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Autonomoen Lege berria: neurri nagusiak 
 

6/2017 Autonomoen Lege berriak ekarri dituen neurriak. 
 

I. KOTITZAZIOA 
 

a)Tarifa laua (50€/hilean) 

Neurriak Indarraldia 

- 6 hilabetetik 12 hilabetera luzatzen da. 

- 5urtetatik 2 urtetara jaisten da, Gizarte Segurantzan aurretik alta egotearen betebeharra ( 3 urte 
lehenago tarifa lauaren onuraduna izan direnentzat). 

- Alta hilaren lehenengo egunean ez bada, proportzionaltasuna aplikatuko da. 

- Itsasoko langileei ere aplikatuko zaie. 

2018-1-1 

 
b) Kotizatzeko erreztasunak. 

Neurriak Indarraldia 

Sozietate autonomoen kotizazio kuota minimoa: Ez da Lanbide arteko gutxieneko soldatari 
lotuta egongo, Estatuko Aurrekontu Orokorraren arabaera zehaztuko da. 

2018-1-1 

Kotizazio oinarria urtean 2 aldiz aldatu beharrean 4 aldiz aldatzeko aukera egongo da. 2018-1-1 

Gizarte Segurantzako kuotak kontu korrontean ordainketa helbideratzeko obligazioa 2018-1-1 

Epez kanpoko sarreren errekargoak murriztu 2018-1-1 

Jarduera aniztasunagatik gehiegizko kotizazioa, automatikoki itzuliko dute. 2017-10-26 
 

II.FAMILIA –BIZITZA BATERATZE ETA AMATASUNARI LAGUNTZA  

Neurriak Indarraldia 

% 100 kotizazioa izango dute Gizarte Segurantzan amatasunagatik, aitatasunagatik, adopzioagatik, 
etab. deskantsua hartzen dutenek.  

Hobaria kalkulatzeko, base minimoa hartu beharrean, aurreko 12 hilabeteen kotizazio basearen 
media erabiliko da. 

2017-10-26 

Amatasun eta aitatasun oinarri araultzailearen aldaketa, RETAren aurreko sei hilabeteetako oinarri 
kotizatzailearen batazbestekoa izango da. 

2018-3-1 

2 urteren barruan amatasunagatik, adopzioagatik, etab. lanera bueltatzean norbere kontura lanean 
hasten diren emakumeei tarifa laua aplikatuko zaie. 

2017-10-26 

7 urtetik 12 urtera igo dute zaintzapean dauden adingabeen adina, autonomoaren kuota hobaria 
%100 izango da hurrengo 12 hilabeteetan.  

2017-10-26 

  

 

http://www.analisisdenovedades.com/Social/Paginas/Seamplialatarifaplanadelosautonomos.aspx
http://www.analisisdenovedades.com/Social/Paginas/Masfacilidadesenlacotizaciondelosautonomos.aspx
http://www.analisisdenovedades.com/Social/Paginas/Nuevasmedidasdeconciliacionydeapoyoalamaternidad.aspx
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III. FAMILIAKOEN KONTRATAZIOA  

Neurriak Indarraldia 

12 hilabetez familiakoak kontratatzeagatik kuota enpresarialaren %100 hobaria. 
 

2017-10-26 

Autonomoen seme-alaba gaitasungabeak (%33 tik %65era gradua dutenak) 30 urte baino 
gehiago eta batera bizi badira ere kontratatzeko aukera emango dira. 

2017-10-26 

  

IV. AUTONOMOENTZAKO NEURRI GEHIAGO 
 

Neurriak Indarraldia 

In itinere istripuak aitortuko zaizkie autonomoei. 2017-10-26 

Autonomo izanda ere, Jubilazio pentsioaren % 100a kobratu ahal izango da, gutxienez langile 
bat kontratatuta izanez gero. 

2017-10-26 

Autonomoek euren beharretara egokitutako formakuntzara jo ahal izango dute, eta lan-arriskuen 
prebentziorako heziketa indartuko dute. 

2017-10-26 

Lan Autonomoaren Kontseilua sortuko dute, eta kolektiboaren ordezkariek Kontseilu Ekonomiko 
Sozialean sartuko dira urtebeteko epean 

2017-10-26 

Autonomoen kotizazio partziala aztertuko dituzte, ohikotasunaren kontzeptuarekin batera, 
Kongresuan sortuko dute azpibatzorde batean. 

- 

Autonomoen erretiro partziala aztertuko dituzte, ohikotasunaren kontzeptuarekin batera, 
Kongresuan sortuko dute azpibatzorde batean. 

- 

  

V. ZERGA KENKARI GEHIAGO 
Neurriak Efectos 

Autonomoek jarduera ekonomikoari lotutako hornidura gastuen (ura, argindarra, telefonoa…) % 
30 deduzitu ahal izango dute, eta koefiziente bat ezarriko dute lanerako erabiltzen duten 
eraikinaren metro koadroen arabera. Dena dela, ez da dedukziorik ezarriko garraioaren edo 
ibilgailuaren erabilpenagatik (gasolina). 

2018-1-1 

Ostatu-gastuak eta mantenu-gastuak pago elektroniko bidez ordainduta.  2018-1-1 
 

Publikatutako Legea: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12207 
 
Edozein zalantza edukiz gero, deitu eta kontsultatu gure lan aholkulariekin. 
 

http://www.analisisdenovedades.com/Social/Paginas/Masfacilidadparacontratartrabajadoresporcuentaajena.aspx
http://www.analisisdenovedades.com/Social/Paginas/Masderechosparalosautonomos_CAT.aspx
http://www.analisisdenovedades.com/Social/Paginas/Masderechosparalosautonomos_CAT.aspx
http://www.analisisdenovedades.com/Social/Paginas/Masderechosparalosautonomos_CAT.aspx
http://www.analisisdenovedades.com/Social/Paginas/Deduccionesfiscalesparaelteletrabajo.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12207
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