¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO VIII

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
TR802J - FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Declaración responsable complementaria do conxunto das subvencións solicitadas para a mesma actividade, tanto das aprobadas e/ou
concedidas como das pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, se é o caso,
que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo VI
Certificado de alta e permanencia como persoa socia traballadora ou de traballo emitido pola cooperativa ou sociedade laboral, agás cando
se trate de persoas socias promotoras das referidas entidades
Certificación emitida pola cooperativa ou sociedade laboral do importe das achegas, participacións ou accións, e cotas de ingreso, se é o
caso, subscritas e desembolsadas para adquirir a condición de socio ou socia, así como certificación bancaria do seu pagamento, na cal
conste claramente a persoa emisora e receptora e o concepto do gasto
Cando se trate da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo a tempo parcial: certificado en que conste a duración da
xornada que ten fixada a persoa que se incorpora
No suposto previsto no artigo 28.1.e), certificación do órgano de administración da cooperativa ou sociedade laboral acreditativa da
situación de socio a tempo parcial na data inmediatamente anterior á de alta na Seguridade Social a tempo completo
No suposto previsto no artigo 28.2), alta no Censo de obrigados tributarios no Ministerio de Facenda, se é o caso
Documento de alta na mutualidade de colexio profesional que corresponda da persoa incorporada, se é o caso

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
Alta na Seguridade Social da persoa solicitante
Alta no imposto de actividades económicas (IAE) da persoa solicitante (no suposto previsto no artigo 28.2)
Certificación de atoparse ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria
Certificación de atoparse ao día das obrigas coa ATRIGA
Certificación de atoparse ao día nas obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

