Sol·licitud/Finalització d’aplicació del tipus voluntari a
efectes de retencions de IRPF
Registre d’entrada a MC MUTUAL
Referència interna
Nom i cognoms del tramitador:
Adreça electrònica del tramitador:

DADES DEL BENEFICIARI
Primer cognom

Mutual Midat Cyclops, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 1 . CIF G-64172513

Nom

Segon cognom
NIF/NIE/passaport

Adreça de contacte (carrer/plaça/escala/pis/porta…)
Codi postal

Localitat

Província

País

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Apartat de correus

Adreça electrònica

SOL·LICITA:
El tipus voluntari (en tot cas, ha de ser
superior al practicat actualment a la seva
prestació)
Percentatge a aplicar ….…….%

Finalització d’aplicació de tipus voluntari per a l’exercici següent (el
nou tipus a aplicar 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 que estableix la Llei de
l’IRPF)

Autoritzo, mitjançant aquest document a que la mútua pugui notificar-me, via telemàtica a l’adreça de correu que es detalla a
l’apartat 1, actes relacionats amb el present tràmit. NO AUTORITZO
……………………………., ……….de………….de 20……
(Signatura de l’interessat/ada)

Aquesta autorització queda subjecta que MC MUTUAL tingui desenvolupada la comunicació via telemàtica per a les
notificacions. Les comunicacions que no es puguin fer per via telemàtica es faran per qualsevol altre mitjà que permeti tenir
constància que l'interessat o el seu representant les ha rebut.
NOTA: Art. 88.5.b) del Reial decret 439/2007, de 30 de març.
"Els contribuents poden sol·licitar en qualsevol moment dels seus corresponents pagadors l’aplicació de tipus de retenció
superiors als que resultin del que preveuen els articles anteriors, d’acord amb les normes següents:
a. La sol·licitud s’ha de fer per escrit davant els pagadors, els quals estan obligats a atendre les sol·licituds que se’ls
formulin, almenys, amb cinc dies d’antelació a la confecció de les nòmines corresponents.
b. El nou tipus de retenció sol·licitat s’ha d’aplicar, com a mínim, fins al final de l’any i mentre no renunciï per escrit al
percentatge esmentat o no sol·liciti un nou tipus de retenció superior, durant els exercicis successius, llevat que es
produeixi una variació de les circumstàncies que determini un tipus superior".
Informació detallada sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1 (MC MUTUAL).
Finalitat i legitimitat del tractament: Compliment de les activitats encomanades com a Entitat Col·laboradora de la Seguretat Social, a fi de tramitar la sol·licitud, de conformitat amb la
legislació vigent. Sense aquestes dades no es pot realitzar aquesta tramitació.
Destinataris de les dades: Les dades no seran objecte de cessió a tercers aliens, excepte el supòsit de la remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, de la
informació exigida pel mencionat Reial Decret per a l’aprovació de l’incentiu o, si escau, a la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per comprovar la informació
facilitada, a més dels supòsits d’autorització expressa de l’interessat o en virtut de l’aplicació d’una Llei que ho ampari.
Termini de conservació de les dades: El temps necessari per complir amb les obligacions i responsabilitats derivades de l’activitat de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social.
Exercici de drets: Podeu accedir, rectificar, oposar-vos, suprimir les vostres dades i exercir els altres drets que teniu mitjançant escrit dirigit a MC MUTUAL, previa identificació, a l’avinguda
Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, dpdatosmc@mc-mutual.com. També teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
Més informació: www.mc-mutual.com/protecciondedatos
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Sol·licitud/Finalització d’aplicació del tipus voluntari a
efectes de retencions de IRPF
Registre d’entrada a MC MUTUAL
Referència interna
Nom i cognoms del tramitador:
Adreça electrònica del tramitador:

DADES DEL BENEFICIARI
Primer cognom

Mutual Midat Cyclops, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 1 . CIF G-64172513

Nom

Segon cognom
NIF/NIE/passaport/carnet de conduir

Adreça de contacte (carrer/plaça/escala/pis/porta…)
Codi postal

Localitat

Província

País

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Apartat de correus

Adreça electrònica

SOL·LICITA:
El tipus voluntari (en tot cas, ha de ser
superior al practicat actualment a la seva
prestació)
Percentatge a aplicar ………….%

Finalització d’aplicació del tipus voluntari per a l’exercici següent (el
nou tipus a aplicar 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 que estableix la Llei de
l’IRPF)

Autoritzo, mitjançant aquest document a que la mútua pugui notificar-me, via telemàtica a l’adreça de correu que es detalla a
l’apartat 1, actes relacionats amb el present tràmit. NO AUTORITZO
……………………………., ……….de………….de 20……
(Signatura de l’interessat/ada)

Aquesta autorització queda subjecta que MC MUTUAL tingui desenvolupada la comunicació via telemàtica per a les
notificacions. Les comunicacions que no es puguin fer per via telemàtica es faran per qualsevol altre mitjà que permeti tenir
constància que l'interessat o el seu representant les ha rebut.
NOTA: Art. 88.5.b) del Reial decret 439/2007, de 30 de març.
"Els contribuents poden sol·licitar en qualsevol moment dels seus corresponents pagadors l’aplicació de tipus de retenció
superiors als que resultin del que preveuen els articles anteriors, d’acord amb les normes següents:
a. La sol·licitud s’ha de fer per escrit davant els pagadors, els quals estan obligats a atendre les sol·licituds que se’ls
formulin, almenys, amb cinc dies d’antelació a la confecció de les nòmines corresponents.
b. El nou tipus de retenció sol·licitat s’ha d’aplicar, com a mínim, fins al final de l’any i mentre no renunciï per escrit al
percentatge esmentat o no sol·liciti un nou tipus de retenció superior, durant els exercicis successius, llevat que es
produeixi una variació de les circumstàncies que determini un tipus superior".
Informació detallada sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Mutual Midat Cyclops, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1 (MC MUTUAL).
Finalitat i legitimitat del tractament: Compliment de les activitats encomanades com a Entitat Col·laboradora de la Seguretat Social, a fi de tramitar la sol·licitud, de conformitat amb la
legislació vigent. Sense aquestes dades no es pot realitzar aquesta tramitació.
Destinataris de les dades: Les dades no seran objecte de cessió a tercers aliens, excepte el supòsit de la remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, de la
informació exigida pel mencionat Reial Decret per a l’aprovació de l’incentiu o, si escau, a la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per comprovar la informació
facilitada, a més dels supòsits d’autorització expressa de l’interessat o en virtut de l’aplicació d’una Llei que ho ampari.
Termini de conservació de les dades: El temps necessari per complir amb les obligacions i responsabilitats derivades de l’activitat de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social.
Exercici de drets: Podeu accedir, rectificar, oposar-vos, suprimir les vostres dades i exercir els altres drets que teniu mitjançant escrit dirigit a MC MUTUAL, previa identificació, a l’avinguda
Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, dpdatosmc@mc-mutual.com. També teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
Més informació: www.mc-mutual.com/protecciondedatos
12/2018 – Versió 3.0

Exemplar per al treballador
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