ANNEX V.DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PÉRDUA DE
VOLUM D'INGRESSOS.
AJUDES ALS AUTÒNOMS, LES PIMES, MICROPIMES I PROFESSIONALS
DESTINACIÓ A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC PEL COVID-19.

AMB

Sr./Sra.

amb

..................................................................................................

NIF .................................................... i domicili a efectes de notificació en
C/

Av.

/

Pl.

.....................................................................................,

núm.

.......,

Població ............................. Província .......................... CP ....................
telèfon ..........................., correu electrònic .........................................................
Actuant com a representant (si fora el cas) ................................................................ de
l'empresa

…….................................................................................

amb

NIF .......................
DECLARE / DECLARO (marcar el que corresponga /marcar lo que corresponda):
Que NO s'ha estat obligat a suspendre l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, però s'ha patit una reducció de la
facturació del 65%, als mesos d’abril y maig de 2020 respecte a la mitjana facturada en el
semestre natural anterior a la declaració de l'Estat d'Alarma.
Que NO s'ha estat obligat a suspendre l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, però s'ha patit una reducció de la
facturació del 65% als mesos d’abril y maig de 2020. Que l'activitat no porta donada d'alta
els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció d'ingressos i per tant, la mitjana dels
mesos tinguts en compte es correspon amb els mesos que sí ha estat donada d'alta l'activitat. Els mesos comparats han sigut:

Volum d'ingressos en els mesos d’abril y maig de 2020
Mitjana facturada en el semestre anterior a la declaració de l'Estat d'Alarma
(o de no portar 6 mesos abans, els mesos d’alta)
% Disminució d'ingressos:

_________________, _____ de/d ________ de ________
Signat per l’empresa: /Firmado por la empresa: ________________
Signatura del representant i segell de l’empresa, / Firma del representante y sello de la empresa: ______________
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