NÒMINES I JUSTIFICANTS D’ACTUACIONS: CRITERI DE LA TGSS
En la data 23 d’abril de 2007 hem formulat a la DIRECCIÓ PROVINCIAL DE LA TRESORERIA
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA (COL·LECTIU D’ARTISTES) la següent
consulta:
En els darrers mesos algunes empreses del sector del doblatge no estan complint amb l’obligació
d’emplenar, signar i entregar als artistes els corresponents justificants d’actuacions, model TC4/5 (article
8.3 de l’Ordre de 20 de juliol de 1987, la qual desenvolupa el RD 2621/1986, de 24 de desembre).
Les esmentades empreses al·leguen que les dades exigides en el citat justificant d’actuacions ja venen
donades en les nòmines mensuals que es remeten als treballadors, i que d’aquesta manera les nòmines
compleixen, davant la TGSS, la mateixa funció que els justificants omesos.
Ens interessa clarificar aquesta qüestió doncs, en els casos examinats, les nòmines emeses als actors i
actrius de doblatge no incorporen la totalitat de dades que requereixen els justificants d’actuació.
La TGSS ens ha respost que, donat que la normativa amunt citada podria ser modificada, donen per
bones les nòmines en substitució dels justificants d’actuació, però només en aquells casos als quals
figurin a les nòmines totes les dades exigides per la complementació dels justificants
d’actuacions, és a dir:
Dades de l’empresari:
- CIF
- CCC (Codi de Compte de Cotització)
- Denominació de l’empresa
- Domicili
- MATEPSS (entitat d’Accidents de Treball) i clau d’Accidents de Treball
Dades del treballador:
- DNI / NIE
- NAFSS (Núm. afiliació a la SS)
- Col·lectiu de la SS al qual pertany el treballador
- Nom i cognoms del treballador
- Domicili
- Categoria professional
- Grup de cotització
- Nombre de dies cotitzats
- Nombre d’actuacions
- Dates d’alta i baixa a la SS
- Mes i any al qual pertanyen les dates d’alta i baixa a la SS
- Retribucions brutes percebudes
- Base de cotització
- Quotes de SS retingudes al treballador
Data, signatura i segell de l’empresa i signatura del treballador.
Qualsevol nòmina que, a més del requisits formalment exigits pel conveni col·lectiu d’aplicació, no
incorpori la totalitat de les dades ressenyades anteriorment, en cap cas pot substituir l’emissió del
justificant d’actuacions.
Barcelona, 24 d’abril de 2006
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