caixa
andorrana
seguretat
social

Núm. de declarant / NRT:

Identificació del patró o declarant

Període de referència:

Full de declaració de cotitzacions i retencions de l'IRPF / IRNR
Núm.
d'ordre

Núm. CASS

assegurada

IRPF / IRNR

Cognoms i nom de la persona assegurada
Data d'entrada

de la persona

Retribució Integra
% retenció

Concepte

Retenció o ingrés

Seguretat Social
% Cotització

a compte

Lloc i data:

Totals

(Nom, cognoms i signatura persona responsable de l'empresa)

(Espai reservat codi de barres CASS)

FULL PENDENT DE VALIDAR A LA CASS (2a. planta)

C. Joan Maragall, 3. AD500 - Andorra la Vella. Tel. +376 870 870
Si necessiteu informació complementària: Àrea de cotitzacions

Fax +376 860 986
Tel.+376 870 836

www.cass.ad
cass@cass.ad
cotitzacions@cass.ad

Retenció
Cotització

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

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que el responsable del tractament
és la CASS, amb domicili al carrer Joan Maragall, 3 AD500 Andorra la Vella, i telèfon 870870. Podeu contactar amb el Delegat de protecció de dades
(DPD) dirigint-vos a dpd@cass.ad.
El tractament de les seves dades es realitza amb la finalitat de donar compliment a la present sol·licitud, a les obligacions legals de la CASS i altres
bases legitimadores. Podeu accedir al nostre RAT mitjançant una sol·licitud adreçada al Delegat de protecció de dades.
Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar
les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i
documentació. Amb caràcter general no es comunicaran dades personals a tercers, amb l’excepció que existeixi una obligació legal.
La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a
oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita davant el DPD o per correu electrònic a l’adreça dpd@cass.ad. Així mateix, en cas que ho consideri
escaient, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

