
   

22. Extensió del termini de presentació e ingrés i, 

fraccionament del pagament de l’IVA, Impost sobre 

Societats,  IRPF i IAE– Ministerio de Hacienda 

(Gobierno de España). 

1. Tipus d'ajut:  

Extensió del termini de presentació e ingrés de les declaracions i 

autoliquidacions tributàries (es podrà aplaçar la presentació de la declaració 

trimestral de l’IVA, el pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats i el del 

IRPF), el venciment dels quals, es produeixin a partir de la entrada en vigor del 

Real Decret-Ley 14/2020 del 14 d’abril i, fins el dia 20 de maig de 2020. 

NOVETAT: “Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de 

Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”: 

Per les quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

de l’exercici 2020, s’estableix que el seu cobrament es realitzi a través de les 

“Entidades de crédito colaboradoras en la recaudación”, amb el document 

d’ingrés que a tal efecte es farà arribar al contribuent. En el supòsit que el 

mencionat document no fos rebut o s’hagués extraviat, deurà realitzar-se 

l’ingrés amb un duplicat que es recollirà a la  “Delegación o Administraciones 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a la 

provincia del domicilio fiscal del contribuyente”. 

Es modificar el termini d’ingrés en període voluntari per a l’Impost sobre 

Activitats Econòmiques de l’exercici 2020 : des de el 16 de setembre fins el 

2o de novembre de 2020 ambdós inclosos. 

2. Beneficiaris:  

Empreses i autònoms obligats a fer les presentacions esmentades, amb un 

volum d’operacions no superior a 600.000 euros a l’any 2019. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5162


   
3. Qui pot accedir a l’extensió de declaracions i autoliquidacions 

tributàries?: 

Aquells obligats amb un volum d’operacions no superior a 600.000€ a l’any 

2019, el venciment dels quals es produeixi a partir de la data en vigor del 

Decreto-Ley  14/2020 i, fins el dia 20 de maig de 2020. 

 

En aquest cas, si la forma de pagament escollida és la domiciliació 

bancària, el termini de presentació de les autoliquidacions s’estendrà fins 

el 15 de maig de 2020. 

 

Amb independència del moment de la presentació, tots els càrrec es 

realitzaran el 20 de maig (això inclou també les declaracions presentades 

abans del 15 d’abril). 

 

4. Novetats Real Decret-Ley 15/2020 en vigor des de 23/04/2020:  

IMPOST SOBRE SOCIETATS – Opció extraordinària per la modalitat de 

pagaments fraccionats prevista a l’article  40.3 de la Llei de l’Impost sobre 

Societats. (art.9 del RD-Ley 15/2020): 

 En el primer pagament fraccionat (1P/2020): “Los contribuyentes cuyo plazo 

de presentación de la autoliquidación correspondiente a pagos fraccionados 

(modelo 202) se haya extendido hasta el 20 de mayo, y cuyo periodo 

impositivo se haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020, podrán optar 

por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo 40.3 de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades, mediante la presentación en el citado 

plazo extendido de la autoliquidación correspondiente al primer pago 

fraccionado aplicando esta modalidad”. 

El primer pagament fraccionat, realitzat en els primers 20 dies naturals del 

mes d’abril, serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats, 

que s’efectuïn a compte del mateix període impositiu determinats amb 

arranjament a l’opció prevista al citat article 40.3.  

 En el segon pagament fraccionat (2P/2020): ”Los contribuyentes cuyo 

periodo impositivo se haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no 



   
hayan tenido derecho a la opción extraordinaria anterior en el primer pago 

fraccionado, siempre que su cifra de negocios no supere la los 6 millones 

de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inició su 

periodo impositivo, podrán optar por la modalidad de pagos 

fraccionados prevista en el artículo 40.3 de la Ley del Impuesto de 

Socieades (Ley 27/2014 de 27 de novembre)  mediante la presentación en 

plazo del segundo pago fraccionado  -que debe efectuarse en los primeros 

20 días naturales del mes de octubre de 2020- aplicando esta modalidad”. 

Aquesta opció extraordinària no resulta d’aplicació als grups fiscals que 

apliquen al règim especial de consolidació fiscal. El contribuent que 

exerciti aquesta opció extraordinària quedarà vinculat a ella exclusivament 

respecte als pagaments fraccionats corresponents al mateix període 

impositiu. 

 

IRPF – Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode    

d’ estimació objectiva en el exercici 2020.(art.10 el RD-Ley 15/2020). 

Els contribuents de IRPF que determinin el seu rendiment net d’activitats 

econòmiques amb arranjament al mètode d’estimació objectiva i, en el termini 

per la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 

2020 (termini que s’ha ampliat fins el 20 de maig 2020), renuncien a l’aplicació 

del mateix podran tornar a determinar el rendiment amb arranjament al mètode 

d’estimació objectiva en l’exercici 2021 sempre que acompleixen els requisits 

per la seva aplicació i revoquin la renuncia al mètode d’estimació objectiva en 

el termini reglamentari ( art. 33.1. del Reglamento de IRPF). Aquesta renúncia i 

la posterior revocació de la mateixa tindrà els mateixos efectes en el règims 

especials d’IVA o IGIC. 

IRPF e IVA – Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació 

objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat de l’IVA 

com conseqüència de l’estat d’alarma en l’exercici 2020 (art.11 del RD-Ley 

15/2020). 



   
No computaran, en cada trimestre natural de l’exercici 2020, com dies 

d’exercici de l’activitat, els dies natural en els quals hagués estat declarat 

l’estat d’alarma en el mencionat trimestre per: 

“Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas incluidas 

en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, y determinen 

el rendimiento de estas por el método de estimación objetiva, para el cálculo 

del pago fraccionado en función de los datos-base”. 

“Los sujetos pasivos de IVA que desarrollen actividades empresariales o 

profesionales incluidas en el citado Anexo II y estén acogidos al régimen 

especial simplificado de IVA, para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 

2020” 

Els dies naturals, en els quals ha estat declarat l’estat d’alarma en el primer 

trimestre de 2020 són 18 dies. 

5. Quan es podrà demanar?: 

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2020,  que va tenir lloc 

el dia  14 d’abril i, fins el dia 20 de maig de 2020. 

6. Com tramitar-la?:  

 

Igual que la resta de presentacions telemàtiques en períodes normals: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml 

 

Per aquells contribuents d’IRPF, IVA e Impost sobre Societats que hagin 

presentat les seves autoliquidacions amb anterioritat a l’entrada en vigor del  

Real Decreto-Ley 15/2020, l’ Agencia Tributària va a implementar d’immediat 

(en preparació) un senzill sistema per facilitar-les l’aplicació de les mesures 

previstes en els articles 9, 10 i 11 del mencionat RD-Llei.  El sistema consistirà 

en la presentació per part de l’interessat d’una nova autoliquidació amb un 

contingut ajustat a la mesura de què es tracti i un senzill formulari que 

identifiqui la primera autoliquidació presentada. 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml


   
7. Normativa aplicable:   

 

Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de 

ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades 

Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, 

y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 

 

Real Decreto-Ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar 

la economía y el empleo. 

Real Decreto-Ley 14/2020, de 14 d’abril “por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias”. 

8. Altres dades d’interès 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa

nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscal

es_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml#(10) 

 

Información Tributaria Básica:  Telèfon: 901 335 533 (accessible també a 

través del 91 554 87 70).  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5162
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml#(10)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml#(10)
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml#(10)

