SOL·LICITUD D’AJUDES FONS SOCIAL IES CTEIB 2017/2018

DADES DE L’ALUMNE:
Llinatge 1

Llinatge 2

Nom

NIF/NIE

MEMBRES COMPUTABLES:
Son membres computables l’esportista beneficiari de l’ajuda i els familiars que hi convisquin: els
pares, les mares, el tutor/a legal, els germans menors de 25 anys, els ascendents (avi, àvia,...) i, en
cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, el nou cònjuge o persona unida per
anàloga relació que convisqui amb l’esportista.
Nombre de membres computables
____
1r. Llinatge

2n. llinatge

Nom

NIF / NIE

Parentiu (1)

Presenta (2)

(1): Heu de posar un d’aquets casos: pare, mare, tutor legal, germà, cònjuge pare/mare, ascendent.
(2): Posau quin document presentau: IRPF (declaració de renda), Jurada (declaració jurada d’ingressos, per
no està obligat a fer la declaració de renda), no ingressos (no ha tingut cap ingrés l’any 2016)

Nom i llinatges
DNI

Signatura
(pare/mare/tutor)

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
 Full de sol·licitud.
 Fotocòpia del DNI del sol·licitant i dels membres computables .
 Declaració IRPF i/o declaració jurada d’ingressos de cada membre computable.

DECLARACIÓ JURADA D’INGRESSOS
(Emplenar només en cas de no presentar l’Impost de la Renda de les persones físiques)

En _____________________________________________ amb DNI ________________, i domicili
a les Illes Balears a _________________________________________________ a efectes
d’acreditar els ingressos familiars determinants per accedir a les ajudes del Fons Social de l’IES
CTEIB pel meu fill/a _____________________________ la temporada 2017-2018,
DECLARO
PRIMER: Que no he realitzat la declaració de l’import de la renda de les persones físiques
corresponent a l’any 2016 per no estar obligat en aplicació de la normativa reguladora de
l’Impost de la renda de les persones físiques.
SEGON: Que la composició de la unitat familiar al llarg de l’anomenat any és l’indicat a la
sol·licitud adjunta.
TERCER: Que els meus ingressos econòmics, per tots els conceptes, són els següents:
Ingressos totals a l’any 2016
Retenció a compte de l’IRPF
Quotes seguretat social o mutualitats

€
€
€

A l’objecte d’acreditar el que he declarat, adjunt la següent documentació:
-

Documentació acreditativa dels ingressos rebuts (certificat centre de treball, certificat
de percepció de pensió, atur,...)
Altres: _______________________________________________________

Signat: _______________________________________

