
 

 

ACLARIMENTS SOBRE COTITZACIONS EN LES INDEMNITZACIONS PER 

ACOMIADAMENTS LABORALS. 

Què hem de tindre en compte en relació amb la tributació i cotització de les 

indemnitzacions per acomiadament laboral? 

Actualment s'estableix un límit de 180.000 euros, de manera que les quantitats per 

damunt d'este límit tributaran com a rendes del treball. Si l'import de la indemnització 

supera l'esmentat límit de 180.000 euros, tindran dret a reducció d'un 30% si es decideix 

cobrar de manera fraccionada en diversos anys. L'aplicació de la reducció quedarà 

condicionada a la real efectiva desvinculació del treballador/a amb l'empresa en els tres 

anys següents a l'acomiadament o cessament  de la persona treballadora. 

La indemnització en cas de cessament que pacta la persona treballadora amb l’empresa, 

estarà subjecta a tributació pel IRPF, sent obligatòria per part de l'empresa efectuar la 

retenció a compte corresponent. 

COTITZACIÓ: La part no exempta de tributació en les indemnitzacions per 

acomiadament o cessament del treballador/a, ha de computar en la base de cotització 

del treballador/a. 

Casos pràctics. 

Pregunta 1: 

• M’han acomiadat i em correspon una indemnització de 25.000 euros. He de 

tributar eixa quantitat? 

 No, les indemnitzacions inferiors a 180.000 euros estan exemptes de 

 tributació. 



Pregunta 2: 

• M’han acomiadat i em correspon una indemnització de 190.000 euros, quant 

he de tributar? 

 190.000 euros - 180.000 euros (exempts de tributació) = 10.000 euros 

 10.000 euros – 30% de reducció = 7.000 euros. 

 S’haurà de tributar 7.000 euros com a rendiment del treball. 

Marc legislatiu. 

L'article 56 de l’Estatut dels Treballadors, estableix la quantia de la indemnització per als 

acomiadaments improcedents: 

1. Quan l'acomiadament siga declarat improcedent, l'empresari en el termini de 

cinc dies des de la notificació de la sentència, podrà optar entre la readmissió del 

treballador/a, o l'abonament d'una indemnització equivalent a trenta-tres dies 

de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps 

inferiors a un any, fins a un màxim de vint-i-quatre mensualitats. L'opció per la 

indemnització determinarà l'extinció del contracte de treball, que s'entendrà 

produïda en la data del cessament efectiu en el treball. 

La Disposició Transitòria 11 de l’Estatut dels Treballadors, estableix: 

1. La indemnització per acomiadament prevista en l'article 56.1 serà aplicable als 

contractes subscrits a partir del 12 de febrer de 2012. 

2. La indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats 

amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de quaranta-cinc dies 

de salari per any de servici pel temps de prestació de servicis anterior a la dita 

data, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, i a raó 

de trenta-tres dies de salari per any de servici pel temps de prestació de servicis 

posterior, prorratejant-se igualment per mesos els períodes de temps inferiors a 

un any. L'import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a set-cents vint 

dies de salari, llevat que del càlcul de la indemnització pel període anterior al 12 

de febrer de 2012 resultarà un nombre de dies superior, i en este cas s'aplicarà 



este com a import indemnitzatori màxim, sense que el dit import puga ser 

superior a quaranta-dos mensualitats, en cap cas. 

3. A l'efecte d'indemnització per extinció per causes objectives, els contractes de 

foment de la contractació indefinida celebrats amb anterioritat al 12 de febrer 

de 2012 continuaran regint-se per la normativa a l'empara de la qual es van 

concertar. En cas d'acomiadament disciplinari, la indemnització per 

acomiadament improcedent es calcularà d'acord amb el que disposa l'apartat 2. 


