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Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés 
de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. 
 
En la línia de les notes d'economia que hem publicat anteriorment, en aquesta nota només 
procedirem a indicar aquelles mesures que ens resulten d'interès des d'un punt de vista 
econòmic. 
 
En continuïtat amb les mesures urgents aprovades pel Govern per a pal·liar la situació de crisi 
generada pel COVID-19 s'adopta aquest reial decret llei.  
 
En l'àmbit tributari, es requereix continuar implantant mesures que permetin als obligats 
tributaris el compliment voluntari de les seves obligacions fiscals, tenint en compte les grans 
limitacions que en matèria de mobilitat s'estan duent a terme, la qual cosa dificulta o impedeix 
en molts casos tal compliment. 
 
L'actual situació de risc sanitari i les mesures adoptades per a la seva contenció estan produint 
problemes operatius i de funcionament sobretot en petites i mitjanes empreses (pimes) i 
autònoms i per extensió als assessors i gestors que afronten serioses dificultats per a recopilar 
la informació necessària i complir amb les obligacions fiscals dels seus clients, per la qual cosa 
s'estén el termini voluntari de presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions 
tributàries. A més, s'adopten mesures per a la gestió de crèdits destinats a les comunitats 
autònomes relacionats amb el COVID-19. 
 
De tal forma, aquest reial decret llei s'estructura en un article únic, una disposició addicional 
única i tres disposicions finals. 
 
L'article únic disposa, per als tributs que s'indiquen, l'extensió del termini de presentació i ingrés 
de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir 
de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i fins al dia 20 de maig de 2020.  
 
Aquesta mesura s'aplicarà per a aquells contribuents que tinguin un volum d'operacions no 
superior a 600.000 euros a l'efecte de l'Impost sobre el Valor Afegit. La mesura també serà 
aplicable a les Administracions públiques, si bé en aquest cas per la configuració d'aquests 
contribuents, es prendrà com a llindar el volum del seu pressupost. 
 
La disposició addicional única preveu la gestió de crèdits relacionats amb el COVID-19, de 
manera que es puguin lliurar a les comunitats autònomes crèdits per a fer front a la situació 
derivada del COVID-19, per les quantitats que s'hagin establert, en un únic pagament en lloc 
dels pagaments trimestrals que estableix l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 
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Reial Decret-Llei 14/2020: 
  
Article únic. Extensió del termini per a la presentació i ingrés de les declaracions i 
autoliquidacions.  
 

1. En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, els terminis de 
presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d'aquells obligats 
amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019 el venciment dels quals 
es produeixi a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i fins al dia 20 de maig 
de 2020 s'estendran fins a aquesta data. 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.  
 
No obstant l'anterior, en el cas dels obligats que tinguin la consideració 
d'Administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, serà requisit necessari que el 
seu últim pressupost anual aprovat no superi la quantitat de 600.000 euros.  
 
El que es disposa en aquest article 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. 

 
2. El que es disposa en aquest article no serà aplicable en relació amb la presentació de 

declaracions regulades pel Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'aprova el codi duaner de la Unió i/o per la 
seva normativa de desenvolupament.  

 
Disposició addicional única. Gestió de crèdits relacionats amb el COVID-19.  
 
No obstant això el que es disposa en l'article 86.2.Cinquena de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària, els crèdits extraordinaris o suplementaris que tinguin per 
objecte exclusivament fer front a situacions extraordinàries derivades del COVID-19, que vagin 
referits al finançament de sectors, serveis, activitats o matèries respecte dels quals les 
comunitats autònomes tinguin assumides competències d'execució, podran lliurar-se 
íntegrament una vegada s'hagi aprovat la distribució definitiva entre aquelles. 


