Les caselles ombrejades en color taronja han de ser emplenades per MC MUTUAL

Annex 5 - Documentació que cal aportar Administrador / Soci
1. Documentació genèrica
Fotocòpia del DNI, NIF, passaport, NIE (ambdues cares)
Model 145 IRPF Comunicació de dades al pagador, emplenat, datat i signat. Excepció: País Basc, Navarra
Fotocòpia justificant de pagament de les seves cotitzacions dels darrers 2 mesos
Demanda d'ocupació o compromís d'activitat subscrit davant del Servei Públic d'Ocupació
Document acreditatiu d'haver sol·licitat la baixa al règim especial corresponent
Si hi ha ajornament de quotes pendent de pagament a la TGSS: resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de
l'ajornament de les quotes pendent de pagament, i justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts
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Declaració censal de baixa (Model 036 o 037)
Documentació acreditativa de la vinculació amb la societat o comunitat de béns

2. Altra documentació
En cas de fills que convisquin amb el sol·licitant
Fotocòpia del Llibre de Família (full del titular i fills / filles))
Si són discapacitats/des: fotocòpia del document oficial de reconeixement del grau d'incapacitat
En cas de tenir el sol·licitant treballadors dependents: (Aportar els dos documents)
Declaració jurada del sol·licitant d'haver complert les obligacions, garanties i procediments regulats a la legislació laboral
(Disponible imprès CATA F10 a pàgina web) CATA F10-Declaració jurada compliment obligacions legislació laboral
Comunicació de la baixa de l'empresa i dels treballadors al seu càrrec a la TGSS
En cas de tenir establiment obert al públic: (Si més no, un d'aquests documents)
Document acreditatiu de cessament de subministrament i consum de serveis de llum, aigua...
Documentació acreditativa de l'extinció o cessament de llicències, permisos i autoritzacions administratives necessàries per a
l'exercici de l'activitat
Documentació acreditativa del cessament en la titularitat de la propietat, lloguer o usdefruit o qualsevol altre dret que habilités
l'exercici de l'activitat a l'establiment
En cas d'haver complert l'edat ordinària de jubilació
Informe de vida laboral de data posterior al cessament en l'activitat
En cas d'opció per una prestació anterior no esgotada
Escrit de renúncia a la nova prestació, segellat per l'Òrgan Gestor de la mateixa, o l'acord citat pel citat òrgan gestor donant
per feta l'opció
Comunitat de béns, societats civils...
Acord adoptat en junta de la dissolució de la Comunitat de Béns
Professionals lliures
Certificat de baixa en el col·legi professional corresponent on es faci constar la data d'efectes i la seva causa, o bé la situació
de no exercent
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3. Segons el motiu de cessament
Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius
Pèrdues
Persona jurídica (Societat)
Declaració de l'Impost de Societats (Model 200) de l'últim exercici presentat
Declaració de l'IVA (Model 303 i 390). Els 4 últims trimestres i resum anual del darrer exercici
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En el cas de trobar-se inclòs al règim especial de recàrrec d'equivalència o estar exempt de l'impost, haurà d'aportar:
•
Alta IAE- cens d'empresaris (Model 036 o 037)
Compte de resultats de l'activitat econòmica dels dos últims exercicis
Declaració jurada motius econòmics - Estimació directa (Disponible imprès CATA F07 a pàgina web) CATA F07-Declaració
jurada Motius econòmics Directa
Persona física (Comunitat de béns, societats civils...)
Declaracions trimestrals de l'IRPF (Model 130). Els 4 trimestres de l'exercici anterior i tots els trimestres tancats de l'exercici
en curs
Declaració de la Renda (Model 100) de l'últim exercici
Declaració de l'IVA (Model 303 i 390). Els 4 últims trimestres i resum anual del darrer exercici
En el cas de trobar-se inclòs en el règim especial de recàrrec d'equivalència o estar exempt de l'impost, haurà d'aportar:
Alta IAE- cens d'empresaris (Model 036 o 037)
Declaració jurada motius econòmics - Estimació directa (Disponible imprès CATA F07 a pàgina web) CATA F07-Declaració
jurada Motius econòmics Directa
Execucions judicials / administratives
Resolucions judicials / administratives que contemplin la concurrència de la causa de cessament
Declaració judicial de concurs
Acte pel qual s'acorda el tancament total de les oficines / establiments / explotacions de les quals sigui titular i el cessament
de l'activitat empresarial desenvolupada
Motius específics segons tipus d'autònom
Conseller o administrador de societat (cessament en el càrrec):
Acord adoptat en junta pel qual es disposi el cessament en el càrrec d'administrador o conseller en la prestació de serveis per
a la societat juntament amb el certificat emès pel Registre Mercantil que acrediti la inscripció de l'acord
Documentació que acrediti alguna de les següents causes:
•
Pèrdues de la societat superiors al 10% dels ingressos de l'any anterior
•
Disminució del patrimoni net per sota de les 2/3 de la xifra del capital social
Socis (cessament)
Acord de la Junta que disposi el cessament en el càrrec d'administrador o conseller juntament amb el certificat emès pel
Registre Mercantil que acrediti la inscripció de l'acord. En el supòsit de cessament en la prestació de serveis es requerirà
l'aportació del document que ho acrediti, així com l'acord de la Junta de reducció de capital per pèrdues.
Documentació que acrediti alguna de les següents causes:
•
Pèrdues de la societat superiors al 10% dels ingressos de l'any anterior
•
Disminució del patrimoni net per sota de les 2/3 de la xifra del capital social
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Força major (cessament temporal o definitiu)
Documentació que detalli el succés, així com qualsevol altre aspecte d'interès.
Declaració jurada per força major. (Disponible imprès CATA F09 a pàgina web) CATA F09-Declaració jurada - Força major
o violència de gènere
Pèrdua de llicència administrativa
Resolució de l'extinció de la llicència, permís o autorització administrativa habilitant per a l'exercici de l'activitat, en la qual
consti expressament el motiu de l'extinció i la seva data d'efectes
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Violència de gènere (cessament temporal o definitiu)
Declaració jurada per violència de gènere (Disponible imprès CATA F09 a pàgina web) CATA F09-Declaració jurada Força major o violència de gènere
Algun dels següents documents:
Acte d'incoació de diligències prèvies
Acte acordant l'adopció de mesures cautelars de protecció a la víctima
Acte acordant la presó provisional del detingut
Acte d'obertura de judici oral
Informe o escrit d'acusació del ministeri fiscal
Sentència judicial condemnatòria
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