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Altres anuncis
Avís
Avís del 27-1-2022 relatiu a la presentació de declaracions i autoliquidacions de l’impost general indirecte, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i de l’impost sobre la renda de les persones
físiques que tinguin com a fi del termini voluntari de presentació el 31 de gener del 2022.
Tenint en compte que durant els darrers dies del termini per a la presentació de declaracions i autoliquidacions, que finalitza el 31 de gener del 2022, l’Oficina virtual del Departament de Tributs i de Fronteres no ha
estat accessible, o ho ha estat de forma intermitent, i que la presentació de les declaracions i liquidacions
de l’impost general indirecte és obligatòria de forma telemàtica;
Atès que els obligats tributaris de l’impost general indirecte han de presentar durant el mes de gener les
declaracions-liquidacions corresponents a aquest impost i que el 31 de gener també és la data de fi de
termini de presentació voluntària d’autoliquidacions i declaracions als efectes d’altres impostos;
Vist que l’apartat 1 de l’article 24 del Decret legislatiu del 7-2-2018 de publicació del text refós de la Llei
21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari disposa que els recàrrecs són prestacions
accessòries que han de satisfer els obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d’autoliquidacions o declaracions fora de termini, amb requeriment previ o sense, quan impliquin el pagament del
deute tributari;
Tenint en compte que les incidències informàtiques no han permès als obligats tributaris complir les seves
obligacions;
A proposta del ministre de Finances, en la sessió del 27 de gener del 2022, el Govern

Acorda
Que excepcionalment no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions i autoliquidacions de l’impost general indirecte, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i de l’impost sobre
la renda de les persones físiques que tinguin com a fi del termini voluntari de presentació el 31 de gener
del 2022, sempre que es presentin entre l’1 i el 4 de febrer, ambdós inclosos. Durant aquest període no
s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània i s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant
domiciliació bancària.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 27 de gener del 2022
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