
 

 

 

 

RECORDATORI –AJORNAMENT COVID 19 (RD llei 7/2020) 
 

 

 

Tal com els hem anat informant NO es modifiquen els terminis per a presentar i 

pagar les properes autoliquidacions tals com l’IVA, les retencions, pagaments a 

compte o les declaracions informatives com les relacionades amb les operacions 

intracomunitàries. 

 

Amb tot l’estat ha creat un ajornament especial derivat del COVID-19 que afecta les 

següents liquidacions:  

 
- MODEL 111.-IRPF. 

- MODEL 115.-Retencions arrendaments immobles urbans. 

- MODEL 123.-Retencions capital mobiliari i altres rendes. 

- MODEL 130 i 131.-Pagaments fraccionats IRPF. 

- MODEL 202-. Pagament a compte Impost de Societats. 

- MODEL 303-.IVA. 

 

Qui pot demanar-ho? Persones físiques i entitats considerades PIME, o sigui, que el 

volum d’operacions no hagi superat la xifra de 6.010.121,04 euros durant l’exercici 

2019. 

 

L’import màxim a ajornar sense aval serà de 30.000.-€ ( aquest inclou els deutes 

actuals amb hisenda). 

 
 
COM FUNCIONA? 

 

L’ajornament serà en UN ÚNIC PAGAMENT per la TOTALITAT DE L’IMPORT, el 

pròxim 20 d’Octubre.  

 

Els tres primers mesos no generaran interessos, els tres restants sí. 

 

En cas de voler avançar el pagament del deute ajornat es podrà demanar UNA 
CARTA DE PAGAMENT. Si aquesta es sol·licita dins del tres primers mesos serà 

amb interès 0, a posteriori es repercutiran els interessos pertinents.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Si es vol avançar el pagament caldrà que ens ho comuniquin per tal de poder 

gestionar la carta de pagament. 

 

Exemple:  

Una autoliquidació a ingressar una quota de 25.000 euros. 

 
- L’import a ingressar dins dels tres primers mesos serà de 25.000 euros. 

- L’import a ingressar dins dels quatre mesos serà de 25.078,13 euros. 

- L’import a ingressar dins dels cinc mesos serà de 25.156,25 euros. 

- Si ingressa a venciment de l’ajornament ( 6 mesos) l’import serà de 25.234,38 

euros. 

  

Els recordem que les DECLARACIONS que siguin POSITIVES (a pagar) cal 

domiciliar-les com a màxim el dia 15 d’ABRIL. A causa dels dies de confinament 

que estem passant no els podem garantir que els podrem ajudar a sol·licitar el 

número de NRC amb l’entitat bancària si la presentació de la declaració es fa més 

tard del dia 15 d’Abril.  

 

Per últim recordar-los que continua vigent el sistema d’aplaçaments habituals de 

l’administració, és a dir, la possibilitat de fraccionar en diferents mesos els 

pagaments de les autoliquidacions pagant els interessos pertinents. 

 

 

Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment o dubte que els pugui sorgir. 

 


