Documentació necessària per a la tramitació d’un empresari individual
Per procedir a l’alta d’un empresari individual al Punt PAE Cambra cal presentar la
documentació i/o informació següent:
1. Original i fotocòpia del DNI del titular de l’empresa individual (autònom). (Estrangers: NIE
Comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi).
2. Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (NO és la targeta sanitària facilitada
por el CatSalut). Serveix un informe de vida laboral o una nòmina.
3. Dades personals del titular i el seu cònjuge: Fotocòpia DNI i Règim matrimonial (per a
acreditar el règim matrimonial s’haurà de presentar original i fotocòpia del Llibre de família).
4. Dades del domicili del titular i de l’activitat (inclosos codi postal, telèfon i correu electrònic).
5. Data d’inici de l’activitat
6. Epígraf IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) i codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats
Econòmiques).
7. Com que el que es sol·licita és la inscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms caldrà
aportar la Base de cotització RETA escollida.
8. Mutua col·laboradora de la Seguretat Social seleccionada.
9. Dades bancàries per a la domiciliació del rebut d’autònoms (Indicar IBAN).
10. Règim IRPF: Estimació directa normal (EDN), Estimació directa simplificada (EDS) o Estimació
objectiva per mòduls (EOM).
11. Indicar si tindrà clients o proveïdors de la Unió Europea (Registre operadors
Intracomunitaris).
12. Si la llicència d’obertura està sol·licitada és necessari el número de referència.
13. Capitalització de la prestació d’atur (S’ha de sol·licitar abans d’iniciar l’activitat):


Sol·licitada (data de sol·licitud)



No sol·licitada



No te dret a capitalitzar

14. Certificat acreditatiu de discapacitat, si s’escau
15. En el cas de contractació de treballadors:


Precontracte, acord de contractació o autorització per a cursar l’alta a la Seguretat social.



Original i fotocòpia del DNI dels treballadors, en cas de tenir treballadors per compte
aliena. (Estrangers: NIE Comunitari o NIE i permís de residència i treball)



Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social dels treballadors, en cas de tenirlos, o del document que acrediti el número de la afiliació a la Seguretat Social.
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