
 

 

 

 

Informació d’urgència sobre terminis de  

declaracions i autoliquidacions tributàries 

 

Com a avanç de la nota informativa que en breu emetrem en explicació de les 

mesures contingudes al Reial Decret-Llei  8/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, 

considerem necessari precisar l’estat de vigència de les obligacions tributàries i 

davant de la Seguretat Social. 

1. Segueix vigent l’obligació de presentar i pagar declaracions i autoliquidacions 

tributaries en els seus terminis ordinaris. Les més immediates i generals són les 

autoliquidacions de retencions corresponents al període 2/2020, que s’han de 

presentar i pagar fins el dia 20 de març; i les declaracions i autoliquidacions de 

l’IVA del mateix període fins el dia 30 de març. També resta vigent l’obligació de 

presentar la declaració de béns o drets situats a l’estranger, model 720. 

Insistim: l’obligació de presentar declaracions i autoliquidacions no ha estat 

suspesa.  

 

Com a excepció, la Generalitat de Catalunya ha anunciat la suspensió dels 

terminis de presentació de declaracions i autoliquidacions de la seva 

competència en al·lusió a un Decret, aprovat ahir dia 17 de març de 2020, 

encara pendent de publicació. Entre altres, afecta a declaracions de l’Impost 

sobre Successions i Donacions, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats o taxa del joc. 

 

No descartem que altres comunitats autònomes puguin adoptar mesures 

equivalents, a la qual cosa estarem atents. 

 

2. Segueix vigent l’obligació de presentar i ingressar declaracions de cotització a la 

Seguretat Social. 

 

3. Sí se suspenen fins a data 30 d’abril de 2020 els deutes tributaris que derivin de 

liquidacions administratives (per exemple, actes d’inspecció, providències de 

constrenyiment, etc) i les quantitats a pagar per ajornaments o fraccionaments. 

 

4. Ja des de l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració 

de l’estat d’alarma, resten suspesos tots els procediments de gestió, inspecció i 

recaptació de totes les administracions públiques.  


