
Xunto co informe de vida laboral e bases de cotización, este ano inclúese na campaña anual un
informe complementario, “Información de interese da súa cotización á Seguridade Social no
ano 2018”, con datos relativos ás súas cotas á Seguridade Social como traballador por conta
allea, un gráfico evolutivo das bases de cotización, a súa situación como empregador de fogar,
as situacións de incapacidade temporal e outros datos de interese.

Non recibirán este informe complementario os traballadores que cotizasen en empresas ou
 organismos non incorporados en 2018 ao Sistema de Liquidación Directa de cotizacións, como
son determinados organismos públicos, empresas do réxime especial da Seguridade Social da
minería do carbón e do sistema especial de manipulación e empaquetado de tomate fresco.

O informe estrutúrase, en función do seu contido, en seis apartados. A continuación descríbese
a información proporcionada en cada un deles.

A súa cotización como traballador por conta allea durante o ano 2018

Este apartado mostra datos económicos anuais agregados, relacionados coa cotización
 realizada pola empresa ou empresas onde vostede figurou en situación de alta durante polo
 menos un día como traballador por conta allea no ano 2018, diferenciando cada un dos
seguintes réximes: xeral, agrario por conta allea e especial do mar.

Estes datos fan referencia:

• ás bases de cotización comunicadas pola empresa ou empresas nas que vostede estivo
de alta. 

• ás cotas de liquidacións presentadas en prazo calculadas pola Tesourería Xeral da
 Seguridade Social a partir da información dispoñible neste organismo, coa
desagregación das cotas a cargo do traballador e da empresa. Non se contabilizan as
cotas das liquidacións presentadas do colectivo de artistas do réxime xeral.

Información gráfica. “Evolución das súas bases de cotización por continxencias comúns”

O gráfico de liñas mostra, por cada réxime, a evolución mensual das súas bases de cotización
por continxencias comúns. Cada liña agrupa a información mensual acumulada respecto de
cada un dos réximes indicados no apartado anterior.

Datos como empregador do sistema especial para empregados de fogar

No caso de que tivese contratados no ano 2018 traballadores encadrados no sistema especial
para empregados de fogar, amosarase este apartado con información relativa á súa condición
de empregador  como titular do fogar familiar. 

Detállanse os empregados de fogar que mantiveron unha relación contractual durante polo
menos un día no ano 2018, identificando cada código de conta de cotización no que vostede
figure como titular. Infórmase tamén sobre o número da Seguridade Social (NSS) do
 empregado, o seu nome e apelidos, días de alta no ano e de forma acumulada as retribucións
declaradas correspondentes a este período.

NOTA EXPLICATIVA DO INFORME “INFORMACIÓN DE INTERESE DA SÚA COTIZACIÓN
NO ANO 2018”
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Situacións de incapacidade temporal

Inclúe información da que dispón a Tesourería Xeral da Seguridade Social sobre os períodos
de baixa médica no ano 2018 durante a súa condición de persoa traballadora por conta allea.
Detállase o código ou códigos de conta de cotización da correspondente empresa, con
 indicación do período e continxencia da que deriva a incapacidade temporal (continxencia
común ou continxencia profesional).

No inclúe información de réximes por conta propia ou do colectivo de artistas do réxime xeral.

Maternidade/Paternidade/Risco durante o embarazo/lactación

No suposto de que fose perceptor de prestacións económicas por maternidade, paternidade,
risco durante o embarazo ou durante a lactación natural ao logo do ano 2018, sinálanse os
 períodos e o código de conta de cotización da empresa na que figuraba en alta.  

No inclúe información de réximes por conta propia ou do colectivo de artistas do réxime xeral.

Altas anuladas

Identifícanse, de existiren, as altas anuladas pola empresa ou empresas nas que figura de alta
durante o ano 2018.

Situación sobre o ingreso de cotas da Seguridade Social

A información deste apartado informa se vostede mantén débedas en calquera réxime nos que
figura como responsable do ingreso de cotas.


