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En virtut de la propagació dels casos del COVID-19 i de les mesures sense precedents adoptades
pels diferents països, l'activitat econòmica ha caigut significativament, i la incertesa generada
està erosionant fortament la confiança. Per això, l'OCDE assenyala que resulta prioritari, davant
aquesta crisi, respondre de manera ràpida per a fer costat a les llars i millorar la liquiditat de
les empreses amb llaures a mantenir la capacitat productiva el més intacta possible.
D'aquesta forma, l'OCDE, en el seu document “Respostes de política fiscal d'emergència a la
pandèmia de Covid-19, limitar el mal potencial al sector productiu i protegir als més vulnerables”,
suggereix 10 mesures en matèria de política i administració fiscal als Governs que s'enumeren
a continuació:

1) Proporcionar temporalment pagaments d'assistència social més generosos i suport als
ingressos, fins i tot a través de beneficis proporcionats a través del sistema tributari, a
individus i treballadors, inclosos aquells que normalment no tenen dret a aquests
pagaments. Això podria incloure un accés més ampli a les prestacions per desocupació,
llicència per malaltia o llicència familiar, també per a treballadors independents; i
augmentar els beneficis estàndard en efectiu lliurats a través del sistema tributari per a
compensar els impactes a curt termini en les llars de baixos ingressos.
2) Renunciar o diferir les contribucions a la seguretat social de l'ocupador i els autònoms,
així com els impostos relacionats amb la nòmina. Els sectors més afectats que han estat
part d'un tancament o que han sofert importants conseqüències econòmiques podrien
beneficiar-se de l'exempció dels impostos relacionats amb la nòmina i les contribucions a
la seguretat social que paga l'ocupador o els treballadors independents, per a reduir
immediatament els costos laborals. Els sectors coberts podrien ampliar-se a mesura que
les conseqüències econòmiques es generalitzin.
3) Proporcionar concessions fiscals per als treballadors de la salut i altres sectors
relacionats amb emergències. Per a recompensar a les persones per treballar hores
addicionals i en condicions potencialment perilloses, els governs podrien eximir
parcialment els ingressos laborals (per exemple, ingressos per hores extra) de l'impost
sobre la renda personal i les contribucions a la seguretat social. A més, els governs podrien
incentivar als treballadors jubilats a reingressar temporalment per força laboral durant la
crisi en garantir que aquest treball no afecti l'elegibilitat per als seus drets de pensió.
4) Ajornament de pagaments d'IVA, duanes o impostos especials per a articles importats
(per exemple, aliments, medicaments, béns de capital), evitant abusos mitjançant una
administració acurada.
5) Accelerar els reemborsaments de l'excés d'IVA, acompanyat de mesures específiques per
a limitar els riscos de frau.
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6) Simplificar els procediments per a reclamar reemborsaments de l'IVA sobre deutes
incobrables, fins i tot reduint el període mínim de demora en el pagament que es
requereix per a l'IVA en les factures emeses per a ser elegible per a obtenir
reemborsaments.
7) Ajustar els pagaments anticipats requerits sobre la base d'una obligació tributària
esperada revisada que s'aproxima més a l'obligació tributària final probable del
contribuent, tenint en compte l'impacte esperat en la rotació de negocis (en lloc d'utilitzar
les vendes o guanys de l'any passat com un proxy).
8) Ajornament o exempció d'impostos que es recapten sobre una base impositiva que no
varia amb el cicle econòmic immediat, com els impostos recurrents a la propietat
comercial o impostos a la facturació comercial.
9) Augmentar la generositat de les provisions de pèrdues arrossegades. Una opció és
convertir les provisions de traspàs de pèrdues en una provisió de reculada de pèrdues, on
les empreses podrien optar per rebre un pagament únic en efectiu que iguali les seves
pèrdues impositives acumulades, multiplicat per la taxa legal de l'impost sobre la renda
corporatiu.
10) Preparació per a la recuperació, fins i tot a través de la política fiscal. Si bé l'enfocament
immediat és mantenir la liquiditat i proporcionar suport als ingressos, els governs han de
preparar-se per a un equilibri acurat d'estímul i consolidació fiscals una vegada que la
pandèmia disminueixi.

