'esborrany, una vegada aportada aquesta, els contribuents podran obtenir l'esborrany a través del 
Servei de tramitació de l'esborrany/declaració. 
 
Presentació de les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de 
l'Impost sobre el Patrimoni 

Respecte a la presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
enguany igual que l'any anterior, la declaració haurà de presentar-se per mitjans electrònics a 
través d'Internet, en la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a través del 
telèfon, o en les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària prèvia sol·licitud de cita, 
així com en les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, ciutats amb Estatut 
d'Autonomia i entitats locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració. Si la declaració 
resultés a ingressar, el contribuent podrà domiciliar l'ingrés, ingressar obtenint un número de 
referència complet (NRC) de la seva entitat bancària o bé podrà efectuar el pagament a través d'un 
document per a l'ingrés en una entitat col·laboradora que haurà d'imprimir i procedir a efectuar 
aquest ingrés. 
 
Pel que respecta a la declaració de l'IP, el model D-714 que s'aprova reprodueix la mateixa 
estructura de continguts de la declaració de l'exercici anterior i es manté la seva presentació de 
manera obligatòria per via electrònica a través d'internet. 
 
Models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost 
sobre el Patrimoni 

El model de declaració de l'IRPF i els documents d'ingrés o devolució són els següents: 
 
Model D-100: Declaració de l'IRPF. 
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Documents d'ingrés o devolució: 
Model 100: Document d'ingrés o devolució de la declaració de l'IRPF. 
Model 102. Document d'ingrés del segon termini per a la declaració de l'IRPF. 
 
Els models de declaració i de document d'ingrés de l'IP són: 
Model D-714: Declaració de l'IP. Exercici 2019. 
Model 714: IP 2019. Document d'ingrés. 
  



 

10 

 

actualitatFiscal 
ABRIL 2020 

 
DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE MARÇ 
DE 2020 
 
Impost sobre el Valor Afegit 

Ordre HAC/174/2020, de 4 de febrer, per la qual es modifica l'Orde EHA/769/2010, de 18 de març, 
per la qual s'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, així 
com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, s'estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica, i es modifica l'Ordre 
HAC/3625/2003, de 23 de desembre. 
Ministeri d'Hisenda. B.O.E. núm. 52 de 29 de febrer de 2020. 
 
Mesures urgents 

Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en 
l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. 
Prefectura de l'Estat. B.O.E. núm. 62 d'11 de març de 2020. 
 
Mesures urgents 

Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a 
l'impacte econòmic del COVID-19. 
Prefectura de l'Estat. B.O.E. núm. 65 de 13 de març de 2020. 
 
Estat d'alarma 

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a 
l'impacte econòmic i social del COVID-19. 
Prefectura de l'Estat. B.O.E. núm. 73 de 18 de març de 2020. 
 
Impostos. Models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de 
l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2019 

Ordre HAC/253/2020, de 3 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2019, es 
determinen el lloc, forma i terminis de presentació d'aquests, s'estableixen els procediments 
d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la 
presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics. 
Ministeri d'Hisenda. B.O.E. núm. 74 de 19 de març de 2020. 
 
 
 
COMUNITATS AUTONÒMIQUES I FORALS 
 
 
COMUNITAT FORAL DE NAVARRA 
 
Pressupostos 

Llei foral 5/2020, de 4 de març, de Pressupostos Generals de Navarra per a l'any 2020. 
B.O.E. núm. 71, de 17 de març de 2020. 
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CALENDARI FISCAL PER AL MES D'ABRIL DE 2020 
 
MODEL 511. IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

Relació mensual de notes de lliurament de productes amb l'impost reportat a tipus reduït, expedits 
pel procediment de vendes en ruta: 5 dies hàbils següents a la finalització del mes a què correspon 
la informació. 
 
 
DES DE L'1 D'ABRIL FINS AL 30 DE JUNY 
 

RENDA I PATRIMONI 

∗ Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2019 i Patrimoni 2019. 
∗ Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2019. 
 
Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins el 25 de juny. 
 
 
FINS EL DIA 13 (O 14 PER A AQUELLES COMUNITATS EN QUÈ EL DIA 13 
SIGUI FESTIU) 
 

ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI (INTRASTAT) 

∗ Març 2020. Models N-I, N-E, O-I, O-E 
 
 
FINS EL DIA 20 
 

RENDA I SOCIETATS 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, 
premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats 
d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament 
d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes 

∗ Març 2020. Grans empreses. Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230. 
∗ Primer trimestre 2020. Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216. 
 

PAGAMENTS FRACCIONATS RENDA 

Primer trimestre 2020: 

∗ Estimació Directa. Model 130. 
∗ Estimació Objectiva. Model 131. 
 
PAGAMENTS FRACCIONATS SOCIETATS I ESTABLIMENTS PERMANENTS DE NO 
RESIDENTS 

Exercici en curs 

∗ Règim general. Model 202. 
∗ Règim de consolidació fiscal (Grups fiscals). Model 222. 
 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

∗ Març 2020, Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Model 349. 
∗ Març 2020. Operacions assimilades a les importacions Model 380. 
∗ Primer trimestre 2020. Autoliquidació. Model 303 
∗ Primer trimestre 2020. Declaració liquidació no periòdica. Model 309. 
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∗ Primer trimestre 2020Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Model 349. 
∗ Primer trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics 

en l'IVA. Autoliquidació. Model 368. 
∗ Primer trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions. Model 380. 
∗ Sol·licitud devolució Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals. Model 308. 
∗ Reintegrament de compensacions en el Règim Especial de l'agricultura, ramaderia i pesca. 

Model 341. 
 

IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI I ARBITRI SOBRE IMPORTACIONS I LLIURAMENTS 
DE MERCADERIES A LES ILLES CANÀRIES 

IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI 

∗ Declaració Ocasional: Declaració-liquidació 1r Trimestre de l'any. Model 412. 
∗ Autoliquidació Subministrament Immediat d'Informació. 1r Trimestre de l'any. Model 417. 
∗ Règim General: Declaració-liquidació 1r Trimestre de l'any. Model 420 
∗ Règim simplificat: Declaració-liquidació 1r Trimestre de l'any. Model 421. 
∗ Sol·licitud de reintegrament de compensacions de subjectes passius acollits al règim especial 

de l'agricultura i ramaderia 1r Trimestre de l'any Model 422. 

IMPOSTOS SOBRE LES LABORS DEL TABAC (ILLES CANÀRIES) 

∗ Autoliquidació corresponent al primer trimestre. Model 460. 
∗ Declaració d'operacions accessòries al model 460 primer trimestre. Model 461. 
∗ Comunicació dels preus mitjans ponderats de venda real. Primer trimestre. Model 468. 
 

ARBITRI SOBRE IMPORTACIONS I LLIURAMENTS DE MERCADERIES A LES ILLES 
CANÀRIES 

∗ Règim General. Trimestre anterior. Model 450. 
 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES 

∗ Març 2020. Model 430. 
 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

∗ Gener 2020 (*). Grans empreses. Models 553, 554, 555, 556, 557, 558. 
∗ Gener 2020. Grans empreses. Models 561, 562, 563. 
∗ Març 2020. Models 548, 566, 581. 
∗ Març 2020. Models 570, 580. 
∗ Primer trimestre 2020. Models 521, 522, 547. 
∗ Primer trimestre 2020. Activitats V1, V2, V7, F1, F2. Model 553. 
∗ Primer trimestre 2020. Sol·licituds de devolució. Models 506, 507, 508, 524, 572. 

 
Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. 
Model 510. 
 
(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables 
corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de l'AEAT entre l'1 de 
juliol i el 30 de setembre de 2020. Per al model 553, a més, establiments autoritzats per a la gestió 
de la comptabilitat en suport paper. 
 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT 

∗ Març 2020. Grans empreses. Model 560. 
∗ Primer trimestre 2020. Excepte Grans empreses. Model 560. 
∗ Any 2019. Autoliquidació anual. Model 560. 
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IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

∗ Primer trimestre 2020. Pagament fraccionat. Model 585. 
∗ Any 2019. Autoliquidació anual. Model 589. 
 

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ 

∗ Primer trimestre 2020. Model 595. 
 
 
FINS EL DIA 30 
 
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

∗ Març 2020. Autoliquidació. Model 303. 
∗ Març 2020. Grup d'entitats, model individual. Model 322. 
∗ Març 2020. Grup d'entitats, model agregat. Model 353. 
 
NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL 

∗ Primer trimestre 2020. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les 
entitats de crèdit. Model 195. 

 
IMPOST ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES DERIVATS DEL PETROLI (ILLES CANÀRIES) 

∗ Març 2020. Model 430. 
 
DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB 
FINALITATS TURÍSTIQUES 

∗ Primer trimestre 2020. Model 179. 
 
IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI 

∗ Declaració ocasional: Declaració-liquidació mes de març. Model 412. 
∗ Declaració ocasional: Declaració-liquidació mes de març. Model 412. 
∗ Autoliquidació Subministrament Immediat d'Informació. Mes de març. Model 417. 
∗ Règim especial del Grup d'entitats. Mes de març. Model 418. 
∗ Règim especial del Grup d'entitats. Mes de març. Model 419. 
 
IMPOSTOS SOBRE LES LABORS DEL TABAC (ILLES CANÀRIES) 

∗ Autoliquidació corresponent al mes de març de 2020. Model 460. 
∗ Declaració d'operacions accessòries al model 460. Model 461. 
∗ Comunicació dels preus mitjans ponderats de venda real. Mes de març. Model 468 
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ABRIL 2020. APUNTS SOBRE L’ACTUALITAT FISCAL. 
DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES I FORALS 
 
 
DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES 
 
 
COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA 
 
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
Impost sobre Successions i Donacions 

Amb motiu de les mesures adoptades per l'estat d'alarma, entre altres, es veuen afectats els 
terminis de presentació i pagament de l'ITP i AJD i ISD en el territori d'aquesta comunitat 
autònoma. 
DJ Andalusia 3/2020, BOJA 17-3-20. 
 
 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA I LLEÓ 
 
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
Impost sobre Successions i Donacions 

Com a mesura temporal i excepcional, amb efectes des del 20-3-2020, els terminis de presentació i 
pagament de l'ITP i AJD i ISD s'amplien en el termini d'un mes respecte al previst per la normativa 
reguladora. 
Ordre Castella i Lleó EYH/328/2020, BOCYL 20-3-20. 
 
 
COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ 
 
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
Impost sobre Successions i Donacions 

Com a mesura temporal i excepcional, amb efectes des del 20-3-2020, els terminis de presentació i 
pagament de l'ITP i AJD, ISD i Tributs sobre el Joc s'amplien en el termini d'un mes respecte al 
previst legalment o reglamentàriament en cada cas, sense perjudici del fet que la presentació i 
pagament d'aquests poden ser realitzats pels contribuents per mitjans telemàtics. 
Ordre Aragó HAP/235/2020, BOA 20-3-20. 
 
 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA 
 
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
Impost sobre Successions i Donacions 

Com a mesura temporal i excepcional, amb efectes des del 20-3-2020, els terminis de presentació i 
pagament de l'ITP i AJD, ISD i Tributs sobre el Joc s'amplien en el termini d'un mes respecte al 
previst legalment o reglamentàriament en cada cas, sense perjudici del fet que la presentació i 
pagament d'aquests poden ser realitzats pels contribuents per mitjans telemàtics. 
Ordre Cantàbria HAC/09/2020, BOC 20-3-20. 
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COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES 
 
Mesures fiscals 

Com a mesura temporal i excepcional, amb efectes des del 23-3-2020, es veuen ampliats els 
terminis de presentació de les autoliquidacions dels següents impostos en els següents termes en 
l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma: 
 
a) Impost General Indirecte Canari: s'amplia fins al 1-6-2020 el termini de presentació de 
l'autoliquidació trimestral corresponent al període de liquidació del primer trimestre del 2020. 
Així mateix, en relació amb la declaració censal relativa al règim especial del grup d'entitats 
d'aquest impost, s'amplia el seu termini de presentació fins al 1-6-2020, sempre que la data de 
finalització d'aquest termini es produeixi durant la vigència de l'estat d'alarma. 
 
b) ITP i AJD: s'amplia en dos mesos el termini de presentació de les autoliquidacions d'aquest 
impost. No obstant això, si la data de finalització del termini de presentació de les autoliquidacions 
es produís durant la vigència de l'estat d'alarma, i corresponen a fets imposables reportats amb 
anterioritat a la declaració d'aquest estat, el termini de presentació s'amplia en un mes a comptar 
des de la finalització de l'estat d'alarma. 
 
c) ISD: en relació amb aquest impost s'ha de diferenciar les adquisicions inter vivos o mortis 
causa: 

- Inter vivos: s'amplia en dos mesos el termini de presentació de les autoliquidacions d'aquest 
impost en relació amb les adquisicions de béns o drets per donació o qualsevol altre negoci 
jurídic a títol gratuït inter vivos, corresponents a fets imposables reportats durant la vigència 
de l'estat d'alarma com a conseqüència del coronavirus. 

Això no obstant, si la data de finalització del termini de presentació de les autoliquidacions es 
produís durant la vigència de l'estat d'alarma, i correspon a fets imposables reportats amb 
anterioritat a la declaració d'aquest estat, el termini de presentació s'ampliarà en un mes a 
comptar des de la finalització de l'estat d'alarma. 

- Mortis causa: s'amplia en dos mesos el termini de presentació de les autoliquidacions 
corresponents a adquisicions de béns o drets per herència, llegat o qualsevol altre títol 
successori, quan la data de finalització del termini de presentació de les autoliquidacions es 
produeixi durant la vigència de l'estat d'alarma. 

 
Declaració censal: s'amplia fins al dia 1 de juny de 2020 el termini de presentació de la declaració 
censal de començament, modificació i cessament, quan la data de finalització d'aquest termini es 
produeixi durant la vigència de l'estat d'alarma. 
Ordre Canàries 20-3-2020, BOCANA 23-3-2 
 
 
 
DISPOSICIONS FORALS 
 
COMUNITAT FORAL D'ÀLABA 
 
Impost sobre el Valor Afegit 

Amb efectes a partir de l’1-1-2020, s'aprova el model 318 de regularització de les proporcions de 
tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliurament de 
béns o prestacions de serveis en l'IVA. 
OF Àlaba 93/2020, BOTHA 6-3-20. 
 
Declaració informativa anual de valors, assegurances i rendes 

En Àlaba, amb efectes des del 12-3-2020 i d'aplicació per primera vegada  per a les declaracions 
corresponents a 2019 que es presenten en 2020, s'introdueixen, en els dissenys físics i lògics del 
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model 189,en relació amb la informació relativa a la cartera de valors del contribuent, perquè la 
informació requerida, sigui el més precisa possible a fi de millorar la gestió tributària. 
 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
Pagaments fraccionats 

Amb efectes a partir del 14-3-2020, com a conseqüència del COVID-19 s'aproven una sèrie de 
mesures tributàries de caràcter transitori  a fi de garantir i protegir els drets dels ciutadans. Per 
això, es determina que els contribuents de l'IRPF que exerceixin activitats econòmiques, no estan 
obligats a autoliquidar i ingressar en la Hisenda Foral d'Àlaba els pagaments fraccionats 
corresponents al: 

- primer i segon trimestre de 2020 (a ingressar a l'abril i juliol d'enguany); 

- al primer semestre de 2020; 

- primer, segon i tercer bimestre de 2020. 
DNUF Àlaba 2/2020, BOTHA 20-3-20. 
 
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre 
Successions i Donacions i Impost sobre Determinats Mitjans de Transport 
Preus mitjans en el mercat per a determinats vehicles 

Amb efectes a partir del 28-3-2020, s'aproven els preus mitjans de venda de vehicles de turisme, 
tot terrenys i motocicletes, així com d'embarcacions d'esbarjo i motors marins, usats, i els 
percentatges de depreciació en funció de l'antiguitat d'aquests, en la gestió de l'ITP i AJD, ISD i 
IMT, valors utilitzables com a mitjans de comprovació dels citats impostos. 
DF Àlaba 7/2020, BOTHA 18-3-20. 
 
Suspensió o pròrroga de terminis administratius 

Davant la situació generada per l'evolució del Covid-19, en Àlaba s'han adoptat mesures tributàries 
urgents relacionades amb la suspensió o pròrroga de terminis administratius. 
DNUF Àlaba 2/2020, BOTHA 20-3-20. 
 
 
COMUNITAT FORAL DE BISCAIA 
 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
Modificació de la declaració informativa anual de valors, assegurances i rendes 

Amb efectes des del 10-3-20 i d'aplicació per primera vegada per a les declaracions corresponents 
a 2019 que es presenten en 2020, es modifiquen els dissenys físics i lògics del model 189 en 
relació amb la informació relativa a la cartera de valors del contribuent, perquè la informació 
requerida, sigui el més precisa possible a fi de millorar la gestió tributària. 
OF Biscaia 532/2020, BOTHB 9-3-20. 
 
Pagaments fraccionats 

Amb efectes a partir del 16-3-2020, com a conseqüència del COVID-19 s'aproven una sèrie de 
mesures tributàries de caràcter transitori  a fi de garantir i protegir els drets dels ciutadans. Per 
això, es determina que els contribuents de l'IRPF que exerceixin activitats econòmiques, no estan 
obligats a autoliquidar i ingressar en la Hisenda Foral de Biscaia els pagaments fraccionats 
corresponents al primer i segon trimestre de 2020 (a ingressar a l'abril i juliol d'enguany). 
DFN Biscaia 1/2020, BOTHB 18-3-20. 
 
Impost sobre el Patrimoni 

Amb efectes a partir del 14-3-2020, s'aprova a Biscaia el model 714 d'autoliquidació de l'IP, 
corresponent al període impositiu 2019. 
OF Biscaia 540/2020, BOTHB 13-3-20. 
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Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
Model d'autoliquidació 

Amb efectes a partir del 14-3-2020, s'aprova en Biscaia el model 100 d'autoliquidació de l'IRPF 
corresponent a l'exercici 2019 i es regula el procediment i les condicions per a la seva presentació 
telemàtica. 
OF Biscaia 541/2020, BOTHB 13-3-20. 
 
Impost sobre el Valor Afegit 
Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries 

S'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, així com els 
dissenys físics i lògics als quals han d'ajustar-se els suports magnètics directament llegibles per 
ordinador. 
OF Biscaia 570/2020, BOTHB 11-3-20.  
 
Suspensió o pròrroga de terminis administratius 

Davant la situació generada per l'evolució del Covid-19, s'han adoptat algunes mesures 
relacionades amb la suspensió o pròrroga de terminis administratius. 
DFN Biscaia 1/2020, BOTHB 18-3-20. 
 
 
COMUNITAT FORAL DE GUIPÚSCOA 
 
Modificació de la declaració informativa anual de valors, assegurances i rendes 

A Guipúscoa, amb efectes a partir del 10-3-2020, i d'aplicació, per primera vegada, per a la 
presentació de la declaració a realitzar en 2020, corresponent al 2019, s'actualitza la regulació del 
model 189. 
 
Impost sobre el Valor Afegit 
Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries 

S'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, així com els 
dissenys físics i lògics als quals han d'ajustar-se els suports magnètics directament llegibles per 
ordinador. 
OF Guipúscoa 126/2020, BOTHG 23-3-20. 
 
Suspensió o pròrroga de terminis administratius 

Davant la situació generada per l'evolució del Covid-19, s'han adoptat algunes mesures 
relacionades amb la suspensió o pròrroga de terminis administratius. 
Acord Guipúscoa 17-3-20, BOTHG 18-3-20. 
 
 
COMUNITAT FORAL DE NAVARRA 
 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
Mètode d'Estimació Objectiva 

Es desenvolupa per al 2020 el mètode d'estimació objectiva en l'IRPF. 
OF Navarresa 30/2020, BON 6-3-20. 
 
Rendiments del treball per a adquirir participacions en l'empresa 

Amb efectes a partir del 1-1-2020, estan exempts els rendiments del treball de caràcter 
extraordinari o suplementari, satisfets per les societats als seus treballadors, destinats a 
l'adquisició o subscripció de participacions en el capital social de l'empresa, en la qual prestin els 
seus serveis, o de qualsevol de les societats integrants del grup. 
LF Navarresa 5/2020, BON 10-3-20. 
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Impost sobre el Valor Afegit 
Índexs correctors i mòduls del règim simplificat 

S'aproven per a l'any 2020 els mòduls i índexs correctors del règim especial simplificat de l'IVA que 
li són aplicables durant tot l'any a les activitats previstes. 
OF Navarresa 30/2020, BON 6-3-20. 
 
Novetats en l'IVA 

S'adapta la Llei foral i el reglament de l'impost a les modificacions en la LIVA i el RIVA, 
respectivament, realitzades per a transposar a la norma interna el règim acordat per als acords de 
vendes de béns en consigna. 
DFLeg Navarresa 1/2020, BON 2-3-20. 
 
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre 
Successions i Donacions i Impost sobre Determinats Mitjans de Transport 
Preus mitjans en el mercat per a determinats vehicles 

Amb efectes a partir del 6-3-2020, s'aproven els preus mitjans de venda de vehicles de turisme, 
tot terrenys i motocicletes, així com d'embarcacions d'esbarjo i motors marins, usats, i els 
percentatges de depreciació en funció de l'antiguitat d'aquests, en la gestió de l'ITP i AJD, ISD i 
IMT. 
OF Navarresa 2/2020, BON 5-3-20. 
 
Impost de societats i Impost sobre la Renda de No Residents 
Models d'autoliquidació 

S'aproven a Navarra els models S-90 i 220 d'autoliquidació de l'IS i de l'IRNR corresponent a 
establiments permanents, i per als grups fiscals que tributin pel règim de consolidació fiscal, per als 
períodes impositius iniciats entre el 1-1-2019 i el 31-12-2019. 
OF Navarresa 31 i 32/2020, BON 16-3-20. 
 
Declaració informativa anual de valors, assegurances i rendes 

Es modifiquen els dissenys físics i lògics del model 189 per a adaptar-lo a la informació requerida 
dels nous sistemes d'assistència al contribuent relatius a la seva cartera de valors. 
OF Navarresa 33/2020, BON 12-3-20. 
 
Suspensió de terminis en l'àmbit tributari a Navarra a conseqüència del coronavirus 

Davant la situació generada per l'evolució del Covid-19, s'adopten mesures en matèria tributària 
per a limitar, suspendre o ajornar obligacions tributàries, amb la finalitat de prevenir un impacte 
negatiu sobre els contribuents. 
DLF Navarresa 1/2020, BON 19-3-20. 
 
 

 
 
 
 
 

www.auren.com 
 


