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Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes  
 

REIAL DECRET-LLEI 14/2020 DE 14 D’ABRIL (COVID-19) 
 MESURES TRIBUTÀRIES –SUPÒSITS D’EXTENSIÓ DEL TERMINI  PER A LA PRESENTACIÓ I 

PAGAMENT DE DECLARACIONS TRIBUTÀRIES 
 

Publicació i entrada en vigor: 15/04/2020. Darrer dia del termini per domiciliar els impostos trimestrals. 

Podeu consultar-lo en l’enllaç RDL 14/2020 

RESUM 
 

Als empresaris, professionals i societats mercantils amb un volum d’operacions que no va superar els 
600.000€ en el 2019 -calculat d’acord amb les normes de l’IVA-, se’ls amplia, fins al 20 de maig, el termini de 
presentació i pagament de determinades declaracions-autoliquidacions tributàries que vencien el proper 
dia 20 d’abril. 

L’ampliació afecta també, i correlativament, al còmput del termini màxim de 6 mesos d’ajornament especial en el 
pagament d’impostos establert pel RDL 7/2020(1), que, a partir d’ara, començarà a comptar des del 20 de maig.  

Independentment del seu volum d’operacions, aquest RDL no és aplicable als contribuents de l’IS que tributen en 
règim de consolidació fiscal, ni als subjectes passius d’IVA que tributen en règim de grups. 

Els “models” la data de presentació dels quals s’amplia fins el 20 de maig són: 

- Retencions i ingressos a compte: models 111, 115, 123, 210 i 216. 

- Pagaments fraccionats IRPF: models 130 i 131. 

- Pagaments fraccionats de l’IS: model 202. 

- IVA: models 303 i 309. 

De manera també correlativa, el termini màxim per domiciliar el seu pagament, passa del 15 d’abril al 15 de maig. 

Si bé el RDL no regula expressament què passa amb els que haguessin presentat les seves declaracions abans 
del dia d’ahir, la veritat  és que l’AEAT recull específicament a la seva pàgina Web que, complert el requisit del 
volum d’operacions, el termini de pagament de totes les declaracions s’ha prorrogat fins al dia 20 de maig, amb 
independència de la seva data de presentació. 

Remarquem que, malgrat el sol·licitat per patronals i col·legis professionals, el RDL no contempla la possibilitat de 
canviar, en aquesta declaració trimestral, l’opció del règim de mòduls per passar al d’estimació directa. Tampoc 
recull la possibilitat de modificar l’opció per calcular el pagament fraccionat de l’IS d’aquelles societats que, en funció 
de les seves circumstancies abans de la pandèmia, havien optat per calcular-lo pel sistema de percentatge sobre 
la quota de l’IS de l’exercici anterior, i ara, a causa d’aquesta, els resultaria menys onerós calcular-lo en funció del 
resultat dels 3 primers mesos de l’exercici actual, que no podran canviar d’opció per acollir-se a aquesta última. 
 

(1) Recordeu: Permetent a professionals, empresaris i societats la facturació dels quals no superi els 6.010.012,20€, ajornar deutes tributaris fins 
a un màxim de 30.000€ -sumant el conjunt de totes les figures tributàries a les que estan obligades-. 
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