Teixit empresarial. Tributàries
2.1 Ajornament sis mesos del pagament de les aportacions empresarials per
les cotitzacions a la Seguretat Social d’autònoms i empreses

Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia
Requisits

Moratòries del pagament de les aportacions empresarials a la
cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació
conjunta, de sis mesos, sense interès, el període de meritació
estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020.
Tresoreria General de la Seguretat Social
Empreses i treballadors per compte propi que compleixin uns
requisits (pendent determinar per Ordre de Ministeri d'Inclusió,
Seguretat Social i Migracions).
- Activitats que no s’hagin vist suspeses per la declaració de
l’estat d’alarma.
- Afectarà al pagament de cotitzacions de les empreses entre
l’abril i el juny del 2020; en el cas dels autònoms, aquest període
serà entre maig i juliol.
- Les sol·licituds s’han de comunicar a la Tresoreria General de la
SS durant els 10 primers dies naturals dels terminis d’ingrés (per
exemple, per les quotes de maig, entre l’1 i el 10 de juny).
- La moratòria no aplica a aquelles cotitzacions en què el termini
reglamentari d’ingrés hagi finalitzat quan es presenta la
sol·licitud (el mes de març, per exemple).
NOTA:
-

-

-

No poden demanar aquesta moratòria els codis de compte de
cotització que ja tinguin exempcions en el pagament de l’aportació
empresarial i en les quotes de recaptació conjunta incloses al RDL
8/2020 del 17 de març (art 24) (és a dir, aquelles que han aprovat un
ERTO per força major tant de suspensió de contracte com de reducció
de jornada, que ja estaven exemptes durant el temps que duri l’ERTO).
Tampoc s’aplicarà als cessaments d’activitats pel Covid-19 en el que
també s’eximí del pagament.
Només hauran de fer l'ingrés en termini reglamentari de les quotes
per accident de treball i malaltia professional.
No han de cotitzar a la Seguretat Social mentre duri l'esmentada
prestació.
Les cotitzacions s'hauran d'ingressar respectivament en els mesos de
novembre de 2020, desembre de 2020 i gener de 2021 de forma
simultània amb les quotes d'octubre, novembre i desembre de 2020.
Moratoria i ajornament (fitxa següent) son mesures que resulten
INCOMPATIBLES ENTRE SI respecte d'un mateix període.

Documentació
Més
informació
web oficial
Sol·licitud

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561
- Les empreses ho han de fer a través del Sistema de remissió
electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema
RED).
- Els autònoms poden fer servir el sistema RED o els mitjans
electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria
d’Estat de la Seguretat Social mitjançant el formulari "Sol·licitud
de moratòria i exempció per esdeveniments catastròfics".
NOTA:
-

-

Suport

Han de presentar una sol·licitud per cada codi de compte de cotització
on figuren d’alta les persones treballadores i dels quals es vulgui
demanar la moratòria.
Es podrà presentar una sola sol·licitud que comprengui diversos
períodes de liquidació consecutius, sempre dins d'aquests primers
deu dies del mes de què es tracti
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