Pineda de Mar, 20 de gener de 2004
RÈGIM ESPECIAL AGRARI COMPTE PRÒPIA
A partir 01/01/2004 s’igualen les bases i tipus de cotització dels treballadors per compte pròpia del Règim
Especial Agrari amb els del Règim Especial d’Autònoms, si bé de manera progressiva durant un període
transitori (del 2004 al 2018) durant els quals s’apliquen uns coeficients reductors en els tipus de
cotització que aniran augmentant cada any fins arribar a equiparar-se als del Règim d’Autònoms.
El treballador per compte pròpia que ja era alta en el Règim Agrari podrà optar per l’assimilació abans del
1 d’octubre de cada exercici amb efectes del 1 de gener del següent, si bé per l’any 2004 podrà optar
per aquesta modalitat de cotització sempre que ho sol.liciti abans del 31 de gener del 2004.
Si vostè està inclòs en el règim agrari compte pròpia abans del 01/01/2004 i desitja acollir-se a la nova
situació, els preguem passin per les nostres oficines per rebre més informació al respecte i per tramitar la
documentació.
Aquesta assimilació és opcional i s’originen 2 supòsits diferents:
1-Cotització dels agraris compte pròpia que siguin alta a partir del 01/01/2004 i els que ja són
alta que optin per el canvi.
BASE DE COTITZACIÓ
C.C.
Mínima:
755,40
Màxima: 2.731,50
Màx.+49 anys: 1.416,00

Amb I.T.
Sense I.T.

TIPUS DE COTITZACIÓ
A.T. i M.P.

19,60%
16,30%

Exemple:
Quota a pagar al 2004 amb base mínima i cobertura d’I.T.:
Quota a pagar al 2004 amb base mínima i sense cobertura d’I.T.:

1,25%
0,60%

157,50€
127,66€

2-Cotització dels agraris compte pròpia inclosos en el règim abans del 01/01/2004 i que no
optin per el canvi.
B.COTITZ.
ÚNICA

TIPUS DE COTITZACIÓ
Quota fixa

596,70

18,75%

Millora d’I.T.

A.T./M.P.

C.C.

A.T./M.P.

3,70%

0,65%

Exemple:
Quota a pagar al 2004 amb millora d’I.T.:
Quota a pagar al 2004 sense millora d’I.T.:

1%

143,81€
117,85€

Atentament,

Gestoria administrativa · Assessorament fiscal i comptable · Assessorament laboral i jurídic · Corredoria d'assegurances
Montpalau, 6 - 1r · 08397 PINEDA DE MAR (Barcelona) · Tel. 93 767 05 50 · Fax 93 762 66 63 · e-mail: dp@duranpons.com

Pineda de Mar, 20 de Enero del 2004
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
A partir del 01/01/2004 se igualan las bases y tipos de cotización de los trabajadores por cuenta propia
del Régimen Especial Agrario con los del Régimen Especial de Autónomos, si bien de manera progresiva
durante un periodo transitorio (del 2004 al 2018) en los cuales se aplican unos coeficientes reductores en
los tipos de cotización que irán aumentando cada año hasta equipararse totalmente a los del Régimen de
Autónomos.
El trabajador por cuenta propia que fuese alta en el Régimen Agrario podrá optar por la asimilación antes
del 1 de octubre de cada ejercicio, con efectos del 1 de enero del siguiente, si bien para el año 2004
podrá optar por esta modalidad de cotización siempre que lo solicite antes del 31 de enero del
2004.
Si usted está incluido en el régimen agrario cuenta propia antes del 01/01/2004 y desea acogerse a la
nueva situación, le rogamos que pasen por nuestras oficinas para recibir más información al respecto y
para tramitar dicha documentación.
Esta asimilación es opcional y se originan 2 supuestos diferentes:
1-Cotización de los agrarios cuenta propia que sean alta a partir del 01/01/2004 y los que ya
son alta que opten por el cambio.
BASE DE COTIZACIÓN
C.C.
Mínima:
755,40
Máxima: 2.731,50
Màx.+49 años: 1.416,00

Con I.T.
Sin I.T.

TIPOS DE COTIZACIÓN
A.T. i M.P.

19,60%
16,30%

Ejemplo:
Cuota a pagar en el 2004 con base mínima y cobertura de I.T.:
Cuota a pagar en el 2004 con base mínima y sin cobertura de I.T.:

1,25%
0,60%

157,50€
127,66€

2-Cotización de los agrarios cuenta propia incluidos en el régimen antes del 01/01/2004 y que
no opten por el cambio.
B.COTIZ.
ÚNICA

TIPOS DE COTIZACIÓN
Cuota fija

596,70

18,75%

Mejora
I.T.
C.C.
3,70%

de

A.T./M.P.
A.T./M.P.
0,65%

1%

Ejemplo:
Cuota a pagar en el 2004 con mejora de I.T.: 143,81€
Cuota a pagar en el 2004 sin mejora de I.T.: 117,85€
Atentamente,

Gestoria administrativa · Assessorament fiscal i comptable · Assessorament laboral i jurídic · Corredoria d'assegurances
Montpalau, 6 - 1r · 08397 PINEDA DE MAR (Barcelona) · Tel. 93 767 05 50 · Fax 93 762 66 63 · e-mail: dp@duranpons.com

