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Data de elaboración: 22 de abril de 2020 

 
ANÁLISE PARCIAL DO RDL 15/2020 DE MEDIDAS URXENTES E 
COMPLEMENTARIAS 
 

Esta análise céntrase nos compoñentes económicos –non laborais- e xurídicos que, 
entendemos, poden ter máis relevancia para organizacións, empresas e autónomos. 

 
No seguinte link poderás atopar información da Moncloa sobre este RDL. 

 
1. CAPÍTULO I: Medidas para reducir os custos de pemes e autónomos:  
 
Medidas dirixidas a arrendamentos para uso diferente ao de vivenda (comercial, industrial, 
asistencial, docente, …) –artigos 1 a 5-: 
 
 As medidas indicadas serán de aplicación a autónomos e pemes arrendatarios que 
cumpran unha serie de requisitos (de afección pola crise sanitaria por suspensión de 
actividade ou redución grave de ingresos dun mínimo do 75% da súa facturación mensual con 
respecto a facturación media mensual do mesmo trimestre do ano anterior) e poden ser de 
dous tipos: 

 se o  arrendador é unha entidade pública ou un gran posuidor de inmobles (máis 
de 10 inmobles urbanos ou máis de 1.500 m2 de superficie construída): si se 
solicita no prazo dun mes desde a entrada en vigor deste  RDL pódese obter unha 
moratoria automática taxada en prazos fixados nesta norma. 

 ou se non o é: permítese no mesmo prazo que o caso anterior solicitar un 
aprazamento temporal e extraordinario do pago da renda. Ademais permitiríase 
utilizar parte ou toda a fianza para pagar este aprazamento co compromiso de 
reposición da mesma nun prazo máximo dun ano. 

 
 

2. CAPÍTULO III: Medidas fiscais 
 
Tipo impositivo do IVE en compra de bens necesarios para combater os efectos do COVID-19 
– artigo 8-. 
 

Desde o 23 de abril ata o 31 de xullo de 2020 aplicarase o tipo de IVE do 0% a 
calquera compra (nacional,  intracomunitaria ou importación) de bens necesarios para 
combater os efectos do  COVID-19 (que figuren no Anexo que acompaña a este  RDL, por 
exemplo máscaras, luvas, proteccións faciais, monos, etc.). 

Este tipo de IVE poderá ser aplicado nas compras realizadas por entidades públicas 
pero tamén por entidades sen fin de lucro que se consideren entidades de carácter social 
conforme á normativa do IVE (artigo 20.Tres da Lei 37/1992). 

Lembramos que esta condición adquírese de maneira automática por aquelas 
entidades sen fins de lucro (asociacións, federacións, confederacións, fundacións) que presten 
servizos de asistencia social, servizos deportivos ou outros servizos de interese cultural (tal e 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2020/22042020_medidas.aspx
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como se definen no artigo 20.Un apartados 8º, 13º e 14º da Lei 37/1992) e que, ademais, 
cumpran estes tres requisitos: 

 

 Carecer de finalidade lucrativa e dedicar, no seu caso, os beneficios 
eventualmente obtidos ao desenvolvemento de actividades exentas de idéntica 
natureza. 

 Os cargos de presidente, patrón ou representante legal deberán ser gratuítos e 
carecer de interese nos resultados económicos da explotación por si mesmos ou a 
través de persoa interposta. 

 Os socios, comuneiros ou partícipes das entidades ou establecementos e os seus 
cónxuxes ou parentes  consanguíneos, ata o segundo grao inclusive, non poderán 
ser destinatarios principais das operacións exentas nin gozar de condicións 
especiais na prestación dos servizos 
 

Non será necesario cumprir este último requisito cando se trate das prestacións de 
servizos de servizos sociais nin de deporte ou educación física (tal e como se describen estas 
actividades no apartado Uno, números 8.º e 13.º do artigo 20 da lei 37/1992).  
 

Como o RDL indica que estas vendas deberán ser documentadas con facturas co IVE ao 
cero % (indicando que son vendas exentas) interpretamos que será obrigación da entidade 
sen fin de lucro achegar unha declaración ao vendedor conforme cumpre os requisitos 
esixidos na norma para a devandita emisión sen IVE e así aproveitarse deste aforro fiscal. 

 
Opción extraordinaria pola modalidade de pagos do Imposto de Sociedades –artigo 9-. 
 

Permitirase que as pemes obrigadas a presentar o pago fraccionado do Imposto 
sobre Sociedades (modelo 202) que aplicasen a moratoria do  RDL 14/2020 –e por tanto 
teñan ata o 20 de maio para a súa presentación- poidan utilizar como base de cálculo a base 
impoñible dos tres primeiros meses do 2020 (que se presume menor polo efecto da crise) en 
vez da base impoñible de 2018 (que se presume maior). 

Para as pemes que non puideron acollerse á moratoria do  RDL 14/2020 e teñan unha 
cifra de negocios inferior a seis millóns de euros –e non formen parte de grupo fiscal na 
normativa do Imposto sobre Sociedades- permitiríaselles a mesma opción para o pago 
fraccionado do mes de outubro de 2020 calculado sobre a base impoñible dos nove primeiros 
meses do 2020. 

O resto de pagos fraccionados realizarase conforme á normativa xeral 
 
Opcións para autónomos que liquidan os seus impostos en sistemas “de módulos” –artigos 
10 e 11- 
 

Facilítase utilizar métodos de estimación directa (en base a ingresos e gastos reais) 
que poderían ser máis beneficiosos ao recoller o rendemento real e non o estimado en base 
aos devanditos “módulos”, ademais de, se deciden manter o sistema de “módulos” reducir no 
cálculo da tributación os días nos que estivo en vigor o estado de alarma, medida que reduciría 
a factura  fiscal. 
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Outras medidas fiscais –artigo 12- 
 

Non se establecerán recargos para empresas que non ingresasen a cota dunha 
declaración se están en trámites de obter unha liña de financiamento do Estado polo  COVID-
19 (conforme o artigo 29 do  RDL 8/2020) que financie o pago das débedas tributarias 
resultantes das devanditas declaracións e, polo menos, o importe das devanditas débedas. 
 
 

3. CAPÍTULO IV: Medidas para facilitar o axuste da economía e protexer 
o emprego 

 
Flexibilización temporal do uso do Fondo de Promoción e Educación das Cooperativas coa 
finalidade de paliar os efectos do  COVID-19 –artigo 14-. 
 

Entre o 14/3/2020 e o 31/12/2020 permítese ás cooperativas constituídas ao amparo 
da normativa estatal (Lei 27/1999) destinar, total ou parcialmente, o Fondo de Educación e 
Promoción Cooperativo, a dúas finalidades: 

a) Como recurso financeiro, para dotar de liquidez á cooperativa en caso de necesitalo 
para o seu funcionamento. 

Para estes efectos, o Fondo de Educación e Promoción Cooperativo destinado a esta 
finalidade, deberá ser restituído pola cooperativa con, polo menos, o 30 % dos resultados de 
libre disposición que se xeren cada ano, ata que alcance o importe que devandito Fondo tiña 
no momento de adopción da decisión da súa aplicación excepcional e nun prazo máximo de 10 
anos. 

b) A calquera actividade que redunde en axudar a frear a crise sanitaria do  COVID-19 
ou a paliar os seus efectos, ben mediante accións propias ou ben mediante doazóns a outras 
entidades, públicas ou privadas. 

Durante o período de alarma, se a cooperativa non pode realizar as súas asembleas –
mesmo coas medidas telemáticas aprobadas anteriormente-, permítese ao Consello Reitor 
xestionar esta decisión –mesmo despois do período de alarma se non se puidesen realizar 
asembleas. 
 

No ámbito autonómico galego temos que apuntar a aprobación do acordo do 
Consello Galego de Cooperativas do 7 de abril de 2020, polo que se autoriza ás cooperativas 
galegas a destinar o Fondo de Formación e Promoción Cooperativa á promoción social da 
comunidade para atender necesidades derivadas da pandemia ocasionada polo  COVID-19. 
Esta norma está moito menos detallada que a norma estatal, pola que non podemos 
desenvolver moito máis o seu efecto –que, en todo caso, parece ir na mesma liña que a norma 
estatal, e outras similares en Castela A Mancha ou Aragón-.  
 
Prórroga do prazo previsto no artigo 1.2. b) da Lei 44/2015, do 14 de outubro, de Sociedades 
Laborais e Participadas. 
 

Exclusivamente para as Sociedades Laborais constituídas en 2017 prorróganse doce 
meses máis devandito prazo (que se refire a que ningún dos socios sexa titular de accións ou 
participacións sociais que representen máis da terceira parte do capital social). 
 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200420/AnuncioG0424-160420-0001_gl.html
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4. OUTRAS CUESTIÓNS 

 
4.1. Ampliación do prazo outorgado no  RDL 8/2020 en aprazamentos e fraccionamentos de 
débeda coa AEAT –Disposición Adicional Primeira -. 
 

Amplíase ao 30 de maio os prazos de pago da débeda tributaria previstos no artigo 33 
do  RDL 8/2020 (fundamentalmente referímonos aos vencementos dos prazos e fraccións dos 
acordos de aprazamento e fraccionamento concedidos, os prazos para atender os 
requirimentos, dilixencias de embargo e solicitudes de información con transcendencia 
tributaria, para formular alegacións ante actos de apertura do devandito trámite ou de 
audiencia, ditados en procedementos de aplicación dos tributos, sancionadores ou de 
declaración de nulidade, devolución de ingresos indebidos, rectificación de erros materiais e 
de revogación), que non concluísen o 19 de marzo de 2020 (cuxo prazo fora fixado ao 30 de 
abril no  RDL 8/2020) así como os concedidos a partir desa data (cuxo prazo fora fixado ao 20 
de maio no  RDL 8/2020), salvo que o prazo outorgado sexa maior, caso no que prevalecerá 
este último. 

 
4.2. Rebaixa do IVE do ebook. Tamén se dá resposta a unha reclamación case histórica 
rebaixando o IVE do libro electrónico e prensa dixital, que pasa do 21% ao 4%. 
 
4.3. Vulnerabilidade económica: grao de discapacidade moratorias ou axudas en relación coa 
renda  arrendaticia da vivenda habitual. Inclúese ás persoas cun 33% de discapacidade que 
por erro quedaran excluídas nunha das definicións. 
 

Este RDL entra en vigor mañá, 23 de abril de 2020. 
 

Aproveitamos este boletín para lembrar que na  web de Algalia están a disposición 
todos os boletíns que xeramos durante esta crise para explicar aspectos contables, fiscais, 
xurídicos e laborais de interese para as organizacións. 
 

Ademais, diariamente, elaboramos dúas ferramentas en Excel para facilitar o acceso 
tanto a normativa relacionada coa crise como a recursos de interese orientados especialmente 
ao ámbito galego e de política social. 
 
Mentres tanto, #ESTE VIRUS PARÁMOLO UNIDOS. 
 
 
Servizo económico e xurídico de Algalia 
22 de abril de 2020 

https://algalia.com/es/blog/
https://algalia.com/es/informacion-diaria-covid-19-2/

