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Sinatura En ___________________a ___de  ______________ de 20___ 

Declaración sobre os rendementos das actividades económicas nos 
casos de declaración do IRPF por estimación obxectiva 

Deben imprimirse todas as follas do formulario, incluída a información detallada sobre protección de datos. 

Ver no dorso a información detallada sobre protección de datos. 

Actividades económicas realizadas e rendementos obtidos 

En virtude da prescrición recollida no Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, que establece un sistema 
especifico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos, en cuxo 
artigo 332 se determina a forma de acreditación da situación legal de cesamento da actividade 
en cada un dos supostos taxados que se enumeran no artigo 331 do mesmo corpo legal, (nome e 
apelidos),      , con DNI    e número de 
afiliación á Seguridade Social     declaro, na miña condición de traballador/a 
autónomo/a, os rendementos das actividades económicas que a seguir se detallan, de 
conformidade coa miña declaración anual do IRPF na modalidade de estimación obxectiva nos 
exercicios correspondentes. 

Actividades realizadas 
Grupo ou epígrafe do IAE 
(da actividade principal en caso de realizar varias actividades do 
mesmo grupo) (Achegar o certificado da Axencia Tributaria sobre 
o Imposto de Actividades Económicas)

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

Gastos devindicados 
Consumos de explotación 

Soldos e salarios 

Seguridade Social a cargo da empresa (incluídas as cotizacións 

do titular) Outros gastos de persoal 

Arrendamentos e canons 

Reparacións e conservación 

Servizos de profesionais independentes 

Outros servizos exteriores 

Tributos 

Gastos financeiros 

Amortizacións, dotacións do exercicio 

Outros gastos de difícil xustificación 

Total gastos devindicados (6 a 17) 

Rendemento neto 
Ingresos íntegros menos gastos devindicados (5 – 18) 

% do rendemento neto sobre os ingresos íntegros (19/5 x 100) 

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos que se consignan na presente 
declaración e que, nesta data, os datos declarados seguen estando vixentes; ademais, manifesto 
que fun informado por Ibermutua, a mutua colaboradora coa Seguridade Social n.º 274, de que, 
no caso de resultar incertos estes datos, a mutua resérvase o dereito de reclamación da prestación 
a que dese lugar. 



Información detallada sobre protección de datos 
O asinante deste documento manifesta que os datos persoais son certos, e que os datos de terceiras persoas 
que se proporcionen cando corresponda deberán contar co consentimento destas despois de ser informadas. 
Responsable do tratamento: os datos persoais proporcionados son tratados por IBERMUTUA, mutua 
colaboradora coa Seguridade Social n.º 274 (IBERMUTUA), con domicilio en c/ Ramírez de Arellano, n.º 27, 
28043-Madrid, teléfono de contacto 900 233 333 e correo electrónico de contacto 
atencionalcliente@ibermutua.es. Pode contactar co delegado de protección de datos no enderezo de correo 
electrónico: dpd@ibermutua.es 
Finalidades do tratamento: os datos persoais son tratados para xestionar a relación con IBERMUTUA ou 
tramitar a súa solicitude ou expediente de prestacións. Estes datos son necesarios para os fins indicados. 
Lexitimidade: a base da licitude do tratamento dos datos persoais é o cumprimento das obrigas legais de 
IBERMUTUA na súa condición de mutua colaboradora coa Seguridade Social. 
Destinatarios dos datos: os datos persoais poderán serlles comunicados aos organismos da Seguridade 
Social, ás entidades incluídas no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas e a outros organismos da 
Administración Pública, en cumprimento dunha obriga legal. 
Prazo de conservación dos datos: os datos serán conservados durante o período de tempo necesario para 
tramitar a solicitude realizada e xestionar a prestación, así como o que se derive da aplicación da normativa 
reguladora das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social. 
Exercicio dos dereitos: pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición e, cando proceda legalmente, portabilidade, enviando unha comunicación a c/ Ramírez de Arellano, 
n.º 27, Madrid-28043 ou ao enderezo electrónico derechosdatospersonales@ibermutua.es, concretando o
dereito solicitado e acreditando a súa identidade.
Tamén ten dereito a presentar una reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos a través
do seu sitio web www.agpd.es, o enderezo c/Jorge Juan, n.º 6, 28001- Madrid, ou o teléfono 912 663 517.
Máis información: no Aviso legal e Privacidade de www.ibermutua.es 



Instruccións para cubrir o documento
Declaración sobre os rendementos das actividades económicas 

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

DNI 
Consigne o número completo do DNI, pasaporte ou tarxeta de estranxeiro do/a traballador/a autónomo/a 
que declara a causa da solicitude do recoñecemento do dereito á prestación por cesamento de 
actividade. 

NÚMERO DE AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL 
Consigne o número completo de afiliación á Seguridade Social do/a traballador/a autónomo/a que declara 
a causa da solicitude do recoñecemento do dereito á prestación por cesamento de actividade. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS 
Exercicio: consigne o exercicio ou os exercicios consecutivos e completos, tendo en conta que debe 
quedar excluído do cómputo o primeiro ano de inicio de actividade. 

Actividades realizadas: consigne o grupo ou epígrafe do Imposto de Actividades Económicas, da 
actividade principal en caso de realizar varias 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 as subvencións e outras transferencias)
4. Autoconsumo de bens e servizos
5. Total ingresos computables como suma dos importes anteriores (casas 2 + 3 + 4)

Gastos devindicados: consigne os importes dos gastos correspondentes a cada exercicio, segundo os 
epígrafes referidos. 

Rendemento neto: Consigne,
19. Ingresos íntegros menos gastos devindicados (recadros 5 menos o recadro 18)
20. % do rendemento neto sobre os ingresos íntegros (recadro 19 dividido entre
recadro 5 multiplicado por 100)

DATA E SINATURA
Consigne ao pé do documento o día, mes e ano no que se presenta o documento, cuxo orixinal deberá 
ser asinado polo/a traballador/a autónomo/a declarante. 

6. Consumos de explotación
7. Soldos e salarios
8. Seguridade Social a cargo da empresa (incluídas as 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 financieros
16. Amortizacións, dotacións, do exercicio
17. Outros gastos de difícil xustificación
18. Total gastos devindicados como suma dos importes anteriores (casas de 6 a 17)
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