CIRCULAR INFORMATIVA

RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
Distingits senyors,
La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a
l'any la base de cotització, i poden elegir l'altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.
La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril.
La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol.
La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre.
La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent.

Per aquest motiu, els recordem que tenen l'oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del
Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l'edat,
fins el 30 de setembre, per tenir efectes a partir de l'1 d'octubre.
Adjuntem, a títol d'exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-08-2018).
Tipus de Cotització
Contingències comunes
cobertura IT

Quota a pagar
€/mes

29,90 % *

278,88

mínima per a treballadors de 48 anys o més,
a partir de 01-08-2018, llevat d'excepcions

29,90 %

300,76 €

1.202 €

29,90 %

359,40 €

29,90 %

613,55 €

29,90 %

1.137,31 €

Base de cotització
€/mes

932,70 €
mínima a partir 01-08-2018

1.005,90 €

2.052,00 €
màxima per a treballadors de 47, 48 anys o més,
a partir de 01-08-2018, llevat d'excepcions

3.803,70 €
màxima a partir 01-08-2018

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d'accidents de treball,
malalties professionals i cessament d'activitat).

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2017 i de manera simultània
hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és
de 1.199,10 euros / mes.
També els informem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases
màximes d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els
treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar
que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què
s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització
elegida pot ser superior al límit màxim que pugui afectar el treballador. La sol·licitud es pot fer durant
tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent
També els informem que poden optar por la cobertura de les contingències professionals (accident de
treball i malaltia professional) i de la protecció por cessament d'activitat ABANS DE L'1 D'OCTUBRE.
Si està interessat en modificar la base de cotització o quota, amb la finalitat d’augmentar la base de
càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal, i/o optar per les esmentades cobertures, els
agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.
Restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.
Girona, setembre de 2018
No imprimir aquest correu electrònic si no es estrictament necessari.
L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat de LABOREX ASSESSORS
LABORALS, amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens vincula i informar-li dels nostres serveis.
Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: LABOREX ASSESSORS LABORALS, C/ Bonastruc de porta,
31 2n · 17001 de Girona · admin@laborex.cat
El contingut d’aquest correu electrònic i els seu annexes són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge
per error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

