Segell d’entrada:

BORRAR DATOS DECLARACIÓN

Declaració sobre els rendiments
d’activitats econòmiques
En virtut de la prescripció que recull la Llei,
amb DNI

(nom

i

cognoms),

i número d’afiliació a la Seguretat Social

declaro, en la

meva condició de treballador/a autònom/a els rendiments de les activitats econòmiques, les quals es detallen tot seguit.

Activitats econòmiques realitzades i rendiments obtinguts
Activitats realitzades

Exercici

1

1

2

2

Ingressos íntegres

Ingressos d’explotació
Altres ingressos (incloses subvencions i altres transferències)
Autoconsum de béns i serveis
Total ingressos computables (2+ 3 + 4)

3

3

4
5

Despeses reportades

Consums d’explotació sous i salaris

Seg. Social a càrrec de l’empresa (incloses les cotitzacions de la persona titular)

4

0,00

6

6

8

8

7

Altres despeses de personal
Arrendaments i cànons

5

7

9

9

Reparacions i conservació

10

10

Altres serveis exteriors

12

12

14

14

Serveis de professionals independents

11

Tributs

11

13

Despeses financeres

Amortitzacions, dotacions de l’exercici

13

15

Altres despeses de difícil justificació

15

16

Total despeses reportades (6 a 17)

16

17

Rendiment net

Ingressos íntegres menys despeses reportades (5 - 18)

% de rendiment net sobre els ingressos íntegres (19/5 * 100)

0,00

17

18

0,00

18

0,00

19

0,00

19

0,00

20

0,00

20

0,00

Declaro sota la meva responsabilitat que són certes les dades consignades en aquesta declaració i que, a data d’avui, les dades declarades continuen vigents, i que Asepeyo Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151 m’ha informat que en cas de resultar incertes es reserva el dret de reclamar la prestació que hagi tingut lloc.
Signatura

.

de/d’

de 20

De conformitat amb el que estableix la LOPD, Asepeyo Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151, us informa que les vostres dades seran incorporades a diversos fitxers amb l’única finalitat de desenvolupar les gestions pròpies com a entitat col·laboradora de la Seguretat Social. Les dades facilitades només podran ser comunicades a tercers autoritzats, els que col·laborin directament en el compliment de
la finalitat abans indicada, o bé en els supòsits legalment previstos. Podeu exercir els vostres drets a través de l’adreça electrònica asepeyo@asepeyo.cat; contactant amb el nostre Servei d’Atenció a l’Usuari (902
151 002); escrivint a Asepeyo, Via Augusta núm. 36, 08006 · Barcelona, i/o presentant-vos en un dels nostres centres assistencials.

DC0004/15 català

Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151

Grup o epígraf IAE
(de l’activitat principal en cas de realitzar-se activitats del mateix grup)
(adjunteu el certificat de l’Agència Tributària sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques)

Exercici

Instruccions per emplenar les dades
Declaració sobre els rendiments d’activitats econòmiques

NOM I COGNOMS

Consigneu nom i cognoms del treballador/a autònom/a que declara la causa de la sol·licitud de reconeixement al dret a la prestació per cessament de l’activitat.

DNI

Consigneu el número complet del DNI, passaport o targeta d’estranger del treballador/a autònom/a que declara la causa de sol·licitud de reconeixement al dret a la prestació per cessament de l’activitat.

Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151

NÚMERO D’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

Consigneu el número complet d’afiliació a la Seguretat Social del treballador/a autònom/a que declara la causa de sol·licitud de reconeixement
al dret a la prestació per cessament de l’activitat.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES PORTADES A TERME I RENDIMENTS OBTINGUTS

Exercici. Consigneu l’exercici o els exercicis consecutius i complets, no podent computar en cap cas el primer any de l’inici de l’activitat.

Activitats realitzades. consigneu el grup o l’epígraf de l’Impost d’Activitats econòmiques de l’activitat principal. En cas de realitzar activitats del
mateix grup (adjunteu el certificat de l’Agència Tributària sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques).

Ingressos íntegres. Consigneu els imports dels ingressos corresponents a cada exercici, segons els epígrafs citats,
2. Ingressos d’explotació
3. Altres ingressos (incloses subvencions i altres transferències)
4. Autoconsum de béns i serveis
5. Total ingressos computables, com la suma dels imports anteriors (caselles 2+3+4)

Despeses reportades. Consigneu els imports dels ingressos corresponents a cada exercici, segons els epígrafs esmentats.
6. Consum d’explotació
7. Sous i salaris
8. Seguretat Social a càrrec de l’empresa (incloses les cotitzacions de la persona titular)
9. Altres despeses del personal
10. Arrendaments i cànons
11. Reparacions i conservació
12. Serveis de professionals independents
13. Altres serveis exteriors
14. Tributs
15. Despeses financeres
16. Amortitzacions, dotacions de l’exercici
17. Altres despeses de justificació difícil
18. Total despeses reportades, com la suma dels imports anteriors (caselles de 6 a 17)

Rendiment net. Consigneu,

19. Ingressos íntegres menys despeses reportades (casella 5 menys la 18)
20. % de rendiment net sobre els ingressos íntegres (casella 19 dividida per la casella 5, i multiplicat per 100)

DATA I SIGNATURA
Consigneu al peu del document el dia, el mes i l’any de presentació. El treballador/a autònom/a declarant ha de signar l’original.

