CIRCULAR INFORMATIVA MESURES FISCALS COVID-19
MODIFICACIONS URGENTS COVID-19 A 16 DE MARÇ DE 2020

Benvolgut client,
Abans d’entrar en matèria, des de Laudis desitgem i esperem que tant vostè
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com els seus familiars es trobin bé.
Com ja sabran, dissabte el Govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret
463/2020 mitjançant el qual es va declarar l’estat d’alarma degut a la crisi
sanitària que estem patint. En aquest Reial Decret, a més de les mesures ja
conegudes, el Govern de l’Estat va incloure dues disposicions que tenen
afectació en l’àmbit administratiu i, en conseqüència, en l’àmbit tributari.
La primera d’elles és la disposició addicional tercera, mitjançant la qual el
Govern de l’Estat SUSPÈN tots els terminis administratius, la qual cosa
comporta, per exemple, que si vostè està immers en un procediment de
comprovació per part de l’Agència Tributària, el termini general de resolució
de sis mesos queda suspès i no caducarà encara que transcorregueren els
mencionats sis mesos.
La segona disposició que té afectació en l’àmbit tributari és la disposició
addicional quarta, mitjançant la qual se SUSPENEN tots els terminis de
prescripció i de caducitat durant l’estat d’alarma; per tant, per calcular el
termini que té l’administració per liquidar-nos un deute tributari, no haurem
de comptar el temps que hagi transcorregut durant la vigència de l’estat
d’alarma.

Pg. de Gràcia 101, 5è
08008 Barcelona
T. +34 932 387 387
www.laudis.com

Així mateix, el Govern de l‘Estat també ha aprovat el Reial Decret-Llei 7/2020
mitjançant el qual flexibilitza la sol·licitud d’ajornament per a PIMES i
autònoms. Mitjançant el mencionat Reial Decret-Llei, el Govern de l’Estat
facilita l’ajornament de totes les autoliquidacions que s’hagin de presentar fins
al 30 de maig de 2020. L’ajornament del pagament serà de sis mesos i no
meritarà interessos de demora durant els primers tres mesos.
És important assenyalar que per acollir-s’hi és necessari que la seva empresa
hagi tingut en el 2019 una xifra neta de negocis inferior a 6.010.121,04 euros.
En cas contrari, estarem davant el procediment genèric per obtenir-ne
l’ajornament, la concessió del qual és una potestat discrecional de l’Agència
Tributària. Per a la correcta tramitació de l’ajornament, s’haurà d’aportar
preferentment compromís d’aval bancari; alternativament, l’Administració
pot valorar acceptar la constitució d’hipoteca sobre béns immobles, tot i que
vers aquest tipus de garantia l’Administració manté una postura més reticent.
Amb la sol·licitud d’ajornament s’iniciarà un procediment administratiu que
es pot allargar fins a sis mesos. Si l’Administració denega l’ajornament,
s’obrirà un nou període d’ingrés en període voluntari. Cal mencionar que
durant el transcurs del procediment no s’obrirà el període de constrenyiment;
així doncs, el deute estarà suspès cautelarment fins que es resolgui el
procediment.
Els informarem de qualsevol novetat que surti durant aquests dies.
Cordialment,

Departament Fiscal
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