
 XEDEA BALDINTZAK HOBARI/MURRIZKETA IRAUPENA

(20/2007 Legea, 31.1 
art.)

Hasierako murrizketa
50 €/ hileko murriztea lehenengo 12 hilabeteetan, 
gutxieneko oinarria aukeratzen bada; edo % 80ko 
murrizketa (gutxieneko B kuotaren gainean) lehen 12 
hilabeteetan, gutxieneko oinarria aukeratzen bada.
Gutxieneko oinarriari dagokion tasa aplikatuta ateratzen 
den kuotaren gaineko ondorengo murrizketak/hobariak:
A) % 50eko murrizketa hurrengo 6 hilabeteetan
B) % 30eko murrizketa hurrengo 3 hilabeteetan
C) % 30eko hobaria hurrengo 3 hilabeteetan

24 hilabete

(20/2007 Legea, 31.2 
art.)

Gizonak < 30 urte eta emakumeak < 35 urte = > Aurreko 
murrizketez gain:
Gutxieneko oinarriari dagokion tasa aplikatuta ateratzen 
den kuotaren % 30eko hobaria

12 hilabete gehiago

Desgaitasuna. % 33, 
genero-indarkeria, 

terrorismoa
(20/2007 Legea, 32.1 

art.)

Alta hartu aurreko bi urteetan Gizarte 
Segurantzako Norberaren Konturako 
Langileen Araubide Berezian alta 
emanda egon ez izana edo alta-
ondorioak izan dituen datatik 
zenbatzen hasita aurreko bi urteetan 
alta emanda ez egotea.

Hasierako murrizketa
50 €/ hileko murriztea lehenengo 12 hilabeteetan, gutxieneko 
oinarria aukeratzen bada; edo % 80ko murrizketa (gutxieneko B 
kuotaren gainean) lehen 12 hilabeteetan, gutxieneko oinarria 
aukeratzen bada.
Gutxieneko oinarriari dagokion tasa aplikatuta ateratzen den 
kuotaren gaineko ondorengo murrizketak/hobariak:
% 50eko murrizketa hurrengo 48 hilabeteetan

5 urte

NORBERAREN KONTURAKO LANGILEENTZAKO PIZGARRIAK

Alta hartu aurreko bi urteetan Gizarte 
Segurantzako Norberaren Konturako 
Langileen Araubide Berezian alta 
emanda egon ez izana edo alta-
ondorioak izan dituen datatik 
zenbatzen hasita aurreko bi urteetan 
alta emanda ez egotea.
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65 urte eta 0tik 3 hilabete arteko 
adina, eta 36 edo urte gehiagoko 

kotizazio-aldiarekin

65 urte eta 4 hilabete edo gehiagoko 
adina, eta 35 urte eta 6 hilabete edo 
gehiagoko kotizazio-aldiarekin

Kotizazio beharraren etenaldia. 6 hilabete
Nahitaezko estaldurako Gertakari Arruntengatik enpresa-
ekarpenaren %30ko murrizketa.

5 urte

Autonomoak, hasierako alta 
Norberaren Konturako Langileen 
Gizarte Segurantzako Erregimen 
Berezian eta arrazoi horrengatik 
jarduera-aniztasun egoeran hastea

Kotizazio-oinarria izan daiteke hauen artean: 
•Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean urtero 
ezarritako kotizaziorako oinarri-minimoaren %50a lehen 
18 hilabeteetan zehar, 
•Eta %75a hurrengo 18 hilabeteetan, Araubide 
honetarako ezarritako oinarri maximoak kontuan izanik.

Besteren konturako lan-jarduera 
lanaldi partziala denean, lanaldi osoz 
aritzen den langile bati dagokionaren 
%50ko lanaldiarekin gutxienez

Kotizazio-oinarria izan daiteke hauen artean: 
•Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean urtero 
ezarritako kotizaziorako oinarri-minimoaren %75a lehen 
18 hilabeteetan zehar, 
•Eta %85a hurrengo 18 hilabeteetan, Araubide 
honetarako ezarritako oinarri maximoak kontuan izanik

INCENTIVOS PARA TRABAJADORES/AS POR CUENTA PROPIA

Norberaren konturako 
langileen edo 

autonomoen Araubide 
Berezian eta Itsas-
langileen Araubide 
Berezian sartutako 

langileak

Gertakari Arruntengatik (aldi baterako ezintasuna izan 
ezik) eta Profesionalengatik kuoten osotasunaren 

%100etik libratzea.
Bajararte

Genero-indarkeriagatiko biktimak
Nekazaritza-ustiapen titularren ezkontide edo ondorengo 

ahaideak Adina ≤ 50 urte

Autonomoak jarduera-
aniztasunarekin 

(8/2015 EDL, 313.1 art.)
36 hilabete
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 XEDEA BALDINTZAK HOBARI/MURRIZKETA IRAUPENA
Gertakari arruntengatiko kuotaren %100ko hobaria, 
aurreko 12 hilabeteetako Batezbesteko Oinarriarekiko 
aplikatua. Ordezkatzeko funtzioak betetzen dituen langile 
bat kontratatu behar da.

12 hilabete 

Nuevas altas de 
familiares 
colaboradores de 
trabajadores/as 
autónomos/as, 
incluidos/as Régimen 
Especial de 
Trabajadores del Mar
(Ley 20/2007, art.35)

Hasierako alta, edo alta-efektu 
datatik bost urte berehala 
aurrekoetan Norberaren Konturako 
Langileen Gizarte Segurantzako 
Erregimen Berezian altan egon gabe.

Dagokion tasa Oinarri minimoarekiko aplikatzearen 
ondorioz ateratzen den kuotarekiko hobaria: Momentu 
bakoitzean, dagokion Norberaren Konturako Araubide 
Berezian indarrean dagoena. 
a)%50ko murrizketa lehen 18 hilabeteetan zehar 
b)%25ko murrizketa hurrengo 6 hilabeteetan zehar

24 hilabete

Jarduerari itzuliak

Amatasuna, adopzioa, adpoziorako 
zaintza, familia-harrera edota 
tutoretza dela eta, bere jarduerari 
utzi dioten emakume autonomoak, 
eta utzi eta bi urte epean, bere 
kontura, berriz ekiten dioten jarduera 
bati.

Kontingentzia arrunten zenbateko finkoaren hobaria, aldi 
baterako ezintasuna barne: 60 euro/hileko.

12 hilabete

Kontratazioari loturiko bizitza profesional eta familiarra bateragarri 
izatea (12 urtetik beherakoen, mendekotasunen bat duen edo 

desgaitasun larriren bat duen pertsona baten zaintza)
 (20/2007 Legea, 30.1 art.) 

BEREZKO KONTUAGATIKO LANGILEENTZAKO PIZGARRIAK
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