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Barcelona, a 5 juliol 2017.

Noves mesures per a autònoms que arribaran amb la reforma de la llei ENCARA EN
TRAMITACIÓ.
1. Bonificacions en la quota d'autònoms
Per a nous autònoms:
•

Ampliació de la bonificació de 50 € de la tarifa plana dels sis mesos actuals
a un any. És sens dubte la mesura estrella i una de les més esperades d'aquesta
Llei. A més, es flexibilitzen les condicions per acollir-se a la mesura reduint el
termini sense cotitzar en autònoms a dos anys i no a cinc com s'exigeix ara.

Per a mares i pares autònoms:
•

•

Tarifa plana per a dones. Les mares autònomes que havent cessat la seva
activitat per maternitat, acolliment, adopció o tutela, es reincorporen a la feina, fins
i tot dos anys després del cessament o bé bonificació del 80% de la quota per
contingències comunes d'acord amb altres bases de cotització que no siguin la
mínima.
Exempció del 100% de la quota d'autònoms durant un any a treballadors per
compte propi encarregats de la cura de menors o persones, per garantir una millor
conciliació laboral i familiar.

2. Sistema de cotització en el RETA

La reforma proposa canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema de cotització i adequar-lo als
ingressos reals dels autònoms:
4 canvis anuals de la base de cotització
S'afegeixen dos nous períodes de canvi de la cotització. Les dates d'implantació
quedarien de la següent manera:

•
•
•
•

Aplicació de a partir de l'1 d'abril per les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i
31 de març.
Aplicació a partir de l'1 de juliol per les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30
de juny.
Aplicació a partir de l'1 d'octubre per les sol·licituds realitzades entre l'1 de juliol i
30 de setembre.
Aplicació a partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades
entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

Sistema de baixes i altas: pagament de quota per dies treballats
A diferència del procediment actual en què l'autònom paga la quota íntegra mensual amb
independència del dia en què s'hagi donat d'alta, la nova llei preveu un total de tres
baixes i 3 altes anuals i el pagament proporcional pels dies treballats.
Devolucions per excés de cotització

Ara per ara, els autònoms en situació de pluriactivitat poden reclamar el seu dret a la
devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia sigui igual o superior a
12.368,23 €. La reforma contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de
l'interessat.
Canvis en la cotització de l'autònom societari

És una de les principals reivindicacions de les associacions d'autònoms. Després d'una
pujada de la base mínima de cotització de l'autònom societari d'un 8%, la nova reforma
inclourà la desvinculació de la cotització de l'autònom societari al Salari Mínim
Interprofessional, i el grup A del Règim General. La regulació passaria a estar
determinada pels pressupostos generals de l'Estat com en el cas de la cotització de
l'autònom.

Recàrrecs en el retard per pagament de quota

Les penalitzacions per retards en el pagament de la quota a les Seguretat quedaran de
la següent manera: un 10% en el primer retard i a partir del segon el 20%. Aquest
augment progressiu trenca amb el recàrrec unificat actual, situat en un 20%, i alleugera
la penalització en el primer retard.

3. Pensió de l'autònom ocupador

Si ets treballador per compte propi en edat de jubilació i tens personal contractat en el
teu negoci, podràs compaginar la teva activitat i rebre el 100% de la pensió. Fins al
moment, els autònoms en aquesta situació només reben el 50% de la prestació.

4. Bonificacions a la contractació
Contractació de familiars de forma indefinida
Els autònoms que donin feina a familiars (pares, fills, germans, parella, avis, sogres,
néts, gendres i joves) no es veuran limitats pel nombre de contractacions i el perfil de
l'empleat com actualment, ja que els ajuts només es concedeixen en el cas de
contractes a joves menors de 30 o un familiar menor de 45 anys. La reforma de la llei
d'emprenedors preveu la bonificació total de les cotitzacions a la Seguretat Social
per cada contracte indefinit a un familiar sempre que en l'any anterior no hi hagi hagut
cap acomiadament improcedent.

5. Salut laboral de l'autònom

La Seguretat Social no preveu l'accident de treball in itinere, és a dir l'ocorregut en
l'anada o tornada a la feina, entre els inscrits en el REPTA però la nova llei d'autònoms
canviarà aquesta exclusió.
6. Deduccions fiscals

Despeses d'electricitat, gas i telefonia

La nova llei també donarà a l'autònom que treballi des de casa l'opció de deduir-se en un
30% en l'IRPF les despeses dels subministraments d'electricitat, gas i telefonia. Ara com
ara la Direcció General de Tributs només accepta la desgravació en cas de disposar de
comptador separats, cosa gens habitual que deriva en la no deducció d'aquestes
despeses o, si no, en la deducció errònia.
Finalment sembla que serà 27,27 € l'import diari de les despeses per manutenció que el
autònoms podrà deduir-se. Aquesta xifra es veurà incrementada a 48 € si el treballador
per compte propi està desenvolupant la seva activitat a l'estranger.

Quedant com sempre a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta sobre
l'anteriorment exposat, aprofitem l'ocasió per saludar-lo atentament.
Departament Laboral Berea

