Teixit empresarial. Tributàries
2.3 Ampliació termini presentació i pagament
autoliquidacions d’impostos per a autònoms i PIMES

Sinopsi ajuda

de

declaracions

i

S’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades
declaracions i autoliquidacions tributàries, s'amplien fins al 20
de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i
autoliquidacions tributàries el venciment es produeixi a partir de
l'15 d'abril (1) i fins al dia 20 de maig de 2020.
NOTA:
-

Òrgan gestor
Beneficiari
Quantia
Requisits

IVA, IRPF i Impost de Societats
En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el
termini de presentació de les autoliquidacions s’estendrà fins al 15 de
maig de 2020.

Agència Tributària
Autònoms, PIMES i Administracions públiques.
- Obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros
l'any 2019.
NOTA:
A aquests efectes, el volum d'operacions és el que preveu l'article 121 de la Llei
de l'IVA, i si no n'hi quan no hi hagi obligació de presentar declaracions
relatives a l'IVA (per exemple en el cas d'operacions exclusivament exemptes
preveu el tercer paràgraf de l'article 71.1 de l'RIVA o en el cas de règim especial
del recàrrec d'equivalència), l'Import Net de la Xifra de Negocis de l'impost
sobre societats o l'equivalent al cas de l'Impost sobre la Renda de Persones
Físiques.

- Obligats que tinguin la consideració d'administracions
públiques, inclosa la Seguretat Social, és requisit necessari que el
seu últim pressupost anual aprovat no superi la quantitat de
600.000 euros.
- No resultarà d’aplicació als grups fiscals que apliquin el règim
especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII
de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats,
amb independència del seu import net de la xifra de negocis, ni
als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups
d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit regulat en el capítol IX
del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum
d’operacions.
Documentació

Més
informació
web oficial
Sol·licitud

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_compone
ntes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plaz
o_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaracio
nes_y_autoliquidaciones.shtml
No requereix sol·licitud.
S'amplien fins al 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les
declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment es produeixi a partir
del 15 d'abril i fins al dia 20 de maig de 2020.

Suport

