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AJORNAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES DERIVADES
DE DECLARACIONS ADUANERAS
El Reial decret llei 11/2020 pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit social i econòmic
per fer front al COVID-19 estableix en el seu article 52 l'ajornament dels deutes duaneres.
L'ajornament és aplicable al deute derivada de les declaracions duaneres presentades
des del 2 d'abril fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que l'import de
la mateixa (incloent-hi els diferents conceptes tributaris liquidats) sigui igual o superior a 100
euros, però no superi els 30.000 euros. No obstant això, les quotes d'IVA diferit a la
importació, no són ajornables, havent de liquidar-se en la declaració-liquidació, el resultat a
ingressar, si és el cas, sí que pot ajornar-se d'acord amb les regles de facilitació de liquiditat
per a PIMES i autònoms que preveu el Reial decret llei 7/2020 de 12 de març.
Pot sol·licitar l'ajornament el destinatari de la mercaderia, que ha de ser persona o entitat
amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019. La solitud
d'ajornament s'ha de realitzar en la pròpia declaració duanera incloent en la casella 44
de l'DUA, el codi 9019 Sol·licitud d'ajornament per impacte econòmic de l'COVID-19. Amb
l'obtenció de l'aixecament es notificarà la concessió de l'ajornament, sense perjudici de
possibles requeriments que es puguin realitzar. El termini de pagament inicial es mantindrà
en el 031, si bé, el certificat d'importació de la declaració inclourà informació sobre
l'ajornament.
Les condicions de l'ajornament són les següents:
a) El període d'ajornament és de sis mesos a comptar des de la fi del termini de pagament
del deute corresponent, 10 o 30 dies.
b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
La garantia aportada per a l'obtenció de l'aixecament garantirà per tant el pagament del
deute ajornat, sense perjudici que se sol·liciti a la duana seu dispensa d'acord amb l'article
112.3 de el Codi duaner de la Unió, per al que s'ha d'acompanyar de la informació que
justifiqui la situació de deutor, ja que la mera declaració del deutor afirmant que experimenta
greus dificultats d'ordre econòmic o social sense facilitar proves en el seu suport no és
suficient.
En cas que la declaració duanera sigui presentada per un representant duaner (agent
de duanes), aquest ha de comptar amb autorització del destinatari per poder sol·licitar
l'ajornament, amb independència de la garantia que es vagi a utilitzar. Es presumeix
l'autorització, si el representant duaner fa constar la clau 9019 en la declaració, sense
perjudici que es pugui exigir prova d'aquesta autorització en cas de control físic o
documental de la declaració.
Si el representant duaner aporta la seva pròpia garantia, abans de la sol·licitud d'ajornament,
s'ha de pactar amb el destinatari els terminis i condicions d'ús d'aquesta garantia. En
aquests casos és aquesta garantia la que queda retinguda fins al pagament del deute
ajornat.
En virtut del que s'ha exposat, no poden sol·licitar aquest ajornament les grans empreses
o els importadors l'import del deute derivat de la declaració és superior a 30.000 Euros,
sense perjudici que puguin sol·licitar l'ajornament en període voluntari d'ingrés d'acord amb
el que disposa l'article 112 de el Codi duaner de la Unió. En aquest cas la solitud
d'ajornament s'ha de remetre als òrgans de recaptació competents de l'AEAT per a la seva
tramitació.
Per a més informació www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 , o
cexterior@plametall.cat

