II Plan de rescate da Xunta de Galicia - PROGRAMA I

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS (TR500A)
Persoas beneficiarias
Persoas traballadoras autónomas en alta no
RETA ou Réxime do Mar por conta
propia e as persoas autónomas
societarias, con alta anterior ao 30/03/2020

TR500A

Persoas traballadoras autónomas de
tempada que estivesen de alta no
RETA entre 4 e 9 meses durante
cada un dos anos 2018 e 2019

Orzamento: 30.000.000 €
Compatible con outras axudas do Plan de Rescate da Xunta de Galicia e outras AA.PP.
→ Só se pode presentar unha solicitude por persoa física

Requisitos
Estar de alta no RETA ou Réxime do Mar, ou no caso de persoas autónomas de
tempada, ter estado de alta entre 4 e 9 meses tanto en 2018 como 2019
Ter domicilio fiscal en Galicia
Acreditar un descenso de facturación en 2020 de polo menos o 45%
respecto ao 2019
IMPORTANTE: Poderá eximirse do requisito de estar ao corrente das obrigas tributarias no
momento da solicitude da axuda sempre que:
→ A débeda non supere o 80% da axuda solicitada
→ A persoa se comprometa a saldar as débedas no prazo de 15 días naturais desde a recepción
do anticipo da axuda (unha vez satisfeita a débeda deberá comunicalo)

Contía da axuda*
O importe da axuda está condicionado ao descenso de facturación experimentado no ano
2020 respecto ao do ano 2019
Baixada de entre o 45% e o 60%

Apoio de 1.200 €

Baixada de máis do 60% e menos do 70%

Apoio de 2.000 €

Baixada do 70% ou máis

Apoio de 3.000 €

[Actividade especialmente paralizada]

* As persoas autónomas de tempada percibiran unha minoración do 50% respecto dos importes
establecidos, e o descenso de facturación calcularase comparando a media mensual dos meses
de alta do ano 2019 coa facturación media dos meses de alta de 2020

Máis información:

oficinadoautonomo.gal

900 815 600
(L-V de 8:00 h – 18:00 h)
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PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS (TR500A)
Supostos excepcionais de baixada da facturación
Altas realizadas ao longo do ano 2019
A baixada de facturación calcularase comparando a facturación media mensual
dos meses con actividade do ano 2019 coa facturación media dos doce meses
do ano 2020
Altas entre o 01/01/2020 e o 31/03/2020
A baixada de facturación calcularase comparando a facturación media mensual

dos meses con actividade do primeiro trimestre do 2020 coa media mensual
dos tres trimestres restantes do ano 2020

Medios válidos para acreditar baixada de facturación
o Declaración de IVE anual (modelo 390) dos anos
2019 e 2020
Calquera dos seguintes →
o Declaracións trimestrais de IVE (modelos 303)
o Declaración trimestral do IRPF (modelo 130) do IV
trimestre do ano 2019 co IV trimestre do ano 2020

Estimación directa:

Copias, referidas aos períodos de comparación, de:
o Libro de facturas emitidas e recibidas
Calquera dos seguintes → o Libro diario de ingresos e gastos
o Libro rexistro de ventas e ingresos
o Libro de compras e gastos
o Calquera outra forma admitida en dereito

Estimación obxectiva
ou módulos:

Compromisos principais
Manter a alta durante 2 meses desde a publicación da orde de axudas**
Cumprir coas medidas de publicidade da axuda e cofinanciamento
Presentar os indicadores de resultados que se lle soliciten
Someterse a actuacións de control, comprobación e inspección que se determinen

** Exceptúanse do cumprimento deste requisito as persoas autónomas de tempada.
Máis información:

oficinadoautonomo.gal

900 815 600
(L-V de 8:00 h – 18:00 h)

