Març 2020
Circular 6 /2020
Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de Març, pel que s’adopten determinades
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Apreciat client/a,
La situació generada per l’evolució del COVID-19 ha suposat la necessitat de prendre mesures
de reforç en l’àmbit sanitari i de suport a les famílies.
A més, també s’han establert mesures de suport al sector del turisme que estableixen que les
empreses dedicades a activitats enquadrades en aquest sector (inclós comerç i hosteleria), que
generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o
mantinguin durant aquests mesos la ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixdiscontinu, podran aplicar una bonificació en els esmentats mesos del 50% de les quotes
empresarials a la Segureta Social per contingències comuns, així com pels conceptes de
recaudació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional dels treballadors.
Igualment, en l’apartat de mesures de suport financer transitori, s’estableix que es concedirà
l’aplaçament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracionsliquidacións i autoliquidacions, amb termini de presentació i ingrés que finalitzi des del dia
13/03/2020 fins el dia 30/05/2020, sempre i quan:
 l’empresa tingui dificultats de tresoreria greus que facin impossible fer front als
pagaments dels impostos dels que es sol·liciti aplaçament.
 que per tal d’estar dispensat de garanties, l’import màxim de deute contret amb
l’Agència Tributaria no pot superar els 30.000 euros.
 que el deutor sigui persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a
6.010.121,04 euros en l’any 2019.
Aquest aplaçament també serà d’aplicació als deutes tributaris derivats de l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) així com dels següents models fins ara inajornables:
 Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d’activitats
econòmiques.
 Model 115. Retencions i ingressos a compte. Rentes o rendiments procedents
d’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.
 Model 123. Retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones
físiques, Impost sobre Societats i de l’impost sobre la renda de no residents
(establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o
determinades rendes.
Les condicions de l’aplaçament seran les següents:
 El termini serà de 6 mesos
 No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos a comptar des de
la data d’obligació del pagament (20/04/2020)
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NOTA IMPORTANT: En el moment de la redacció d’aquesta circular no existeix cap mesura
respecte a la conciliació de les persones treballadores, ja siguin assalariats o autònoms/es amb
filles i fills que han estat afectades pel tancament dels centres educatius.

Davant de qualsevol dubte, restem a la seva disposició.
Cordialment,
Departament Laboral
www.bna.cat
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