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Deutes derivats de declaracions duaneres previstos 

en el Reial Decret 10/2020 

El règim d'ajornaments sense garanties dels deutes duaners es va regular inicialment per un 

període de sis mesos i amb interessos bonificats a través del Reial decret llei 7/2020 publicat 

el 13 de març de 2020. 

Addicionalment, el Reial Decret 10/2020 fa extensiu les facilitats per al pagament dels deutes 

duaners i tributaris corresponents a declaracions duaneres, amb les següents particularitats: 

 Es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les 

declaracions duaneres presentades des de l’1 d’abril fins el 30 de maig de 2020 sempre 

que:  

o Es compleixin els requisits de l’article 82.2.a) de la Llei 58/2003 la llei general 

tributària. Aquest article estableix que els deutes ajornats en la seva totalitat 

no han de superar la quantia fixada en la normativa tributària, que actualment 

marca el llindar de 30.000 euros. 

o L’import del deute sigui superior a 100 euros. 

 

 Serà necessari que el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat 

amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros  l’any 2019. 

 

 Condicions de l’ajornament: 

a) El termini serà de sis mesos des de la finalització del termini d’ingrés. 

b) No es meritaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament. 

 

 Per tal d’acollir-se a aquestes mesures, la sol·licitud es farà a través de la pròpia 

declaració duanera i es comunicarà de la mateixa manera prevista per a la notificació 

del deute duaner. 

 

 Tanmateix, s’exclouen expressament les quotes de l'IVA liquidades a la importació 

que es recaptin mitjançant la seva consignació en la declaració-liquidació periòdica 

d'IVA, és a dir, sota el sistema d’"IVA diferit d'importació". 

La pàgina web de l'AEAT disposa d’un apartat amb preguntes freqüents amb relació a 

aquestes mesures: 

 Més informació AQUÍ  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/COVID_19/Aplazamiento_de_pago_de_deudas_derivadas_de_declaraciones_aduaneras/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml

