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Fins al 30 de setembre pot
modificar la base de cotització com
a autònom 2022

Li recordem que té l'oportunitat de modificar la base de cotització del règim
especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits
permesos segons edat, fins al 30 de setembre de 2022. Aquesta modificació tindrà
efectes a partir de l'1 d'octubre de 2022. Li recordem que a partir de l'1 de gener
de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d'autònoms.

Els autònoms són els únics que poden triar la base de cotització. Aquesta decisió és molt important, ja que
en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar
fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits
i els períodes per fer el canvi.

Atenció. L'elecció que es faci de la quota serà molt rellevant, perquè aquest és el paràmetre que marca la
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quantia de les prestacions que rebrà l'autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació. 

Li recordem que dins dels marges de la base mínima establerta per a 2022, de 960,60 euros mensuals, i de
la base màxima, que ascendeix a 4.139,40 euros, encara que en alguns casos poden ser diferents, els
autònoms la poden modificar segons les seves necessitats fins a 4 vegades en un mateix exercici fiscal,
triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici (el dia primer
d'abril, juliol, octubre i gener).

No obstant això, segons l'edat de l'autònom a 1 de gener, la base de cotització a triar en 2022 està
limitada. A aquest efecte:

Si a 1 de gener de 2022 encara no havia complert quaranta-set anys, podrà triar qualsevol base de
cotització dins dels límits mínims i màxims indicats.

La mateixa regla se li aplicarà si a aquesta data tenia quaranta-set anys i la seva base de cotització a
desembre de 2021 va ser igual o superior a 2.077,80 euros (o si causa alta en el RETA amb
posterioritat a aquesta data). Si no es compleixen els requisits indicats, no podrà triar una base
superior a 2.113,20 euros mensuals. No obstant això, podrà triar una base superior (fins a la
màxima de 4.139,40 euros) si exercita la seva opció abans del 30 de juny de 2022 (amb efectes per a
l'1 de juliol de 2022).

Els autònoms que a principis de 2022 ja tenien 48 o més anys i vulguin augmentar la seva base
només podran triar una base d'entre 1.035,90 i 2.113,20 euros.

Existeixen regles especials per als cònjuges que s'hagin hagut de posar al capdavant del negoci a
conseqüència de la defunció del cònjuge titular, així com per als autònoms que amb anterioritat a
cinquanta anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc anys o
més.

Per als autònoms que en algun moment de l'any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractats 10
treballadors o més, la base mínima de cotització serà de 1.234,80 euros mensuals. I la mateixa base
mínima tindran els autònoms societaris (autònoms que es donen d'alta en el RETA per tenir el control de la
seva SL i treballar-hi), excepte els que causin alta inicial en el RETA, durant els 12 primers mesos de la seva
activitat.

 


