QUINES IMPLICACIONS FISCALS HI HA EN RELACIÓ AL RECOLZAMENT A LES FAMÍLIES,
AUTÒNOMS I EMPRESARIS EN EL MARC DE LA COVIED-19? Part I

Davant aquesta crisi sanitària tant el Govern Central com les Comunitats Autònomes han
adoptat, en l’àmbit de les seves competències, mesures per tal de pal·liar els efectes derivats de
la paralització quasi total de l’activitat econòmica.
Des d’un punt de vista tributari, fins a data 22 d’abril de 2020 únicament s’havien aprovat
mesures relacionades amb la suspensió o paralització d’alguns procediments, en cap cas amb
l’obligatorietat de presentar les declaracions o autoliquidacions pel que fa als tributs gestionat
per la Agència Estatal de l’Administració Tributària ( AEAT), a diferencia del que ha passat en
altres administracions territorials que sí han concedit ajornament per tal de poder presentar les
declaracions o autoliquidacions.

Aquestes mesures es regulen en les següents disposicions: RD 463/2020, de 14 de març de
declaració de l’estat d’alarma ( prorrogat 15 dies més pel RD476/2020 fins la 12 d’abril i el
RD487/2020 fins el 26 d’abril) que va declarar la suspensió dels terminis i caducitat ( Disposició
Addicional tercera) això com al suspensió dels procediments administratius ( Disposició
addicional segona). El RD 465/2020 que va modificar el RD463/2020 va establir la no suspensió
dels termini per a la presentació de les declaracions ai autoliquidacions, així com la no suspensió
dels termini tributaris subjectes a normativa especial.
Cal recordar que s’assenyala al citat RD 463/2020 ha estat superat per l’article 33 del RDL 8/2020
que estableix la suspensió des del 14 de març , data d’entrada en vigor del RD463/2020, fins el
30 d’abril de 2020, dels terminis de prescripció i caducitat inclosos en al normativa tributària i
va ampliar fins el 3 0d’abril o 20 de maig les terminis d’alguns procediments en funció de si els
mateixos es varen iniciar abans del 1 4de març o després; la no execució de garanties que
recaiguin sobre bens immobles des del 14 de març fins el dia 30 d’abril de 2020; la posposició
fins el dia 1 de maig de 2020 del termini per a interposar recursos o reclamacions econòmicadministratives quan el termini d’interposició inicial abastés part del període entre el 1 4de març
i el 30 d’abril.
A l’article 44 RDL11/2020 es preveu que els autònoms puguin sol·licitar a les empreses d’energia
elèctrica, cas i determinats derivats del petroli la suspensió del pagament de les factures que
continguin dies integrats en l’estat d’alarma. Correlativament, les contraparts dels autònoms
queden exemptes de la liquidació de l’IVA, de l’impost especial de l’Electricitat, en el seu cas, i
de L’impost Especial d’Hidrocarburs, fins que no s’aboni el deute suspès.
A la Disposició Addicional Novena del RDL 11/2020 que estableix que des de la declaració de
l’estat d’alarma i fins el 30 d’abril no computarà a efectes de la durada màxima del termini per
a l’execució de les resolucions.

Al RDL 14/2020 s’ha estès el termini per a la presentació i ingrés d’algunes declaracions i
autoliquidacions tributàries, en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de
l’Estat, d’aquells obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros en l’any 2019 si
el venciment s’ha produït des del dia 15 d’abril i fins el dia 20 de maig de 2020 fins la data. En
aquest cas, si la forma de pagament escollida és la domiciliació, el termini de presentació de les
autoliquidacions s’estendran fins el 15 de maig de 2020.

Al RDL 15/2020 que ha aprovat mesures complementàries de recolzament a l’economia familiar,
PYMES i autònoms: en l’IVA, l’Impost sobre Societats i l’IRPF:

Al mateix temps, en els citades normes i en especial al RDL 8/2020, RDL/11/2020 i al RDL
15/2020 s’han aprovat mesures no tributàries que si tenen o tindran un impacte o
transcendència tributària ( per exemple moratòries hipotecàries o arrendatàries, el rescat de
plans de pensió. Igualment els actors socials i econòmics prenen decisions que també tenen
transcendència tributària i que en propers articles s’analitzaran.
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