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Instruccions per complementar la declaració 

Ompliu aquest imprès correctament per verificar el vostre compte de cotitzacions, per calcular la pensió de jubilació, la baixa mèdica o la pensió d'invalidesa

així com per a ingressar les retencions practicades en concepte de l'impost sobre  la renda de les persones físiques o de l'impost sobre la renda dels

no-residents fiscals, segons correspongui.

1. Com l'heu d'omplir? 

Escriviu amb lletra clara i majúscules.

-Columna 1: Núm. d'ordre. Numereu l'entrada de cada persona correlativament començant per l'1.

-Columna 2: Núm. d'afiliació de la persona assegurada. Poseu el número de 6 xifres més una lletra clau de la CASS.

-Columna 3: Cognoms i noms de la persona assegurada. Poseu primer els cognoms i després el nom de la persona assegurada.

Conceptes                        segons la definició donada en la legislació aplicable referida al punt 4:

 • SBA - Salari Base

 • ARV - Altres Retribucions Variables

 • RES - Rendes en espècie

 • CPP - Contribucions a Plans de Pensions

 • PRE - Preavís

 • CEC - Compensació econòmica prevista pel Codi de Relacions Laborals

 • CEI - Excés de compensació econòmica, indemnització i d'altres similars al 10% de retenció

 • SBD - Salari base llei garantia drets discapacitats

 • AFI - Afiliacions comptes propis i altres règims especials

 • ARE - Altres rendes especials (prejubilacions o desocupats) 

-Columna 4: Data d'entrada. Data en què l'empresa va donar d'alta la persona assegurada.

-Columna 5: Retribució Íntegra. Import que ha percebut la persona assegurada per a cada concepte. 

-Columna 6: %Retenció IRPF. Percentatge de retenció sobre les rendes del treball aplicable a la persona assegurada en funció de la tipologia de la renda

satisfeta.

-Columna 7: Import que heu d'ingressar en concepte de retencions per compte de la persona assegurada al Departament de Tributs i de Fronteres.

-Columna 8: % Cotització Seguretat Social. Percentatge total de cotització per a la branca general i la branca de jubilació. 

-Columna 9: Retenció cotització. Import que heu de pagar a la CASS (la part retinguda als assalariats més les obligacions del patró) per la branca general i la

branca de jubilació. 

2. Com heu de calcular l'import que us correspon cotitzar i ingressar a compte? 

2.1.Sumeu tots els imports de la Retenció o ingrés a compte d'IRPF/IRNR i poseu el resultat a la casella Totals 

2.2.Sumeu tots els imports de les cotitzacions i poseu el resultat a la casella Totals (que és la suma de cotitzacions de les persones assegurades assalariades

de totes les classes). 

3. Obligació de presentar la declaració de la cotització a la Seguretat Social i de retencions de l'IRPF/IRNR 

D'acord amb els articles 94,95,96,98 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social és obligatori cotitzar a la seguretat social. La Llei, en els seus

articles 238,239,240,245 i 246, estableix les sancions que s'apliquen a les infraccions en l'àmbit de les cotitzacions.

D'acord amb els articles 4, 8, 12, 42, 50 i 51 de la Llei 5/2014, del 24 d'abril de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és obligatòria la pràctica

de la retenció sobre las rendes del treball sotmeses a l'impost per part de les persones que reben la consideració de retenidor. La Llei, en els seus articles 59,

60, 61 i 62, estableix les sancions que s'apliquen a les infraccions en matèria tributària relatives al contingut d'aquesta Llei.

D'acord amb els articles 8, 12, 34 i 35 de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals, és obligatòria la pràctica de

la retenció sobre les rendes del treball sotmeses a l'impost per part dels retenidors. La Llei en els articles 38 i 39 estableix les sancions que s'apliquen a les

infraccions en matèria tributària relatives al contingut d'aquesta Llei.

Les cotitzacions de la CASS i les retencions de l'IRPF i de l'IRNR s'han de declarar i ingressar entre l'1 i el 15 del mes subsegüent al període objecte de

declaració.

4. Legislació aplicable 

Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social. (BOPA Núm.77 any 20, de 27 d'octubre de 2008).

Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de Relacions Laborals. (BOPA Núm.4, any 21, 21 de gener de 2009).

Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (BOPA, Núm.5, any 23, 26 de gener de 2011) i de la Llei 5/2014, del 24

d'abril de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. (BOPA Núm.30, any 26, 21 de maig de 2014).

Decret pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del

Reglament de l'impost sobre la renda dels no residents fiscals (BOPA Núm. 45, any 26, 30 de juliol de 2014).

5. Protecció de dades 

A l'efecte del que preveu la  Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals, us informem que les dades consignades  en aquest document

s'incorporen als fitxers de la CASS i poden ser tractades i comunicades d'acord al Decret 20 de setembre de 2006, que regula els fitxers de dades de caràcter

personal de l'ens públic Caixa Andorrana de Seguretat Social BOPA Núm.74, any 18, del 27/09/2006. En relació a les dades esmentades, podeu exercir els

drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, en els termes que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals. 


