NOVETATS SISTEMA DE COTITZACIÓ PELS TREBALLADORS PER
COMPTE PRÒPIA O AUTÒNOMS

Novetats en l’àmbit laboral

El RD Llei 13/2022 estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte pròpia o
autònoms d’aplicació a partir del 1 de gener de 2023 i que recull les següents novetats:

➢ Les persones treballadores per compte pròpia cotitzaran en funció dels rendiments
nets anuals obtinguts en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o
professionals. Per determinar la base de cotització es tindran en compte la totalitat
dels rendiments nets obtinguts durant l’any natural per les seves distintes activitats,
independentment que es realitzin a títol individual o com a socis o integrants de
qualsevol tipus d’entitat.

➢ La base de cotització es determinarà per les pròpies persones autònomes escollint la
base que correspongui, en el seu tram, en funció de la seva previsió de la mitjana
mensual dels seus rendiments nets anuals.

➢ Les persones autònomes hauran de canviar la base de cotització amb la finalitat
d’ajustar la seva cotització a les previsions que vagin tenint dels seus rendiments nets.
A aquest efecte, es podran comunicar aquests canvis 6 vegades a l’any.
➢ S’estableix la cotització en funció d’uns trams de rendiments i cada tram tindrà una
base mínima i una base màxima. Per a l’any 2023 s’ha establert la següent taula
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Trams de rendiments nets 2023
Euros/mes

Taula
reduÏda.

Taula
general.

Tram 1.
Tram 2.
Tram 3.
Tram 1.
Tram 2.
Tram 3.
Tram 4.
Tram 5.
Tram 6.
Tram 7.
Tram 8.
Tram 9.
Tram 10.
Tram 11.
Tram 12.

< = 670
> 670 y <=900
>900 y < 1.166,70
> = 1.166,70 y < = 1.300
> 1.300 y <=1.500
> 1.500 y <=1.700
> 1.700 y <=1.850
> 1.850 y <=2.030
> 2.030 y <=2.330
> 2.330 y <=2.760
> 2.760 y < =3.190
> 3.190 y <=3.620
> 3.620 y <= 4.050
> 4.050 y <=6.000
> 6.000

Base mínima
Euros /mes
751,63
849,67
898,69
950,98
960,78
960,78
1.013,07
1.029,41
1.045,75
1.078,43
1.143,79
1.209,15
1.274,51
1.372,55
1.633,99

Base màxima
Euros/mes
849,66
900
1.166,70
1.300
1.500
1.700
1.850
2.030
2.330
2.760
3.190
3.620
4.050
4.139,40
4.139,40

➢ S’efectuarà una regularització de la cotització a efectes de determinar les bases de
cotització y les quotes mensuals definitives, en funció dels rendiments anuals
comunicats per l’Administració Tributària a la Tresoreria General de la Seguretat
Social.

➢ Si la cotització provisional efectuada per la persona autònoma fos inferior a la quota
corresponent a la base mínima del tram on estiguin compresos els seus rendiments, la
TGSS notificarà la regularització i haurà de ingressar la diferència, sense aplicació de
interessos o recàrrecs, sempre que faci el ingrés fins a l’últim dia del mes següent a la
comunicació.
➢ Si la cotització provisional fos superior a la quota corresponent a la base màxima del
tram, la TGSS procedirà a retornar d’ofici la diferència, sense aplicar cap interès.
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➢ Les persones autònomes que a 31 de desembre de 2022 vinguessin cotitzant per una
base de cotització superior a la que els hi correspondria per raó dels seus rendiments
nets previstos pel 2023, podran mantenir aquesta base de cotització. En aquest
supòsit, qui estigui interessat en tenir una base de cotització superior a la base
màxima establerta al tram on li correspongui estar inclòs segons el seu rendiment net
previst pel 2023, la data límit per poder comunicar-ho finalitza el 30 de setembre del
2022.

Mayte Famadas
Sòcia Consultora
Cap Divisió Econòmica
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