ERRENTEN AITORPENA
Langabeziagatiko prestazioa eskatzeko (gehienezko mugarako justifikazioa, 625/85 Errege Dekretuaren araberakoa (85-04-02).

Langabeziagatiko saria eskatzeko (titularraren errenten eta famili erantzukizunen justifikazioa, langabeziagatiko babespenari buruzko abuztuaren
2ko 31/84 Legearen 13. artikuluaren araberakoa, martxoaren 31ko 3/89 ED Legeak, abenduaren 27ko 31/90 Legeak eta apirilaren 3ko 1/92 ED
Legeak emandako idazkuntza berriarekin bat).

1.- PRESTAZIOAREN ESKATZAILEA

Izen-deiturak

NAN edo pasaportea

Prestazioaren eskaera data

Eskubidearen sorrera data*

GSko afiliazio zk.

(*) Langabeziagatiko prestazioan oro har, epearen barruan eskatuz gero betiere, legezko langabezi egoera hasi eta hurrengo egunean sortuko da eskubidea, eta langabezi sarian, hilabeteko itxaronaldia amaitu eta hurrengo egunean.
Zalantzaren bat izanez gero, galdetu zeure Lan Bulegoan.

2.- PRESTAZIOAREN ESKATZAILEAREN ERRENTAK ETA BERAREKIN ETA BERE PENTZURA BIZI DIREN SENITARTEKOEN DATUAK ETA ERRENTAK, ESKUBIDEAREN SORRERA DATAREN AURREKO HILABETEAN (1)

NAN edo
pasaporte zk.

GSko
afiliazio zk.

Izen-deiturak

Jaiotza
data

Eskatzailearekiko
ahaidetasuna

Errenta
aitorpena
(3)

HILEKO ERRENTEN ZENBATEKOA

Lanaren
etekinak

---

---

OHARRAK

Prestazioaren eskatzailea

---

Pentsio eta
langabezi
prestazioak

Kapital
higigarria,
atxiki
beharrekoa
izan edo ez

Kapital
higiezina

Lan, enpresa
edo
nekazaritzako
jarduerak

Bestelako
errentak

Errentak
guztira

---

Errentak, guztira

1) Langabeziagatiko prestazioa eskatzeko, 2. atalean eskatzailearen pentzura bizi diren 26 urtetik beherako seme-alaben datuak eta adin horretatik gorako ezinduenak
baino ez dira adieraziko. Azken kasu horretan, idatzi “E” bat ahaidetasunari dagokion zutabean. Eskatzailearen seme-alaba guztiak 16 urtetik beherakoak eta
errentarik gabekoak badira, horien ahaidetasuna beste agiri batzuen bidez froga dezake, aitorpen hau bete beharrik gabe.
........................n, 200...(e)ko .....................ren ........(e)an.
Langabezi saria eskatzeko, ondokoak hartuko dira eskatzailearen pentzuko senitartekotzat, berarekin bizi baldin badira: seme-alabak (den-denak, adina eta errentak
direnak direla ere), ezkontidea, aita, ama, ilobak, aitita-amamak, neba-arrebak, koinatu-koinatak, suhi-errainak eta aita-amaginarrebak.
Sinadura
2) Lanbide, enpresa, nekazaritza eta arte arloko jardueren emaitza garbiak (sarrerak ken gastuak) adieraziko dira, bai eta ondare-gehikuntza edo urripenak eta etekin
irregularrak ere. Gainerako emaitzetan errenta gordinak edo osoko sarrerak adieraziko dira.
Pentsio eta prestazioen zutabean, errenta pentsio, zergapetu beharreko prestazio edo langabezi sari baten ondoriozkoa bada, zenbatekoaz gain, “P”, “Z” edo “S” ere
idatziko da, hurrenez hurren.
Langabezi prestazioengatiko errentetan ez dira eskatzailearenak sartuko.
Hilabetekoa baino maiztasun handiagoz jasotzen diren errentetan zati proportzionala aterako da; lan errentei eta hilero jasotzen diren gainerakoei dagokienez, aurreko
hilekoak kalkulatuko dira.
ARTEZ 03-10
3) Idatzi “bai” ala “ez” azken Errenta Aitorpena egin zenuen edo ez adierazteko.
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