Registre en un altre organisme receptor

Declaració de rendes
Abans d'emplenar aquest imprès llegiu atentament la informació que figura al dors.
Anual per a subsidi de majors de 52 anys
amb variació de rendes(2)

Anual per a subsidi de majors de 52
anys sense variació de rendes(1)

Altres prestacions (3)

1. Dades personals
Nom

1r cognom

DNI o NIE

2n cognom

Data de la sol·licitud		

2. Dades relatives a la variació

(Només dades del titular en cas de subsidis per a majors de 52 anys)

Si han variat les vostres rendes, els familiars a càrrec o les rendes dels vostres fills/es o del vostre cònjuge, si s'escau, empleneu les següents dades
corresponents al primer mes en què s'hagi produït aquesta circumstància.
DADES
DNI o NIE
1r cognom
2n cognom
Nom
Data de naixement

TITULAR

CÒNJUGE

SÍ

Continuen al seu càrrec
Treball/pensions
Capital mobiliari

FILL/A 01

No

SÍ

No

FILL/A 02

SÍ

FILL/A 03

No

SÍ

No

Capital immobiliari
Activitats professionals/agràries
Altres rendes

0,00

TOTAL RENDES

0,00

0,00

0,00

0,00

DATA VARIACIÓ

Diligènciade
dedocumentació
documentació
presentada
eneleltràmit
tràmit
delalasol·licitud
sol·licitud(espai
(espai
reservat
per al
Servei
Públic
d’Ocupació
(Espai
reservat perEstatal
al SEPE)
Diligència
de
documentació
presentada
reservat
per al Servei
Públic
d’Ocupació
Estatal)
Diligència
presentada
al en
tràmit
de la de
sol·licitud
DOCUMENTS

ACARAT

Observacions

REBUT

REQUERIT

(Espai reservat per al SEPE)

S'expedeix aquesta diligència de verificació de les dades que consten en aquest imprès i les que apareixen als documents aportats.
En cas que se us sol·liciti l'aportació de documentació, disposeu, segons el que estableix l'art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 d'abril, d'un termini de 15 dies per presentar-la i,
transcorregut aquest termini, es modificarà o es suspendrà el dret d'acord amb el que preveu l'art. 231.1 b) del TRLGSS, independentment que es pugui reprendre després
de la seva presentació.
PROTECCIÓ DE DADES- Aquesta declaració recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d'un tractament realitzat pel Servei
Públic d'Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016. La finalitat del tractament és la realització de
les funcions derivades de la declaració, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l'accés,
rectificació, oposició o supressió de les seves dades.

Data de presentació de la declaració i signatura de la persona interessada

Data de presentació de la declaració i signatura de la persona receptora

a

a

Signat:

de/d’

de 20

Segell de la unitat

de/d’

de 20

Signat:

Per obtenir informació sobre l'estat de la tramitació del procediment podeu adreçar-vos a https://sede.sepe.gob.es o als telèfons d’atenció a la ciutadania.

Informació per a l'emplenament de la declaració
PER MANTENIR EL SUBSIDI PER A MAJORS DE 52 ANYS, ANUALMENT HAUREU DE PRESENTAR
UNA DECLARACIÓ DE LES VOSTRES RENDES.
(1) Marqueu aquesta opció si no han variat les vostres rendes des de la sol·licitud del subsidi o l’última declaració o si ho han
fet per un import inferior al 75 % del salari mínim interprofessional (SMI)vigent, excloses dues pagues extraordinàries.Heu
d’emplenar únicament nom i cognoms, DNI/NIE i signatura.
(2) Marqueu aquesta opció si han variat les vostres dades.

PER ACREDITAR EL MANTENIMENT DELS REQUISITS EXIGITS, HEU DE DECLARAR QUALSEVOL VARIACIÓ DE RENDES I/O FAMILIAR QUE S'HAGI PRODUÏT.
(3) Marqueu aquesta opció si, en el cas de la prestació contributiva, els fills/es obtenen rendes superiors al SMI, o si, en el
cas del subsidi d'atur o la renda activa d'inserció, han variat les vostres rendes o les obtingudes pels membres de la unitat
familiar per un import superior al 75 % del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, o si han variat
els familiars al vostre càrrec.

Rendes a declarar per mantenir el requisit de carència de rendes
ES TENEN EN COMPTE:
Treball/pensions:
••
••
••

El total de les rendes brutes del treball per compte d'altri, beques o altres ajudes similars.
L'import de la indemnització per l'extinció del contracte de treball que superi la indemnització legal.
Els ingressos bruts de tota mena de pensions i prestacions, excepte la prestació de la Seguretat Social per fill/a a càrrec i
el cobrament anticipat de la deducció fiscal de la dona treballadora amb fills/es menors de 3 anys.

Rendes de capital mobiliari:
•• Els rendiments bruts dels comptes bancaris i les inversions financeres.
Rendes de capital immobiliari:
•• Els rendiments bruts dels béns

immobles arrendats, les imputacions de rendes de béns immobiliaris no arrendats i

diferents de l'habitatge habitual.

Rendes d'activitats professionals/agràries:
•• Es computen com a rendes el rendiment net reduït (ingressos menys despeses) dels diferents tipus d'activitats per compte
propi, així com l'import net de les subvencions a l'activitat agrària.

Altres rendes:
•• Inclou les rendes de les plusvàlues o els guanys patrimonials derivats de la venda de béns mobles i immobles, excepte
de l'habitatge habitual, premis de loteria o similars i el rendiment presumpte del patrimoni, fons d'inversió o plans de
jubilació, obtingudes per l'aplicació de la regla de càlcul que s'indica més endavant.

COM CALCULAR-LES:
Rendes periòdiques:
- Si es perceben mensualment, introduïu l'import percebut i la data en la qual es van obtenir.
- Si no es perceben mensualment, i la periodicitat és superior a l'any, introduïu el resultat de dividir l'import entre 12 mesos
i, si és inferior, entre el nombre de mesos a què correspongui, i indiqueu igualment la data en la qual es van obtenir.

Rendes percebudes en un pagament únic:
En cas d'alienació de béns immobles a excepció de l'habitatge habitual, rescat de plans de pensions, etc., introduïu el rendiment obtingut durant la percepció del subsidi, per la diferència entre el preu de transmissió i el d'adquisició, dividit entre
12 mesos, i indiqueu la data en la qual es va produir.
Altres guanys patrimonials obtinguts durant la percepció del subsidi. Introduïu l'import obtingut de la diferència entre el
guany i la pèrdua patrimonial dividit entre 12 mesos, i indiqueu la data en la qual es va obtenir l'esmentat guany.
Si des de la sol·licitud o declaració anterior disposeu de béns patrimonials, fons d'inversió mobiliària i immobiliària, fons o
plans de jubilació o qualsevol altra forma d'inversió de capital, a excepció del vostre habitatge habitual i dels béns les rendes
dels quals ja hagin estat computades, introduïu en "Altres rendes" el resultat d'aplicar el 50 % (quan el dret va néixer abans
del 15/07/2012) i el 100 % (quan el dret va néixer a partir del 15/07/2012) de l'interès legal dels diners vigents sobre el
valor del bé, fons o pla, dividit entre 12 mesos, i indiqueu la data en la qual s'ha d'imputar.

