
 
 

 
 

  

 

  

    

 

 

  

 

 

 

Barcelona, 14 de gener de 2021 

 

 

 
El passat 23 de desembre es va publicar al Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial Decret-Llei 

35/2020 de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç 

en matèria tributària. Entre altres, es regulen diverses ajudes indirectes per a autònoms, petites i 

mitjanes empreses, es redueix la tributació dels arrendadors de locals en els quals es 

desenvolupen activitats vinculades al turisme l'hostaleria i el comerç. A més, s'aprova fins a 

desembre de 2022, el tipus zero d'IVA per a uns certs lliuraments, importacions i adquisicions 

intracomunitàries relacionades amb els serveis de transport, emmagatzematge i distribució 

relacionats amb vacunes i test diagnòstic de COVID-19. El Reial decret llei presenta també un 

aclariment sobre el tractament dels tiquets restaurant en l'IRPF quan l'empleat estigui en situació 

de teletreball. A continuació, s'expliquen les modificacions adoptades en matèria fiscal que poden 

ser d'interès general.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

En l'àmbit de les competències de l'Administració Tributària de l'Estat es concedirà l'ajornament 

de l'ingrés dels deutes tributaris de declaracions i autoliquidacions les quals el seu termini de 

declaració d'ingrés finalitzi durant el mes d'abril de 2021. És a dir, es tracta de mesures que 

afectaran a la declaració del primer trimestre (1T) de 2021, en cap cas tenen aplicació en els 

deutes tributaris del quart trimestre (4T) del 2020. 

 

Per a poder sol·licitar l'ajornament s'hauran de complir els següents requisits:  

 

o Que el deutor sigui una persona o entitat de la qual el volum d'operacions de 2020 no 

superi els 6.010.121,04 euros. 

o L'ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d'aportar garanties i fins a un màxim de 

30.000 euros. 

o Extraordinàriament, es permet també l'ajornament de retencions, de l'IVA i dels pagaments 

fraccionats de l'Impost sobre Societats. 

o Existeix un termini de pagament de 6 mesos sense meritació d'interessos els 3 primers 

mesos.  

 

o Deduïbilitat de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles 

insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que 

s'iniciïn en 2020 i 2021 (Art.14 del RDL)  

En els exercicis iniciats durant 2020 i 2021, podran deduir en aquests períodes, les 

pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les insolvències de deutors quan, en el 

moment de la meritació de l'impost, el termini que hagi transcorregut des del venciment de 

l'obligació sigui de 3 mesos, modificant així l'antiguitat exigida per a deduir les pèrdues 

per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors.  

Rendiments del capital immobiliari 

 

o Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la 

consideració de saldo de dubtós cobrament (Art.15 del RDL).  

Per als exercicis 2020 i 2021, es redueix el termini a 3 mesos perquè les quantitats degudes 

pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament, d'acord amb el 

que s'estableix l'article 13.e) del Reglament de l'IRPF. Es consideraran inclosos en les 

despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari els 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi suficientment 

justificada. 

 

o Incentius fiscals per a fomentar la rebaixa de la renda arrendatícia (Art.13 del RDL) 

Els arrendadors de locals diferents d'empresa o entitat pública o un gran tenedor, els 

arrendataris dels quals els destinin al desenvolupament d'una activitat econòmica 

classificada en determinats epígrafs relacionats amb el turisme, l'hostaleria o el comerç, 

podran computar com a despesa deduïble del capital immobiliari, la quantia de la rebaixa 

en la renda arrendatícia que, voluntàriament, haguessin acordat a partir del 14 de març de 

2020 corresponent a les mensualitats del primer trimestre de 2021. 

No es podrà aplicar, si posteriorment es compensa la rebaixa o, quan existeixi un vincle 

amb l'arrendatari en els termes de l'article 18 de la LIS d'operacions vinculades.  

 

 

Rendiment del treball 

 

o Rendiment de treball en espècie exempt (DF 1ª del RDL).  

Amb efectes des de l'1 de gener de 2020, es modifica la lletra a) en l'apartat 3 de l'article 

42 de la LIRPF, de tal forma que l'exempció assenyalada serà aplicable amb 

independència que el servei es presti en el propi local de l'establiment o fora d'aquest, 

prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o en 

el lloc triat per aquell per a desenvolupar el seu treball. 

 

 

 

Estimació objectiva-Mòduls 

 

o Regles especials aplicables per a l'exercici 2020 per a la determinació del rendiment net 

de les activitats econòmiques pel mètode d'estimació objectiva de l'IRPF (Art. 11.2 del RD 

Llei). 

De manera general es redueix el rendiment net calculat per als mòduls de l'IRPF en un 

20%, quan la reducció establerta per l'Ordre de mòduls d'aquest any era del 5%, i la 

reducció arriba al 35% per a les activitats vinculades al sector turístic, a l'hostaleria i al 

comerç. 

  

o Pagament fraccionat corresponent al quart trimestre del 2020 (Art. 9.2 i 11.2 del RDL). 

S'aplicarà la mateixa reducció que el previst per a la determinació del rendiment net de les 

activitats econòmiques per a l'exercici 2020.  

 

o Pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2021 (Art.9.3 del RDL). 

S’aplicarà la mateixa reducció que el previst per a la determinació del rendiment net de les 

activitats econòmiques per a l'exercici 2020.   

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

o Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d'estimació 

objectiva en l'IRPF corresponents als exercicis 2020 i 2021 (Art.10 del RDL). 

Per als exercicis 2020 i 2021 es redueix el termini en el que els contribuents de l'IRPF han 

de determinar obligatòriament el seu rendiment net pel mètode d'estimació directa després 

d'haver renunciat al d'estimació objectiva, per tant, podran tornar al mètode d'estimació 

objectiva abans del termini mínim de 3 anys que s'estableix en la normativa de l'IRPF. 

Règim especial simplificat 

o Reducció en 2020 de la quota reportada per operacions corrents del règim simplificat. 

(Art.9.4 del RDL). 

Es redueix un 20% de l'import de les quotes reportades per operacions corrents, 

corresponents a les activitats econòmiques diferents a les agrícoles, ramaderes i forestals. 

La reducció serà del 35% per a les activitats de comerç al detall, hostaleria i transport. 

 

o Ingrés a compte corresponent al primer trimestre del 2021.  

Els empresaris que realitzin les activitats anteriors podran reduir en la mateixa proporció 

d'un 20% o 35%, els percentatges per al càlcul de l'ingrés a compte corresponent a la 

primera quota trimestral de l'exercici 2021 de l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre.  

 

o Tipus impositius (efectes des del 24 de desembre de 2020 fins el 31 de desembre de 

2022). 

S'estableix un tipus 0% per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries 

de:  

o Productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-CoV-2. 

o Els lliuraments de vacunes autoritzades per la Comissió Europea contra el virus. 

o Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució 

relacionades amb les operacions dels punts anteriors. 

 

El recàrrec d'equivalència aplicable als lliuraments d'aquests béns serà també del 0%.  

 

 

 

Per a consultar el RDL 35/2020 complet, clic en el següent enllaç: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES  

Àrea fiscal 

 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular.  

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 


