
El tipus voluntari (en qualsevol cas ha de 
ser superior al practicat actualment a la 
pensió).

     Percentatge a aplicar                   %

SOL·LICITUD/FINALITZACIÓ 
D’APLICACIÓ DEL TIPUS
VOLUNTARI A EFECTES
DE LES RETENCIONS D’IRPF
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AUTORITZO la consulta de les dades d’identificació personal a través del Servei de Verificació de Dades d’Identitat i de les dades de 
domicili a través del Servei de Verificació de Dades de Residència, com també la verificació i l’acarament de les dades 
econòmiques declarades amb les de caràcter tributari que consten a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en els 
termes establerts a l’Ordre ministerial de 18-11-1999 (BOE del dia 30), o en qualsevol altre organisme que en tingui 
atribuïda la competència, amb garantia de confidencialitat i als exclusius efectes de la prestació reconeguda, en el cas 
d’accedir-hi informàticament.

Registre ISM

Primer cognom

Domicili habitual (carrer, plaça)

Localitat

DNI, NIE o passaport

Codi postal

País

Telèfon mòbil Correu electrònic

Apartat de correus

Segon cognom

Telèfon 

Província

Nom

PortaPisEscalaBlocNúmero

Signatura

SR./A DIRECTOR/A PROVINCIAL DE L’ISM DE

NOTA: 

www.seg-social.es https://sede.seg-social.gob.es/

,            de/d’                                 de 20

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SOL·LICITO:

Finalització d’aplicació del tipus voluntari:
Per al següent exercici
Per a l’exercici actual (només si el tipus voluntari s’ha iniciat en un 
exercici anterior)

El nou tipus que s’aplicarà serà el que es desprengui de la informació aportada 
en la comunicació de la situació personal i familiar, que serveix de base per 
calcular les retencions establertes en la Llei de l’IRPF)       

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA  

 
 

SECRETARIA D'ESTAT
DE LA SEGURETAT SOCIAL

INSTITUT SOCIAL
DE LA MARINA

Aquesta sol-licitud serà tramitada per mitjans informàtics. Les dades personals que hi figuren seran incorporades a un fitxer recolliten
 l´Órdre TAS/4231/2006, de 26 de desembre (BOE 17-1-2007), i estaran sota la custòdia de la Direcció de l´Institut Social de la Marina.
 En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d´accés, rectificació, cancel-lació i oposició sobre les dades incorporades davant la
 Direcció Provincial de l´ISM (art. 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. BOE del dia 14).
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