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NOTA D’INTERÈS  Nº  39/2020                                                              30-10-2020 

 

NOVEMBRE FISCALMENT DIFÍCIL PER A PIMES I AUTÒNOMS 
 

El mes de novembre es presenta especialment complicat per a les PIMES i 

autònoms, i no només per la limitació de l'activitat comercial fruit de les mesures 

anti-covid que han o vagin a decidir els governs estatal i autonòmics, sinó per 

l'acumulació d'obligacions fiscals que s'acosten: 

 
1. IRPF 

En primer lloc caldrà estar preparat per afrontar el pagament del segon termini 

de la Declaració de Renda, que vindrà carregat en compte el proper dia 5 de 

novembre. 

 
2. CCAA 

En segon lloc cal recordar que fruit de la legislació anti-covid, es va allargar el 

termini perquè les societats tanquessin l'exercici social 2019 i formulessin les 

oportunes comptes anuals, i també el termini perquè les juntes generals 

aprovessin aquestes comptes. 

La qual cosa va obligar a ampliar el termini límit per a la presentació dels 

Comptes anuals i la Memòria a el Registre Mercantil fins el 30 de Novembre 2020. 

 
3. DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS 

(I.S.) 

El termini de presentació de l'IS per a aquells contribuents que l'exercici social 

coincideixi amb l'any natural va ser el 27 de Juliol. 

No obstant això degut al ajornament de la formulació i aprovació dels comptes 

anuals, algunes societats van haver de presentar la declaració de l'I.S. sobre la 

base de la comptabilitat disponible portada d'acord amb el que preveu el Codi 

de comerç, és a dir a partir d'un balanç i un compte de pèrdues i guanys 

provisional, atès que no s’havien aprovat. 

Davant aquesta situació el RD Llei 19/2020 va disposar que es podrà presentar 

una nova autoliquidació, sempre que els comptes anuals aprovats per l'òrgan 

corresponent difereixin de les utilitzades en la presentació de l'autoliquidació de 

l'impost. I que el termini per a la presentació d'aquesta nova autoliquidació fora 

fins al 30 de novembre de 2020. 

La nova autoliquidació meritarà interessos de demora des del 26 de juliol (data 

següent a la de finalització del termini de presentació), però no generarà recàrrec 

per presentació fora de termini. 
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4. PAGAMENT D'IMPOSTOS AJORNATS 

El termini per a la presentació de les autoliquidacions de retencions, IVA, 

Pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats corresponents a el període de 

l'anterior "Estat d'Alarma" no es va alterar. No obstant això, el pagament 

d'aquestes declaracions i autoliquidacions es va poder ajornar 6 mesos, sense que 

aquest ajornament meritès interessos duran els 3 primers mesos, i sense que 

calgués aportar garanties, sempre que el deute ajornat no excedís de 30.000 €. (RD 

Llei 7/2020, RD Llei 8/2020, RD 463/2020 i RD 465/2020) 

Aquesta possibilitat només la varen poder exercir els autònoms i les societats amb 

un volum de facturació durant l'any 2019 inferior a 6.010.121,04 € (és a dir les 

PIMES). 

Per tant el 30 de Novembre finalitza el termini per al pagament de l'ajornament 

sol·licitat. 

 
5. PRESENTACIÓ MODEL 232: Operacions Vinculades. 

El 30 de Novembre finalitza també el termini per presentar la declaració 

informativa sobre les operacions vinculades. Declaració que han de presentar les 

societats, els no residents amb establiment permanent i les entitats en règim 

d'atribució de rendes, que durant l'any 2019 hagin realitzat operacions amb 

empreses vinculades, o be  operacions que la llei qualifica com específiques, 

(sempre que superin determinades quanties ) o be hagin realitzat operacions amb 

paradisos fiscals. 
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