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AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ I INGRÉS DE 
DETERMINADES DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES 
AMB MOTIU DEL REIAL DECRET LLEI 14/2020, DE 14 D'ABRIL 
 

 

A través d'aquesta circular, els informem que el dia 15 d'abril de 2020 s'ha publicat en el Butlletí 

Oficial de l'Estat el Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la 

presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. 

 

Així, les mesures fiscals més destacables introduïdes són les següents: 

 

1. Extensió del termini per a la presentació i ingrés de les declaracions i 
autoliquidacions 

 

Els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries 

d'aquells obligats tributaris amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros 
l'any 2019 el venciment de les quals es produeixi a partir del 15 d'abril i fins al dia 20 de 
maig de 2020 s'estendran fins a aquesta última data.  

 

En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació 

de les autoliquidacions s'estendrà fins al 15 de maig de 2020 per poder efectuar la 

domiciliació, i es carregarà en compte el dia 20 de maig de 2020. 

 

En el cas dels obligats que tinguin la consideració d'Administracions públiques, inclosa la 

Seguretat Social, serà requisit necessari que el seu últim pressupost anual aprovat no 

superi la quantitat de 600.000 euros.  

 

El que es disposa en aquest punt no resultarà d'aplicació als grups fiscals que apliquin el 

règim especial de consolidació fiscal en l'Impost de Societats, ni als grups d'entitats que 

tributin en el règim especial de grups d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Aquesta extensió del termini no és aplicable a la presentació de declaracions duaneres 
regulades pel Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 

d'octubre de 2013, pel qual s'aprova el codi duaner de la Unió i/o per la seva normativa de 

desenvolupament. 

 

Segons les declaracions d'ahir de la mateixa Ministra d'Hisenda, i així es recull en les 

referències del Consell de Ministres publicades, l'extensió del termini de presentació i ingrés 

es produeix “Amb independència del moment de la presentació, tots els càrrecs es 

realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions presentades abans del 15 

d'aquest mes”. 

 

Referent a això, encara que no s'estableix res expressament en el Reial decret llei publicat 

avui, l'article 5.2 de l'Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s'estableixen el 

procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la 
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gestió dels quals té atribuïda l'AEAT, regula el deute en compte de l'obligat al 
pagament, i estableix que el càrrec es realitzarà el dia del venciment que 
correspongui en cada cas, per la qual cosa entenem que serà el 20 de maig també per 

a les autoliquidacions que ja s'haguessin presentat amb anterioritat a l'entrada en vigor del 

Reial decret llei.  

 

A mode de resum, principalment les declaracions i autoliquidacions el termini de 

presentació i pagament de les quals s'ha estès al 20 de maig (15 de maig si se'n 
domicilia el pagament) són les següents: 

 

• Retencions: models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 

• Pagaments a compte IRPF: models 130 i 131 

• Gravamen Especial de Premis de Loteria: 136, 230 

• Pagaments fraccionats IS: model 202 

• IRNR: models 210 i 216 

• IVA: model 303, 349 i 380 

• Primes d'assegurances: model 430 

• Impost Especial sobre l'electricitat: model 560 

• Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb 
finalitats turístiques: model 179. 

 
2. Gestió de crèdits relacionats amb la COVID-19 

 

Els crèdits extraordinaris o suplementaris que tinguin per objecte exclusivament fer front a 

situacions extraordinàries derivades de la COVID-19, que vagin referits al finançament de 

sectors, serveis, activitats o matèries respecte dels quals les comunitats autònomes 

tinguin assumides competències d'execució, podran lliurar-se íntegrament una vegada 

s'hagi aprovat la distribució definitiva entre aquelles, és a dir, es faran en un únic 

pagament en lloc d'en els pagaments trimestrals que estableix la Llei General 

Pressupostària. 
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