
Regularització per part
de la TGSS

Comunicació a la TGSS

Ubicar-se a la taula de
cotitzacions 

 Càlcul estimat dels
rendiments nets anuals

Vigent i aplicable des del 1 DE GENER DE
2023
Cotització en funció dels RENDIMENTS
NETS REALS
Mesura TRANSITÒRIA durant els exercicis
2023, 2024 i 2025
Les BASES DE COTITZACIÓ elegides seran
PROVISIONALS

Principals novetats

PAS 
1

PAS
2

El rendiment net mensual estimat
(RNM) ens ubicarà en un dels 15
trams de les noves TAULES DE
COTITZACIÓ. 
Podrem escollir quina base i quina
quota pagar sempre que estigui
compresa entre la base mínima i
màxima del tram que ens
correspongui.

PAS
3 Comunicarem els rendiments nets

previsibles que hem calculat a través del
portal import@ss

⚠ Cal tenir certificat digital per realitzar aquest tràmit
⚠ Les altes d'autònoms a partir del 2023 hauran
d’incloure, ja en el moment d’alta, un rendiment net
estimat.

 

Si detectes desviacions significatives entre
els rendiments nets que havies previst i els
que estàs tenint, s’aconsella (no es
obligatori) comunicar un canvi de base de
cotització que s’ajusti millor a la teva
realitat.  
Podràs fer fins a 6 modificacions per any.
Aquest és el calendari per 2023:

PAS
4

L'Administració Tributària haurà facilitat a la Tresoreria els rendiments anuals reals
percebuts i en funció del resultat i de les quotes que s’hagin estat pagant, es
determinarà si s’ha de realitzar una regulació de la cotització i en quin sentit:

¿Hem cotitzat de menys?
Si la quota triada durant l'any ha estat inferior a l'associada als rendiments comunicats
per l'Administració tributària corresponent, rebrem una notificació amb l'import de la
diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans del darrer dia del mes següent a
aquell que s'hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

¿Hem cotitzat de més?
Si, per contra, la cotització ha estat superior a la corresponent a la base màxima del
tram en què estiguin compresos els nostres rendiments reals, la Tresoreria procedirà a
reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell.

⚠ Consultar les últimes novetats a la font
oficial (Tesorería General de la Seguridad
Social -TGSS-).

Fer una estimació o basar-se en els
rendiments nets declarats l’any anterior.   
COM?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠ Les altes d'autònoms a partir del 2023 també
hauran d'estimar un rendiment net.

2023: NOU SISTEMA DE 
COTITZACIÓ PELS AUTÒNOMS 



⚠  ES RECOMANA CONSULTAR SEMPRE LA FONT OFICIAL
PER A POSSIBLES MODIFICACIONS O NOVETATS

RECURSOS D'UTILITAT:

TGSS: NORMATIVA DELS AUTÒNOMS

TGSS: FAQ

SIMULADOR: CALCULADORA DE QUOTES

2023: NOU SISTEMA DE 
COTITZACIÓ PELS AUTÒNOMS 

emprenedors@santquirzevalles.cat

El servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Quirze
està al vostre servei per a qualsevol aclariment al respecte 
 així com per a sol·licitar un assessorament o acompanyament
en el vostre camí emprenedor.

Ens podeu trobar a:

Passatge Dalí, 8 (Edifici Can Tuset)

93.721.68.00.

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/9d2fd4f1-ab0f-42a6-8d10-2e74b378ee24
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/simuladorRETAPublico
mailto:emprenedors@santquirzevalles.cat

