CIRCULAR INFORMATIVA NÚM . 16/2020

20/03/2020

TEMA: PRESTACIÓ ATUR AUTÒNOMS
“

Tortosa, 20 de març de 2020.
Benvolgut client,
El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 estableix una prestació
extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte propi o autònoms
quan hagin vist suspesa la seva activitat o quan la seva facturació es vegi reduïda en
almenys un 75%.
Podran sol·licitar aquesta prestació extraordinària tots els treballadors autònoms, ja
siguin persona física, soci de societat mercantil, civil o cooperativa, administradors,
familiars col·laboradors,...
Els requisits per tenir dret a la prestació són:
•
Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social en la data de declaració de
l’estat d’alarma
•
Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (en cas de que
existeixi algun deute, s’invitarà al pagament en un termini de 30 dies
naturals).
•
Si es tenen treballadors, s’haurà de presentar un ERTO prèviament.
La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora, que suposarà un mínim de
660 euros, i tindrà una durada d’un mes, prorrogable fins al final de l’estat d’alarma. Els
autònoms amb dret a percebre aquesta prestació estaran exempts de pagar les seves
cotitzacions a la Seguretat Social.
La documentació que caldrà aportar, de forma general, serà:
•
Fotocòpia del DNI (per ambdues cares)
•
Fotocòpia del llibre de família (en cas de tenir fills a càrrec)
•
Model 145 IRPF de comunicació de dades al pagador.
En cas de d’acollir-se a la prestació per la reducció de la facturació en un 75%
respecte al promig de facturació del semestre anterior, caldrà acreditar-ho

documentalment, mitjançant declaracions fiscals i comptes d’explotació mensuals.
Des d’ADEC Assessors estem treballant per preparar els formularis de sol·licitud i,
en breu, ens posarem en contacte amb vosaltres per explicar-vos la prestació i la
documentació necessària en cada cas.
Sgt.: Àlex Rubio Soria
Cap Departament Econòmic

