Crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Llista resum de l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris
Autoliquidacions
Impost sobre les estades en
establiments turístics

S'ajorna el termini per presentar les autoliquidacions
corresponents al període de l'1 d'octubre de 2019 al 31 de
març de 2020, que passarà a ser entre els dies 1 i 20
d'octubre de 2020.

(models 950, 940 i 920)

 S’ajorna el termini a l’octubre

Referència: Decret llei 6/2020, art. 4 (DOGC núm. 8084A, de
13.03.2020)

Impost sobre begudes ensucrades
envasades (model 520)
 S’ajorna el termini al juliol

La presentació i ingrés de l'autoliquidació corresponent al
primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini comprès
entre l'1 i el 20 de juliol següent.
Referència: Decret llei 11/2020, art. 2.b. (DOGC núm. 8107,
de 09.04.2020)

Impost sobre successions

En el supòsit de successions en què el 14 de març encara no
hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període
voluntari, el temps que restava s’amplia en dos mesos
addicionals, una vegada finalitzi l’estat d’alarma.

(models 660-650, 652 i 653)

 S’amplia el termini

Referència: Decret llei 11/2020, art. 2.a. (DOGC núm. 8107,
de 09.04.2020)

Taxa sobre el joc - Màquines

Bonificació de la quota en el percentatge equivalent al nombre
de dies respecte del total de dies del trimestre natural
corresponent al primer termini d'autoliquidació que s'iniciï
després de la data de finalització de l'estat d'alarma. Aquesta
bonificació s'aplicarà per una única vegada en l'autoliquidació
corresponent al període de liquidació trimestral esmentat.

 Es bonifica la taxa

Referència: Decret llei 11/2020, art. 5. (DOGC núm. 8107, de
09.04.2020).

Altres impostos que gestiona l’ATC
(models 600, 620, 651, 653 i altres)
 Se suspèn el termini

Se suspèn el termini de presentació i ingrés, que es reprendrà
en finalitzar l’estat d’alarma.
Referències:
Decret llei 11/2020, art. 1 (DOGC núm. 8107, de 09.04.2020).
Decret llei 7/2020, art. 14 (DOGC núm. 8089, de 19.03.2020)

Nota sobre impost renda i patrimoni
L’AEAT manté els terminis

Campanyes de renda i patrimoni (web de l'AEAT)

Pagament de liquidacions i deutes, ajornaments i fraccionaments
 S’amplia el termini a 30 d’abril o 20 de maig de 2020
Referència: Reial decret llei 8/2020, art. 33 (BOE núm. 73, de 18.03.2020)
Pagaments de liquidacions
en període voluntari

Si el 18 de març no havia vençut el termini per a l’ingrés del deute en
període voluntari, el termini s’amplia fins al 30 d’abril de 2020.
En el cas de liquidacions rebudes a partir del 18 de març, el termini de
pagament s’estén fins al 20 de maig, llevat que una norma general
n’estableixi un de superior.
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Pagament de provisions
de constrenyiment

Les provisions de constrenyiment de l’ATC notificades al contribuent
entre l’1 i el 17 de març de 2020 i que tenen com a data màxima de
pagament amb el recàrrec reduït del 10% el dia 20 de març de 2020,
es prorroga el pagament amb el recàrrec reduït del 10% fins al dia 30
d’abril de 2020.
El pagament de les provisions de constrenyiment de l’ATC notificades
al contribuent entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril i que tenen
com a data màxima de pagament amb el recàrrec reduït del 10% el dia
5 d’abril de 2020, es prorroga el pagament amb aquest recàrrec reduït
del 10% fins al dia 20 de maig de 2020.

Pagament de deutes
ajornats o fraccionats

En ajornaments i fraccionaments concedits abans del 18 de març, el
pagament es trasllada al 30 d’abril, sense que s’incrementi la quantia
de l’ajornament o la fracció.*
En ajornaments i fraccionaments concedits a partir del 18 de març en
què el venciment és anterior al 20 de maig, el pagament es trasllada al
20 de maig, sense que s’incrementi la quantia de l’ajornament o la
fracció.*
* Atenció: el trasllat de la data de venciment no suposa que s’alterin la
resta de venciments subsegüents indicats en el pla de pagaments que
inclou la resolució de concessió, els quals mantenen la seva vigència.

Pagament de deutes en què
s’ha denegat l’ajornament o
fraccionament

Quan s’ha denegat abans del 18 de març, i a data de 17 de març el
nou termini en voluntària no havia conclòs, el termini d’ingrés del deute
es trasllada al 30 d’abril, llevat que una norma general prevegi un
termini superior.

També en cas de denegació de
suspensió, compensació o
pagament en espècie

Quan la notificació de la denegació s’ha rebut a partir del 18 de març ,
el termini d’ingrés es trasllada al 20 de maig, llevat que una norma
general prevegi un termini superior.

Terminis de requeriments, embargaments, al·legacions i altres
 Notificats abans del 18 de març: s’amplia el termini al 30 d’abril.
També s’amplia fins al 30 d’abril el termini per contestar requeriments, atendre diligències
d’embargament, presentar al·legacions i altres, que no haguessin conclòs abans del 18 de març, llevat
que una norma general prevegi un termini superior.
 Notificats a partir del 18 de març: s’amplia el termini al 20 de maig de 2020.
Referència: Reial decret llei 8/2020, art. 33 (BOE núm. 73, de 18.03.2020)

Terminis per a la interposició de recursos de reposició i reclamacions
economicoadministratives
 S’amplia el termini.
Si el 14 de març encara no havia finalitzat el termini per a la interposició del recurs o la reclamació,
el termini per a la interposició s’inicia l’1 de maig i finalitza el 30 de maig.
Referències:
Reial decret llei 8/2020, art. 33 (BOE núm. 73, de 18.03.2020)
Reial decret llei 11/2020, disposició addicional 8.2 (BOE núm. 91, de 01.01.2020)
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Procediment inspector


S’amplia el termini.
Segons es tracti d’un termini obert abans o després del 18 de març, el termini s’amplia al 30
d’abril o al 20 de maig de 2020.
Referència: Reial decret llei 8/2020, art. 33 (BOE núm. 73, de 18.03.2020)

Més informació a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya:
 Mesures excepcionals adoptades per l'Agència Tributària de Catalunya davant l’actual situació
d’excepcionalitat provocada per la COVID-19
 Nota informativa i preguntes freqüents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i
les derivades de la recaptació en via executiva

Data d’actualització: 09.04.2020
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