I.

ERANSKINA

ESKAERA ETA ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA,
TXIKIZKAKO MERKATARITZAREN SEKTOREAN, OSTALARITZA-ESTABLEZIMENDUETAN ETA
BESTELAKOETAN JARDUERAK EGITEN DITUZTEN AUTONOMOENTZAT COVID-19AREN
ERAGIN EKONOMIKOARI AURRE EGITEKO EZOHIKO PREMIAZKO LAGUNTZAK EMATEKO.

Jaun/andrea

NAN

Helbidea (udalerria)
Kalea

Zk.

Harremanetarako telefono-zenbakia

Solairua

Posta elektronikoa

Bere izenean edo enpresa honen ordezkari gisa
IFK

Egoitza

Kalea

Zk.

Alta-data
Bere erantzukizunpean honakoa adierazten du:
• Aitortzailea sektore/jarduera honetakoa dela:
• Epigrafea
• Merkataritza-izena

• Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan xedatutakoaren ondorioz, honako hau egin
behar izan du:

Merkataritza-/enpresa-jarduera eten.
Aurreko seihilekoaren alderatuta fakturazio-bolumenaren murrizketa % 75etik gorakoa izan
da.
• Aitortzailea alta-egoeran dagoela Langile Autonomoen Araubide Berezian.
• Aitortzaileak Sondikako udalerrian duela bere establezimendua, publikoari irekita, eta egoitza
fiskala udalerri honetan duela.
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• Aitortzaileak egunean dituela Foru Ogasunarekin, Sondikako Udalarekin eta Gizarte
Segurantzarekin dituen zerga-betebeharrak.
• Aitortzaileak deialdi honetako oinarri arautzaileen baldintzak betetzen dituela adierazten
duela.
• Aitortzaileak Sondikako Udalari baimena ematen diola beste administrazio publiko batzuetatik
informazioa biltzeko, dirulaguntzak emateko deialdi honetan eskatzen diren baldintzei buruz.
• Aitortzailea ez dagoela dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.
artikuluan ezarritako debekuen eraginpean.
• Aitortzaileak konpromisoa hartzen duela helburu berberarekin dirulaguntza eskaera aurkeztu
aurretik emandako dirulaguntzen berri emateko, bai eta eskaera aurkeztu ondoren eta
ebazpena eman aurretik lortutako laguntzen berri ahalik eta lasterren emateko ere.
• Aitortzaileak onartu egiten duela eskakizuna eta konpromisoa hartzen duela dirulaguntza
osorik edo zati batean automatikoki itzultzeko (dagokion zenbatekoan), baldin eta ezin badu
egiaztatu dirulaguntzaren zenbatekoak eta helburu bererako beste dirulaguntza, diru-sarrera
edo baliabide batzuek -edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatuk emanak- ez
dutela gainditzen diruz lagundutako gastua eta jarduera jaso eta hurrengo sei hilebeteetan
jarduerari eusten ez badio.
• Ordainketa egiteko banku-datuak honako hauek izango dira:
BANKU-DATUAK
IBAN

E

BANKUA

BULEGOA

K.D
.

KONTU ZK.

S

Sondikan, 2 0 2 0 k o … … … … … … … . r e n .................... (e)an.

Eskatzailea

2

Azaroaren 25a baino lehen erantsi beharreko dokumentazioa:
• Eskatzailearen NANaren fotokopia.
• Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren erroldan alta eman izanaren kopia edo udalak hori
kontsultatu ahal izateko baimena.
• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren autonomoen 2020ko martxoko ordainagiriaren
kopia.
• Jarduera uzteko agiriaren kopia edo, izapidetu bada, eskabidearena.
• Fakturazio-bolumena murriztu dela egiaztatzen duen dokumentazioa, hala badagokio,
• Gastuen eta inbertsioen zerrenda eta laguntza edo dirulaguntza justifikatzeko fakturak.
• 2020an 3.000 eurotik gorako fakturazioa izan duela egiaztatzen duen dokumentazioa edo
2020ko lehenengo hiruhilekoko BEZaren likidazioa edo jarduera-lizentziaren kopia, martxoaren
14a baino lehen jarduerarik egin ezin izan badu.
• Kontuaren zenbakia eta titulartasuna egiaztatzen duen banku-agiria edo baliokidea.
• Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera dirulaguntzak lortzeko
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekiko betebeharrak egunean
dituela egiaztatzen duen dokumentazioa.
• Eskatzaileak ordezkariarekin jarduten badu, dagokion ahalordea egiaztatzen duen agiria
aurkeztu beharko da.
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