
 

 

 
 

  
Assessoria Fiscal 
 
Benvolguts clients. 
 
Degut a la pandèmia actual del Covid-19 tots hem hagut d’adaptar la nostra rutina a la nova situació a causa de les 
actuals restriccions sanitàries i el Grup Casals Reig no en som una excepció. 
Ens anem adaptant a aquesta situació canviant, d’entrada hem hagut de suprimir les visites presencials, entre d’altres 
mesures de seguretat. En qualsevol cas, la nostra intenció es trobar els mecanismes necessaris per donar el suport fiscal, 
laboral i jurídic que empreses i particulars puguin necessitar en aquests moment difícils per tots. 
 
Però els tràmits relacionats directament amb les causes de la pandèmia del coronavirus es solapen amb les obligacions 
fiscals i laboral que empreses i particulars continuen tenint amb l’administració tributària. En aquest cas, a ningú se li 
escapa que a partir del dia 01 d’Abril de 2020 s’inicia el període de presentació de les autoliquidacions corresponents al 
1er trimestre de l’exercici 2020. 
 
Malgrat les múltiples peticions realitzades des de diferents àmbits dirigides a l’Agència Tributària i al Govern Central, 
demanant ajornar la presentació d’impostos, de moment no se’ns escolta i per tant segueixen vigents les obligacions 
tributàries. 
Aquest fet ens obliga a trobar fórmules complementàries per poder complir amb aquestes obligacions fiscals trimestrals. 
Així, comptant que l’atenció presencial i el moviment de persones està completament limitat només podem donar 
servei exclusivament via telefònica i telemàtica.  
 
Donada aquesta limitació, hem de demanar-vos que l’enviament de la documentació i/o informació necessària pel càlcul 
de les diferents autoliquidacions trimestrals es faci  a través d’aquests dos canals i que a continuació recordem de nou: 
 
Mail:  fiscal@casalsreig.com 
Tel    93 859 07 69 
 
No cal dir que intentarem minimitzar qualsevol inconvenient que es pugui generar, i intentarem que no suposi una 
disminució en la qualitat del servei que sempre hem intentat oferir. 

 
 

FINALITZEN LES DOMICILIACIONS TELEMÀTIQUES EL DIA 15 D’ABRIL DEL 2020  
 

I.R.P.F  Ret. i Ing. a compte 1T 2020   (model 111, 115 i 123) 
 

I.R.P.F  Pagaments fraccionats de renda, 1T 2020  (model 130, 131) 
 

I.V.A. 1T del 2020, (Model 303, i 310)    
 

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES.  1T 2020 (model 349)   
 

IMPOST DE SOCIETATS  1P 2020 (model 202)  
 
L’últim dia per presentar els models fiscals és el dilluns 20 d’abril del 2020 
 
 
Aprofitant l'avinentesa us saludem cordialment. 
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