PUBLICAT EL REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MESURES URGENTS
COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A L’ECONOMÍA I L’OCUPACIÓ.

El dimecres 22 d’abril s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 15/2020de mesures urgents
complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació enfront de l'impacte ocasionat
pel COVID-19, entre les mesures destacar:
COTITZACIÓ EN SITUACIÓ D'INACTIVITAT EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS PER
COMPTE D'ALTRI AGRARIS ESTABLIT EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.
Amb efectes des de l'u de gener de 2020, als treballadors que hagueren realitzat un màxim de
55 jornades reals cotitzades l'any 2019, se'ls aplicarà a les quotes resultants durant els
períodes d'inactivitat en 2020 una reducció del 19,11 per cent.
MESURES FISCALS:
En l'àmbit fiscal es flexibilitza la limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode
d'estimació objectiva en l'exercici 2020, en permetre als contribuents de l'IRPF del règim
simplificat i del règim especial de l'agricultura, que en la presentació del pagament del primer
trimestre renuncien al mètode d'estimació objectiva, puguen tornar a determinar el rendiment
net de la seua activitat econòmica conformement al mètode d'estimació objectiva en l'exercici
2021.
També en el marc de les mesures fiscals i en relació amb el càlcul dels pagaments fraccionats
en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la
quota trimestral del règim simplificat de l'IVA com a conseqüència de l'estat d'alarma, es
contempla la possibilitat per als contribuents de no computar com a dies d'exercici de
l'activitat, els dies naturals en els quals haguera estat declarat l'estat d'alarma en aquest
trimestre.
AMPLIACIÓ DE LA PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ:
Es permet accedir a la prestació a les persones treballadores el contracte de les quals es va
extingir a instàncies de l'empresa durant el període de prova, des del 9 de març.
Així mateix, es permet accedir a la prestació per desocupació a les persones treballadores que
hagueren resolt voluntàriament la seua última relació laboral a partir del dia 1 de març de
2020, per tindre un compromís ferm de subscripció d'un contracte laboral per part d'una altra
empresa, si aquesta haguera desistit del mateix com a conseqüència de la crisi derivada del
COVID-19
Pots accedir al Reial Decret Lleiper a tindre tota la informacióal següent enllaç:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
Arturo Escrig.
Regidor de Comerç.

