BORRAR DATOS DECLARACIÓN

Selo de entrada:

Declaración sobre os rendementos
de actividades económicas

En virtude da prescrición recollida no Real Decreto Lei 8/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade
Social, (nome e apelidos),
con
DNI
e número de afiliación á Seguridade Social
declaro, na
miña condición de traballador/a autónomo/a os rendementos de actividades económicas que a continuación se especifican.
Actividades económicas realizadas e rendementos obtidos
Exercicio

Exercicio

Actividades realizadas
Grupo ou epígrafe I.A.E.
(da actividade principal no caso de realizarse actividades do mesmo grupo)
(achegar certificado da Axencia Tributaria sobre o Imposto de Actividades Económicas)

1

1

2

2

3

3

4

4

Ingresos de explotación
Outros ingresos (incluídas subvencións e outras transferencias)
Autoconsumo de bens e servizos
Total ingresos computables (2 + 3 + 4)

5

0,00

5

0,00

Gastos devengados
Consumos de explotación

6

6

Soldos e salarios

7

7

Seg. Social a cargo da empresa (incluídas cotizacións do titular)

8

8

Outros gastos de persoal

9

9

Arrendamentos e canons

10

10

Reparacións e conservación

11

11

Servizos de profesionais independentes

12

12

Outros servizos exteriores

13

13

Tributos

14

14

Gastos financieros

15

15

Amortizacións, dotacións do exercicio

16

16

Outros gastos de difícil xustificación

17

17

Total gastos devengados (6 a 17)

18

0,00

18

0,00

Ingresos íntegros menos gastos devengados (5 - 18)

19

0,00

19

0,00

% de rendemento neto sobre os ingresos íntegros (19 / 5 * 100)

20

0,00%

20

Rendemento neto

0,00%

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos que se consigan na presente declaración e que, ao día da data, os
datos declarados seguen sendo vixentes, informándome por parte de Asepeyo Mutua Colaboradora coa Seguridade Social nº 151,
que no caso de resultar incertos a mesma resérvase o dereito de reclamación da prestación a que tivese dado lugar.
Firma

En

a

de

de 20

DC004/11-15

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Ingresos íntegros

De conformidade co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, Asepeyo, Mutua Colaboradora da Seguridade Social, número 151, con NIF G-08215824 e domicilio en
Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, infórmate de que os datos facilitados serán tratados por Asepeyo sobre a base legal (artigos 80 e 82 do Real Decreto Lexislativo 8/2015) de interese público no cumprimento
das funcións que lle son propias como mutua colaboradora coa Seguridade e Social e, en concreto, coa finalidade de xestionar a túa solicitude de prestación, realizar comunicacións e notificacións ao respecto e,
no seu caso, efectuar o abono da prestación solicitada.
Así mesmo, informámoste de que poderás recibir notificacións e avisos do estado da túa prestación a través de SMS enviados ao teu número de teléfono móbil. Os teus datos conservaranse durante o prazo
mínimo de conservación establecido pola lexislación vixente e, en todo caso, ata a finalización do último prazo de prescrición das accións penais e civís, así como das sancións administrativas que procedan, sen
prexuízo do seu debido bloqueo. En virtude dos supostos legalmente previstos, os teus datos poderán ser comunicados aos organismos públicos competentes en materia de control, xestión e/ou supervisión da
prestación:
• Considerando o carácter retributivo da prestación, para os efectos da declaración do IRPF de Asepeyo, deberás comunicar o importe da mesma á Axencia Tributaria.
• Ao INSS, para a xestión das prestacións, de acordo coas disposicións legais.
Adicionalmente, informámoste de que, no caso de que fose necesario para a xestión do teu expediente, poderán ter acceso aos teus datos terceiros que prestan servizos a Asepeyo, tales como peritos médicos,
peritos técnicos, investigadores privados, avogados, procuradores, provedores informáticos e provedores de custodia, destrución e dixitalización de documentación. Os teus datos só serán tratados por estes provedores para a prestación do servizo contratado.
Con carácter xeral, informámoste que podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e/ou portabilidade por calquera dos medios habilitados que teñan por obxecto acreditar e garantir
a túa identidade:
(i) Mediante solicitude electrónica realizada a través da Oficina Virtual de Asepeyo (previo rexistro).
(ii) Presentar unha solicitude asinada dixitalmente mediante certificado electrónico expedido por unha entidade acreditada por correo electrónico ao Servizo de Atención ao Usuario (asepeyo@asepeyo.es).
(iii) Persoalmente en calquera dos nosos centros asistenciais.
Tamén podes transmitir ao DPD de Asepeyo (dpd@asepeyo.es) calquera consulta, suxestión e/ou reclamación sobre o tratamento dos teus datos persoais. En todo caso, tes dereito a presentar unha reclamación
ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridade competente en materia de protección de datos, a través da súa sede electrónica ou mediante escrito dirixido á sede do devandito organismo.

Instrucións para cubrir o impreso
Declaración sobre os rendementos de actividades económicas

NOME E APELIDOS
Consigne o nome e apelidos do traballador/a autónomo/a que declara a causa de solicitude de recoñecemento ao dereito á prestación por cesamento
de actividade.

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

DNI
Consigne o número completo do DNI, Pasaporte ou Tarxeta de Estranxeiro do traballador/a autónomo/a que declara a causa de solicitude de
recoñecemento ao dereito á prestación por cesamento de actividade.
NÚMERO DE AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL
Consigne o número completo de afiliación á Seguridade Social ou número de Afiliación, do traballador/a autónomo/a que declara a causa de solicitude
de recoñecemento ao dereito á prestación por cesamento de actividade.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS E RENDEMENTOS OBTIDOS
Exercicio. Consigne o exercicio ou os exercicios consecutivos e completos, non podendo computar en ningún o primeiro ano de inicio de actividade
Actividades realizadas. Consigne o Grupo ou epígrafe do Imposto de Actividades Económicas, da actividade principal no caso de realizarse actividades
do mesmo grupo (achegar Certificado da Axencia Tributaria sobre o imposto de Actividades Económicas)
Ingresos íntegros. Consigne os importes dos ingresos correspondentes a cada exercicio, segundo os epígrafes referidos,
2. Ingresos de explotación
3. Outros ingresos (incluídas subvencións e outras transferencias)
4. Autoconsumo de bens e servizos
5. Total ingresos computables, como suma dos importes anteriores (espazos 2+3+4)
Gastos devengados. Consigne os importes dos ingresos correspondentes a cada exercicio, segundo os epígrafes referidos,
6. Consumos de explotación
7. Soldos e salarios
8. Seg. Social a cargo da empresa (incluídas cotizacións do titular)
9. Outros gastos de persoal
10. Arrendamentos e canons
11. Reparacións e conservación
12. Servizos de profesionais independentes
13. Outros servizos exteriores
14. Tributos
15. Gastos financeiros
16. Amortizacións, dotacións do exercicio
17. Outros gastos de difícil xustificación
18. Total ingresos computables, como suma dos importes anteriores (espazos de 6 a 17)
Rendemento neto. Consigne,
19. Ingresos íntegros menos gastos devengados (espazo 5 menos 18)
20. % de rendemento neto sobre os ingresos íntegros (espazo 19 dividido por espazo 5 multiplicado por 100)
DATA E SINATURA
Consigne ao pé do documento o día, mes e ano no que se presenta o documento, asinando orixinal por parte do traballador/a autónomo/a declarante.

