Abril 2020
Circular 5 /2020
REAL DECRET LLEI 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar
suport a l'economia i l'ocupació.

Apreciat client/a,
S'aprova un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment
adoptades i se centra en el suport a les empreses i als treballadors.
1.- La persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per us diferent del
d'habitatge podrà sol·licitar a la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o
entitat pública d'habitatge, o una gran tenidora, en el termini d'un mes, moratòria que haurà
de ser acceptada per l'arrendador sempre que no s'hagués arribat ja a un acord entre les dues
parts de moratòria o reducció de la renda.
Podran accedir aquesta mesura prevista els autònoms i pimes, arrendataris d’un immoble
afecte a l’activitat econòmica, els quals compleixin un dels següents requisits:
b) La seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per la Autoritat competent
i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.
c) Hagin patit una reducció de la facturació del mes natural anterior a què se sol·licita
l’ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana
mensual del trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.
2.- Els contribuents de l'Impost sobre Societats amb un import net de la xifra de negocis del
2019 entre 600.000 euros i 6.000.000 d'euros, mitjançant la presentació en termini del segon
pagament fraccionat a compte (20/10/2020), poden exercir l’opció de prendre com a base de
càlcul la part de la base imposable del període de nou o onze primers mesos del any 2020. No
és aplicable als grups fiscals que apliquen el règim especial de consolidació fiscal.
3.- Els contribuents que desenvolupen per a l'any 2020 el mètode d'estimació objectiva de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre
el Valor Afegit i determinin el rendiment net d’aquelles pel mètode d'estimació objectiva, per al
càlcul de les quantitat a ingressar del pagament fraccionat i l’ingrés a compte, no computaran,
en cada trimestre natural, com dies d'exercici de l'activitat, els dies naturals en què hagués
estat declarat l'estat d'alarma en aquest trimestre.
4.- En el cas d’entitats Cooperatives el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu, podrà ser
destinat, totalment o parcialment, a les següents finalitats:
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a) Com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de necessitar per al seu
funcionament.
A aquests efectes, el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu destinat a aquesta finalitat, haurà
de ser restituït per la cooperativa amb, al menys, el 30% dels resultats de lliure disposició que
es generin cada any, fins que arribi l'import que aquest Fons tenia en el moment d'adopció de
la decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys.
b) A qualsevol activitat que ajudi a frenar la crisi sanitària de l'COVID-19 o a pal·liar els seus
efectes, bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions a altres entitats, públiques o
privades.
5.- 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 30/05/20.
6.- Finalment, en relació amb l'Impost sobre el Valor Afegit, per facilitar l'accés als llibres, diaris
i revistes digitals, es redueix a el 4 per cent el tipus impositiu aplicable als mateixos, alhora que
s'elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre
electrònic.
Davant de qualsevol dubte, restem a la seva disposició.
Cordialment,
Departament Fiscal
www.bna.cat
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