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Mesures

tributàries

Amb efecte

general des

del 24-12-

2020, i per tal

de reduir

l'impacte de la

crisi SARS-

CoV-2 en

sectors

especialment

vulnerables,

s'adopten

noves

mesures

tributàries i

tornen a

establir-se

d’altres que

abans van

estar

vigents.

IRPF

IVA

IS-IRNR :el termini necessari

perquè les pèrdues per

deteriorament de crèdits de

possibles deutors es puguin

deduir en l'impost es redueix

a 3 mesos

Ajornaments Pimes i

autònoms

Deutes tributaris que

finalitzin el termini de

presentació 01/04/2021 -

30/04/2021

Inclou pagament

fraccionat Impost de

societats

Volum operacions no

superior a 6.010.121,04€

per el 2020

Termini 6 mesos (3

primers sense interessos)



Reducció del rendiment net en mòduls en la
declaració de l'impost corresponent al 2020,
concretament un 20% i 35% per les activitats
vinculades al sector turístic, hostaleria i el
comerç. (afecta pagament a compte del 4rt
trimestre 2020 i 1er trimestre 2021)
S'elimina la vinculació obligatòria que durant tres
anys s'estableix legalment per a la renúncia a
aquest mètode. Al 2021 o 2022 es podrà tornar a
aquest sistema si es compleixen requisits i es
revoca la renuncia al mètode d'estimació objectiva

IRPF

PÁGINA 02

 RDL 35/2020

No computen com a període d'activitat els dies on
va estar declarat l'estat d'alarma.
El nou termini per presentar les renuncies o
revocacions al mètode d'estimació objectiva que ha
d'entrar en vigor el 2021: del 24-12-2020 al 31-1-
2021



Lloguers de locals a determinats empresaris
Amb efectes de l'1-1-2021, s'estableix un incentiu fiscal
on les persones físiques que lloguen els locals en què
es duen a terme determinades activitats econòmiques
vinculades al sector turístic, hostaleria i comerç acordin
voluntàriament reduccions de rendes corresponents als
mesos de gener, febrer i març de 2021, permetent
comptar com a despeses deduïbles l'import de la
reducció d'ingressos pactada durant aquests mesos.
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Pèrdues per deteriorament
de crèdits per possibles insolvències
Per empreses de reduïda dimensió,
es modifica l'antiguitat necessària per
deduir les pèrdues per deteriorament
 de possibles insolvències del deutor,
 en els períodes impositius iniciats al 
2020  i 2021, seran 3 mesos 

Menjadors d’empresa i fórmules similars: Des de l'1-1-
2020, també s'aplica l'exempció de les retribucions en
espècie derivades de fórmules indirectes per a la
prestació del servei de menjador empresarial, així com
quan es presta el servei per al consum fora de les
instal·lacions de l'establiment d'hostaleria, tant en el cas
de la seva recollida pel mateix treballador, com en la
del seu lliurament al seu lloc de treball o , en el cas
d'un dia de treball a distància o teletreball, en el lloc triat
per aquest últim per desenvolupar aquest últim.



Tipus impositiu 0% fins a 31/12/2020 
 L'entrega de bens i prestació de serveis de
productes sanitaris per diagnòstic in vitro de la
Covid-19 
Vacunes contra la Covid-19 autoritzades per la
comissió.
 La prestació de serveis de transport,
emmagatzemament i distribució relacionats
amb importacions o entregues
intracomunitàries.

IVA
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Règim especial simplificat  
Reducció 20% quotes devengades per
operacions corrents que serà del 35% per
activitats vinculades al sector turístic, hosteler i
comerç
No computen com a període d'activitat els dies
on va estar declarat l'estat d'alarma.
El nou termini per presentar les renuncies o
revocacions al mètode d'estimació objectiva que
ha d'entrar en vigor el 2021: del 24-12-2020 al
31-1-2021



Bonificacions al

manteniment de

l'ocupació de fixos

discontinus en

activitats turístiques

(abril a octubre 2021)

- 50% quota

empresarial     

Exoneracions de

quotes per a ERTO

prorrogats fins a

31/01/20221 (85%

menys de 50

treballadors i 75%

més de 50

treballadors) . No

compatible amb les

previstes per ERTO

per impediment o

limitació

 sector

turístic 

hostaler

 comerç 

Mesures de

recolzament 

RDL 35/2020



DRL 35/2025 preveu exempcions de la

cotització, durant els mesos de

desembre de 2020 i gener de 2021, per

a les empreses dedicades als sectors

turístic, hostaler i comercial que

disposin d'un ERTE de força major

derivat de la COVID-19 prorrogat fins

al 31-1-2021. A més, estableix

bonificacions per a la pròrroga del

període d'activitat dels treballadors

fixos discontinus en els sectors turístic

i comercial i hostaler vinculat a

l'activitat turística d'abril a octubre de

2021.


