Novetats per als autònoms en 2022.
Llei 22/2021, de Pressupostos Generals de l'Estat 2022.
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• Base mínima
de cotització: 960,60 € mensuals.
• Base màxima de cotització: 4.139,40 € mensuals.

La base de cotització per als
treballadors autònoms que, a 1 de
gener de 2022, siguin menors de
47 anys d'edat

Serà l’escollida per ells, dins dels límits de les bases mínima i màxima.
•
També podran triar entre tots dos límits, els autònoms que en aquesta data
tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització el mes de desembre de
2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros mensuals (l'any anterior era
2.052,20 euros),
• o causin alta en el RETA amb posterioritat a la citada data.

Que, a 1 de gener de 2022,
tinguin 47 anys d'edat

Si la seva base de cotització fos inferior a 2.077,80 euros mensuals:
•
no podran triar una base de quantia superior a 2.113,20 euros mensuals.
• Això serà tret:
-que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2022, la qual cosa
produirà efectes a partir de l'1 de juliol de 2022,
-o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de
la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant d'aquest, i donar-se d'alta
en aquest règim especial amb 47 o més anys d'edat, i en aquest cas no existirà aquesta
limitació.

Treballadors amb 48 o més anys
l'1 de gener de 2022

Podran triar les seves bases entre les quanties de: 1.035,90 i 2.113,20 euros mensuals,
• tret que es tracti: cònjuge supervivent titular negoci que, a conseqüència de la
defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se
d'alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d'edat, i en aquest cas l'elecció
de bases entre: 960,60 i 2.113,20 €/mensuals.

No obstant això, els autònoms
que abans dels 50 anys haguessin
cotitzat en qualsevol dels règims
del sistema de la Seguretat Social
cinc o més anys, tindran les
següents quanties:

a) Si l'última base de
cotització acreditada
hagués estat igual o
inferior a 2.077,80 euros
mensuals
b) Si l'última base de
cotització acreditada
hagués estat superior a
2.077,80 euros mensuals

Treballadors que la seva alta en Autònoms
s'hagi practicat d'ofici, (com a conseqüència,
al seu torn, d'una baixa d'ofici en el Règim
General de la Seguretat Social o en un altre
règim de treballadora per compte d'altri)

Podran triar la seva base entre: 960,60 i 2.113,20 euros
mensuals.
Podran triar entre 960,20 euros mensuals, i l'import de la base per
la qual cotitzaven incrementat en un 1,7%, amb el topall de la base
màxima de cotització.
Això també serà d'aplicació respecte: treballadors autònoms que,
amb 48 o 49 anys d'edat, haguessin exercitat l'opció prevista en
l'article 132, apartat Quatre.2, paràgraf segon, de la Llei 39/2010,
de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2011.

Podran optar, qualsevol que sigui la seva edat en el moment de cursar l'alta,
entre:
-mantenir la base de cotització per la qual venien cotitzant en el règim que van
causar baixa,
-o triar una base de cotització aplicant les regles generals previstes, a aquest
efecte, en aquest règim especial.

Els autònoms que, pel seu treball per compte d'altri desenvolupat
simultàniament, cotitzin en pluriactivitat i ho facin durant 2022 i, tenint en
compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al
treballador en el Règim General, així com les efectuades en el règim
d'autònoms, per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros.

Tindran dret a una devolució del 50% de l'excés
que superi aquesta quantia, amb el topall del
50% de les quotes ingressades en el RETA per les
contingències comunes.

Els autònoms que hagin ocupat 10 o més treballadors en algun moment de
l'any 2021 + els autònoms que exerceixin les funcions de direcció i gerència
que comporta l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o
prestin altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de
manera habitual, personal i directa, sempre que posseeixin el control
efectiu, directe o indirecte

Cotització addicional: l'autònom exclòs de
cotitzar per contingències professionals haurà
de cotitzar un 0,10% addicional per a finançar les
prestacions de risc durant l'embaràs i risc durant
la lactància natural.

Tipus de cotització

a) Per a les contingències comunes, el 28,30%.

Quan es tingui coberta la incapacitat temporal en un altre règim de
la Seguretat Social, s'aplicarà una reducció en la quota a ingressar
d'acord amb el tipus per a contingències comunes equivalent a
multiplicar el coeficient pendent de fixar en l'Ordre de cotització

b) Per a les contingències professionals, el 1,30%, del
qual:
•
el 0,66% correspon a la contingència
d'incapacitat temporal,
• i el 0,64% a les d'incapacitat permanent i mort
i supervivència.

Cotització addicional: l'autònom exclòs de cotitzar per contingències
professionals haurà de cotitzar un 0,10% addicional per a finançar les
prestacions de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

c) Cessament d'activitat: RETA + treballadors per compte propi del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la
Mar el 0,90%

