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EMPRESES I AUTÒNOMS PODRAN AJORNAR FINS A 30.000 EUROS EN EL PAGAMENT DE
DEUTES TRIBUTARIS DURANT 6 MESOS PER FER FRONT A LA CRISI DEL COVID-19
D'acord amb el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, que adopta una sèrie de mesures
urgents per respondre a l'impacte econòmic del coronavirus COVID-19, existeix la possibilitat
de sol·licitar l'ajornament de l'ingrés del pagament a totes aquelles declaracionsliquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del 13
de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020. El termini és de fins a 6 mesos, no reportant
interessos de demora durant els 3 primers mesos de l'ajornament.
S' han donat facilitats d'ajornament de deutes tributaris en l'àmbit de l'Administració
tributària de l'Estat:
• Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de
pagament des del 13 de març fins al 30 de maig de 2020, per lo tant afecta als
impostos corresponents al primer trimestre del 2020.
•

L'ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d'aportar garanties i la suma de
tots els impostos ajornats no pot superar la quantitat de 30.000 €.

•

Es permet també -fins ara no s'admetia- l'ajornament de retencions, ingressos a
compte, pagaments fraccionats i IVA.

•

Això afecta només a PIMES (volum d'operacions el 2019 que no superi 6.010.121,04 €) i
autònoms.

•

Termini de 6 mesos sense meritació d'interessos de demora en els 3 primers i un interès
del 3,75% els últims tres mesos.

Per tant, aquesta mesura afectarà, entre d’ altres, als pagaments corresponents al primer
trimestre -com retencions, IVA i pagaments fraccionats d'empresaris i de societats-, el
termini de presentació dels quals acaba el 20 d'abril.

ATENCIÓ. CADA EMPESA HA DE VALORAR I COMUNICAR-NOS ABANS DEL DIA 15
D’ABRIL SI ES VOL ACOLLIR A AQUEST AJORNAMENT ESPECIAL.
Atentament,
Gestoria Castells, S.L.P.
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