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Erregistroa beste Erakunde hartzaile batean

Errenten aitorpena
Inprimaki hau bete aurretik, irakurri arretaz atzealdean dagoen informazioa.
52/55 urtetik gorakoentzako sorospenaren urteko zenbatekoa, errentan eta/edo familia-kargan aldaketarik izan ez dutenak (1)
52/55 urtetik gorakoentzako sorospenaren urteko zenbatekoa, errentan eta/edo familia-kargan aldaketarik izan dutenak (2)
Bestelako prestazioak (3)
Izen-abizenak		
NAN edo AIZ zenbakia

Eskaera data

Zure errentak, zure ardurapean dauden senide kopurua edo, hala badagokio, seme-alaben zein ezkontidearen errentak aldatu badira,
bete egoera hori gertatu den lehen hilabeteari dagozkion datuak.

Aldaketari dagozkion datuak
Datuak

Titularra

Ezkontidea

NAN edo AIZ
Lehen abizena
Bigarren abizena
Izena
Jaioteguna
Bere kargura jarraitzen dute

Bai

Ez

1. seme-alaba

Bai

Ez

2. seme-alaba

3. seme-alaba

Bai

Bai

Ez

Ez

Lana/pentsioak
Kapital higigarria
Kapital higiezina
Lanbide-/nekazaljarduerak
Bestelako errentak

0,00

ERRENTAK OSORA

0,00

0,00

0,00

0,00

ALDAKETAREN DATA

Eskaeraren izapidean aurkeztutako dokumentazioaren eginbidea

(Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak bete beharrekoa)

ERKATUTA

DOKUMENTUAK

JASOTA

BEHARREZKOA

Oharrak

Inprimaki honetan adierazitako datuen eta aurkeztutako dokumentuetan agertzen direnen baieztapenaren ondoko eginbidea luzatzen da.
Dokumentazioa aurkezteko eskatzen bazaio, apirilaren 2ko 625/85 Errege Dekretuko 25.1. artikuluan ezarritakoaren arabera, 15 eguneko epea izango du dokumentazio hori aurkezteko. Epe hori igaro ostean, eskubidea aldatu edo bertan behera geratuko da, urriaren 30eko Legegintzako 8/2015 Errege Dekretuak onartutako Gizarte
Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 299 b) artikuluan aurreikusten denaren arabera, dokumentazioa aurkeztu ondoren prestazioa berriro jasotzen hasteko
aukeraren kalterik gabe.
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Data eta eskatzailearen sinadura

, 20

(e)ko

Aitorpena aurkezteko data eta jasotzailearen sinadura

aren

(a)

, 20

(e)ko

aren

(a)

Sin.:
Unitatearen Zigilua
DATU-BABESA.- Izaera pertsonaleko datuak bilduko ditu eskaera honek, eta datu horiek, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zuzendaritza Orokorraren jabego den
fitxategian sartuko dira; jabe hori baimentzen duzu datuak automatizatuki tratatzeko, zure eskaeraren zergatitik eratorritako funtzioak kudeatzeko helburu bakarrarekin eta,
hala badagokio, abenduaren 26ko TAS/4231/2006 Aginduan adierazitako Erakundeei emateko, haren kudeaketa burutzeko. Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege
Organikoaren arabera, sarrera, zuzenketa, deuseztapen eta aurkakotasun eskubideak erabili ahalko dituzu.
Sin.:

www.sepe.es
Trabajamos para ti

901 11 99 99

Aitorpena betetzeko informazioa
52/55 urtetik gorakoentzako sorospena mantentzeko, urtero aurkeztu beharko duzu diru-sartzeen
aitorpena eta familia-unitateko kideena, kasuan-kasuan.
(1) Markatu aukera hau zure errentan eta familia-kargan aldaketarik egon ez bada sorospena eskatu zenuenetik edo azken
aitorpena egin zenuenetik, edota momentuko Lanbide Arteko Soldataren zenbatekoaren %75 baino gutxiago aldatu badira,
aparteko bi ordainsariak kenduta. Izen-abizenak, NAN zenbakia eta sinadura adierazi behar dituzu.
(2) Markatu aukera hau zure datuak, zure ezkontidearenak eta/edo 26 urtetik beherako seme-alabenak edo adin horretatik
gorako minusbaliatuenak, edota hartutako adingabeenak aldatu badira, baldin eta zurekin bizi badira edo ekonomikoki zure
ardurapean badaude.
Halaber, eskaera egin zenuenetik edo azken aitorpena egin zenuenetik zuk, zure ezkontideak edo seme-alabek errenta berriak
eskuratzen badituzue edo dagoeneko aitortutakoak egungo lanbide arteko soldataren %75 baino gehiago aldatzen badira,
aparteko bi ordainsariak kenduta, hala adierazi beharko duzu, baita horiek noiz jaso dituzun edo noiz aldatu diren ere.
2013/03/17 baino lehen sorospena jasotzen hasi ziren 52 edo 55 urtetik gorakoek haien errentetan izandako aldaketak aitortu beharko
dituzte soilik; data horretatik aurrera jasotzen duten 55 urtetik gorakoek, aldiz, beren errentek, ezkontidearenek eta/edo beren semealabenek izandako aldaketak aitortu beharko dituzte.

Eskatutako baldintzak mantentzen direla ziurtatzeko, errentetan eta/edo senideengan gertatu den edozein
aldaketa aitortu beharko duzu.
(3) Markatu aukera hau baldin eta, ordaindutakoaren araberako prestazioaren kasuan, seme-alabek lanbide arteko gutxieneko
soldata baino gehiagoko errentak jasotzen badituzte, edo, langabeziagatiko sorospenaren zein laneratzearen errenta aktiboaren
kasuan, zure errentak edota familia-unitateko kideenak lanbide arteko gutxieneko soldataren %75 baino gehiago aldatu badira
(aparteko ordainsariei dagokien zati proportzionala kenduta) edo zure ardurapeko senideak aldatu badira.

Ezaren baldintza mantentzeko aitortu beharreko errentak
Hauek hartuko dira kontuan:
Lana/pentsioak:

•
•
•

Besteren konturako lanaren, beken edo antzeko diru-laguntzen bidez jasotako errentak.
Kontratuaren iraizpenaren ondorioz jasotako kalte-ordainaren zenbatekoa, baldin eta legezko kalte-ordaina baino gehiagokoa bada.
Edozein motako pentsio edo prestazioen bitartez eskuratutako diru-sartze gordinak; ez dira hemen sartzen ardurapeko seme-alaba bakoitzeko Gizarte Segurantzak
ematen duen prestazioa eta 3 urtetik beherako seme-alabak dituen emakume langileak dagokion kenkari fiskalagatik aurretiaz kobratutako zenbatekoa.

Higigarrien kapitalaren errentak:

•

Banku-kontuen,

inbertsio finantzarioen eta alokatutako ondare higiezinen errendimendu gordina.

Higiezinen kapitalaren errentak:

•

Errentatutako

ondasun higiezinen etekin gordinak, errentatu ez diren eta ohiko etxebizitzatik kanpoko ondasun higiezinen errenten egozpenak.

Lanbide-/nekazal-jardueren errentak:

•

Errenta bezala norbere konturako jarduera
diru-laguntzen zenbateko garbia ere.

mota ezberdinen etekin garbi murriztua (sarrerak ken gastuak) zenbatuko da, baita nekazal jarduerarako

Bestelako errentak:

•

Ondasun

higigarri eta higiezinen salmentatik eratorritako gainbalioen eta ondarezko mozkinen errentak biltzen dituzte, ohiko etxebizitzarenak,

loteria-sariak edo antzekoak izan ezik, eta ondarearen, inbertsio-funtsen edo erretiroko planen ustezko etekina, aurrerago adierazten den
kalkuluaren arauaren ezarpenaren bidez jasotakoak.

Nola kalkulatu:
Aldizkako errentak:
- Hilero jasotzen badira, jasotako zenbatekoa eta jasotzeko data zehaztu ezazu.
- Hilero betetzen ez badira eta aldizkakotasuna urte bat baino gehiagokoa bada, orduan zenbatekoa zati 12 hilabete egin eta emaitza
idatzi; aldizkakotasuna urte bat baino gutxiagokoa bada, ordea, zati dagokion hilabete kopurua, eta adierazi jasotzeko data.
Ordainketa bakarrean jasotako errentak:
Ondasun higiezinen besterentzearen kasuan, ohiko etxebizitzarena, pentsio-planen berreskuratzea etab. izan ezik, sorospenaren
jasotzean zehar jasotako etekina bider eskualdaketaren eta eskuraketaren prezioaren arteko diferentzia, zati 12 hilabete
egindakoan jasotako emaitza bete, baita gertaeraren data ere.
Sorospena jasotzen den bitartean jasotako bestelako ondare-irabaziak. Ondare-irabaziaren eta ondare-galeraren arteko
diferentzia zati 12 hilabete egin eta idatzi emaitza, baita irabazi hori jasotzeko data ere.
Aurreko eskaera edo aitorpenetik ondarezko ondasunak, higigarrien eta higiezinen inbertsio-funtsak, erretiroko funtsak edo
planak edo beste edozein motatako kapital-inbertsio izanez gero, zure egoitza den ohiko etxebizitza eta dagoeneko zenbatu
diren errenten ondasunak kanpo, orduan "Bestelako errentak" eremuan hauxe bete: ondasunaren, funtsaren edo planaren
balioarengan indarrean dagoen diruaren legezko interesaren %50 (eskubidea 2012/07/15 baino lehen sortu zenean) eta %100
(eskubidea 2012/07/15 baino geroago sortu zenean) aplikatu, zati 12 hilabete, eta zenbateko hori egozteko data ere zehaztu.
Oharren atalean, aitorpena bideratzeko garrantzitsutzat hartzen duzun beste edozein datu bete, ahal bezain labur eta argi.

