
 

FISCALITAT INTERNACIONAL: LES CONSEQUÈNCIES DEL CONFINAMENT 
 
 
L'OCDE s'ha vist obligada a emetre una nota en què recomana a les autoritats tributàries dels 
seus estats membres que actuïn amb certa magnanimitat a l'hora d'exigir el compliment de la 
norma tributària en qüestions relatives al període de confinament. 
 
Seguidament, analitzarem diferents circumstàncies en què, com a conseqüència el confinament 
o la feina a casa en un país diferent de l'habitual, es poden derivar conseqüències fiscals 
importants tant a empreses com a particulars: 
 

▪ Residència fiscal  
 
El fet que una persona no resident en un país quedi confinada en el mateix per la situació 
sanitària pot, eventualment, suposar que aquesta persona romangui en el mateix per un període 
superior a 6 mesos i que això impliqui eventualment la residència fiscal d'aquesta persona al 
país de confinament durant aquest exercici. L'estatus de resident fiscal comportaria el fet de 
complir les obligacions fiscals dels residents ordinaris d'aquest país. 
 
L'OCDE recomana que el període de confinament no es tingui en compte als efectes de 
determinar la residència fiscal. Índia, per exemple, ja ha emès una resolució adaptant aquesta 
mateixa recomanació. 
 

▪ Treballadors transfronterers 
 
Al no poder l'empleat accedir al seu lloc de treball en una jurisdicció diferent i haver-ho de fer 
des de casa, la feina es realitza al país de residència habitual, per la qual cosa, ja no és tributable 
al país de l’empresa que satisfà el salari. La regla és que les rendes del treball tributen, en 
general, on s'efectua aquest i no al país del pagador de les mateixes. 
 
Aquest fet és especialment significatiu quan és l'estat de l’empresa el que assumeix els costos 
dels ERTOs i de les subvencions per al manteniment de l'ocupació. És per això, que l'OCDE 
recomana que els estats assumeixin que el treball s'exercita en el lloc de treball habitual i ometin 
la circumstància el confinament. Luxemburg ja ha intercanviat comunicacions amb els seus 
estats limítrofs per assumir aquesta interpretació d'una manera pactada. 
 

▪ Direcció efectiva de societats 
 
La impossibilitat d'accedir al lloc de treball per part dels administradors d'una societat i haver de 
romandre en un país diferent pel confinament, podria implicar que la societat es consideri 
resident al país en el qual es gestiona, és a dir, on resideixen i treballen temporalment els seus 
administradors. Les societats poden considerar-se residents en els països on s'ubiqui 
efectivament el seu management and control. 
 
Com veiem, la casuística pot ser molt rica i diversa. 
 
 



 

Les notes emeses per l'OCDE tenen el caràcter d'opinions i recomanacions d'aquesta institució 
(soft Law), però, no són directament aplicables pels ciutadans que continuen subjectes a 
l'acompliment estricte de la norma. 
 
No obstant això, donada la situació d'excepcionalitat en què ens trobem tots, les recomanacions 
de la institució internacional poden constituir una bona base de defensa pel contribuent davant 
un eventual qüestionament de la seva situació fiscal per l'administració. 
 


