BORRAR DATOS DECLARACIÓN

Sarrerako zigilua:

Jarduera ekonomikoen etekinen aitorpena

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onesten duen 8/2015 Errege Lege-Dekretuan jasotako preskripzioa betez,
, (izen-abizenak),
NAN zenbaki
eta Gizarte Segurantzako
afiliazio-zenbakia izanik, langile autonomo bezala hurrena zehazten diren jarduera ekonomikoen etekinak azaltzen ditut..
Burututako jarduera ekonomikoak eta lortutako etekinak
Ekitaldia

Ekitaldia

Burututako jarduerak
EJZ-ko epigrafe edo taldea
(jarduera nagusiarena talde bereko jarduerak burutzen badira)
(atxikitu Espainiako Zerga Agentziaren Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren agiria)

1

1

2

2

3

3

4

4

Ustiapenaren diru-sarrerak
Bestelako diru-sarrerak (diru laguntzak eta bestelako transferentziak barne)
Ondasun eta zerbitzuen autokontsumoa
Diru-sarrera konputagarriak guztira (2 + 3 + 4)

5

0,00

5

0,00

Sortutako gastuak
Ustiapenaren kontsumoak

6

6

Soldatak eta ordainsariak

7

7

Enpresak ordaindutako gizarte-segurantza (titularraren kotizazioak barne)

8

8

Bestelako langileria gastuak

9

9

Errentamenduak eta kanonak

10

10

Konponketak eta kontserbazioa

11

11

Profesional independenteen zerbitzuak

12

12

Bestelako kanpoko zerbitzuak

13

13

Tributuak

14

14

Gastu finantzarioak

15

15

Amortazioak, ekitaldiko ordainketak

16

16

Bestelako gastu frogagaitzak

17

17

Sortutako gastuak guztira (6 a 17)

18

0,00

18

0,00

Diru-sarrerak guztira ken sortutako gastuak (5 - 18)

19

0,00

19

0,00

Etekin garbiaren ehunekoa diru-sarreren guztizkoarekiko (19 / 5 * 100)

20

0,00%

20

Etekin garbia

0,00%

Nire erantzukizunpean adierazten dut benetakoak direla honako aitorpenean adierazten diren datu guztiak eta gaurko egunean datuak
oraindik indarrean daudela, Asepeyo-k, 151 zenbakidun Mutualitatea Gizarte Segurantzarekin elkar lanean, jakinarazi didalarik honako
datuak benetakoak ez direla egiaztatzen bada berak emandako prestazioa erreklamatzeko eskubidea izango duela.
Sinadura
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Diru-sarrerak guztira

Datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen legedian ezarritakoarekin bat, Asepeyo-k, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuak (151. zenbakia, IFZ G-08215824 duena eta helbidea Vía
Augusta 36, 08006 Bartzelonan duena) jakinarazten dizu emandako datuak Asepeyo-k erabiliko dituela interes publikoaren legezko oinarriaren gainean (Legegintzako Errege Dekretuaren 80 eta 82. artikuluak),
Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua gisa dagozkion eginkizunak betetzeko eta, zehazki, zure prestazio-eskaera kudeatzeko, horren inguruko komunikazioak eta jakinarazpenak egiteko eta, hala
badagokio, eskatutako prestazioa ordaintzeko.
Halaber, jakinarazten dizugu zure prestazioaren egoerari buruzko jakinarazpenak eta oharrak jaso ahal izango dituzula zure telefono mugikorraren zenbakira bidalitako SMS bidez. Zure datuak indarrean dagoen
legeriak ezarritako gutxieneko kontserbazio-epean zehar gordeko dira, eta, nolanahi ere, akzio penalen eta zibilen preskripzio-epea amaitu arte, bai eta aplikagarri diren administrazio-zehapenak amaitu arte ere,
horren beharrezko blokeoari kalterik egin gabe. Legez aurreikusitako kasuen arabera, zure datuak prestazioa kontrolatu, kudeatu eta/edo gainbegiratzearen arloan eskudunak diren erakunde publikoei jakinarazi
ahal izango zaizkie:
• Prestazioaren ordainsari-izaera kontuan hartuta, Asepeyo-ren PFEZren aitorpenaren ondorioetarako, haren zenbatekoaren berri eman behar diozu Zerga Agentziari.
• GSINri, prestazioak kudeatzeko, legez aurreikusitakoarekin bat.
Halaber, jakinarazten dizugu, zure espedientea kudeatzeko beharrezkoa bada, Asepeyo-ri zerbitzuak ematen dizkioten hirugarrenek zure datuak eskuratu ahal izango dituztela, hala nola peritu medikoak, peritu teknikoak, ikertzaile pribatuak, abokatuak, prokuradoreak, informatika-hornitzaileak eta dokumentazioa gorde, suntsitu eta digitalizatzeko hornitzaileak. Hornitzaile horiek kontratatutako zerbitzua emateko soilik tratatuko
dituzte zure datuak.
Oro har, jakinarazten dizugu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta/edo eramateko eskubideak erabil ditzakezula zure nortasuna egiaztatu eta bermatzeko gaitutako bitartekoetakoren
baten bidez:
(i) Asepeyo Bulego Birtualaren bidez (erregistroa egin ondoren) egindako eskaera telematikoaren bidez.
(ii) Erabiltzaileentzako Arreta-zerbitzuari (asepeyo@asepeyo.es) posta elektronikoz egiaztatutako erakunde batek emandako ziurtagiri elektronikoaren bidez digitalki sinatutako eskabidea aurkeztuz.
(iii) Gure laguntza zentroetan bertan zuzenean.
Era berean, Asepeyo-ko datuak babesteko ordezkariari (dpd@asepeyo.es) zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko edozein kontsulta, iradokizun eta/edo erreklamazio bidal diezaiokezu. Edozein kasutan,
Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (AEPD) datuak babesteko eskumena duen agintaritzaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu, egoitza elektronikoaren bidez edo erakunde horretako egoitzara
bidalitako idazki baten bidez.

Betetzeko jarraibideak
Jarduera ekonomikoen etekinen aitorpena
IZEN-ABIZENAK
Idatzi jarduera-uztearengatik prestazio-eskubidearen eskaeraren arrazoia aitortzen duen langile autonomoaren izen-abizenak.
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NAN
Idatzi jarduera-uztearengatik prestazio-eskubidearen eskaeraren arrazoia aitortzen duen langile autonomoaren NAN, pasaporte edo atzerritar txartelaren
zenbaki osoa.
GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIO-ZENBAKIA
Idatzi jarduera-uztearengatik prestazio-eskubidearen eskaeraren arrazoia aitortzen duen langile autonomoaren gizarte segurantzako afiliazio-zenbaki
osoa edo afiliazio zenbakia.
BURUTUTAKO JARDUERA EKONOMIKOAK ETA LORTUTAKO ETEKINAK
Ekitaldia. Idatzi ekitaldia edo jarraiko ekitaldi osoak, ezin izango delarik jarduera-hasieraren lehenengo urtea konputatu
Burututako jarduerak. Idatzi Jarduera Ekonomikoen Zergako talde edo epigrafea, jarduera nagusiarena talde bereko jarduerak burutzen badira (atxikitu
Espainiako Zerga Agentziaren Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren agiria)
Diru-sarrerak guztira Idatzi ekitaldi bakoitzari dagozkion diru-sarrera, adierazitako epigrafeen arabera,
2. Ustiapenaren diru-sarrerak
3. Bestelako diru-sarrerak (diru laguntzak eta bestelako transferentziak barne)
4. Ondasun eta zerbitzuen autokontsumoa
5. Diru-sarrera konputagarriak guztira, aurreko zenbatekoen batuketa gisa (2+3+4 laukiak)
Sortutako gastuak. Idatzi ekitaldi bakoitzari dagokion diru-sarrera, adierazitako epigrafeen arabera,
6. Ustiapenaren kontsumoak
7. Soldatak eta lansariak
8. Enpresak ordaindutako gizarte-segurantza (titularraren kotizazioak barne)
9. Bestelako langileria gastuak
10. Errentamenduak eta kanonak
11. Konponketak eta kontserbazioa
12. Profesional independenteen zerbitzuak
13. Bestelako kanpoko zerbitzuak
14. Tributuak
15. Gastu finantzarioak
16. Amortizazioak, ekitaldiko ordainketak
17. Bestelako gastu frogagaitzak
18. Sortutako gastuak guztira, aurreko zenbatekoen batuketa gisa (6tik 17ra laukiak)
Etekin garbia. Idatzi,
19. Diru-sarrerak guztira ken sortutako gastuak (5. laukia ken 18. laukia)
20. Etekin garbiaren ehunekoa diru-sarreren guztizkoarekiko (19. laukia zati 5. laukia bider 100)
DATA ETA SINADURA

