
Ziurtatzen duen pertsonaren izen deiturak

Enpresaren izena

Helbidea (kalea edo plaza eta zenbakia)

Posta kodea

Duen kargua

Jarduera Kotizazio kontuaren kodea

Herria Probintzia

ZIURTATZEN DU:
1.  Ondoren adierazten den langileak Enpresa honetan lan egin duela

Deiturak eta izena

Jaioterria

Helbidea (kalea edo plaza eta zenbakia)

Kategoria profesionala

NAN zkia. edo AIZ

Probintzia Gizarte Segurantzaren Afiliazio zkia.

Jaioteguna

Egiten zituen lanen deskribapena

Zerbitzu aktiboan  BAI         EZ
Bajan dago honengatik

2.  Egun ondorengo egoeran dagoela
Bajaren eguna

20       (e)ko                 -ren           (e)tik 20      (e)ko                -ren            (e)ra

20       (e)ko                 -ren           (e)tik 20      (e)ko                -ren            (e)ra

3.  Ondorengo aldikadetan lan egin duela

4.  Ondoren adierazten den aldian, honako kotizazio hauek egin zituela Gizarte Segurantzan(*)
Hila eta
urtea

Egun
kopurua Kotizazio-oinarriakKotizazio

taldea

HerriaPosta kodea

Telefono zenbakia Fax zenbakia

5.  Ondoren adierazten diren ordaindutako eta izan gabeko urteko opor garaiak badaudela

        Eta honela jasota gera dadin Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionaleko Zuzendaritza Probintzialean ziurtagiri
hau sinatzen dut,                                                        (e)n,               (e)ko                                  ren             (e)an.

(Sinadura eta enpresaren zigilua)

Kotizazio oinarriak

Kotizazio oinarriak

Ziurtagiri hau luzatuko da:
– Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaile edo Zerbitzu komun batek eskatuta.
– Enpresan lan egiten duen edo lan egin duen langile batek edo beraren eskubidedun batek eskatuta.

(*) Ziurtatu behar diren kotizazio-oinarriak, gehienez, segidako 6 hileroko izango dira, eta izen-zerrendan (TC-2 eredua) agertzen direnekin bat
etorri beharko dira beti, hilabete berdinetan.
Duela 6 hilabete baino gehiago RED sistema erabilita kotizazioa bide telematikoen bidez kudeatzen duten enpresek ez dituzte ziurtatu behar
azken 3 hilabeteen aurreko oinarriak.

ENPRESA ZIURTAGIRIA

GIZARTE SEGURANTZAKO
ESTATU IDAZKARITZA

Probintzia

20       (e)ko                 -ren           (e)tik 20      (e)ko                -ren            (e)ra

20       (e)ko                 -ren           (e)tik 20      (e)ko                -ren            (e)ra

Hila eta
urtea

Egun
kopurua Kotizazio-oinarriakKotizazio

taldea

20       (e)ko                 -ren           (e)tik 20      (e)ko                -ren            (e)ra

20       (e)ko                 -ren           (e)tik 20      (e)ko                -ren            (e)ra

GIZARTE SEGURANTZAREN
INSTITUTU NAZIONALA

ESPAINIAKO
GOBERNUA

ENPLEGU ETA
GIZARTE SEGURANTZAREN
MINISTERIOA
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