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Els impostos municipals es poden condonar? Depèn de l'Ajuntament aquesta
condonació?
Això s’haurà d’anar parlant amb cada ajuntament. Cada ajuntament té competència pròpia
amb relació als tributs subordinada amb la corresponent diputació.

Com surt el certificat d'estar al corrent de pagament, si has ajornat algun impost?
Si has sol·licitat un ajornament i estàs en període de pagament voluntari estàs al dia, per
tant, el certificat surt correcte.

Si tots els impostos sumen més de 30.000 euros, pots ajornar igual si aportes
garanties i amb aquests condicionants de fins a 6 mesos?
Les condicions llavors són les que ja estipula hisenda sempre i no les aprovades a raó de la
Covid-19, un 3,75% d’interès (el que hi ha hagut sempre).

I si hem fet ajornaments amb fraccionament, creus que ens ho concediran amb data
20/10/2020?
No admetran la sol·licitud al no complir requisits segons normativa aprovada a raó de la
Covid-19. El procediment es guiarà per les pràctiques habituals d’hisenda en aquests casos.

Donat que van sortint coses noves cada dia... és un bon consell dir a tothom que
demani ajornament encara que avui ho pugui pagar?
Això depèn de cada cas. L’estudi de cada situació i la decisió final ha de tenir present la
tresoreria pròpia. És cert que un impost pagat ja no suposa una càrrega de futur.

Es pot negociar de nou un deute que ja s’ha contret amb hisenda anteriorment a
l’estat d’alarma?
No és gens habitual poder negociar de nou els acords en relació a deutes. En aquesta
ocasió no es preveu que sigui diferent.

És possible que existeixin condonacions en relació amb els impostos?
No hi ha previsió i ja s’ha fet saber que és un possibilitat molt remota en l’àmbit estatal. En
l’àbit local cada ajuntament pot prendre les seves mesures.
Quina és la millor relació amb Hisenda?
Ara mateix el millor és a través de la pàgina web. En aquesta hi ha tot un llistat de telèfons.
Així i tot, la millor manera de relacionar-se amb Hisenda és la via telemàtica.
En el cas de l’impost d’activitats econòmiques hi ha possibilitat d’un ajornament?
No es preveu ajornament, ja que el seu pagament és a l’octubre/novembre.

Les renovacions de certificats electrònics, també s'ajornen?
Excepcionalment segueixen vigents per a la realització de tràmits aquells certificats que es
caduquin durant el període d’estat d’alarma. La seva renovació es pot fer per via telemàtica
sempre que siguin persones físiques o societats.

En relació amb els tràmits presencials amb hisenda quines possibilitats hi ha?
La majoria dels tràmits que s’han d’exercir a hisenda es poden fer telemàticament. Aquells
tràmits presencials tenen els terminis interromputs.
En relació amb l’expedició d’un nou NIF en el cas de societats és el notari qui normalment fa
el tràmit i aquests segueixen treballant actualment. En altres situacions com la creació de
SCP o fundacions s’entrega un NIF amb caràcter provisional.

