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C
Canvis
en la base de
e cotitzaciió dels auttònoms

Fins el 30 d'abril d'enguanyy, els autòno
oms que ho desitgin pod
den sol.licita
ar a la Treso
oreria
Gene
eral de la Seguretat So
ocial un canvvi en la qua
antia de la seva
s
base de cotització, dins
dels límits màxim
m i mínim. El canvi soll.licitat tindrà
à efectes ell 1 de juliol següent. Durant
D
aque
est 2016, de
e forma gen
nèrica, la ba
ase escollida
a s'ha de sittuar entre e
els 893,10 € i els
3.642
2,00 €.

Q
Quota
d'au
utònoms dels
d
admin
nistradors
s de societtats

Amb la publicacció del Reial Decret-Lleyy 16/2013, de
d 20 de de
esembre, de
es de 1 de gener
g
de 2014
2
els au
utònoms que
e ho són per
p la seva condició d'administrad
dors de soc
cietats
merccantils o bé que en alg
gun momentt han tingutt més de 10
0 treballadors al seu cà
àrrec,
se'ls hi aplica un
na base mín
nima de 1.06
67,40 € dona
ant com a re
esultat una q
quota a pag
gar de
319,16

€.

Malg
grat tot, amb
b freqüència
a es donen
n casos en aquests co
ol.lectius que
e a la Segu
uretat
Socia
al consten com
c
a empresaris indivviduals, perr la qual cossa la quota d'autònoms
s que
estan
n

pagant

és

infferior.

En el
e moment que l'Admiinistració ho
o detecta procedeix
p
a reclamar la diferènciia de
cotitzzació

amb

efectes

retroactius

de

01/01
1/2014

mé
és

el

20%
%

de

recà
àrrec.

És per
p
això que és important que
e aquells autònoms
a
q
que
es trobin en aqu
uesta
situa
ació proced
deixin a reg
gularitzar la seva situac
ció el més aviat
a
possible.

C
Cessament
t d'activita
at dels auttònoms

També és possible sol.licitar, dins d'aqu
uest termini,, la cotització
ó per cessament d'activ
vitat o
bé donar-la de baixa
b
per a aquells que
e ho tinguin contractat. El cost de tenir contractada
aque
esta cobertura és del 2,2
2% de la base de cotitza
ació per la qual
q
s'estigu
ui cotitzant.

