Diverses mesures directes pel col.lectius d’autònoms en el 2015:
1. Tarifa Plana 50 euros per a tots els nous autònoms i pot tenir treballadors.
2. Tarifa Plana de fins a 1 any, i es redueix a la meitat la quota mínima en els 4 següents,
per a autònoms amb discapacitat, dones víctimes de violència de gènere i víctimes del
terrorisme
3. Compatibilització de prestació per desocupació i activitat per compte propi 9 mesos
4. Reprendre el cobrament de la desocupació si fracasses en l'intent fins a cinc anys
després d’haver emprès
5. Capitalització al 100% de la prestació per desocupació per a emprenedors es
constitueixin en persona física o societària
6. Possibilitat de capitalitzar al 100% la prestació per cessament d'activitat d'un autònom
que fracassi per iniciar un nou negoci, sempre que tingui 6 mesos, almenys, pendents
de percebre.
7. Tarifa plana contractació indefinida: exempció de cotitzar pels 500 primers d'euros de
salari
8. Conciliació: Bonificació del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per
autònoms i autònomes, amb menors de 7 anys o dependents al seu càrrec, que
contractin a un treballador per conciliar.
9. Els autònoms econòmicament dependents (TRADE) podran contractar un treballador
que els substitueixi, en determinats casos, paternitat / maternitat, risc en l'embaràs o
lactància, i per poder conciliar la seva vida familiar i laboral
10. A la bonificació del 50% en la quota d'autònoms durant 18 mesos als familiars
col•laboradors li seguirà una del 25% durant els sis següents
11. Es reconeix el dret a la Formació dels autònoms i la participació dels seus
representants a la Detecció, Planificació i Disseny de la mateixa.
12. Es rebaixa a un 7% la retenció per a nous emprenedors professionals durant el primer
exercici d'inici de l'activitat i els dos següents
13. Es rebaixa al 15% les retencions a professionals
14. Es mantenen els mòduls i s'amplia via PGE 2016, el límit de facturació a 250 mil euros
general i a 125 mil a empreses.
15. S'amplia el llindar d'ajornament sense aval a Hisenda de 18.000 a 30.000 euros (Ordre
HAP / 2178/2015 BOE 2015.10.20).
16. Podran ser excloses en les licitacions públiques aquelles empreses que tinguin un
període mitjà de pagament a proveïdors molt allunyat del que estableix la llei
17. S'elimina el Llibre de Visites de la Inspecció de Treball (un estalvi de 700 milions
d'euros)
18. S'elimina la necessitat d'acudir al registre mercantil per obtenir un certificat
d’administrador, si no que serà l'AEAT la que comprovi les dades d'administradors per
a l'obtenció del certificat digital d'autònoms i societats.
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