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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
11637

Ordre ESS/2098/2014, de 6 de novembre, per la qual es modifica l’annex de
l’Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s’aprova el model de rebut
individual de salaris.

Aquesta Ordre té per objecte aprovar un nou model de rebut individual justificatiu del
pagament de salaris, per donar compliment específicament al que preveu el segon
paràgraf de l’article 104.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que va ser afegit, amb efectes d’1 de
gener de 2013, per la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost,
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.
L’esmentat article 104.2 de la Llei general de la Seguretat Social determina el següent:
«L’empresari ha de descomptar als treballadors, en el moment de fer-los efectives les
retribucions, l’aportació que correspongui a cadascun d’ells. Si no efectua el descompte
en aquest moment, no el pot fer amb posterioritat, i està obligat a ingressar la totalitat de
les quotes al seu càrrec exclusivament.
En els justificants de pagament de les retribucions esmentades, l’empresari ha
d’informar els treballadors de la quantia total de la cotització a la Seguretat Social i indicar,
d’acord amb el que estableix l’article 103.2, la part de la cotització que correspon a
l’aportació de l’empresari i la part corresponent al treballador, en els termes que es
determinin reglamentàriament.»
Fins ara, en els rebuts de salaris dels treballadors únicament constaven la base de
cotització i el tipus de retenció corresponents a l’aportació del treballador, però no la
determinació de l’aportació de l’empresari. En conseqüència i, a l’empara del que preveu
l’article 29.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, que indica que «el full de salaris s’ha d’ajustar al model
que aprovi el Ministeri de Treball i Seguretat Social» (avui d’Ocupació i Seguretat Social),
es procedeix a la modificació de l’annex de l’Ordre ministerial de 27 de desembre de 1994,
per la qual s’aprova el model de rebut individual de salaris.
En el procés de la seva tramitació, l’Ordre s’ha sotmès a l’informe previ de les
administracions públiques implicades, així com a consulta dels interlocutors socials.
En virtut d’això, en ús de les facultats conferides, d’acord amb el Consell d’Estat,
disposo:
Article únic. Modificació de l’Ordre ministerial de 27 de desembre de 1994, per la qual
s’aprova el model de rebut individual de salaris.
L’annex de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s’aprova el model de rebut
individual de salaris, queda modificat en els termes següents:

Pàg. 1
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Pàg. 2

REBUT INDIVIDUAL JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT DE SALARIS
Empresa:
Domicili:
CIF:
CCC:

Treballador:
NIF:
Núm. afil. Seguretat Social:
Grup professional:
Grup de cotització:

Període de liquidació: del........ de....................... al........ de.......................de 20…..

Total dies

.

I. MERITACIONS
IMPORT
TOTAL
1. Percepcions salarials
Salari base........................................................................................
____________________
Complements salarials
_____________________________........................................................................... ____________________
_____________________________........................................................................... ____________________
_____________________________........................................................................... ____________________
Hores extraordinàries.......................................................................... ____________________
Hores complementàries (contractes a temps parcial)..........................
Gratificacions extraordinàries............................................................
____________________
____________________
Salari en espècie...............................................................................
2. Percepcions no salarials
Indemnitzacions o abonament de despeses
_______________________________...................................................................... ____________________
Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
_______________________________...................................................................... ____________________
Indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments
_______________________________...................................................................... ____________________
Altres percepcions no salarials
_______________________________...................................................................... ____________________
____________________
A. TOTAL MERITAT.............. ................................
I. DEDUCCIONS
1. Aportació del treballador a les cotitzacions a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta
%
____________________
Contingències comunes..................................................
____________________
Atur.......................................................................
____________________
Formació professional.....................................................
____________________
Hores extraordinàries......................................................
TOTAL APORTACIONS...................................................................
____________________ ____________________
____________________
2. Impost sobre la renda de les persones físiques.............
3. Bestretes.............................................................................................. ____________________ ____________________
____________________
4. Valor dels productes rebuts en espècie......................................
5. Altres deduccions............................................................................... ____________________
B. TOTAL A DEDUIR.............. ................................. ____________________
.................................
LÍQUID TOTAL A PERCEBRE (A – B)…………. ................................. ____________________
............. de.................................... de 20......
Signatura i segell de l'empresa
HO HE REBUT
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Pàg. 3

DETERMINACIÓ DE LES BASES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I CONCEPTES DE RECAPTACIÓ
CONJUNTA I DE LA BASE SUBJECTA A RETENCIÓ DE L'IRPF I APORTACIÓ DE L'EMPRESA
CONCEPTE
1. Contingències comunes
Import remuneració
mensual.............................
Import prorrata pagues
extraordinàries..................

BASE

TIPUS

APORTACIÓ
EMPRESA

____________________
____________________
TOTAL....................

_________________________

________________________

2. Contingències
AT i EP .........................
professionals i conceptes Atur......................
_________________________
de recaptació
Formació professional....
conjunta......
Fons Garantia Salarial.. .
3. Cotització addicional hores extraordinàries........ _________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

_________________________

4. Base subjecta a retenció de
l'IRPF......................

Disposició transitòria única.
pagament de salaris.

________________________

Adaptació al nou model de rebut individual justificatiu del

En el termini de sis mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre les
empreses han d’adaptar al nou model que s’aprova els models de rebut de salaris que
estiguin utilitzant de conformitat amb el que disposa l’article 1 de l’Ordre de 27 de
desembre de 1994.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.7a de la Constitució
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació
laboral sense perjudici de la seva execució per les comunitats autònomes.
Disposició final segona.

Facultats d’aplicació.

Es faculta la Secretaria d’Estat d’Ocupació per dictar les disposicions necessàries per
a l’aplicació d’aquesta Ordre.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 6 de novembre de 2014.–La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima
Báñez García.
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