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AUTONOMOEN SISTEMA BEREZI BERRIA   

 
Kongresuak uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege Dekretua baliozkotu du, zeinak 
kotizazio-sistema berri bat ezartzen baitu norberaren konturako langile edo 
autonomoentzat, baita jarduera amaitzeagatiko babesa hobetu ere. 

Urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da autonomoen kotizazio-sistema berria, jarduera 
ekonomikoetan lorturiko urteko etekinen arabera, eta dagokion hileko kotizazio-
oinarria aukeratu beharko da, urteko etekin garbien aurreikuspenaren arabera, 
Espainiako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean zehaztuko den taula orokor baten 
barruan eta tarte bakoitzean kotizazio-oinarri gutxieneko batek mugatuta. 

Hala eta guztiz ere, autonomo batek 2022ko abenduan tarteka legokiokeen baino 
oinarri altuagoa kotizatzen badu, hala jarraitu ahalko du, nahi izanez gero. 2022ko 
azken egunean gehiago kotizatzen ari direnek hala jarraitu ahalko dute, mugarik gabe, 
baina, tartekako erregimen berria martxa jarriz geroztik, autonomo horiek 2023., 2024. 
eta 2024. urteetan eta handik aurrera aitortzen dituzten etekin garbiek ez diete 
eskubiderik ematen oinarri altuago horren arabera kotizatzeko. 

2023an erreforma hori indarrean sartzearekin batera, honako egoera hauek sor 
daitezke: 

· Autonomo batek 2022an kotizazio-oinarri altuagoa izatea etekin garbien arabera 
legokiokeena baino. Kasu horretan, oinarria haren sarreren gainetik balego ere, kuota 
bera ordainduko luke, salbuespenezko neurri gisa, eta, hala, ez luke izango erretiro-
pentsiorako ekarpenik murrizteko beharrik. 

· Autonomo batek 2022an kotizazio-oinarri baxuagoa izatea etekin garbien arabera 
legokiokeena baino. Haren oinarria igo egingo litzateke, eta dituen sarrerei dagokien 
tartearen araberako kuota ordaindu beharko luke. Horrek, edozein modutan, pentsioa 
hobetzea ekarriko lioke epe luzera. 

· 48 urtetik gorakoen kasuan, 2023tik aurrera sarrera nahikoak dituztenek aukera 
izango dute oinarriak igotzeko. Ez dago gehieneko kopururik; beraz, gehiengo 
oinarriaren arabera ere kotizatu ahalko lukete. 

 

Testuaren arabera, behin betiko kotizazio-oinarriak 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera 
urtero lorturiko etekin garbien arabera finkatuko dira. Aurreikusten da 2023 eta 2031 
urteen artean gradualki hedatuko dela sarrera errealengatiko kotizazio-sistema berria; 



prozesua aldian behin berrikusiko da, eta ministerio eskudunek ezarritako 
aurreikuspen teknikoetara egokituko. 

Era berean, behin-behineko desgaitasunagatiko prestazioaren estaldura 
derrigorrezkoa izango da, salbu kontingentzia hori Gizarte Segurantzaren beste 
erregimen batean estalia dagoen kasuetan. Kolektibo batzuen kasuan, salbuespenak 
ezarri dira behin-behineko desgaitasunagatiko prestazioaren derrigorrezko estalduran.  

Jarduera behin-behinean edo behin betiko amaitzeagatiko babesa ere aldatu da. 
Hala, jarduera amaitzeko kausa berritzat hartzen da enpresa bateko langile guztien 
lanaldiaren % 60 murriztea edo langile guztien % 60ren lan-kontratuak aldi baterako 
bertan behar geratzea, betiere sarrerak murriztu badira. 

Errege Lege Dekretuak, bestalde, Lan Autonomoaren Estatutua ere aldatu du: lanaldi 
partzialeko autonomoaren figura ezabatu da, eta kotizazioan hobari bat izango da 
minbiziak edo beste gaitz larriren batek jotako adingabe bat zaindu behar den 
kasuetan. 

 
 

 
Gogorarazten dizuegu Brintzako Departamentu Juridikoan kalitatezko zerbitzua 
emango dizuegula arlo hauetan: diru-erreklamazioak, ordaindu gabekoak, 
saleroste- eta errentamendu-kontratuen arloko aholkularitza eta idazketa, 
herentzien tramitazioa, testamentuen arloko azterketa eta aholkularitza 
pertsonalizatua, erretiroak eta ezgaitasunak, eta abar. 
 


