
Primer cognom

DEL PENSIONISTA

Domicili habitual: (carrer, plaça)

LocalitatCodi postal

País

Correu electrònic GRAU DE MINUSVALIDESA
RECONEGUT:

Apartat de correus

DNI, NIE o passaport

Data de matrimoni Règim econòmic matrimonial

Data de naixement Nacionalitat

Telèfon Telèfon mòbil

Del 33 al 64%

Província

PortaPisEscala

Estat civil

BlocNúmero

DADES PERSONALS

65% o superior

Primer cognom

DNI, NIE o passaport Data de naixement

DEL CÒNJUGE

Segon cognom Nom

Segon cognom Nom

Import anual
d’ingressos

Del treball
assalariat

(import net)

Activitats 
econòmiques 
(import net)

Del capital
immobiliari
(import net)

Del capital
mobiliari

(import íntegre)

Guanys
patrimonials
(import net)

Pensions
d’organismes estrangers

(import íntegre)

Import País

PENSIONISTA

ANY
ACTUAL

ANY
ANTERIOR

ANY
ACTUAL

ANY
ANTERIOR

CÒNJUGE
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DECLARACIÓ D’INGRESSOS I/O 
ACREDITACIÓ DE LA RESIDÈNCIA  
A L’EFECTE DEL COMPLEMENT 
PER MÍNIMS

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Registre de l’ISM

Si teniu la vostra residència en Espanya i la vostra nacionalitat és estrangera, cal que indiqueu la data d’inici   
i la data de finalització                                     que figuren  en el vostre document d’identificació.

ACREDITACIÓ RESIDÈNCIA

INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA D’ESTAT
DE LA SEGURETAT SOCIAL.

INSTITUT SOCIAL
                        DE LA MARINA 

                         

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/164993


Firma del/s declarant/s

Cognoms i nom: DNI, NIE o passaport 
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SR./A DIRECTOR/A PROVINCIAL DE L’ISM DE/D’

,            de/d’                                 de 20

AUTORITZE  la consulta de les dades d’identificació personal a través del Servici de Verificació de Dades d’Identitat i de les dades d’adreça a 
través del Servici de Verificació de Dades de Residència, així com la verificació i l’acarament de les dades econòmiques declara-
des amb les de caràcter tributari que figuren en l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en els termes establits en l’OM de 
18-11-99 (BOE del dia 30), o en qualsevol altre organisme que tinga atribuïda la competència sobre elles, en tot cas amb garantia 
de confidencialitat i només a l’efecte exclusiu de la prestació reconeguda, en el cas d’accés informatitzat a les dades esmentades.

NOTA: les dades personals que figuren en este formulari s’incorporaran al fitxer informàtic creat per l’Orde  TAS/4231/2006  de 26 de desembre,  (BOE 17-1-2017)  on seran
tractades  amb finalitats de càlcul,  control  i  revaloració de la pensió, i  quedaran sota la custòdia de la  Direcció de l’Institut  Social de la  Marina.   En qualsevol moment 
es pot exercir sobre les dades incorporades a este fitxer els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant la Direcció Provincial de l’ISM (article 5 de 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BOE del dia 14).



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Rendiments bruts de capital mobiliari. 

 – Interessos de comptes corrents, de llibretes d’estalvi, depòsits i d’actius financers, dividends i els altres 
rendiments d’accions i similars.

Rendiments nets de capital immobiliari. 

 – Rendes derivades de la titularitat de béns immobles, rústics o urbans, distints de l’habitatge habitual, per 
arrendament d’eixos béns o concepte similar.

Guanys patrimonials. 

 – Saldo net positiu dels guanys patrimonials imputables a l’exercici actual, derivat de la venda de béns 
mobles (accions, fons d’inversió, etc.) o de béns immobles.

Acreditació residència. 

 – Si teniu una nacionalitat estrangera i residiu a Espanya, cal que indiqueu les dates d’inici i finalització que 
figuren en el document d’identificació que acredita la vostra residència.

www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es/
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http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/index.htm
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