Març 2020
Circular 1 /2020
Reial Decret-llei 8/2020, de 17 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 econòmic i fiscal.
1.- S’estableix que es concedirà l’aplaçament de l’ingrés del deute tributari corresponent a
totes aquelles declaracions-liquidacións 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.
Les condicions de l’aplaçament seran les següents:
 El termini serà de 6 mesos
 No es devengaran interessos de demora durant els primers tres mesos a comptar des
de la data d’obligació del pagament (20/04/2020)
2.- Es concedirà moratòria dels deutes hipotecaris per l’adquisició de l’habitatge habitual, a
tramitar en les entitats financeres, en els casos que el deutor es trobi en una situació de
vulnerabilitat econòmica degut a la crisis del COVID-19. Es defineix com vulnerabilitat
econòmica:
- Que el deutor passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari pateixi una
pèrdua substancial dels ingressos o vendes del 40%.
- Que el conjunt del ingressos dels membres de la unitat familiar no superin, en el mes
anterior a la sol·licitud de la moratòria, amb caràcter general el límit de tres cops el
IPREM mensual, per tant, 1.645,80 euros. Aquest import incrementarà segons la
situació familiar (fills a càrrec, família monoparental, persona de més de 65 anys o
discapacitats).
- Que la quota hipotecaria, més despeses de subministres bàsics, resulti superior al 35%
dels ingressos nets.
- Que la carrega hipotecaria degut a la situació s’hagués multiplicat per 1,3.
3.- El Ministeri de Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament
concebut per entitats de crèdit, les condicions i requisits a complir estan pendents de establir
per el Consell de Ministres.
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4.- Els venciments dels aplaçaments i fraccionaments concebuts, i els terminis per atendre
requeriments, diligencies d’embarg i sol·licituds d’informació amb transcendència tributaria
que no hagin conclòs a data de 18/03/20 s’amplien fins el 30/04/20.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya establirà un
ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores
autònomes –persona física-, sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats
sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
Aquesta ajuda esta pendent de aprovació.

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