Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF dels
treballadors
Nom i cognoms del/de la representant legal/ secretari/ interventor

NIF

Entitat

NIF

Domicili social

Població

Convocatòria

CP

Expedient

Any

__ - ___ /__

Programa AODL
Declaro:

 Que fins a la data l’entitat que represento ha liquidat els imports de la retenció de l’IRPF inclosos a la justificació
econòmica segons el detall següent:
Nom i Cognoms

NIF

Data inici període

Data fi període

Total import
liquidat període

 Que resta pendent de liquidació els imports inclosos a la justificació econòmica i no recollits en aquesta
declaració, a realitzar-se en el termini establert legalment.
1

 Els imports declarats d’aquests treballadors estan inclosos dins del/s pagament/s d’IRPF següents :

G146NAODL-053-02

G146NAODL-053-01

Referència model 111

Període
mm/aa

Import

Nom i cognoms

Referència model 111

Període
mm/aa

Import

Segell

Signatura
Lloc i data
PROTEC
DE DADES:
DADES:En
encompliment
complimentde
del’article
l’art. 55de
15/1999, de
de 13
13de
dedesembre,
desembre,dede
protecció
dades
de caràcter
personal,
OTECCIÓ DE
PROTECCIO
de la
la Llei
Llei orgànica
orgànica 15/1999,
protecció
dede
dades
de caràcter
personal,
us us
informem que
queles
lesdades
dadespersonals
personals
que
proporcioneu
s’incorporaran
i es tractaran
en elper
fitxer
de base
de dades
de subvencions
i ajuts, la L’òrgan
finalitat del
informem
que
proporcioneu
s’incorporaran
al fitxer
corresponent
gestionar
aquesta
sol·licitud
i fer-ne el seguiment.
qual és gestionar
els expedients
de subvencions
ajuts del
Servei Públic
d’Ocupació
de Catalunya,
L’òrgan
administratiu
responsable
és la Subdirecció
administratiu
responsable
és la Direcció
del Servei iPúblic
d’Ocupació
de Catalunya,
carrer
Llull, 297-307,
08019
Barcelona, adreça
electrònica:
general de Polítiques Activesdavant
del elServei
Pú blexercir
i c d’Ocupació
de Catalunya;
carrer
Llull, i297-307,
protecciodades.soc@gencat.cat
qual podeu
els drets d’accés,
rectificació,
cancel·lació
oposició 08019-Barcelona. Adreça electrònica
subdireccio.pao.soc@gencat.cat davant la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
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Si el pagament de l’IRPF és trimestral s’informaran només les dades dels 4 trimestres.
Si és mensual s’informaran les dades de les 12 mensualitats.

