
 

RESUM DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA DEL REIAL DECRET 

LLEI 35/2020, DE 20 DE DESEMBRE DE MESURES URGENTS DE RECOLZAMENT AL SECTOR 

TURÍSTIC, L’HOSTELERIA I EL COMERÇ, I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA  

Mesures extraordinàries en matèria Tributària contingudes al Reial decret llei 35/2020, de 
22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, i en 
matèria tributària. 

Ajornament de deutes tributaris 

Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles 
declaracions-liquidacions i autoliquidacions del 1r Trimestre 2021. 

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui una persona o 
entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2020. 

Les condicions de l'ajornament seran les següents: 

a) El termini serà de sis mesos. 

b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. 

Estimació objectiva i règim simplificat de l'IVA: 

Reducció en 2020 del rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva en l'Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques i de la quota reportada per operacions corrents del 
règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, així com, per al càlcul del primer 
pagament fraccionat corresponent a l'exercici 2021. 

El 35% per a les activitats, entre altres: 

681 Servei d'hostalatge en hotels i motels d'una o dues estrelles. 

682 Servei d'hostalatge en hostals i pensions. 

683 Servei d'hostalatge en fondes i cases d'hostes. 

Incidència dels estats d'alarma decretats en 2020 en la determinació del rendiment anual 
conformement al mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques i en el càlcul de la quota reportada per operacions corrents del règim especial 
simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit en aquest període. 

No es computarà, en cap cas, com a període en el qual s'hagués exercit l'activitat, els dies 
en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, així com els dies del 
segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu 
de l'activitat econòmica s'hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades 
per l'autoritat competent per a corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del 
SARS-CoV-2.  

Barcelona, 23 de desembre de 2020 

 


