PUC DEMANAR UN AJORNAMENT DE PRESENTACIÓ DE LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT
SOCIAL?

Moltes empreses s’han quedat sense ingressos i, malgrat això, han de seguir assumint
determinades obligacions com les cotitzacions a la Seguretat Social
Sinó es paga hi ha recàrrec:
Ingrés obligatori: A finals d’abril les empreses hauran d’ingressar a la Seguretat Social les
cotitzacions de març. A aquests efectes, si l’empresari no ha tramitat un ERTO haurà d’ingressar
les cotitzacions de tot el mes.
Ara bé si s’ha presentat un ERTO, cal tenir en compte:
A) Deurà ingressar les cotitzacions del període no inclòs en l’ERTO. Per exemple, del
període treballat des de l’1 al 14 de març si en aquesta data es va tramitar l’ERTO
B) Si a l’ERTO s’ha al·legat causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció,
l’empresari també haurà d’ingressar les cotitzacions de la resta del mes de març. Cal dir
que durant un ERTO persisteix la obligació de cotitzar per la quota empresarial ( inclús
per la part de jornada no treballada)
C) Si es tracta d’un ERTO per força major, no deurà assumir les cotitzacions empresarials
reportades durant la seva durada (si és un ERTO de reducció de jornada, l’exempció
afecta únicament a la part proporcional de jornada no treballada). La Tresoreria
l’exonerarà si la seva empresa té menys de 50 empleats ( si té 50 o més, l’exoneració
arriba al 75% de l’aportació empresarial).
Pel que fa al recàrrec: Si a finals d’abril no s’ingressen les quotes corresponents, es generarà un
deute amb la Seguretat Social i es reportarà un recàrrec automàtic al seu càrrec. Cal dir que si
s’abonen les quotes al maig, el recàrrec serà del 10%, si es paguen a partir de juny, el recàrrec
serà del 20%.

Ajornament del deute
Si l’empresari preveu que no pot pagar les cotitzacions de març perquè no tindrà diners
suficients en el seu compte ( des de la declaració de l’estat d’alarma l’empresa ha deixat
d’ingressar), cal demanar un ajornament de les cotitzacions. En aquest sentit:


Si tramita un ajornament dintre del termini reglamentari d’ingrés ( és a dir, abans que
finalitzi abril si es pretén ajornar les cotitzacions de març), s’evitarà els recàrrecs per
ingrés fora de termini.



A més, l’empresa constarà al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Cal dir que les quotes corresponents a accidentes de treball i malalties professionals i
aportacions dels treballadors ( quota obrera) no es poden ajornar. Això si, un cop hagi sol·licitat
l’ajornament, la Tresoreria General de la Seguretat Social donarà un termini d’un mes per tal de
pagar aquestes quotes no ajornables.

Per acabar manca saber com es gestionen o com es demanen. Arran del tancament de les
oficines de la Tresoreria, cal realitzar la gestió de forma telemàtica des de la seu electrònica de
la Seguretat Social ( caldrà certificat digital). A partir d’aquí:




Si el total del deute ajornable és igual o inferior a 30.000 euros, no deurà aportar cap
tipus de garantia
La Seguretat Social disposa d’un termini de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud
per tal de contestar ( si realitza el tràmit correctament s’acceptarà l’ajornament)
La concessió de l’ajornament donarà lloc a la meritació dels interessos de demora ( un
3% ) des de la concessió fins al a data del pagament.

Per tant, sinó s’ingressen les cotitzacions dintre del termini es merita un recàrrec automàtic. Així
doncs, si l’empresari preveu que no podrà ingressar-les, cal que demani un ajornament des de
la pàgina web de la Seguretat Social.
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