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MESURES TRIBUTÀRIES COMPLEMENTÀRIES
INCLOSES EN EL REIAL DECRET LLEI
11/2020 PUBLICAT EN EL B.O.E. D'1 D'ABRIL
DE 2020
En El BOE del dia 1 d'abril de 2020 s'ha publicat el Reial decret llei 11/2020 pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
Resumim a continuació les principals modificacions que s'estableixen en l'àmbit tributari i que es contemplen en els
articles 52 i 53 i en les disposicions addicionals octava, novena i vintena.

AJORNAMENT DE DEUTES DERIVATS DE DECLARACIONS DUANERES
S'estén als deutes derivats de declaracions duaneres la flexibilització d'ajornament sense garantia que el Reial
decret llei 7/2020 va establir per a algunes liquidacions tributàries, si bé, en aquest cas de declaracions duaneres, per a
les presentades des del 2 d'abril fins al 30 de maig (recordem que en les autoliquidacions tributàries el termini és
efectiu per a les presentades entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020).
S'especifica que l'ajornament no s'aplica a les quotes de l'IVA que s'incloguin en l'autoliquidació per la declaració de
Duanes.
Igual que per als deutes tributaris, l'ajornament només s'aplica quan el destinatari de la mercaderia tingui un volum
d'operacions que no hagi superat en 2019 els 6.010.121,04 euros i que l'import a ajornar superi els 100 euros.
La sol·licitud d'ajornament s'ha de formular a la mateixa declaració duanera i els requisits i condicions per a la concessió de l'ajornament sense garanties són idèntics als contemplats per als deutes tributaris: un import màxim de
30.000 euros, un termini màxim de sis mesos i meritació d'interessos a partir dels primers tres mesos.

SUSPENSIÓ DE TERMINIS TRIBUTARIS EN COMUNITATS AUTÒNOMES (CCAA) I ENTITATS
LOCALS (EELL)
L'ampliació dels terminis de pagament de deutes en període voluntari i en constrenyiment, el venciment dels terminis
d'ajornaments concedits, els terminis per a atendre requeriments o per a presentar al·legacions en procediments
d'aplicació de tributs, sancionadors i altres que no hagin conclòs el 18 de març, o comunicats a partir d'aquesta data
s'aclareix que també en l'àmbit de CCAA i EELL, s'estenen fins al 30 d'abril i fins al 20 de maig, respectivament
(conforme al que es preveu en l'anterior Reial decret llei 8/2020).
A més, s'estén a l'àmbit de les CCAA i EELL el que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril no es computi
quant al termini màxim de durada dels procediments ni per al còmput de terminis de prescripció o de caducitat. Referent a això, ha de posar-se l'accent que alguna Comunitat ja havia establert una mesura similar en el seu àmbit

AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER A RECÓRRER
En la DÓNA Octava es disposa que, en general, respecte al termini per a recórrer, impugnar o reclamar en via administrativa, en qualsevol procediment que pugui tenir efectes desfavorables o de gravamen per a l'interessat, es computarà des del 13 d'abril (si no s'amplia l'estat d'alarma), qualsevol que sigui el temps transcorregut des de la notificació
de l'actuació administrativa abans del 14 de març.
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Concretant en l'àmbit tributari, el termini per a interposar recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives, començarà a explicar-se des del 30 d'abril i aquest criteri s'aplica tant quan el termini d'un mes s'hagués
iniciat, i no finalitzat, abans del dia 14, com quan no s'hagués notificat encara a aquesta data l'acte contra el qual es
vulgui recórrer o reclamar.
Aquest criteri s'aplica tant en l'àmbit de les CCAA com de les EELL.

DETERMINATS PROCEDIMENTS I ACTES
En la DÓNA Novena, amb aplicació per als procediments tramitats per l'AEAT, CCAA i EELL, s'estableix que per a la
durada màxima del termini per a l'execució de les resolucions economicoadministratives, no es computa el
període comprès entre el 14 de març i el 30 d'abril.
Queden suspesos els terminis tributaris de prescripció i de caducitat des del 14 de març al 30 d'abril.

DISPONIBILITAT DELS PLANS DE PENSIONS EN CAS DE DESOCUPACIÓ O CESSAMENT D'ACTIVITAT DERIVATS DE LA CRISI SANITÀRIA
Des del 14 de març al 14 de setembre, els partícips de plans de pensions (aplicable també a plans de previsió
assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats) podran fer efectius els drets consolidats en determinats suposats:
> Desocupació per ERTO derivat de COVID-19.
> Empresari que hagi hagut de suspendre la seva activitat per imperatiu de l'art. 10 de Reial decret 463/2020.
> Treballadors per compte propi que hagin cessat la seva activitat per la crisi sanitària.
S'estableixen uns límits quantitatius màxims a la disposició que hauran de ser acreditats pels partícips o assegurats.
Aquestes prestacions tributaran en la seva integritat com a rendiments del treball en l'IRPF.
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