
                                                                         

Como solicitar a nova prestación 
extraordinaria para autónomos-as 
afectados-as polo COVID-19?

(FAQ  da  páxina  https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-
preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-
extraordinaria-para-autonomos/?

1. Quen pode solicitar esta prestación?

Calquera persoa traballadora por conta propia inscrita no réxime 
correspondente que se vexa afectada polo peche de negocios debido á 
declaración do estado de alarma ou cuxa facturación este mes caia un 75%
respecto á media mensual do semestre anterior.

A persoa traballadora deberá acharse ao corrente no pago das cotas á 
Seguridade Social. No entanto, si non se cumprise este requisito, a persoa  
traballadora autónoma dispoñerá dun prazo de trinta días naturais para o 
seu ingreso. 

2. Onde podo solicitar esta prestación?

Con carácter xeral, a xestión desta prestación corresponderá á mutua 
colaboradora coa Seguridade Social á que estea adscrita a persoa 
traballadora. No caso dos autónomos-as en alta no Réxime Especial dos 
Traballadores-as do Mar, a xestión corresponde ao Instituto Social da 
Mariña. Finalmente, no suposto (residual) dos autónomos-as que teñen 
concertada a protección por contingencias profesionais co INSS, a xestión 
corresponde ao SEPE.
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3. Como debo presentar a solicitude?

Actualmente, as mutuas e o ISM (e o SEPE) habilitaron formularios nas 
súas páxinas web para descargar a solicitude e achegar a documentación 
pertinente para realizar a xestión de xeito totalmente telemática.

4. Que documentación debo presentar?

No caso de cese de actividade por forza maior, a persoa traballadora 
autónoma debe presentar unha declaración xurada na que deberá constar 
a data da produción da forza maior (declaración do estado de alarma, o 14
de marzo). Utilizarase o modelo normalizado de cada mutua.

Si solicítase debido á perda de ingresos, deberá aportar a información 
contable que o xustifique: copia do libro de rexistro de facturas emitidas e 
recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e 
ingresos; ou do libro de compras e gastos. No caso dos autónomos que 
non están obrigados a levar os citados documentos de contabilidade, 
admitirase calquera medio de proba admitido en dereito.

(Nota: informámosvos que son uns ou outros documentos e nalgúns casos
estanse pedindo Impostos Trimestrales do 2019 e 1 trimestre 2020. Conta 
de Perdas e Ganancias, desglosada mes a mes ano 2019 e Conta de Perdas
e Ganancias desglosada de Xaneiro, Febreiro e Marzo)

Ademais, toda solicitude deberá ir acompañada de unha declaración 
xurada na que se faga constar que cumpren todos os requisitos 
esixidos para causar dereito a esta prestación 
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5. Que prazo teño para presentar a solicitude?

Pódese presentar a solicitude desde o pasado 18 de marzo, coa entrada 
en vigor da medida, aínda que se recoñecerá o dereito desde o día 14 de 
marzo, data da declaración do estado de alarma.

O prazo para solicitala prestación é dun mes (ata o 14 de abril) desde a 
entrada en vigor, sen prexuízo de que poidan modificarse as medidas 
adoptadas en caso de prórroga do estado de alarma.

A anunciada prórroga do estado de alarma (que hoxe votará o Congreso) 
supoñerá, unha vez aprobada, que a vixencia da prestación, e o 
correspondente prazo de solicitude, prolóngase ata o 30 de abril.

Para a devolución das cotas non hai prazo, xa que, si páganse as 
cotizacións completas do mes de marzo por non recibir o visto bo á 
prestación antes do seu xiro, a Tesourería as devolverá de oficio.
No entanto, pódese cursar a petición de devolución polas vías oficiais.

(Nota: nalgunhas Mutuas estase dando tamén esta información respecto 
dos prazos de solicitude da prestación:

Si solicita por redución da facturación nun 75%: Poderá presentar as súas 
solicitudes a partir do 01/04/2020) 
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6. En que prazo resolverase a solicitude?

O artigo 11.5 do Real Decreto 1541/2011 prevé que a mutua 
correspondente resolverá a solicitude no prazo de 30 días hábiles desde a 
súa recepción con toda a documentación preceptiva. Pero dada a 
gravidade da situación as mutuas están facendo un importante esforzo por
acurtar drásticamente este prazo.

7. Debo seguir pagando as cotas?

Durante a percepción da prestación, a Tesorería Xeral da Seguridade 
Social TXSS) non só non cobrará as cotizacións, senón que se 
contabilizará como periodo cotizado.

Si a prestación extraordinaria fose recoñecida pola mutua despois de que a
TGSS faga o cargo das cotas, a TXSS devolverá de oficio as cotas que 
ingresen as persoas traballadoras autónomas cando se superpoñan coa 
prestación extraordinaria por cese de actividade, sen que teñan que 
solicitalo, e unha vez que se verifique o ingreso das cotas e a concesión da 
prestación. Aínda que tamén se poderá solicitar a devolución das mesmas 
a través de o Sistema RED.

8. Debo darme de baixa no RETA?

A persoa traballadora autónoma que suspenda a actividade non estará 
obrigada a tramitar a baixa durante o periodo de percepción da prestación
extraordinaria por cese de actividade.
Si a causa do dereito á prestación é a redución da facturación, deberá 
permanecer de alta no correspondente réxime de Seguridade Social.
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9. Si cesan a actividade, teñen que renunciar ás bonificacións das que 
gocen, condicionadas ao mantemento da actividade, como a tarifa 
plana?

Non, neste sentido, o decreto indica que o tempo que se perciba esta 
prestación extraordinaria computará como efectivamente cotizado, polo 
que poderán solicitala as persoas autónomas que estean recibindo estas 
axudas e non perderán as bonificacións condicionadas ao mantemento da 
actividade.

10. Para xustificar a caída de ingresos pódense tomar meses móbiles (por
ex. do 15 de marzo ao 15 de abril) ou teñen que ser naturais?

Téñense en conta meses naturais, é dicir, contaría o mes de marzo, 
respecto do semestre natural anterior. Cando a persoa traballadora 
autónoma non leve de alta os seis meses naturais esixidos para acreditar a 
redución dos ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o 
periodo de actividade.

11. Teño que pagar a cotización de marzo?

Deberase pagar a cotización correspondente aos días previos á declaración
de estado de alarma. No entanto, si pagásese todo o mes por non haberlle 
sido concedida a prestación antes do xiro das cotas, a TXSS devolverá a 
parte correspondente ao periodo que estivese percibindo a prestación de 
cese de actividade, esta devolución farase de oficio, pero nada impide á 
persoa interesada a súa reclamación a través do sistema RED.

10. Como afecta a suspensión de términos e interrupción dos prazos para
os trámites administrativos para a Teusorería da Seguridade Social?

A suspensión de prazos afecta á recaudación, pero non á afiliación, 
liquidación e cotización.
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11. Que supón a suspensión dos prazos polo estado de alarma no 
procedemento recaudatorio?

Implica que todos aqueles actos administrativos que se realizan no ámbito 
de devandito procedemento viron suspendidos os prazos, polo que non se 
realizarán, mentres dure tal suspensión. Isto non implica que non se deba 
cotizar, xa que a liquidación e cotización están exceptuadas da suspensión 
dos prazos, polo que as empresas e os traballadores-as deben cotizar 
como viñeron facendo ata o momento. Todo iso, sen prexuízo de que os 
traballadores-as que se acollan á prestación por cese de actividade non 
terán a obrigación de cotizar.

Resposta a preguntas concretas dun sector que se nos formulou dende 
unha organización: 

Que ocorre cos autónomos-as que están obrigados-as a seguir prestando 
servizo, como os taxistas? 
Poderán acollerse, no seu caso, á prestación si acreditan a caída na 
facturación de polo menos un 75%. Si acreditan a redución dos seus 
ingresos no 75% previsto, non habería ningún problema en compatibilizar 
a prestación e a actividade.

Cando se deu a orde de pechar os colexios, moitos autónomos e 
autónomas que traballaban en actividades extraescolares e ligadas aos 
colexios déronse de baixa no RETA, para non ter que pagar a cota sen 
poder facturar. Poden optar á prestación si están dados de baixa no 
momento de solicitala?
Un dos requisitos é estar dado de alta nalgún os réximes correspondentes 
na data da declaración do estado de alarma, é dicir, a data de 14 de marzo

Madrid, 25 de marzo de 2020 
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