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Cecot i Autcat demanen que les
ajudes per la covid no tributin

ratlla el document conjunt que signen tant Cecot com Autcat. “Hi ha
una circumstància genèrica, que és
que el SEPE no està practicant retencions en les seves retribucions i
les empreses només les apliquen
sobre la part que retribueixen”.
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DEMANEN CANVIS

Han elevat una reclamació al Ministerio de Hacienda i esperen una resposta aviat

Redacció
La Cecot i l’Autcat (Organització
d’Autònoms de Catalunya) han detectat entre les empreses i els autònoms que tenen associats, una creixent preocupació en relació a la futura tributació de les ajudes que estan rebent els autònoms, així com
les retribucions que estan rebent els
treballadors pels Ertes com a conseqüència de la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit, ambdues
entitats han demanat al Ministerio
de Hacienda que les ajudes per la
covid-19 rebudes pels autònoms i
els treballadors estiguin exemptes
de tributació.
Enric Rius, president d’Autcat i
alhora assessor fiscal de la patronal
terrassenca Cecot, assenyala en
aquest sentit. “No s’entén que es
concedeixi una ajuda amb una mà
i que es tregui amb l’altra. Tal com
està la normativa vigent, tant les
ajudes com les retribucions hauran
de tributar a l’IRPF que caldrà declarar l’any vinent”. En el cas dels
autònoms, considera que no se’ls

L’economia d’autònoms i treballadors es podria veure molt afectada per les tributacions de les ajudes.
pot demanar que paguin impostos
sobre unes ajudes que han rebut
perquè s’han vist obligats a tancar
els seus negocis o han vist reduïda

la facturació en més d’un 75%. Això
agreujaria notablement una situació que per sí mateixa ja és prou
complexa”, assenyala.

Pel que fa a les persones que treballen per compte d’altri (és a dir,
els assalariats), es poden donar
dues circumstàncies, segons sub-

En aquest sentit, les dues entitats
consideren absolutament injusta la
situació. “Si no es modifica això, suposaria un greuge comparatiu molt
important a l’hora de fer la declaració de la renda. Però és que, a
banda, es pot donar el cas que persones que habitualment no tenien
l’obligació de fer la declaració,
aquest any l’hagin de fer pel fet de
tenir dos pagadors de les seves retribucions”, comenta Rius. Totes
dues entitats entenen que si aquest
fet que han detectat no s’arregla o
s’aclareix es produirà un important
perjudici en l’economia familiar de
moltíssims autònoms i treballadors
espanyols.
Cecot i Autcat han decidit, per intentar pal·liar aquesta situació que
consideren injusta adreçar-se per
escrit al Ministerio de Hacienda
que dirigeix Maria Jesús Montero.
Li han demanat que clarifiqui
aquesta situació el més aviat possible. Han sol·licitat també que es declarin exemptes d’impostos les ajudes i retribucions rebudes com a
conseqüència de la situació generada per la pandèmia de la covid19. Z

