
 
 

Nota de premsa 

Departament de Comunicació 
premsa@pimec.org 
934964500 

 

 

PIMEC valora positivament les mesures fiscals 
aprovades avui pel Consell de Ministres però 

considera que no són suficients 
L’ajornament d’ofici dels tributs del propers 20 d’abril i 27 de juliol aportaria a les pimes 
espanyoles uns 12.300 milions € en liquiditat 

Barcelona, 14 d’abril del 2020. PIMEC valora positivament les mesures fiscals 
aprovades avui pel Consell de Ministres, ja que acosten Espanya a la resta de països 
del nostre entorn, però alerta que són encara insuficients per a ajudar les pimes i els 
autònoms en la crítica situació econòmica actual.  

El Consell de Ministres d’avui ha ajornat el termini tributari del 20 d’abril al 20 de maig, 
que afecta el pagament de l’IVA i les retencions d’IRPF del primer trimestre, així com 
l’impost de societats fraccionat a compte. Aquesta mesura és similar a l’adoptada 
setmanes enrere per altres països europeus però d’un abast molt inferior. Aquest 
ajornament arriba a Espanya a les empreses amb fins a 600.000 € de facturació, quan 
a Itàlia s’aplicà a totes les micro-empreses (fins a 2 milions € de facturació) i a França a 
les petites empreses (fins a 50 treballadors).  

Per altra banda, la possibilitat que s’ofereix als autònoms en estimació objectiva (Mòduls) 
de passar al règim d’estimació objectiva no és factible, ja que en la majoria de casos no 
disposen de llibres registre comptables. Caldria en canvi ajustar els Mòduls a la baixa.  

En aquest sentit, PIMEC es reafirma en les seves propostes tributàries: 

1. Ajornament d’ofici del termini tributari del 20 d’abril al 30 de setembre 
aplicable a les pimes i autònoms, per a donar oxigen a les empreses en les 
seves liquidacions i evitar sol·licituds massives d’ajornament.  

2. Ajornament d’ofici del termini tributari de l’impost de societats per a pimes 
del 27 de juliol al 30 de setembre (tercer trimestre).  

3. Reducció del 25% en les quotes d’estimació objectiva (Mòduls) 
corresponents al primer trimestre del 2020, atès que els autònoms acollits a 
aquesta modalitat no han tingut una activitat real en línia amb el que preveien els 
Mòduls.  

4. Aplicació de deduccions fiscals ampliades en l’impost de societats i l’IRPF 
per la compra per part dels empresaris de materials de protecció (EPIs), 
gels i desinfectants, termòmetres, test de Covid-19 i altres productes necessaris 
per a garantir la protecció dels treballadors i col·laboradors.  

5. Implementació immediata de la Taxa Digital per a garantir la solidaritat dels 
pocs sectors que continuen creixent i generant beneficis durant el Covid-19 i el 
confinament.  

PIMEC calcula que l’ajornament d’ofici dels tributs del propers 20 d’abril i 27 de juliol 
aportaria a les pimes espanyoles uns 12.300 milions € en liquiditat. Això podria 
permetre moltes pimes subsistir als propers mesos i estalviar ERTOs, impagaments, 
deutes i insolvències. 
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