MESURES ÀMBIT LABORAL COVID-19
AUTÒNOMS

Apareix una ajuda directa per als treballadors autònoms, consistent a facilitar
l'accés al cessament d'activitat (conegut com l'atur dels autònoms) .
S’adreça a tots els autònoms independentment de la seva forma jurídica (persones
físiques i societaris) i no caldrà realitzar el pas previ fins ara requerit de cursar baixa
en Hisenda ni a la Seguretat Social, ni cessar en el càrrec ( en el cas de societats).
Es distingeix entre:
•

Aquells autònoms les activitats hagin estat suspeses pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

•

O bé, si no estan dins del grup anterior els que si durant el mes anterior al
qual vagi a sol·licitar la prestació s'acredita haver perdut el 75% de la
facturació, pel que fa a la mitjana mensual de l'últim semestre. És a dir, en
aquest supòsit es demanarà l’ajuda a partir del 1 Abril.

No cal complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només
cal estar d'alta en algun dels règims i trobar-se al corrent de pagament de les
cotitzacions socials. En aquest sentit, la Seguretat Social permetrà als que no
estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l'activitat o de la
reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies.
Un cop produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.

La duració de la prestació serà d’un mes, amb possibilitat d'ampliació fins a l'últim
dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui
una durada superior a el mes.
Aquesta prestació és incompatible amb qualsevol altra provinent de la Seguretat
Social.
El temps de la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de
prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el
futur.
Aquesta prestació es cobrarà a mes vençut.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1.- DNI
2.- Fotocòpia o fotografia del últims butlletins de cotització
3.- IAE/ alta d’autònoms
4.- Número de compte corrent (particular).
Al llarg de la tramitació de cada cas, podria requerir una altra documentació.
Cal destacar que en el cas dels Treballadors autònoms que, tot i poder mantenir
obert el seu negoci, acreditin un descens en els seus ingressos de l'últim mes
superiors a l'75% dels que va tenir de mitjana en l'últim semestre:
Hauran d’omplir el formulari de sol·licitud en la data de cessament l'activitat que
serà l'últim dia del mes en què estigui acreditant la disminució de l'75% dels
ingressos respecte a l'últim semestre i emplenant les dades segons correspongui.

A més, hauran de remetre addicionalment (en principi):
•
•
•
•

Model 130 dels 4 últims trimestres del 2019.
Model 131 de l'últim trimestre del 2019.
Compte de pèrdues i guanys desglossada mes a mes de tot l'any 2019.
Compte de pèrdues i guanys desglossada de gener, febrer i març de 2020.

En el cas d'aquells autònoms que tributen pel sistema de mòduls i no estan obligats
a emetre factura, s'està estudiant com han de justificar la pèrdua de facturació.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORALS o
EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’EMPRESES
A) EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORALS
Les empreses afectades per les limitacions de les activitats de l’estat d’alarma es
podran acollir als expedients de regulació d’ocupació temporals per causa de força
major.
Durant el període en què es mantingui l’expedient, i mentre duri l’estat d’alarma, els
treballadors passaran a cobrar la prestació d’atur, que es concreta en un 70% de la
base de cotització.
Segons informacions del SEPE (ACTUALS), la prestació d’atur que cobraran els
treballadors afectats per un ERTE, no es tindrà en compta el fills que tingui (aquesta
informació modifica la darrera que els hi vam donar en la circular en la qual en
principi si que es tenien en compte els fills).

Això significa que un cop aplicat el 70% de la base de cotització del treballador
(mitjana últims sis mesos), la quantia màxima que rebrà un treballador a jornada
complerta es de 1098€ (bruts), encara que el resultat superi aquesta quantitat.
La prestació d’atur dels treballadores afectats per l’expedient la tindran tots els
treballadors, independentment de si tenien dret o no a la prestació pel temps
cotitzat.
El període mentre duri la prestació de l’atur es considerarà com període cotitzat i
per tant, no es considerarà com a període cobrat per a futures prestacions de
desocupació.
Donada la excepcionalitat de la mesura, la prestació la sol·licitarà la pròpia
empresa en nom del treballador, enviant un fitxer, amb les dades: nom, dni,
codi postal, telèfon i numero de compte bancari.
Durant el període de l’expedient, les empreses queden exonerades del pagament de
les cotitzacions a la seguretat social, amb excepció de les empreses de més de 50
treballadors, les quals estaran exonerades del pagament del 75% de les cotitzacions
a la Seguretat Social.
Pel que fa al dia d’efecte de l’expedient, es considerarà el dia què es va suspendre
l’activitat per la norma establerta.
Pel que fa al termini, per a la tramitació dels expedients dels casos de força major
s’estableix una durada màxima de 5 dies, i en canvi, per a la resta de casos, la durada
màxima serà de 7 dies.
En els casos dels expedients de força major, no caldrà cap període de negociació amb
els treballadors, i pel que fa a la resta d’expedients, serà necessària la realització de
consultes als treballadors, així com la corresponent acta.

IMPORTANT: Totes les ajudes establertes als expedients queden supeditades
al manteniment de la plantilla durant els sis mesos posteriors a la finalització
de l’expedient.

B) EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ.

Pel que fa a les empreses que no han estat afectades per les limitacions de les
activitats de l’estat d’alarma, igualment podran presentar un expedient de regulació
d’ocupació temporal, però cal tenir en compte, que no es beneficiaran de
l’exoneració del pagament de les quotes de la Seguretat Social, i per tant, hauran de
continuar abonant les quantitats corresponents a les cotitzacions dels treballadors.

En TOTS els casos, l’empresa ha de comunicar als treballadors, per escrit, l’inici de
l’expedient de regulació d’ocupació.

MESURES ÀMBIT FISCAL COVID-19
TRAM D’AVALS A EMPRESES I AUTÒNOMS

Ahir 26 de Març es va publicar al BOE les condicions de la posada en marxa del
primer tram d’avals a empreses i autònoms amb una dotació de 20.000 milions
d’euros, dels 100.000 milions anunciats pel Govern espanyol en relació amb aquesta
mesura.
Aquest ajut de suport econòmic del Govern central per compensar els efectes de la
caiguda d’activitat empresarial a causa del Covid-19 consta al RD 8/2020, de 17 de
març, i es tracta d’una línia d’avals que depèn del Ministeri d’Afers Econòmics i
Transformació Digital.

A continuació, resumim els termes concretats:
•

S’aplica tant a préstecs nous com a re-finançament d’empreses i autònoms
que s’hagin quedat o estiguin a punt de quedar-se sense liquiditat arran de la
crisi causada pel Covid-19 i que no puguin afrontar pagaments.

•

Es divideix d’aquesta manera: 50% per a pimes i 50 % per a grans
companyies.

•

L’aval per a pimes serà d’un 80% tant per a nous préstecs com per a
renovacions.

•

L’aval per a grans empreses serà d’un 70% per a nous préstecs i d’un 60%
per a renovacions.

Es recomana fer una estimació de les necessitats de finançament i començar a
plantejar-les a les entitats financeres habituals.

PRESENTACIÓ IMPOSTOS ESTATALS
Terminis de pagament de deutes liquidades per l'Administració, de pagament de
deutes tributaris en constrenyiment, venciment de terminis dels acords d'ajornaments
i fraccionaments concedits, recursos de reposició, Tribunal Econòmic Administratiu,
requeriments de gestió.
• Aquests terminis, que comencen a computar des de la data de la
notificació, i que finalitzen depenent de que aquella s'hagi realitzat en la
primera o segona quinzena del mes, si no han conclòs avui, 18 de març,
s'amplien fins al proper 30 d'abril.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març,
s'estenen fins el 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general
sigui més gran, en aquest cas aquesta és l’aplicable.

Les suspensions que s'estableixen en el Reial Decret que declara l'estat d'alarma, no
és aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en
particular, als terminis per la presentació de declaracions i autoliquidacions
tributàries.

Fraccionaments/ajornaments pels impostos que es presentin
L’import màxim a ajornar sense aval serà de 30.000€
Autoliquidacions amb possibilitat d’ajornament:
- MODEL 111-IRPF
- MODEL 115-Retencions arrendaments immobles urbans

- MODEL 123.Retencions capital mobiliari i altres rendes
- MODEL 130 i 131-Pagaments fraccionats IRPF
- MODEL 202-Pago a compte Impost Societats
- MODEL 303-IVA

Terminis del fraccionament/ajornament: Màxim ajornament 6 mesos. Els 3 primers
mesos sense interessos
Qui pot demanar-ho? Persones físiques i entitats considerades PYME, o sigui, quin
volum d’operacions no sigui superior a 6.010.121,04 euros a l’any 2019.

PRESENTACIÓ IMPOSTOS AUTONÒMICS – GENERALITAT
Els recordem que la Generalitat ha establert una ajuda, en forma de prestació
econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones
físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del
treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de
Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el
tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva
facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat
econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos.
Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març
de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de persones
treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació
es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.

Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a
l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà
incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats,
destinat a la mateixa finalitat.
Apart, la Generalitat a acordat la “Suspensió dels terminis de presentació i ingrés
de tributs”, el Decret estableix que:
En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs
cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels
esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

ALTRES QÜESTIONS A TENIR PRESENTS
LLOGUERS

Cap de les mesures anunciades fins a dia d’avui contempla la moratòria o supressió
de la obligatorietat de pagar lloguer durant aquesta crisis, amb tot, molts es veuran
obligats a renegociar molts dels preus dels arrendaments amb els arrendataris que
han estat obligats a suspendre la seva activitat o que l'han vist clarament minvada.
Des del punt de vista fiscal, aquestes rebaixes, ajornaments en el pagament o
condonacions totals o parcials així com altres opcions, poden comportar
contingències a efectes de l’IVA, i és per això que us volem recordar el següents
conceptes:

• L'impagament de la renda comporta la MERITACIÓ de l’IVA, i per tant , tot i
no cobrar, l’arrendador està obligat a repercutir i ingressar l’IVA
corresponent.
• En cas de pactar una rebaixa temporal o definitiva en els rebuts, és
important que aquesta estigui firmada per ambdues parts i formi part del
contracte com a un annex. En aquest cas, a partir del moment de la firma, es
podrà aplicar en el rebut i en l’IVA corresponent.
• En cas de condonació total d'una o vàries mensualitats, l'Administració
podria considerar que es tracta o bé d’un impagament o bé d’una cessió
gratuïta. Ambdues situacions podrien comportar el meritament de l'IVA, ja
que el servei s´ha prestat, la base està determinada i és exigible. En aquest
cas també és molt important tenir l'acord firmat com un annex al contracte.
En tot cas sempre serà millor fixar un import mínim i no la condonació total
d'un mes o dos.

Les possibilitats d'acords són molt àmplies i és per això que volem recomanar
sempre que aquests acords es fixin com a annex de contracte, amb tots els seu
termes.

MORATORIA DEUTE HIPOTECARI DE LA VIVENDA HABITUAL A DEUTORS AMB
SUPÒSIT DE VULNERABILITAT

Afecta aquells deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica
establerts en el RD així com als Fiadors i avaladors del deutor principal. Si vostè es
troba en aquesta situació haurà de comunicar-ho a l’Entitat creditora amb la qual
tingui contret el deute.

La sol·licitud moratòria comportarà:
1. la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per la mateixa.
2. la consegüent inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la
clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de préstec

En aquests moments tant complicats per tots, el GRUP CLOS ASSESSORS
continua estant al seu costat, i posem a la seva disposició tot l’equip humà
del nostre despatx per tal d’ajudar-lo a resoldre tots els dubtes que
aquesta situació extraordinària pot comportar, tant a nivell personal,
empresarial i professional.

