MESURES ÀMBIT FISCAL COVID-19

Avui dia 16/03/2020 s’ha aprovat el Reial Decret Llei 8/2020, sobre mesures
extraordinàries, per tal de fer front a l’ impacte econòmic i social del COVID-19.
Com advertència prèvia, hem de saber que la suspensió i la interrupció dels
terminis administratius a què fa referència l'apartat 1 de la disposició
addicional tercera de el Reial Decret 463/2020 publicat el passat dia 14, no
s'aplica als terminis tributaris subjectes a normativa especial, ni afectarà, en
particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions
tributàries. Sí, però, que té plena validesa respecte als ajornaments
d'ingressos d'autoliquidacions en període voluntari, per a pimes, que es va
establir en el Reial decret llei 7/2020.
En conclusió, no es modifiquen els terminis per a presentar, i pagar les properes
autoliquidacions, tals com les de l'IVA, retencions, declaracions informatives
(720), etc... se’ns perjudici de poder sol·licitar ajornaments.

Les mesures tributàries de el Reial Decret llei 8/2020 són les següents:
Aprovació d'una Línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament
atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.
Per facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de l'COVID19, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al
finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit,
entitats de diner electrònic i entitats de pagaments a empreses i autònoms per
atendre les seves necessitats derivades, entre d'altres, de la gestió de factures,
necessitat de circulant, venciments d'obligacions financeres o tributàries o altres
necessitats de liquiditat.

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un
import màxim de 100.000 milions d'euros. Les condicions aplicables i requisits a
complir, incloent el termini màxim per a la sol·licitud de l'aval, s'establiran per
Acord de Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu
posterior per a la seva aplicació.

Ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO per tal d'augmentar les Línies
ICO de finançament a empreses i autònoms.
S'amplia en 10.000 milions d'euros el límit d'endeutament net previst per a l'Institut
de Crèdit Oficial en la Llei de Pressupostos de l'Estat, per tal de facilitar liquiditat
addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.
Això es durà a terme a través de les Línies d'ICO de finançament mitjançant la
intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mig i llarg termini i d'acord
amb la seva política de finançament directe per a empreses més grans.

Línia extraordinària de cobertura asseguradora
Per a empreses exportadores (si és del vostre interès contacteu amb el nostre
despatx).

Interrupció terminis devolució de productes
Durant la vigència de l’Estat de Alarma o les seves possibles pròrrogues,
s’interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol
modalitat, be presencial, be on-line. El còmput es reiniciarà en el moment que perdi
vigència el RD 463/2020 del 14 de Març.

Terminis de pagament de deutes liquidades per l'Administració i de pagament
de deutes tributaris en constrenyiment (apremi).
• Aquests terminis, que comencen a computar des de la data de la notificació, i que
finalitzen depenent de que aquella s'hagi realitzat en la primera o segona quinzena
del mes, si no han conclòs avui, 18 de març, s'amplien fins al proper 30 d'abril.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març, s'estenen fins el
20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, en
aquest cas aquesta és l’aplicable.
Venciment de terminis dels acords d'ajornaments i fraccionaments concedits
• Igualment, s'amplien fins al proper 30 d'abril quan no hagin vençut el 18 de març.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març, s'estenen fins el
20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, en
aquest cas aquesta és l’aplicable.

Venciment de terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes
i adjudicació de béns
• Si no s'han complert a dia d'avui, 18 de març, s'amplien fins al pròxim 30 d'abril.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març, s'estenen fins el
20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, en
aquest cas aquesta és l’aplicable.

Terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i
sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per formular
al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en
procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de
nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de
revocació
• Si no han acabat avui, 18 de març, s'amplien fins al pròxim 30 d'abril.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març, s'estenen fins el
20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, en
aquest cas aquesta és l’aplicable.
• No obstant això, hi ha la possibilitat d'atendre el tràmit en el termini habitual, en
aquest cas es considerarà evacuat.
• Si el termini per formular al·legacions a una proposta de liquidació acaba el 20 de
març, les al·legacions es podran presentar fins al 30 d'abril.

• Si es notifica la proposta de liquidació el 20 de març, i es donen 15 dies per
formular al·legacions, el termini per presentar-les finalitza el 20 de maig.

Execució de garanties en el procediment de constrenyiment (apremi)
• No es procedirà a l'execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des
d'avui, 18 de març, fins al dia 30 d'abril de 2020.
• Efectes de la flexibilització dels anteriors terminis en la durada màxima dels
procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de revisió tramitats per
l'AEAT, en els terminis de prescripció i en els de caducitat.
• El període comprès des del 18 de març fins al 30 d'abril de 2020 no computarà.

• Amb aquesta mesura, es blinda a l'AEAT en aquest període, en el qual la seva
inactivitat no tindrà efectes, encara que pot continuar fent tràmits.
• D'altra banda, entenem que, aquesta mesura igualment afecta el contribuent, que
haurà de tenir en compte que durant aquest temps, per exemple, no corre el termini de
prescripció per a sol·licitar una rectificació d'autoliquidació o la devolució per
ingressos indeguts.

Notificacions i prescripció en procediments de reposició i econòmicadministratius
• S'entenen notificades les resolucions que els posin fi quan s'acrediti un intent de
notificació de la resolució entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020.

Terminis per a interposar recursos i reclamacions econòmic-administratives
• Aquests terminis no començaran a comptar, quan es produeixin a partir de l'18 de
març, fins al 30 d'abril.
• No obstant això, no sembla recollida una ampliació del termini per recórrer o
reclamar si el mateix ha començat a córrer abans d'avui, tot i que, amb la redacció
que conté la norma, algú podria interpretar que també en aquest cas s'inicia el 30
d'abril, encara que en realitat s'hagués produït la notificació amb anterioritat i ja
s'ha iniciat.
Així, per exemple, si es notifica a contribuent la desestimació d'un recurs de
reposició el 20 de març, el mes per reclamar al Tribunal Econòmic-Administratiu no
comença a comptar fins al 30 d'abril.

Terminis Cadastre
• S'amplien els terminis per atendre els requeriments i sol·licituds d'informació
formulats per la Direcció General de Cadastre que es trobin en termini de
contestació a 18 de març.
• Quan el Cadastre comuniqui actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència
a partir d'avui, 18 de març, el termini per a ser atesos finalitzarà el 20 de maig de
2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, en el cas aquest és
aplicable.
• També en aquest cas, el període comprès des del 18 de març i fins el 30 d'abril de
2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments iniciats d'ofici,
si bé durant el període podrà l'Administració impulsar, ordenar i realitzar els
tràmits imprescindibles.

Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual
• Afecta aquells deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica establerts
en el RD així com als Fiadors i avaladors del deutor principal, respecte del seu habitatge
habitual i amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor hipotecari.
• Els fiadors, avaladors i hipotecats no deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat
econòmica poden exigir que l'entitat esgoti el patrimoni del deutor principal, abans de
reclamar-los el deute garantit.
• El deutor haurà de presentar la sol·licitud de moratòria al creditor juntament amb la
documentació d'acreditació de les condicions subjectives establertes en el R.D.
• L'entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies.
• L'entitat creditora comunicarà el Banc d'Espanya la seva existència i durada a efectes
comptables i de no imputació de la mateixa en el còmput de provisions de risc.

La sol·licitud moratòria comportarà:
1. la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per la mateixa i la consegüent
inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment
anticipat que consti en el contracte de préstec
Durant el període de vigència de la moratòria:
1. l'entitat creditora no pot exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels
conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d'interessos), ni íntegrament,
ni en un percentatge.
2. Tampoc es meriten interessos. No es permetrà l'aplicació d'interès moratori pel període
de vigència de la moratòria.

Impost sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
• Per emparar les mesures en matèria hipotecària, es modifica el text refós de la llei
d'aquest impost establint l'exempció de les escriptures de formalització de les
novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin per
aquesta norma, respecte de la quota gradual de documents notarials de la modalitat
d'actes jurídics documentats.

Certificats Electrònics de pròxima caducitat
En relació amb aquells contribuents el certificat electrònic estigui caducat o pròxim
a caducar, s'informa que l'AEAT permet l'ús dels certificats caducats en la seva Seu
d'acord amb el que preveu Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
És possible que el vostre navegador habitual no ho permeti en aquest cas li
recomanem el traslladi al FireFox on podrà seguir usant-ho o es comuniqui al telèfon
habilitat per l’administració 901.200.347.

Som conscients que aquestes mesures, poden provocar confusió i poden ser difícils
d’entendre en molts del seus àmbits d’aplicació, ja que en molts casos, aquest Reial
Decret no acaba de aclarir molts dubtes, i és per això que ens posem a la seva
disposició per tal de poder parlar amb vostè del seu cas en particular.

Atentament,

GRUP CLOS ASSESSORS

