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1. Àustria 

 

Fons de gestió de crisi del COVID-19  

Pressupost de fins a 38.000 milions d'euros, amb l'objectiu principal de millorar la liquiditat.  

Les mesures inclouen:  

- 9.000 milions d'euros de garanties i passius estatals per a préstecs; 

- 15.000 milions d'euros d'ajuda d'emergència per a les indústries més afectades;  

- 10.000 milions d'euros per a moratòries fiscals; 

- Fons d'ajuda a les PIME (ajuda directa en efectiu, no reemborsable). 

Impost de Societats 

Les bestretes de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre la Renda per a 2020 poden reduir-se o fixar-se 

en zero. 

 

2. Bèlgica 

 

- Les empreses poden seguir un “pla de pagament” a través del qual podran “repartir” els pagaments 

de l'IVA, les contribucions socials i les multes. També poden retardar els pagaments de l'Impost sobre 

la Renda. Les autoritats belgues han confirmat que permetran a les empreses retardar la presentació 

de la declaració per més de dues setmanes i els pagaments per dos mesos. 

- Les multes a les empreses per pagaments endarrerits poden ser posposades. 

- Augment dels pagaments per treball de curta durada (del 65% al 70%).  

- El Govern federal no cobrarà multes a les empreses si no poden complir un contracte públic a temps. 

- El Govern es farà càrrec de les factures de gas, aigua i electricitat dels aturats durant un mes amb un 

suport de 202 euros.  

- El Govern no considerarà la llar com a establiment permanent de treball a l'efecte de la legislació fiscal 

belga.  

- El Govern garantirà línies de crèdit per a les empreses durant 12 mesos i fins a 50.000 milions d'euros. 

Les pèrdues de fins al 3% del capital prestat seran a càrrec del sector financer. Es compartiran les pèrdues 

entre el 3% i el 5% entre l'Estat i el sector financer. En cas de pèrdues superiors, el 80% recaurà sobre 

l'Estat i el 20% restant sobre el sector financer. 
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3. Bulgària 

 

- Queden exempts de penalització el retard en els pagaments, així com la cancel·lació de contractes i la 

confiscació de béns. 

- Es preveu introduir mesures addicionals (encara no adoptades), com l'extensió del termini per a la 

presentació dels balanços financers anuals i el reemborsament d'impostos, així com la injecció de més 

liquiditat amb el suport del Banc de Desenvolupament de Bulgària. 

 

4. Croàcia 

 

El Banc Croat per a la Reconstrucció i el Desenvolupament podrà: 

- Imposar una moratòria a les obligacions creditícies dels clients existents. 

- Introduir un “període de gràcia” en els reemborsaments. 

- Proporcionar préstecs de liquiditat a les empreses per a cobrir els salaris, les despeses generals 

i les despeses de funcionament en cooperació amb els bancs comercials. 

- Donar garanties als bancs comercials que fan costat als exportadors en el marc del Fons de 

Garantia per a les Exportacions. 

- Augmentar l'abast del Fons de Garantia d'Exportacions per a incloure el turisme. 

Mesures preses per a fer costat a les entitats bancàries: 

- Introducció d'acords de suspensió de tres mesos el cobrament de deutes. 

- Línies de liquiditat amb venciment a tres anys. 

- Procés accelerat de reprogramació de préstecs sense que els clients siguin reclassificats com a 

“morosos”. 

Mesures preses pel Govern: 

- Augmentar l'assignació de “microcrèdits *ESIF” en suport de les micro i petites empreses, i 

reduir els tipus d'interès, augmentant al mateix temps les taxes màximes de garantia per al pla 

de “garantia individual”, la quantitat de la qual serà assumida per l'Estat. 

- Permetre que els beneficiaris d'ajudes de la UE suspenguin o retardin l'execució dels projectes i 

els reemborsaments pendents. 

- Possibilitat d'intervenció estatal per a comprar excedents en la producció ramadera, agrícola i 

alimentària. 

- Posada en pràctica de diversos plans de préstec. 

- Retardar el pagament de la taxa de turisme per a les empreses i les taxes de turisme per als 

arrendataris privats. 

- Ajuda estatal per a proporcionar capital i liquiditat a les empreses turístiques i la indústria 

cultural i creativa. 

- Suspensió de l'obligació de servei universal per als serveis postals  

- Suspensió de les taxes de cobrament dels transports extraordinaris en les vies públiques i 

suspensió temporal de l'augment del 10% dels peatges dels vehicles de determinats tipus durant 

l'estiu. 
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5. República Txeca 

 

- Extensió de quatre mesos de la data límit per a la presentació de declaracions d'impostos. 

- Avançament de la deducció de l'IVA. 

- El termini per a reemborsar les deduccions per IVA s'ampliarà de 30 a 45 dies. 

- No s'imposaran sancions per retards en la presentació de les declaracions d'impostos. 

 

6. Xipre 

 

- Suspensió durant dos mesos de l'obligació de pagar l'IVA, sense la imposició de cap sanció. Això 

només s'aplica a les empreses el volum de negocis de les quals no superi el milió d'euros en 2019 o a 

les empreses el volum de negocis de les quals s'hagi reduït en més d'un 25%. 

- Suspensió temporal de la taxa d'IVA del 19% al 17% fins a maig de 2020. La taxa d'IVA (ja reduïda) sobre 

les activitats turístiques (9,5% relacionades amb els serveis de restaurants, hotels, etc.) es reduirà al 

7,5% fins a juliol de 2020. 

 

7. Dinamarca 

 

- Suspensió de pagament de l'IVA i altres impostos per a les empreses.  

- Durant tres mesos, el Govern compensarà entre el 25 i el 80% dels costos fixos de les empreses 

greument afectades per la crisi (en tota la grandària i la indústria). 

 

8. Espanya 

 

- Se suspenen les sol·licituds per insolvència.  

- Se suspèn el termini per a pagaments de deute fins al 30 d'abril i es posposa tots els procediments 

administratius tributaris fins a aquesta data. 

- S'introdueix una moratòria en el pagament d'hipoteques, sota certes condicions.  

- Es redueixen les cotitzacions de les empreses a la seguretat social si hi ha compromís per part de 

l'empresa en el manteniment de l'ocupació en els sis mesos posteriors a la represa de l'activitat: 100% 

per a les empreses de menys de 50 empleats i 75% per a les empreses de més emprats (que puguin 

acollir-se a força major en el cas d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació –ERTO-), que s'aplica 

únicament durant l'estat d'alarma. 
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9. Estònia 

 

Els recursos de l'Estat es destinen a fer costat a les empreses a través de la Fundació *KredEx i la 

Fundació Estoniana de Desenvolupament Rural. 

El paquet permet l'ajornament del deute tributari durant 18 mesos, la suspensió temporal dels 

pagaments del pla de pensions del segon pilar, així com la compensació parcial dels costos directes 

dels esdeveniments cancel·lats. 

Mesures preses per la Fundació KredEx:  

- Garantia de préstecs per valor de 1.000 milions d'euros per a crèdits bancaris ja emesos, a fi de 

permetre ajustos en el calendari de reemborsament (màxim de 600 milions d'euros per al 

cobrament de la garantia), en les següents condicions:  

o Si el banc flexibilitza el calendari de reemborsament del préstec bancari la Fundació 

KredEx el garantirà en cas que no ho hagués fet ja amb anterioritat;  

o La quantitat màxima garantida és de 5 milions d'euros per empresa,  

o Si és possible, es restaurarà la garantia fixa o s'augmentarà la taxa de garantia per a 

cobrir més del 80%.  

- Els treballadors autònoms estan subjectes a una mesura de suport fiscal social anticipat.  

- Els pagaments al segon pilar del sistema de pensions se suspenen temporalment. 

- Suspensió del càlcul dels interessos fiscals durant un període de dos mesos i permetre la 

reprogramació del deute fiscal a tipus d'interès més baixos que els vigents en l'actualitat. 

 

10. Finlàndia 

 

Mesures anunciades pel Govern finlandès el 17 de març:  

- El Fons de Pensions de l'Estat comprarà 1.000 milions d'euros en pagarés. 

- Les empreses que tinguin dificultats per a pagar els impostos a causa del COVID19 poden sol·licitar 

condicions més favorables a partir del 25 de març de 2020. Segons els nous termes, el primer 

venciment serà en tres mesos després que l'acord s'hagi activat, en lloc de només un mes. 

L'Administració Tributària inclourà automàticament en l'acord qualsevol nou deute tributari que es 

formi després que l'acord de pagament s'hagi utilitzat fins al 31 de maig de 2020. A més, la taxa d'interès 

de demora en el pagament dels impostos es reduirà del 7% al 4%. La reducció de la taxa d'interès només 

s'aplicarà als impostos que s'incloguin en un acord de pagament i que vencin després de l'1 de març de 

2020. L'acord està disponible per a les empreses/empresaris que no tenen impostos en recuperació per 

execució i que han presentat totes les declaracions d'impostos i informes requerits en el Registre 

Nacional d'Ingressos (informes de pagament de guanys i informes separats de l'ocupador). 

- Les empreses i els particulars poden sol·licitar més temps per a presentar la seva declaració 

d'impostos, si és necessari. Es necessitarà una raó justificada, com una malaltia, que impedeixi 

presentar la declaració d'impostos en el seu termini original. Així mateix, es pot sol·licitar que s'elimini 

una multa per pagament endarrerit.  
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- Opció d'ajornament dels pagaments de l'assegurança de pensions, així com la facilitació dels requisits 

de capital de la companyia d'assegurances de pensions. 

Nou paquet de mesures aprovat el 20 de març:  

- La contribució dels ocupadors a les pensions relacionades amb els ingressos es reduirà en un 2,6% dels 

salaris. S'aplicarà al més aviat possible i serà vàlid fins a finals de 2020. Facilitarà els pagaments de les 

empreses en 910 milions d'euros. El segurs de pensió s'abstindran de pagar bonificacions als clients 

durant el període en què es redueixin les contribucions dels ocupadors a la pensió.  

- Un augment de 150 milions d'euros en el mandat de l'agència *Business *Finland per a ser utilitzat en 

activitats de suport a les empreses de ràpida creació. Es proposa un augment de 50 milions d'euros per 

a donar suport a projectes de desenvolupament empresarial. 

 

11. França 

 

- És possible sol·licitar un ajornament del pagament d'impostos deguts si les empreses poden 

demostrar que estan afectades financerament pel Coronavirus. No obstant això, actualment només és 

possible l'ajornament dels impostos directes (inclòs l'impost sobre la renda de les empreses). L'IVA no 

s'ha inclòs en les mesures adoptades.  

- En casos particularment difícils, les devolucions d'impostos poden decidir-se després d'un examen 

individual de les sol·licituds.  

- Suport de l'Estat i del Banc de França (mediació de crèdit) per a negociar una reprogramació dels crèdits 

bancaris.  

- Suspensió dels lloguers i factures de serveis públics deguts per les petites empreses. Els detalls pràctics 

relatius especialment a la grandària de les empreses elegibles s'aclariran en els pròxims dies. 

 

12. Alemanya 

 

Assistència de liquiditat relacionada amb els impostos per a les empreses:  

- Es milloraran les opcions per a ajornar el pagament d'impostos i reduir els pagaments anticipats, i 

s'adaptaran les normes d'aplicació.  

- Serà més fàcil concedir ajornaments d'impostos. Les autoritats fiscals podran diferir els impostos si 

la seva recaptació comporta dificultats importants. Es donaran instruccions a les autoritats fiscals 

perquè no imposin condicions estrictes referent a això.  

- Serà més fàcil adaptar els pagaments anticipats d'impostos. Tan aviat com quedi clar que es preveu 

que els ingressos d'un contribuent l'any en curs seran inferiors als de l'any anterior, els pagaments 

anticipats d'impostos es reduiran de manera ràpida i senzilla.  
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- Les mesures d'execució (per exemple, l'embargament de comptes bancaris) i les multes per demora en 

el pagament no s'aplicaran fins al 31 de desembre de 2020 si el deutor d'un pagament d'impostos 

pendent està directament afectat pel coronavirus. 

 

13. Grècia 

 

- Suspensió de l'obligació de pagar l'IVA durant 4 mesos en els sectors i àrees en els quals l'activitat 

econòmica quedi suspesa per ordre del Govern durant més de 10 dies. A més, no es pagaran ni 

interessos, ni recàrrecs sobre les quantitats degudes quan s'ampliï el termini de pagament i de 

suspensió del pagament.  

- Suspensió del pagament dels deutes certificats a les autoritats tributàries, així com de les quotes dels 

convenis de pagament parcial del deute, pagaderes a la fi de març, durant 4 mesos en els sectors i zones 

en què l'activitat empresarial se suspengui per ordre governamental durant més de 10 mesos. 

 

14. Hungria 

 

- Suspensió dels pagaments mensuals de préstecs per a particulars i empreses, sempre que els mateixos 

es concloguessin abans del 18 de març de 2020.  

- Suspensió de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2020. 

 

15. Islàndia 

 

- Les empreses que experimentin dificultats temporals a causa d'una caiguda dels ingressos gaudiran 

de major flexibilitat com, per exemple, l'ampliació dels terminis en relació amb els impostos i altres 

càrregues públiques.  

- Es procurarà proporcionar un alleujament temporal a la indústria del turisme, inclosa la reducció 

temporal dels pagaments d'impostos específics d'aquesta indústria. 

- Es promulgaran mesures per a estimular el consum i la demanda privats, per exemple, la reducció 

d'impostos o l'augment dels beneficis. 

- Retard per al pagament d'impostos fins a l'any que ve i els impostos als hotels se suspenen fins a 

2021. 

 

16. Irlanda 

 

- L'aplicació d'interessos als pagaments endarrerits de l'IVA se suspèn per a gener i febrer.  

- L'aplicació d'interessos als pagaments endarrerits de les obligacions de pagament de l'ocupador queda 

suspesa per a febrer i març. 
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17. Itàlia 

 

- Suspensió de les retencions, de les contribucions a la Seguretat Social i a les assegurances obligatòries 

durant els mesos de març i abril, juntament amb el pagament de l'IVA al març. Els sectors afectats són 

el turisme-hoteler, el balneari, el transport de passatgers, els restaurants i bars, la cultura (cinema, 

teatre), l'esport, l'educació, els parcs d'atraccions, els esdeveniments (fires/conferències), les sales de 

jocs i els centres d'apostes;  

- Suspensió dels terminis de pagament i pagaments d'impostos i contribucions per als contribuents 

amb un volum de negocis de fins a 2 milions d'euros (pagaments d'IVA, deduccions i contribucions de 

març);  

- Ajornament del termini dels deutes a les autoritats públiques del 16 al 20 de març per als operadors 

econòmics no subjectes a suspensió;  

- Inaplicació de la retenció a compte per als professionals sense empleats, amb ingressos que no 

superin els 400.000 euros, en les factures de març i abril;  

- Suspensió fins al 31 de maig de 2020 dels terminis per a les activitats de liquidació, control, establiment, 

recaptació i litigi per part de les oficines de l'Agència Tributària;  

- Suspensió dels terminis per a la recaptació dels registres fiscals, el pagament i la supressió, suspensió 

de nous expedients i suspensió dels actes executius;  

- Incentius i contribucions per a la sanitat i la seguretat en el treball;  

- Per als lloguers comercials, concessió d'un crèdit fiscal equivalent al 60% del lloguer de març;  

- Disposicions sobre el transport per carretera i el transport públic de passatgers;  

- La suspensió fins al 31 de maig de 2020 de les taxes per la concessió d'instal·lacions esportives 

públiques a les associacions i societats esportives. 

 

18. Letònia 

 

- Possibilitat de posposar el pagament d'impostos fins a tres anys i el termini límit per a presentar els 

balanços anuals s'ha posposat al 31 de juliol.  

- Refundició dels pagaments de l'IVA dins del termini de 30 dies per a la presentació de les declaracions 

d'IVA. 
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19. Lituània 

 

Mantenir la liquiditat del negoci - 500 milions d'euros  

El pla preveu préstecs fiscals immediats, amb calendari de pagaments ajornats o diferits, sense 

pagament d'interessos; detenir les accions de recuperació sobre la base de criteris de raonabilitat; 

exempció de multes i sancions als contribuents; possibilitat d'ajornar el pagament de l'impost sobre la 

renda de les persones físiques; augmentar el límit de garantia dels préstecs agrícoles i el Fons de Garantia 

del INVEGA en 500 milions d'euros, així com ampliar els terminis de les garanties; permetre a les 

empreses ajornar o ajornar els pagaments de l'electricitat i el gas natural consumits al hòlding energètic 

nacional Ignitis UAB. També es recomana que els municipis eximeixin a les empreses del pagament dels 

impostos sobre els béns immobles comercials i la terra, i que permetin ajornar o concertar les factures 

dels serveis públics i els pagaments per l'energia tèrmica. 

 

20. Luxemburg 

 

- Les empreses poden sol·licitar la cancel·lació de les bestretes d'impostos per als dos primers 

trimestres de 2020, i poden sol·licitar un termini de quatre mesos per al pagament dels impostos que 

vencin després del 29 de febrer.  

- Es reemborsaran tots els saldos de crèdit de l'IVA inferiors a 10.000 euros. 

 

21. Malta 

 

- 1.600 milions d'euros de liquiditat per a les empreses: 700 milions d'euros en ajornaments d'impostos 

i 900 milions d'euros en garanties. S'espera que els 900 milions d'euros en garanties governamentals per 

a les empreses facilitin la disponibilitat de crèdits i préstecs per una suma de 4.500 milions d'euros que 

donarien a les empreses liquiditat addicional. 

- Els impostos que havien de pagar-se al març i abril, inclosos els impostos provisionals, l'IVA i les 

contribucions a la Seguretat Social, s'han ajornat a una data futura. També s'accelerarà el 

reemborsament de crèdits de l'IVA. 

 

22. Noruega 

 

Pagament diferit de l'IVA. El pagament de la contribució de l'ocupador del 15 de maig i de l'IVA el 15 

d'abril d'enguany s'ajornen. La taxa d'IVA del 12% es redueix al 8%. Això, al costat de l'el pagament 

diferit d'altres impostos, són mesures crucials en un període en què les empreses tenen ingressos 

limitats. 
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23. Països Baixos 

 

- Les empreses poden sol·licitar un ajornament especial de pagament en l'Impost sobre la Renda, 

l'Impost de Societats, l'IVA, l'impost sobre l'energia i les cotitzacions socials. No s'imposaran sancions 

per no pagar els impostos a temps temporalment. Les empreses que ja preveuen menors beneficis a 

causa de l'epidèmia poden sol·licitar una reducció de la quota tributària provisional i podran pagar 

menys impostos inicials per a evitar problemes de liquiditat. A més, no serà necessari incloure en la 

sol·licitud el requisit d'un “tercer expert” immediatament (sinó després de dues setmanes). Així mateix, 

les autoritats tributàries reduiran temporalment el tipus d'interès de recuperació del 4% al 0,01%. 

- Per a fer costat a les petites empreses i a les noves empreses amb poques reserves financeres, 

ampliessin el programa Qredits. A través d'aquest programa, esperen fer costat a aproximadament 3000 

a 6000 empreses mitjançant un ajornament de pagament per un període d'un màxim de sis mesos i 

donant a aquestes empreses un descompte en els seus pagaments de lloguer pel mateix període. 

- El Govern discutirà amb els governs locals sobre com poden fer costat als empresaris locals dins dels 

marcs reguladors actuals. Amb la finalitat de donar suport a la liquiditat de les empreses locals, el govern 

central discutirà si és possible posposar la recaptació dels impostos locals, inclosos els impostos turístics. 

 

24. Polònia 

 

- Ajornament dels pagaments a les ZUS, fraccionament dels reemborsaments en quotes, etc. 

 

25. Portugal 

 

- Moratòria de 12 mesos per al reemborsament de subvencions reemborsables (sistemes d'incentius) 

per a les empreses més afectades.  

- Ajornament del pagament d'impostos. Les autoritats fiscals portugueses no imposaran cap sanció si 

les empreses afectades ho notifiquen a les autoritats. A més, el termini per al primer pagament 

anticipat de l'impost de societats s'ha ampliat del 30 de març al 30 de juny. 

- Retard en els pagaments d'impostos i de cotitzacions a la Seguretat Social. 

 

26. Eslovàquia 

 

- Retard de la data límit del pagament de l'IVA i suspensió de les penalitzacions per pagaments retardats 

deguts al COVID-19. 
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27. Suècia 

 

- Augment de la liquiditat a través del compte d'impostos.  

- La proposta significa que les empreses poden diferir el pagament de les contribucions amb càrrec a 

l'ocupador, l'impost preliminar sobre el salari i l'IVA, que es presenten mensual o trimestralment.  

- L'ajornament del pagament d'impostos per a les empreses durarà tres mesos i es presenta per un 

màxim de 12.  

- Es proposa que les noves regles s'apliquin el 7 d'abril de 2020, però poden aplicar-se retroactivament 

a partir de l'1 de gener de 2020. Això significa que les empreses que han pagat impostos de gener a març 

podran rebre la devolució d'impostos per part de l'Agència Tributària Sueca. Els ajornaments només es 

concediran a les empreses que no descurin les seves finances o que no siguin d'una altra manera 

deshonestes. Tampoc es poden concedir ajornaments a les empreses que tenen majors obligacions 

fiscals. 

- L'augment de la liquiditat es proporciona a través del compte fiscal per a l'IVA, les contribucions de 

l'ocupador i l'impost provisional dels empleats a partir de l'1 de gener. 

 

28. Suiza 

 

- EconomieSuisse (homòloga suïssa de CEOE) insta al Consell Federal que activi ràpidament les 

cooperatives de garantia de préstecs, que compten amb el suport del Govern federal i faciliten l'accés 

de les PIME als crèdits bancaris, ja que aquestes organitzacions poden oferir garanties als bancs. 

Aquestes cooperatives garanteixen préstecs de fins a 1 milió de *CHF. La Confederació assegura fins al 

65% del risc de pèrdua associat. Les autoritats també pagaran una part de les despeses administratives. 

Aquest pla es posarà a la disposició de les PIME que es vegin particularment afectades pels efectes del 

coronavirus. A més, s'ha de donar a les empreses la possibilitat de retardar els pagaments a les autoritats 

per a evitar la fallida d'empreses que d'una altra manera serien solvents. 

 

29. Reino Unido 

 

- Compensació per interrupció de l'activitat.  

o Els crèdits estaran exempts d'interès durant 12 mesos.  

- L'IVA del primer trimestre es posposa. 

o No hi haurà pagaments de l'IVA fins a finals de juny.  

o Les empreses tenen fins a abril de 2021. 

o La quantia d'aquesta mesura és de 30.000 milions de lliures. 


