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Enpresaren forma juridikoa
Lanbideren web-orritik aterata: http://www.lanbide.euskadi.eus/enplegua//informazioa/enpresa-bat-sortzeko-era-5/ eta, kasu batzuetan, gehiketa batzuk eginda.
Enpresa bat sortzeko hartu behar den lehen erabakietako bat-gehien lagunduko gaituen forma
juridikoa aukeratzea. Oso erabaki garrantzitsua da, eta kontu handiz aztertu behar da.
Askotariko forma juridikoak daude, eta bakoitzak bere ezaugarriak ditu beraz, norberaren
enpresa-ideiara hobekien egokitzen dena aztertu beharko da.
Ez dago enpresa mota guztietarako balio duen eredu egoki bat. Enpresa-proiektu bakoitza
desberdina da hortaz, eredu bakoitzaren aldeko eta kontrako ezaugarriak aztertu beharko dira,
norberaren proiektura hobekien egokitzen dena aukeratzeko ondoren.
Jarraian, erabakia hartzeko orduan kontuan hartu behar diren hainbat alderdi daude.
Horietariko batzuk:
o

o

o
o

o
o

o

Enpresaren jarduera: enpresaren jarduera izango dena arautzen duen araudiak
forma juridiko zehatz bat erabaki dezake; hau da, jarduera batzuen kasuan, hala
nola banka, aseguruak, bidaia-agentziak eta abar, merkataritza-sozietate gisa
eratzea exijitzen da.
Sustatzaile kopurua: sustatzaile kopuruak forma juridikoaren aukeraketa
baldintza dezake izan ere, gerta daiteke legeak gutxieneko bazkide kopuru bat
eskatzea.
Sustatzaileen erantzukizuna: sustatzaileek beren gain hartu nahi duten
erantzukizun-mailak forma juridikoaren aukeraketa baldintzatzen du.
Proiektuaren garrantzi ekonomikoa: proiektuaren behar ekonomikoek ere
eragiten dute erabakian; gainera, aukeratzen den forma juridikoaren arabera,
gutxieneko kapital bat ordaindu behar da.
Bazkideen arteko harremana: bazkide berrien sarrera mugatzeko edo soilik
ekarpen ekonomikoa baloratzeko aukera dago.
Alderdi fiskalak: enpresaren nortasun juridikoaren arabera, enpresaren
fiskalitatea aldatu egiten da; horrela, pertsona fisikoek (banako enpresariek,
ondasun erkidegoek eta sozietate zibilek) PFEZ ordaintzen dute, eta Sozietateen
Zerga, berriz, pertsona juridikoek ordaintzen dute (Erantzukizun Mugatuko
Sozietateak, Sozietate Anonimoak eta abar).
Hirugarrenen aurreko irudia.

Forma juridikoa aukeratzeko irizpideak kontuan hartuta, ordenamendu juridikoak honako
egitura juridiko hauek aurkezten ditu negozio bat martxan jartzeko:

Nahiz eta aipatutakoez gain forma juridiko gehiago izan, gure graduko beste irakasgai
batzuetan irakasten direnak-esaterako, sozietate kolektibo eta komanditarioa-, gure irakasgai
honetan forma juridiko ohikoenak aztertuko ditugu; hau da, banakako enpresaria, ondasunerkidegoak, sozietate zibilak, sozietate mugatuak, sozietate anonimoak eta sozietate
kooperatiboak.

1.1 Banako enpresaria (autonomoa)

Pertsona fisikoa da.
Ez dago bereizketarik enpresaren ondarearen eta ondare partikularraren artean.
Enpresariak bere ondasun guztiekin erantzuten du enpresaren zorren aurrean.
Ez da izena eman behar edo erregistratu behar eratzeko.
Altan emateko pausoak:
-

-

Ogasunean: Zentsu-aitorpena (036) (PFEZ, BEZ,…)
Gizarte
Segurantzan:
TA-0521
(1.7.1
puntua
baita:
http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/da566d03-f195-4838-b151391aa0dbcf50/TA_0521_1+Simplificada+%28V9%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID) gaur
egun, online egiteko aukera dago. Alta jarduera hasi baino 60 egun natural lehenagora
arte jakinarazteko aukera dago. **** Nork kotizatu behar du autonomoetan?
Gizarte Segurantzan: langileak izango baditu, enpresaren izen-emotea egin behar du,
langileek afiliazioa egin behar dute eta langileek alta eman beharko dute dagokien
erregimenean.
Lanbiden, langileak badituzte, kontratualta eman behar dute.
Lan-kontseilaritzan, lantokiaren irekiera-komunikazioa egin behar dute.
Dagokion udaletxean, jarduera-lizentzia eskatu behar dute.

-

Eta kasua balitz, beste erakunde ofizial edota erregistroetan, dagozkien betebeharrak
bete. Batzuetan, jardueraren arabera, alta behar dute erakunde horietan. Esaterako,
joko-enpresen erregistroa, seguritate-enpresen erregistroa…
Patente eta Marken Espainiako Bulegoan baliteke zeinu bereizgarrien (marka, izen
komertziala…) erregistroa egin behar izana.

Abantailak eta desabantailak
Abantailak:
•
•
•

Eratzeko izapide gutxidu.
Hasieran, ez da gutxieneko kapital bat eskatzen.
Enpresa pertsonalki kudeatzen du.

Desabantailak:
•
•
•

Enpresariaren gain geratzen da negozioaren arrisku guztia.
Negozioaren ondarearekin eta ondare propioarekin erantzuten du. Ondasunbereizketarik ez badu, ezkontideari eragiten dio betebeharrak.
Desabantaila fiskalak sozietateekiko, PFEZren ezarpen-tasa sozietateen gaineko zergan
ezar daitekeenaren gainetik dagoenean.

Autonomo kasu bereziak:
-

IRUDI BERRIA 2013ko IRAILETIK: Erantzukizun Mugatuko Ekintzailea, EME.
Mendeko autonomoa.
o Nagusiki, bezero batentzat garatzen dute bere jarduera (diru-sarreren % 75).
o Betekizunak:
 Besteren konturako langilerik ez edukitzea.
 Dagokion jarduera garatzeko bezeroaren konturako edozein lankontratazioren modalitatetan lan egiten duten langilerik ez enplegatzea.
 Ekoizpen-azpiegitura eta material propioa edukitzea.
 Jarduera-irizpide propioak jarraituz garatzea, bezeroak eman ditzakeen
jarraibide teknikoei kalterik egin gabe.
 Kontraprestazio ekonomiko bat jasotzea jardueraren emaitza kontuan
hartuta, betiere bezeroarekin hitzartutakoaren arabera.

**** Nork kotizatu behar du autonomoetan? (http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/32825?changeLanguage=eu)
•
•

Normalean, modu pertsonal eta zuzenean eta lan-kontratu bati lotu gabe, irabazizko
jarduera ekonomikoa egiten duten 18 urtetik gorako langileak.
Langile autonomoarekin, normalean, modu pertsonal eta zuzenean, soldatarik gabe
lanean aritzen den ezkontidea eta odol-ahaidetasun, ezkontza-ahaidetasun edo

•
•
•
•

•

adopziozko bigarren mailarainoko senideak barne (Langile Autonomoen Sistema
Bereziaren langileen kasuan, hirugarreneraino).
Liburu-idazleak.
Ekonomikoki menpeko langile autonomoak, uztailaren 11ko 20/2007 Legearen II.
izenburuaren III. atalak azaltzen dituena.
Espainiako lurraldean bizi eta euren jarduera legalki gauzatzen duten langile autonomo
atzerritarrak.
Norberaren kontura lan egiten duten profesionalak, euren lanak Langile Autonomoen
Erregimen Berezian sartuta dagoen Profesionalen Elkargoan sartzea eskatzen
dietenean.
Norberaren kontura lan egiten duten profesionalak, euren lanak Norberaren Konturako
Langileen edo Langile Autonomoen Erregimen Berezian sartuta ez dagoen Profesionalen
Elkargoan sartzea eskatzen dietenean, honako berezitasun hauekin:

Elkargoko kide den profesionalak bere jarduera 1995eko azaroaren 10 eta 1998ko abenduaren
31 artean hasi izan balu, 1999ko lehen hiruhilekoan eskatu behar zuen erregimen berezi
horretan alta emateko, egun horren aurretik galdagarria izan ez balitz, eta ondorioak eskaera
egin zen hilabetearen hasieratik izanez. Aipatutako epean eskatu izan balitz, atzeratutako alten
ondorioak araudiak ezarritakoak izango dira, jardueraren hasiera data 1999ko urtarrilaren 1ean
ezarriz.
Aurreko paragrafoetan ezarritakotik kanpo, Norberaren Konturako Langileen edo Langile
Autonomoen Erregimen Berezian ez dute alta eman beharrik dagokien Profesionalen Elkargoak
ezarrita izan zezakeen Aurreikuspen Sozialeko Mutualitatean sartzea aukeratu duten edo zuten
elkarteko kideek, betiere, aipatutako mutualitatea 1995eko azaroaren 10 baino lehen sortu
zenetako bat bada. Eskubidea izan arren, interesaduna mutualitatean sartzen ez bada,
etorkizunean ez du horretarako aukerarik izango.
•
•

•
•

Sozietate erregular kolektiboetako eta sozietate komanditarioetako industriabazkideak.
Elkarlanerako kooperatibetako bazkide langileak, euren estatutuetan erregimen hori
hautatzen dutenean. Kasu horretan, gutxienez 16 urte izan behar dira Erregimen
Berezian sartzeko.
Erkideak, edo ondasun-erkidegoetako eta sozietate zibil irregularren bazkideak.
Zuzendari lanak eta kontseilari edo administratzaile karguak betetzeak dakartzan
gerentzia lanak egiten dituztenak, edo, normalean eta modu pertsonal eta zuzenean,
merkataritzako sozietate kapitalista bati irabazizko bestelako zerbitzuak eskaintzen
dizkiotenak, beti ere, horren zuzeneko edo zeharkako kontrol eraginkorra dutenean.
Egoera hori ulertuko da langilearen jarduerek edo parte-hartzeek, gutxienez,
kapitalaren erdia ekartzen dutenean.

Aurkako frogarik ez badago, langileak sozietatea kontrolatzen duela pentsatuko da honako
baldintza hauetako batzuk betetzen direnean:

-

Gutxienez, bere zerbitzuak eskaintzen dizkion sozietatearen kapitalaren erdia banatuta
izatea, berarekin bizi diren eta ezkontideen eta odol-ahaidetasun, ezkontza-ahaidetasun
edo adopziozko ahaidetasuna duten bazkideen artean.
Bere partaidetza kapital sozialean, horren herenaren parekoa edo handiagoa izatea.
Zuzendari edo gerentzia lanak egiten baditu, bere partaidetza kapital sozialean horren
laurdenaren parekoa edo handiagoa izatea.
Aurreko baldintzak betetzen ez diren kasuetan, Administrazioak, edozein frogabide
erabiliz, erakutsi ahal izango du langileak sozietatearen kontrola duela.
• Lan-sozietateetako bazkide langileek -eurekin bizi diren eta ezkontide eta odolahaidetasun, ezkontza-ahaidetasun edo adopziozko senideekin-, bigarren gradura
artekoek, kapital sozialean duten partaidetza, gutxienez, ehuneko berrogeita
hamarrera iristen denean (sozietatea kontrolatzeko familiaz kanpoko pertsonen
parte-hartzea beharrezkoa dela egiaztatzean izan ezik).

!!!!!!!! GOGORATU. Bakoitzak bere afiliazio-zenbakia izan behar du. Lan egiten duen lehen aldia
bada, afiliazio-zenbakia atera behar zaio (http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44084?changeLanguage=eu)
Beheko taulan hurrengo zuzenketak proposatzen dituzue. :
- Gizarte Segurantzako zenbakia
- norberaren konturakoak
- TA1 eredua
- honakoak > honako hauek
- Aurrez aurre
- Bide telematikoz
- Egoitza elektronikoan
- afiliazio-zenbaki

Ados nago proposamen horiekin, baina ezin dut egin, goiko web orritik ateratako irudia baita

Helburua:

Herritarrak Gizarte Segurantzako zenbakiak identifikatzen ditu,
elkarrekiko duten harremanari dagokionez.
•
•

Subjektuak:

•

Edozein herritar.
Enpresaria, bere zerbitzura lanean hasi eta Gizarte Segurantzako
zenbakirik ez duten langile guztientzat.
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorreko Zuzendaritza
Probintzialak edo Administrazioek emango dute, langile edo
enpresariek euren obligazioa betetzen dutenean.

Inprimakiak:

Dokumentazioa:

TA1
eredua
(http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/5ed8ba44-5205-4113-ac9b1f04312202a4/TA_1+E+%28V.6%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=)
•
•

Nortasun Agiri Nazionala.
Pasaportea edo Atzerritar Txartela.

Non izapidetu:

Herritarrren helbideari edo langileari zerbitzuak eskaintzen dizkion
enpresaren helbideari dagokion Gizarte Segurantzako Diruzaintza
Orokorraren Administrazioan. Ziurtagiri digitala baduzu, egoitza
elektronikoan sar zaitezke, Gizarte Segurantzako zenbakiaren esleipena
atalean.

Epeak:

Afiliazioa eta alta edo edozein prestazio edo zerbitzu baino lehenago
eskatu beharko da.
Gizarte Segurantzako aenbakia afiliazio-zenbaki bihurtzen da,
herritarrak Gizarte Segurantzako sisteman sar daitekeen lan-jarduera
bat hasten duen unean.
Afiliazioaren ezaugarriak:

Beste datu
interesgarri batzuk:

•
•
•
•

Eskubide eta betebeharretarako, derrigorrezkoa da sisteman
barne hartzen diren pertsonentzat.
Bakarra eta orokorra da sistemako erregimen guztientzat.
Sisteman barne hartzen diren pertsonen bizitza osorako da.
Bakarra da.

1.2 Ondasun-erkidegoak edo ondasun-komunitateak
•
•
•
•

•
•
•

Aplika daitekeen araudia: Kode Zibilaren 392. artikulutik 406. artikulura.
Izaera: zibila.
Ez du nortasun juridiko propiorik.
Eratzeko formalitateak: bat ere ez (ondasun higiezinen kasuan izan ezik). Kontratu
pribatu bat sinatzea komeni da, partaidetza-portzentajeak, akordioen erregimena eta
abar arautzeko. Adibidea: «Ondasun erkidegoaren eraketa dokumentua» (1.7.2
puntua).
Bazkide kopurua: 2 edo gehiago.
Ekarpenak: libreak; ez dago gutxieneko kopururik.
Bazkideen erantzukizuna: mugagabea (zorrik badago, beren ondasun pertsonalekin
erantzuten dute).

Altan emateko pausoak:
•

•
•

•
•
•
•

•

Fiskalitatea:
o EJZ (036): Ondasun-erkidegoaren (OE) alta bakarra.
o OEren BEZ bakarra (OEk fakturatzen du).
o PFEZ: erkidegoko bazkide bakoitzak bere PFEZ likidatzen du, dagokion
partaidetza-portzentajearen arabera.
Gizarte Segurantzan: autonomoen alta (TA-0521) edo online.
Gizarte Segurantzan: langileak izango baditu, enpresak izen-ematea egin behar du,
langileen afiliazioa egin behar dute, langileek alta eman beharko dute dagokien
erregimenean.
Lanbiden, langileak badituzte, kontratuak altan eman behar dituzte.
Lan-kontseilaritzan, lantokiaren irekiera-komunikazioa egin behar dute.
Dagokion udaletxean, jarduera-lizentzia eskatu behar dute.
Eta, kasua balitz, beste erakunde ofizial batzuetan edota erregistroetan dagozkien
betebeharrak bete behar dituzte. Batzuetan, jardueraren arabera, alta behar dute
erakunde horietan. Esaterako, joko-enpresen erregistroa, segurtasun-enpresen
erregistroa…
Patente eta Marken Espainiako Bulegoan, baliteke zeinu bereizgarrien (marka, izen
komertziala…) erregistroa egin behar izana izatea.

Abantailak eta desabantailak
Abantailak:
•
•

Eratzeko izapide gutxi.
Ez da gutxieneko kapital bat eskatzen.

Desabantailak:
•
•
•
•

Negozioaren ondarearekin eta ondare propioarekin erantzuten du.
Ez dute nortasun juridikorik.
OE batean, bazkideen erantzukizun mugagabea eta solidarioa.
OE batean, bazkideek erantzuten dute denen adostasunez eta subsidiarioki
hirugarrenen aurrean.

1.3 Sozietate zibilak
•
•
•

Aplika daitekeen araudia: Kode Zibilaren 1.665. artikulua eta hurrengoak.
Izaera: zibila.
Ez du nortasun juridiko propiorik, dokumentu publiko bidez eratzen den kasuetan izan
ezik

•

•
•
•
•

Eratzeko formalitateak: bat ere ez (kontratu publikoa behar duten ondasun higiezinen
kasuan izan ezik). Kontratu pribatu bat sinatzea komeni da, partaidetza-portzentajeak,
akordioen erregimena eta abar arautzeko.
Bazkide kopurua: 2 edo gehiago.
Ekarpenak: libreak; ez dago gutxieneko kopururik.
Bazkideen erantzukizuna: mugagabea (zorrik badago, beren ondasun pertsonalekin
erantzuten dute).
Izena: izena eta sozietate zibilari dagokion terminoa.

Altan emateko pausoak:
•

•
•

•
•
•
•

•

Fiskalitatea:
o EJZ: Sozietate Zibilaren (SZ) alta bakarra.
o SZren BEZ bakarra (SZk fakturatzen du).
o PFEZ: bazkide bakoitzak bere PFEZ likidatzen du, dagokion partaidetzaportzentajearen arabera.
Gizarte Segurantzan: autonomoen alta (TA-0521) edo online.
Gizarte Segurantzan: langileak izango baditu, enpresak izen-ematea egin behar du,
langileen afiliazioa egin behar dute, langileek alta eman beharko dute dagokien
erregimenean.
Lanbiden, langileak badituzte, kontratuak altan eman behar dituzte.
Lan-kontseilaritzan, lantokiaren irekiera-komunikazioa egin behar dute.
Dagokion udaletxean, jarduera lizentzia eskatu behar dute.
Eta kasua balitz, beste erakunde ofizial batzuetan edota erregistroetan, dagozkien
betebeharrak bete behar dituzte. Batzuetan, jardueraren arabera, alta behar dute
erakunde horietan. Esaterako, joko-enpresen erregistroa, segurtasun-enpresen
erregistroa…
Patente eta Marken Espainiako Bulegoan, baliteke zeinu bereizgarrien (marka, izen
komertziala…) erregistroa egin behar izana.

Abantailak eta desabantailak
Abantailak:
•
•

Eratzeko izapide gutxi.
Ez da gutxieneko kapital bat eskatzen.

Desabantailak:
•
•
•
•

Negozioaren ondarearekin eta ondare propioarekin erantzuten du.
Ez dute nortasun juridikorik.
OE batean, bazkideen erantzukizun mugagabea eta solidarioa.
OE batean, bazkideek erantzuten dute denen adostasunez eta subsidiarioki
hirugarrenen aurrean.

1.4 Sozietate mugatuak
•
•

•
•
•
•
•

•

Araudia: Kapital Sozietateen Legea, uztailaren 2ko 1/2010 ED.
Eratzeko formalitateak:
o Eskritura publikoa notaritzan. Adibidea: «Eratze eskritura publikoa» (1.7.4
puntua).
o Sozietate estutuak. Eratzeko eskritura publikoaren zati dira. Sozietatea eratzeko
akordioa da, bazkide sortzaileek fede-emaile publikoaren aurrean sinatua.
Adidea: «Sozietate mugatuko estatutuak» (1.7.5 puntua).
o Erregistroan izena ematea.
o Kapital soziala: 3.000 € osorik ordainduta eta harpidetuta (diruzko ekarpenak eta
diruzkoak ez direnak).
Bazkide kopurua: 1etik aurrera (pertsona bakarreko SM).
Kasu berezia: Enpresa Berria Sozietate Mugatua (ekintzaileei egokituta); ez dugu
aztertuko.
Bazkideen erantzukizuna: ekarpenetara mugatua.
Partaidetzak eskualdatzea: lehentasunez eskuratzeko eskubidea gainerako bazkideen
aurretik (sozietate itxia).
Sozietatearen organoak:
o Bazkideen Batzar Orokorra: akordioak hartzen ditu.
o Administrazio Organoa:
 Administratzaile bakarra.
 Administratzaile solidario edo denen arteko bat baino gehiago.
 Administrazio Kontseilua (3 kidetik 12 kidera).
Fiskalitatea: nortasun juridiko propioa.

Altan emateko pausuak:
•

•

Identifikazio Fiskaleko zenbaki (IFK) independentea (CIF gaztelaniaz).
o Alta Ekonomia Jardueren gaineko Zergan (EJZ) (IAE gaztelaniaz).
o BEZa (jarduera salbuetsita dagoen kasuan izan ezik).
o Sozietateen zerga: (Bizkaiaren kasuan) orokorra: % 28. Enpresa txikia bada: % 24.
Gizarte Segurantzan: kasua bada, autonomoen alta (TA-0521) edo online. Honako taula
honetan, nork kotizatu behar duen autonomoetan eta nork erregimen orokorrean
barneratzen da:

Administratzailea edo kontseilaria
Zuzendari edo gerentea, kobratzen duenean
Kapitalaren 1/4 dauka
Zuzendari edo gerentea, kobratzen duenean
Kapitalaren 1/4 EZ dauka

Autonomoen erregimena
Autonomoen erregimena

Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku
Zuzendari edo gerentea, kobratzen duenean
Kapitalaren 1/4 EZ dauka
Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku EZ
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku

Erregimen orokorra, langabesia eta
lan-segurtasun funtsarik (gaztelaniaz,
FOGASA) gabe

Zuzendari edo gerentea, kobratzen duenean
Ez bazkide
Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku EZ
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku
Ez da zuzendaria ezta gerentea
Kapitalaren 1/3 dauka
Ez da zuzendaria ezta gerentea
Kapitalaren 1/3 EZ dauka
Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku EZ
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku

Erregimen orokorra, langabesia eta
lan-segurtasun funtsarik (gaztelaniaz,
FOGASA) gabe

Ez da zuzendaria ezta gerentea
Ez bazkide
Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku EZ
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku
Kapitalaren %50a baino gehiago dauaka

Erregimen orokorra

Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku
Langile bazkideak

Autonomoen erregimena

Zuzendari edo gerente lanak
Kapitalaren 1/4 dauka
Zuzendari edo gerente lanaka
Kapitalaren 1/4 EZ dauka
Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku
Zuzendari edo gerente lanak
Kapitalaren 1/4 EZ dauka

Autonomoen erregimena

Autonomoen erregimena
Erregimen orokorra

Autonomoen erregimena

Autonomoen erregimena

Erregimen orokorra

Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku EZ
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku
EZ du zuzendari edo gerente lanak egiten
Kapitalaren 1/3 dauka
EZ du zuzendari edo gerente lanak egiten
Kapitalaren 1/3 EZ dauka
Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku EZ
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku
Kapitalaren %50a dauka
Kapitalaren %50a, ezkonlaguanaren esku
badago edo berarekin bizi den 2 gradura
arteko familakoen esku
•
•
•
•
•
•

Autonomoen erregimena
Erregimen orokorra

Autonomoen erregimena
Autonomoen erregimena

Gizarte Segurantzan: langileak izango baditu, enpresak izen-ematea egin behar du,
langileen afiliazioa egin behar dute, langileek alta eman beharko dute dagokien
erregimenean.
Lanbiden, langileak badituzte, kontratuak altan eman behar dituzte.
Lan-kontseilaritzan, lantokiaren irekiera-komunikazioa egin behar dute.
Dagokion udaletxean, jarduera lizentzia eskatu behar dute.
Eta, kasua balitz, beste erakunde ofizial batzuetan edota erregistroetan, dagozkien
betebeharrak bete. Batzuetan, jardueraren arabera, alta behar dute erakunde hauetan.
Esaterako, joko-enpresen erregistroa, segutasun-enpresen erregistroa…
Patente eta Marken Espainiako Bulegoan baliteke zeinu bereizgarrien (marka, izen
komertziala…) erregistroa egin behar izana.

Abantailak eta desabantailak
Abantailak:
•
•
•
•

Bazkideen erantzukizuna ekarpenetara mugatuta dago.
Ez da kapital kantitate altua eskatzen eratzeko (SAekin alderatuta).
Arrisku formala baxuagoa da, sozietate anonimoetakoarekin alderatuta.
Irudi hobea bezeroentzat eta hornitzaileentzat; izan ere, beren kontabilitate-datuak
merkataritza-erregistroan sartu behar dituzte (hortaz, edozeinek ezagutu dezake
sozietate mugatuaren ondarea), eta bezero eta hornitzaileei berme handiagoa
eskaintzen diete, enpresari irregularraren edo sozietate irregularraren forma juridikoen
mende eratutako enpresekin alderatuta.

Desabantailak:

•
•

Partaidetzak nahi bezala eskualda daitezke, betiere gainerako partaideen baimena lortu
bada.
Urteko kontuak Merkataritza Erregistroan adierazi behar dira.

1.5 Sozietate anonimoak
•
•

•
•
•
•

Araudia: Kapital Sozietateen Legea, uztailaren 2ko 1/2010 ED.
Eratzeko formalitateak:
o Eskritura publikoa notaritzan. Adibidea: «Sozietate anonimoaren eraketa
dokumentua» (1.7.6 puntua).
o Sozietate estutuak. Adibidea: «Sozietate mugatuko estatuak» (1.7.7 puntua).
o Merkataritza Erregistroan izena ematea.
Gutxieneko kapital soziala: 60.000 € (peritu batek tasatutako dirua – ondasunak –,
eskubideak), % 25 ordaindua eta osorik hitzartua.
Bazkide kopurua: 1etik aurrera (pertsona bakarrekoa).
Bazkideen erantzukizuna: ekarpenetara mugatua.
Sozietatearen organoak:
o Akziodunen Batzar Orokorra: akordioak hartzen ditu.
o Administrazio Organoa:
 Administratzaile bakarra.
 Administratzaile bat baino gehiago (solidarioak edo denen
adostasunekoak).
 Administrazio Kontseilua.

Altan emateko pausuak:
•

•

•

•
•
•
•

Fiskalitatea:
o IFK independentea eta ITP-AJD (kapital sozialaren % 1).
o Alta EJZn.
o BEZa (jarduera salbuetsita dagoen kasuan izan ezik).
o Sozietateen zerga: (Bizkaiaren kasuan) tasa orokorra: % 28. Enpresa txikia bada:
% 24.
Gizarte Segurantzan: kasua bada, autonomoen alta (TA-0521) edo online. Sozietate
mugatuen puntuan barneratzen den taulan, nork kotizatu behar duen autonomoetan
eta nork erregimen orokorrean barneratzen da.
Gizarte Segurantzan: langileak izango baditu, enpresak izen-ematea egin behar du,
langileen afiliazioa egin behar dute, langileek alta eman beharko dute dagokien
erregimenean.
Lanbiden, langileak badituzte, kontratuak altan eman behar dituzte.
Lan-kontseilaritzan, lantokiaren irekiera-komunikazioa egin behar dute.
Dagokion udaletxean, jarduera-lizentzia eskatu behar dute.
Eta kasua balitz, beste erakunde ofizial batzuetan edota erregistroetan, dagozkien
betebeharrak bete. Batzuetan, jardueraren arabera, alta behar dute erakunde hauetan.
Esaterako, joko-enpresen erregistroa, segurtasun-enpresen erregistroa…

•

Patente eta Marken Espainiako Bulegoan baliteke zeinu bereizgarrien (marka, izen
komertziala…) erregistroa egin behar izana.

Abantailak eta desabantailak
Abantailak:
•
•
•

Bazkideen erantzukizuna ekarpenetara mugatuta dago.
Akzioak eskualdatzeko salmentara jo daiteke.
Irudi hobea, enpresari edo sozietate irregularraren forma juridikoaren arabera
eratutako enpresekin alderatuta.

Desabantailak:
•
•
•

Eratzeko gutxieneko kapital altua.
Antolatzeko modu konplexuago bat eta gutxienez urtean behin akziodunen Batzarra
elkartzea eskatzen du.
Urteko kontuak Merkataritza Erregistroan adierazi behar dira.

1.6 Sozietate kooperatiboa
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Araudia:
o Euskadiko Kooperatiben 4/93 Legea (24-06).
o 1/2000 Legea, 4/93 Legea aldatzen duena (29-06).
Eratzeko formalitateak:
o Eskritura publikoa.
o Euskadiko Kooperatiben Erregistroan izena ematea (EJ).
Gutxieneko kapitala: 3.000 € (dirua, ondasunak edo eskubideak).
Bazkide kopurua: 3tik aurrera.
Bazkideen erantzukizuna: ekarpenetara mugatua.
Sozietatearen organoak:
o Batzar Orokorra: akordioak hartzen ditu.
o Zuzendaritza Kontseilua (Administrazioa).
o Zaintza Batzordea (kontrol ekonomikoa).
SM edo SAen fiskalitate bera, salbuespen hauekin:
o ITP-AJD ordaintzetik salbuetsita.
o Sozietateen zerga:
 Mikroenpresatzat edo enpresa txikitzat jotzeko Sozietateen gaineko
Zergari buruzko Foru Arauaren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak
betetzen dituzten kooperatiba txikiak: % 18
 Gainerakoa: % 20
Diru-laguntza: laguntza bereziak gizarte-ekonomiako enpresentzat
Sozietate kooperatiboen bazkideek autonomoetan edo Gizarte Segurantzako erregimen
orokorrean (langabezia eta lan-segurtasun funtsik) altan ematea erabaki behar dute.

Abantailak eta desabantailak
Abantailak:
•
•
•
•
•

Bazkideek beren borondatez egiten dute alta edo baja.
Guztiek eskubide berdinekin parte hartzen dute.
Pertsonak kapitalaren aurretik daude.
Eratzean hobari fiskalak daude.
Diru-laguntzak daude horrelako sozietateen sorrera sustatzeko.

Desabantailak:
•
•

Gutxienez 3 pertsona behar dira eratzeko.
Urteko kontuak aurkeztu behar dira.

Laburbilduz, enpresek honako izapide hauek egin behar dituzte (http://www.ipyme.org/esES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicasDescripcion.aspx?cod=SRL&nombre=Sociedad%20de%20Responsabilidad%20Limitada&idioma
=es-ES):
Auton. Ond. Erk. S Zibila SM SA S Koop
Ohiko izapideak
Ogasunean: zentzu- aitorpenean alta
Ogasunean: Jarduera Ekonomikoaren Zerga
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Orokorra: Langile Autonomoen Erregimen
Bereziaan alta
Probintziako Merkataritza Erregistroan:
akten liburu-legalizazioa, bazkideen
erregistro-liburua…
Probintziako Merkataritza Erregistroan:
Egunkari liburua («Egunkari Liburua»
esaten zaio) eta urteko inbentario eta
kontuen liburuen legalizazioa
Ziurtagiri-erakundeak: ziurtagiri
elektronikoa lortu
Jardueraren araberako izapideak
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Udaletxea: jarduera-lizentzia
X
Beste erakunde ofizial edota
erregistroetan: jardueraren arabera, alta
behar badute. Esaterako, joko-enpresen
X
erregistroa, segurtasun-enpresen
erregistroa…
Langileak kontratatzekotan egin beharreko izapideak

Auton. Ond. Erk. S Zibila SM SA S Koop
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Orokorra: enpresak izen-ematea
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Orokorra: langileen afiliazioa
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Orokorra: Gizarte Segurantzan dagokion
erregimenean langileen alta
Lanbide: langileen kontratuen alta
Lan-kontseilaritza: lantokiaren irekierakomunikazioa
Lan ikuskaritza: lan-egutegia lortu
Bestelako izapideak
Patente eta Marken Espainiako
Bulegoa: zeinu bereizgarrien (marka, izen
komertziala…) erregistroa
1 Izatekotan, bazkideak eta administrariak
2 Afiliatuta ez badaude

1.7 Lehenengo gaiko dokumentuak
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1.7.1 TA 0521

1.7.2 TA 1

1.7.3 Ondasun-erkidegoaren eraketa-dokumentua

Agiria.netik aterata
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKr8ff5L_rAhUQ9I
UKHR2sCwgQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fagiriak.net%2Fdeskargatu.php%3Fid_dokumentua%3D
100%26ext%3Ddoc&usg=AOvVaw3JDR0trR_6EnduRMTP2D_f

ONDASUN-ERKIDEGOAREN DOKUMENTU PRIBATUA
Lekua eta eguna:
BATZARTUTAKOAK, ADINEZ NAGUSIAK
Izen-deiturak:
Egoera zibila:
NAN:
Helbidea:
Udalerria:
Izen-deiturak:
Egoera zibila:
NAN:
Helbidea:
Udalerria:
Modu horretan, hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna aitortzen diote elkarri, eta
honako hau adostu dute.
Batzartutakoek izaera zibileko ondasun-erkidegoa eratu nahi dute, hitzarmenez, eta hori
dokumentu pribatu honetan jaso dute, honako hizbaketa hauen arabera.
HIZBAKETAK
LEHENA. Behean aipatzen den ondasun-erkidegoa eratzea; legezko tramiteak egin eta gero,
izen hori merkataritza-izen bihurtu ahal izango da. Ez du nortasun juridikorik izango, baina bai
eratuko du ekonomia- eta ondare-unitatea, hitzarmen hauen arabera eta Kode Zibilak eta
Merkataritza Kodeak erkidegoei buruz jasotzen duten araudiaren arabera arautuko dena.
Erkidegoaren iraupena mugagabea da.
Ondasun-erkidegoa eta helbide fiskala:
_____________________________________________________________________________
BIGARRENA. Erkidegoaren helburua jarraian aipatzen dena da, eta jarduera ekonomikoen
________ epigrafean jasota dago.
Jarduera:
HIRUGARRENA. Erkidegoaren eskubideak eta betebeharrak erkide bakoitzari esleituko zaizkio,
bakoitzak erkidegoan duen parte-hartze kuotaren arabera.

LAUGARRENA. Negozio komunaren administrazioa bazkide guztien artean banatuko da.
Edozein bazkideren ekintza baliozkoa izango da, beste aldea horren aurka agertzen ez bada;
halere, negozioaren ohiko igorpen eta merkataritza-eragiketen gainetik dauden diru-erabilera
guztietarako, aldeen aho bateko adostasuna behar izango da.
BOSGARRENA. Bazkide bakoitzak beste bazkideen aurrean erantzun beharko du parte hartu
duen ekintza eta kontratuengatik, betiere ekintza horiek egin edo hitzartu aurretik euren
baimena izan ez badu.
SEIGARRENA. Irabaziei eta galerei dagokienez, erkide bakoitzak
EHUNEKO________________________ _______________________________(e)ko
partaidetza du erkidegoan eta, hala balegokio, urtebeteko ekitaldi ekonomiko bakoitzean
banatu eta egotziko dira, ekitaldi bakoitza bukatu ondoren. Irabazien behin betiko likidazio
horiei kalterik egin gabe, bazkideek irabazien konturako aurrerakinak hilero jaso ahal
izango dituzte, edota eurek hitzartutako aldizkakotasunez.
ZAZPIGARRENA. Batzartutakoek ______________________________euroko ekarpena egin
diote erkidegoari eta, horren ondorioz, zenbateko osoa ____________________________
eurokoa da.
ZORTZIGARRENA. Erkidegoa desegiteko, Kode Zibileko 400. eta ondorengo artikuluetan
xedatutakoa jarraituko da, eta, izaera subsidiarioz, aipatutako lege-gorputzak herentzia
banatzeko ezarritako arauak.
BEDERATZIGARRENA. Dokumentu pribatu hau eskritura publikoan jaso daiteke, erkide biek hala
eskatuta.
Edukiarekin bat etorriz, parte-hartzaile beste ale sinatu dituzte goian aipaturiko lekuan eta
datan.

Sinadura:

Sinadura:

1.7.4 Sozietate mugatuaren eraketa-formularioa
Iusplaza, zuzenbidearen web gunea euskaraz-etik aterata:

http://www.iusplaza.com/eu/arloak/merkataritza-zuzenbidea/formularioak/sozietate-mugatua-eratzea

*(e)n, nire egoitzan, (e)ko *aren *(e)an.
Nire, *, *(e)ko Notario Elkargo Txit Prestuko kide naizen honen aurrean,
AGERTZEN DIRA:
* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkondua, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta
nortasun-agiriaren zenbakia * duena.
* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkondua, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza duena, eta
nortasun-agiriaren zenbakia * duena.
Eta * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkondua, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta
nortasun-agiriaren zenbakia * duena.
Euren inguruabar pertsonalak haien adierazpenetatik atera dira.
Guztiek ere Espainiako naziotasuna dute.
Guztiek ere euren izen eta eskubidean PARTE HARTZEN DUTE.
Aipatu nortasun-agiriak erakusten dizkidate, eta horien bitartez identifikatzen ditut. Badute,
nire ustez, parte hartzen duten moduan, behar adinako lege-gaitasuna, ERANTZUKIZUN
MUGATUKO SOZIETATEAREN ERAKETA-eskritura hau formalizatzeko, eta, horretarako,
EGILESTEN DUTE:
LEHENENGOA.- * jaunak/andreak, * jaunak/andreak eta * jaunak/andreak erantzukizun
mugatuko sozietatea ERATZEN DUTELA, * izenarekin. Sozietate horren estatutuak jasota daude
paper tinbreduneko * foliotan, alde bietatik mekanografiatuta daudenak, * sailekoak, *
zenbakiduna eta hurrenez hurreneko *ak. Estatutu horiek niri, notarioari, ematen dizkidate,
agertzaile guztien sinadurak azken folioan agertzen direla, eta nik matrize honi eransten dizkiot,
beronen osagai izan daitezen.
II.- «*» izeneko sozietatearen kapitala *(e)koa (*) izango da. * SOZIETATE-PARTAIDETZAK
ordezkatuko du kapital hori, eta partaidetza bakoitzak *(e)ko (*) balio izenduna izango du,
lehenengo zenbakitik *garrena arte (1etik *a arte), biak barne. Bazkide eratzaileek oso-osorik
harpidetu eta ordaindu dute kapital hori, egintza honetan bertan, eta, horretarako, eskudiruzko
sarrera egin dute, sozietatearen izenean * deituriko erakundean * zenbakiarekin irekitako
kontuan, hurrengo modu eta proportzioan:
A.- * jaunak/andreak * SOZIETATE-PARTAIDETZA bereganatzen ditu, bere ezkontzasozietatearentzat; partaidetza horien zenbakiak *etik *a artekoak dira, bi horiek barne, eta
horien zenbatekoa, guztira, *(e)koa da.
B.- * jaunak/andreak * SOZIETATE-PARTAIDETZA bereganatzen ditu, bere ezkontzasozietatearentzat; partaidetza horien zenbakiak *etik *a artekoak dira, bi horiek barne, eta
horien zenbatekoa, guztira, *(e)koa da.
C.- * jaunak/andreak * SOZIETATE-PARTAIDETZA bereganatzen ditu, bere ezkontzasozietatearentzat; partaidetza horien zenbakiak *etik *a artekoak dira, bi horiek barne, eta
horien zenbatekoa, guztira, *(e)koa da.

Agertzaileek ematen dizkidate eta nik matrize honi eransten dizkiot banku-ziurtagiriak. Horiek
egiaztatzen dute ordaindutako kapitalari dagozkion diru kopuruak sartu direla aipatu kontuan.
HIRUGARRENA.- Agertzaileek adierazten dute ez dagoela egintza honen bidez eratzen den
sozietatearen izen berekorik, eta horixe egiaztatzen didate Merkataritzako Erregistro
Zentralaren ziurtagiri egokia erakutsiz, berori eskritura honen matrizeari eransten diodala.
LAUGARRENA.- Agertzaileek egintza honi bazkideen Batza Unibertsalaren izaera ematen diote,
eta, horrela, erabakitzen dute:
A.- Administrazio motatzat HIRU ADMINISTRATZAILE SOLIDARIO ezartzea, * jauna/andrea, *
jauna/andrea eta * jauna/andrea horretarako eta epe-mugarik gabe izendatuz, beren
inguruabar pertsonalak eskritura honen agertze-zatian jasota daudela. Izendatuak ahaldunduta
geratzen dira, legeak eta sozietatearen estatutuek administrazio-organoari eratxikitzen
dizkioten ahalmen guztiak egikaritzeko.
Izendatuek kargua onartzen dute, eta inolako lege-bateraezintasun eta -debekuren menpe ez
daudela adierazten dute, bereziki, apirilaren 10eko 5/2006 Legeak eta indarrean dauden
gainerako xedapenek ezartzen dituztenak.
Sozietate-estatutuen 21. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe 1, administrazio-organoak,
besteak beste, honako AHALMEN hauek izango ditu:
a.- Posta, telefono eta telegrafo bidezko korrespondentzia jaso, erantzun eta igorri, nahiz eta
lehendabizikoa agiriduna zein hartu-agiriduna izan edo diru zein baloreak eduki. Era berean,
posta eta telegrafo igorketaren bidez diru kopuruak ezarri eta kendu; helbide telegrafiko eta
posta-kutxatilak eskatu, eskuratu, berritu eta uko egin. Sozietatea ordezkatuz, batzar ofizial
nahiz pribatuetara joan edo bertan egiaztatzen diren proposamen eta adierazpenak ukatu.
Fardelak, posta-paketeak, aitortutako baloreen orriak, ziurtagiriak, gutunak, telegramak,
telefonemak eta antzekoak jasotzea, aduanetatik, trenbideetatik, postatik, telefonoetatik eta
telegrafoetatik; eta fakturak, orotariko aseguru-polizak, manifestuak, ezagutze-agiriak eta
antzeko dokumentuak sinatzea.
Sozietatearen ordezkari izatea aduana-administrazioetan eta bestelako bulego eta erakunde
ofizialetan, inportazio eta esportazio mota guztiei dagokienez, eta horretarako bidezkoak diren
egintzak eta kudeaketak burutzea; eskabideak, aitorpenak, gidak eta bestelako idazkiak nahiz
agiriak aurkeztu eta sinatzea, halakoak beharrezkoak badira haien zeregina egoki betetzeko;
protestak eragitea; gordailuak egin eta diru kopuruak sartzea; erreklamazioak egitea, egindako
likidazioen kontra; eta, orobat, zor ez diren kopuruak ordaindu direnean, horien itzulketa
eskatzea.
b.- Herri Ogasun edo beste edozein erakunde ofizialetan, zor ez diren ordainketak
berreskuratzeko espedienteak hasi eta jarraitzea, fidantza, igorpen zein gordailuak kitatu nahiz
kobratuz, eta kasuan kasuko zenbatekoak jaso eta askatze-dokumentu egokiak sinatuz.

1

Merkataritzako Erregistroaren Erregelamenduko 185.6 artikuluarekin bat

etorriz, Merkataritzako Erregistroan ezin izango dira inskribatu administrazioorganoak dituen ahalmenen zerrendak, horiek estatutuetan agerrarazi badira.

c.- Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako eta Nafarroako Foru Aldundiekin, Eusko Jaurlaritzarekin,
Administrazio Zentralarekin eta Europako Ekonomia Erkidegoarekin edozein hitzarmen
sinatzea; aipatutako erakundeek hitzarmenetan ezarritako baldintzak onartzea; aipatu
erakunde foral, autonomiko eta zentraletatik edozein diru-laguntza kobratu eta jasotzea. Eta,
sozietateak kobratu eta jasotzen duenarengatik, edozein ordainagiri, gordekin, poliza,
ordainketa-gutun eta horretarako behar diren dokumentuetatik edozein sinatzea, emandako
ahalmenen ondorio, gorabehera edo gertaera eratorri guztiak gauzatuz.
d.- Lan-kontratuak formalizatzea. Enplegatu, laguntzaile eta mendekoak izendatu eta kargutik
banantzea, euren lansariak, eginbeharrak eta eskumenak finkatuz.
e.- Edozein motatako agintari, notario, erregistro, auzitegi, lan-epaitegi, korporazio, sindikatu,
ministerio, ordezkaritza, fiskaltza, batzar, epaimahai, zerbitzu-burutza, batzorde, institutu
nazional, eta estatu nahiz estatuz kanpoko, foru, probintzia, udal, gizabanako edo autonomiaerkidegoko organismoetan agertzea, mota guztietako eskabide, txosten, balantze eta kitapenak
aurkeztu zein izenpetuz, jatorrizko dokumentu zein horien kopiak erakutsiz; aurrez adierazitako
organoetan, norberaren kabuz edo egoki diren ahalordeak egiletsiz, abokatu, prokuradore eta
gainerako ahaldun bereziek, edozein motatako espediente eta prozedurak bultzatu, jarraitu eta
bertan behera uztea, baita idatzizko berrespenak egin, posizioen absoluzioak, bitartekaritzan
amore eman edo hitzartu, demandak onartu edo bertan behera utzi eta mota guztietako
errekurtsoak erabiliz, ebazpenak onartu edo aurkaratzea, gora-jotze, berraztertze eta ezohiko
izaera duten beste errekurtso guztiak barne direla. Notario-aktak eragitea, eta agindeiak eta
jakinarazpenak zuzendu, jaso eta erantzutea.
f.- Nahitaezko konkurtso-adierazpena eskatzea; aurkeztutako eskaera berrestea; kredituak
komunikatzea; inbentarioen eta hartzekodun-zerrendaren aurka jartzea; hitzarmenproposamenak aurkeztea, baita aurretiazkoak ere; aurkeztutako proposamenei atxikitzea;
hartzekodunen batzetara joan eta bertan parte hartzea, hitz eginez eta botoa emanez; epaileak
hitzarmena onetsiz gero, horren aurka egitea; kita eta itxaronaldiak onestea; sozietatea
konkurtso-administratzaile izendatuz gero, izendapen hori onartzea, konkurtsoadministratzailearen kargua zein profesionalek beteko duen ezarriz.
Borondatezko konkurtsoaren adierazpena eskatzea, horretarako beharrezkoak diren agiriak
aurkeztu, bereziki, oroitidazkiak, kaudimengabezia-egoera aipatuz; eta, hala denean, likidazioplanaren proposamena egitea. Errekurtsoa jartzea, konkurtsoa adierazteko autoaren kontra.
g.- Mota guztietako errentamendu-kontratuak formalizatzea, tarteko, industriaerrentamenduak, zerbitzuetakoak eta finantza-errentamenduak (leasinga), dela ondasun
higigarrien gainean, dela ondasun higiezinen gainean.
Konkurtsoetan eta enkanteetan parte hartzea, eta mota guztietako kontratuak egitea, egoki
diren baldintzetan, bai eta kontratu horiek zuzendu, aldarazi, hutsaldu eta azkentzea ere.
Askatasunez hitzartutako baldintzetan, teknologia eskuratzeko eta laguntza teknikoa jasotzeko
kontratu oro egitea, eta, oro har, patenteei, markei, ereduei eta industria-jabetzaren arloko
gainerako eskubideei buruzko kontratuak egitea, Industria Jabetzaren Erregistroan eta eremu
horretako gainerako erakunde nazional nahiz nazioartekoetan sozietatea ordezkatuz.
Orokorrean, sozietatearen xedea betetzeko, ondasunak edo eskubideak administratu behar
badira, horretarako beharrezkoak diren kontratuak egitea.
h.- Kanbio-letra eta gainerako igorpen-dokumentuak endosatu, hartu, igorri, onartu, kobratu,
negoziatu, ordaindu, esku-hartu eta abalatzea; erresaka-kontuak formulatzea; ordainketa

ezarengatik edo onarpen ezarengatik protestoak eskatzea; kontuak onartu edo aurkaratzea;
Espainiako Bankuan edo beste edozein banku-etxe, aurrezki-kutxa edo kreditu-etxetan, kontukorronte arruntak, kreditu-kontuak, eta banku-eginerek eta legeriak onartutako beste edozein
modalitate zabaldu, jarraitu, luzatu, berritu eta kitatzea, ondorio horietarako taloi, txeke,
agindu eta gainerako dokumentuak sinatuz; zentro ofizial nahiz pribatuetan, edozein titulu edo
kopururengatik ordainketak eta kobrantzak egitea; gordailuak eratu nahiz kentzea, eta
jakinarazpenak eta agindeiak egin eta erantzutea, egoki diren adierazpenak eginez.
i.- Mota guztietako ondasun higigarri nahiz higiezinak, eta, bereziki, lehengai, instalazio, tresna,
merkatu-gai eta sozietatearen xedearentzat komenigarri diren gainerako ondasunak erosi,
saldu eta beste titulu batzuen bidez eskuratu zein eskualdatzea, askatasunez zehaztu prezio,
itun eta baldintzetan, horretarako kontratu egokiak eginez eta ondasun horien harrera,
eskuraketa, ordainketa zein kobrantza, ikuskapen zein peritazio, espediente eta gainerako
kitapen- eta eskuraketa-eragiketa zein eginbideak aurrera eramanez; zuzendaritza nagusiari
lotutako agente eta bitartekarien bidez edo zuzenean, sozietatearen ekoizpen-salmentak
kudeatzea.
Esanbidezko baldintza suntsiarazleak eratu, aldarazi, geroratu eta ezereztea, salmentetan
geroratutako prezioa bermatzeko; jabari-erreserbak ituntzea, horiek inskribatzeko modukoak
izan zein izan ez.
Askatasunez zehaztu prezio, itun eta baldintzetan, erosketa-aukerari buruzko kontratuak,
lurreko, itsasoko nahiz bestelako garraioei buruzko kontratuak, aseguru-kontratuak, eta,
bereziki, hornidura-kontratuak eta obra-errentamenduaren kontratuak edo enpresari
dagozkionak egin, aldarazi eta azkentzea, zabaltasunik handienarekin eta kontratugilea edozein
izanik, betiere sozietateak ekoizten dituen ondasunen gainean edo sozietateak bere
hornitzaileengandik jasotzen dituen ondasunen gainean.
j.- Eraikuntzari eta jabetza horizontalaren eraketari buruzko adierazpenak egitea; finken arteko
mugaketa, mugarriak jartzea, batuketa, banaketa, zatiketa eta deskripzio berriak egitea,
erkidegoaren arauak eta estatutuak finkatuz.
k.- Mailegu bidez dirua hartu edo ematea, berme errealarekin edo hori gabe, baita edozein
izaeratako eskubide, ondasun higiezin, higigarri edo ontzien gaineko hipoteka-berme edo
baldintza suntsiarazlearen bidez ere. Hipotekak, bahiak, eta, oro har, orotariko eskubide
errealak eratu, aldarazi eta ezereztea, ondasun higigarri nahiz higiezinen gainean, baita horien
artean hipoteka-erantzukizuna banatzea ere.
l.- Berme pertsonalaren bidez edo sozietatearen ondasunen gaineko berme errealaren bitartez,
bestelako pertsona fisiko zein juridikoei emandako maileguak edo kredituak abalatu, fidantza
eman edo kontraabalatzea. Inoren zorra bermatzeko, ondasunak hipotekatzea.
m.- Elkarte, fundazio eta mota nahiz forma desberdinetako merkataritza-sozietateak edo
sozietate zibilak eratzea; horien artean, orobat, interes ekonomikodun elkartzeak, enpresen
aldi baterako batasunak eta antzekoak. Aurreko horien guztien eraketa eta jarduera arautzen
dituzten itun eta estatutuak onestea, bai eta, kopuru egokian, horien kapitala eta berori
adierazten duten partaidetza, akzio zein tituluak harpidetzea ere, dela eraketa-prozesuan, dela
kapital-gehikuntzetan. Horretarako, harpideturiko kapital zatia egiazko bihurtzeko diru kopuru,
balore, ondasun higigarri zein higiezinak eta bestelakoak ekartzea. Elkarte horietako karguen
titularrak izendatu eta horien jarduerarako beroni egozten zaizkion karguak onartzea. Modu
berean, horien administrazio-kontseilu eta batza orokorren ekitaldietara joan eta parte hartzea,

sozietatearen itun edo estatutuen arabera, hala denean. Horietan ere, boto ematea, mugarik
gabe, edozein erabaki hartu eta aurkaratzeko. Sozietate horiek, behin eratu eta gero, aldatzea
eta beste batzuekin batzea, beste horiek eratuak nahiz eratzeko daudenak izan; beroriek
likidazio-egoeran jarri, likidatu eta desegitea; eta, oro har, sozietate horien eraketa, aldaketa,
kapital-gehikuntza, bat-egite eta azkentzeari dagokion guztia gauzatzea.
Ahalorde mota guztiak egikaritzea, pertsona fisikoek nahiz juridikoek ahalorde horiek eman
dizkiotenean sozietateari.
n.- Emandako ahalmenak osorik zein zati batez ordeztea, horretarako komenigarri diren
ahalordeak egiletsiz, baita, izendatutako pertsonari dagokionez, ordezte-ahalmenarekin edo
ahalordeak emateko ahalmenarekin ere. Ahalduntze mota oro egiletsi eta ezeztatzea.
ñ.- Eta, aurreko guztiari dagokionez, beharrezko eta komenigarri diren agiri publiko nahiz
pribatu guztiak egiletsi eta sinatzea, epe-, modu- eta leku-mugarik gabe.
B.- Administratzaile solidario izendatuei beren-beregi baimena ematea, beren kontura nahiz
inoren kontura, sozietatearen xedea den jarduera berbera nahiz antzeko edo osagarria egiteko.
C.- Sozietatea Merkataritza Erregistroan inskribatu baino lehen, izendatutako
administratzaileek egintza nahiz kontratuak egiten badituzte hirugarrenekin, estatutuek
ematen dizkieten ahalmenen barruan, egintza nahiz kontratuok, besterik gabe, sozietateak
onartu eta bereganatutzat jotzen dira, sozietatea erregistroan inskribatze hutsarengatik.
D.- Administratzaile solidario horiek ahalduntzea, sozietatea inskribatu baino lehenago ere,
sozietatearen xedea den jardueraren barnean egintza eta kontratuak gauzatzeko, egintza
horiek beharrezko edo komenigarri izanez gero, batez ere, barne-ordenari eta antolaketari
dagokienez, hala nola, mota guztietako ahalordeak egiletsi, aldarazi eta ezeztatzea.
Agertzaileek euren burua behartzen dute erabaki horiek sozietatearen akta-liburura
alderatzera.
BOSGARRENA.- Agertzaileek, Merkataritza Erregistroari buruzko Erregelamenduaren aginduz,
eskritura honen inskripzio partziala eskatzen dute beren-beregi hurrengo kasuan: inskribatzeko
modukoak izanik ere, eskritura honen hizpaketetatik batek edo berorrek barneratzen dituen
egitate, egintza edo negozio juridikoek akatsen bat dutenean, baldin eta, erregistratzailearen
aburuz, akats horrek inskripzioa eragozten badu. Era berean, agertzaileek * jaunari/andreari
ematen diote ahalorde berezia, baina zuzenbidean behar adinako zabal eta nahikoa, eskritura
hau edo beroni erantsitako estatutuak aldaraz ditzan, berak komenigarri eta beharrezko
ikusten duen moduan, berau Merkataritza Erregistroan inskribatzea lortu arte.
Notario Erregelamenduaren 249.2 artikuluarekin bat etorriz, agertzaileek beren-beregi
askatzen naute eskritura honen kopia bide telematikoetatik aurkezteko betebeharretik.
Apirilaren 28ko 10/2010 Legean jasotako xedapenak betetzeko, agertzaileek beren-beregi
adierazten dute ez dagoela «titular errealik», aipatu legeko 4.2.a) artikuluan ezarritakoaren
arabera.------------------------------------------Eskritura hau Merkataritzako Erregistroan inskribatzeko betebeharraz, eta arazo material,
formal eta zigorrezkoan dituzten betebeharrak eta euren aitorpenen okerrekoek ekar
ditzaketen erantzukizunez behar diren ardurak euren gain utzi eta lege-oharrak eta
ohartarazpenak egiten dizkiet alderdiei. Batez ere, jakinaren gainean jartzen ditut alderdiak
jarraikoei honako hauei buruz: eskritura honen Kostu bidezko Ondare Eskualdaketen eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren likidaziorako aurkeztu beharra; zerga horren
ordainketari ondasunak lotuta geratzea; ez aurkeztearen ondoriozko erantzukizunak; eta,

orobat, 8/1989 legeak dituen ondorioak. Lege horren arabera, instrumentu honetan aitortu
den balioa aintzat hartuta eta 1.426/1989 Errege Dekretuaren 2. zenbakia modu esklusiboan
aplikatuta, eskritura honi dagozkion arantzel-eskubideak * eurokoak dira. Horiei gehituko zaie
aipatu errege-dekretuaren 4, 5 eta 7. zenbakiak eta laugarren araua aplikatzearen ondoriozkoa,
eta 7/94 Foru-arauak ekar dezakeena ere bai.
Agertzaileei eskritura hau irakurtzen diet, eurek hau irakurtzeko duten eskubideari uko egiten
diotelako, nik horren berri eman ondoren; agiriaren edukiarekin bat egin, eta, beren
adostasuna adieraziz, sinatu egiten dute.
Oso-osoko irakurketaren ondoren, agertzaileak eskritura honen edukiaz behar beste
informatuta geratu direlako, agertzaileek askatasunez emandako adostasunaz, egilespena
haien borondatearekin bat egiteaz, borondate hori behar bezala informatu izanaz,
legezkotasunarekin bat egiteaz, eta agerkari publiko honetan jasota dagoen guztiaz,
dokumentua bera idatzita dagoela paper tinbreduneko * foliotan, * sailekoak, * zenbakia eta
hurrenez hurreneko *ak, nik, notarioak, fede ematen dut.-

1.7.5 Sozietate mugatuko estatutuak

Iusplaza, zuzenbidearen web gunea euskaraz-etik aterata:
http://www.iusplaza.com/eu/arloak/merkataritza-zuzenbidea/formularioak/sozietate-mugatua-eratzea

«*» izeneko merkataritza-sozietatearen ESTATUTUAK.-

I. TITULUA.- SOZIETATEAREN IZENA, EGOITZA, IRAUPENA ETA XEDEA.
1. ARTIKULUA. Estatutu hauek arautzen duten sozietateak «*» izena du. Erantzukizun
mugatuko sozietatea da.
2. ARTIKULUA.- Sozietate hori arautuko dute estatutu hauek, uztailaren 2ko 1/2010 Legegintza
Dekretuak onetsitako Kapital Sozietateen Legeak, lege hori aldatu edo osatzen duten
xedapenek, eta gainerako lege-xedapen aplikagarriek.
3. ARTIKULUA.- Sozietateak Espainiako naziotasuna du, eta egoitza (e)n du, *(e)an. Sukurtsal,
bulego, agentzia eta delegazioak ezarriko ditu administrazio-organoak sozietatearen interesen
mesederako dela uste duen lekuetan.
Administrazio-organoak du sozietatearen sukurtsalak sortu, ezabatu edo lekualdatzeko
eskumena.
Administrazio-organoaren eskumena da, orobat, udal-mugartean bertan egoitza soziala
aldaraztea.
4. ARTIKULUA.- Sozietatea epemugarik gabe eratzen da, eta gaur ematen dio hasiera berezko
duen jarduerari.
5. ARTIKULUA.- Sozietatearen xedea hauxe da: *.
Sozietateak xede berbera gauzatu ahal izango du, osorik zein zati batez, zeharkako bide batez,
alegia, xede bera edo horren antzekoa duten beste sozietate batzuetako akzio edo
partaidetzen titulartasunaren bidez.
Sozietateak ez du inolako jarduerarik garatuko, legeek jarduera horretarako baldintza edo
muga bereziak jartzen badituzte eta oraindik sozietateak ez baditu baldintza edo muga horiek
bete.
II. TITULUA.- SOZIETATEAREN KAPITALA.
6. ARTIKULUA.- Sozietatearen kapitala *(e)koa izango da. * SOZIETATE-PARTAIDETZAK
ordezkatuko du kapital hori, eta partaidetza bakoitzak *(e)ko balio izenduna izango du,
lehenengo zenbakitik *garrena arte (1etik *garrena arte), biak barne. Partaidetza horiek,
bakoiztuak, banaezinak eta metagarriak dira, eta ezin dira tituluen edo kontuko idatzoharren
bitartez ordezkatu, ezta akzio deitu ere.
7. ARTIKULUA.- Bazkideek ez dituzte sozietatearen zorrak euren ondasunekin ordainduko.
Sozietatearen ondareak izango du, soil-soilik, sozietatearen zorren gaineko erantzukizuna.
8. ARTIKULUA.- Sozietate-partaidetzen eskualdaketa honako arau hauen arabera egingo da:
A.- Partaidetzen eskualdaketa askea izango da borondatezko, kostu bidezko edo dohaineko
«inter vivos» egintzen bitartez edo «mortis causa» egintzen bitartez gauzatuz gero, betiere
beste bazkide baten mesederako, edo eskualdatzailearen senar-emazte, ondorengo edo
aurrekoen mesederako, edota eskualdatzailearen talde bereko sozietateen mesederako.
B.- Gainerako kasuetan, edo eskuratzailea aurreko atalean aipatu pertsonetatik bat ez bada,
honako hau hartu behar da kontuan:
a.- Kapital Sozietateen Legearen arabera egingo da nahitaezko eskualdaketa.

b.- «Inter vivos» egintzen bitartez borondatezko eskualdaketa egiten bada, sozietatearen
partaidetza edo partaidetzak eskualdatu nahi dituen bazkideak sozietatearen administrazioorganoari jakinarazi beharko dio idatziz asmo hori; jakinarazpen horretan, eskualdatu nahi
dituen sozietate-partaidetzen kopurua eta ezaugarriak, eskuratzailearen identitatea, salneurria
eta eskualdaketaren gainerako baldintzak adierazi beharko ditu.
Eskualdaketa egiteko beharrezkoa izango da sozietatearen adostasuna, Batza Orokorraren
eguneko aztergaien zerrendan sartu ondoren, gehiengo soila lortuz. Adostasun hori kasu
batean bakarrik ukatu ahal izango da: sozietateak notarioaren bitartez eskualdatzaileari
jakinarazten dionean partaidetza guztiak eskuratuko dituen bazkide edo hirugarren baten edo
batzuen identitatea. Eskualdatzailea erabaki hori hartu duen batzan badago, ez da beharrezkoa
izango aipatu jakinarazpena egitea. Lehentasunez eskuratzeko eskubidea izango dute batza
horretara joan diren bazkideek; batzan agertutakoetan artean, batek baino gehiagok
eskuratzeko interesa badute, horiek sozietate-kapitalean duten partearen arabera
hainbanatuko dira partaidetzak.
Eragiketaren salneurria, ordaintzeko era eta gainerako baldintzak, bazkide eskualdatzaileak
sozietateari jakinarazitakoak izango dira. Salneurriaren ordainketa geroratua bada osorik zein
zati batean, kreditu-erakunde batek aipatu salneurriaren ordainketa bermatu beharko du,
partaidetzak eskuratu ahal izateko. Eskualdaketa salerosketa ez den kostu bidezko eskualdaketa
edo dohainekoa izanez gero, alderdien arteko adostasunaren bitartez zehaztuko da
eskuraketaren salneurria; adostasunik izan ezean, salneurri hori izango da eskualdatzeko asmoa
administrazio-organoari zein egunetan jakinarazi eta egun horretan partaidetzek duten
zentzuzko balioa. Zentzuzko balioa izango da administrazio-organoak beren-beregi izendatuko
duen kontu-hartzaileak ezarritakoa. Kontu-hartzaile hori, hala denean, ezin da izan
sozietatearen beraren kontu-hartzailea.
Sozietate anonimoari edo komanditako sozietateari ekarria eginez gero, Merkataritza
Erregistratzaileak izendatutako adituaren txostenak ezarriko du egiazko balioa.
Sozietateak eskuratzailearen edo eskuratzaileen identitatea jakinarazi eta hilabeteko epean,
eskualdaketaren agiri publikoa egiletsi beharko da. Eskualdatzailearen hasierako
jakinarazpenetik hiru hilabete igaro badira, eta sozietateak ez badu eskuratzailearen edo
eskuratzaileen identitatea jakinarazi, eskualdatzaileak sozietateari jakinarazitako baldintzetan
saldu ahal izango ditu partaidetzak.
c.- «Mortis causa» eskualdaketaren kasuan, jaraunsle edo legatu-hartzaileak jarauntsia
eskuratu eta hilabeteko epean, sozietateari idatziz jakinarazi behar dio bere identitatea, bai eta
eskuratutako partaidetzen ezaugarriak eta kopurua ere.
Administrazio-organoak, jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean, gainerako bazkideei
jakinaraziko die eskualdaketa hori, eta, horretarako, hurrengo prozeduretatik bat erabiliko du:
1.- Hartuaren adierazpena duen posta ziurtatuaren bidez gutuna bidaliko du, bazkideen egoitza
partikularrera, sozietatearen artxiboan halakorik badago.
2.- Notario-agindua edo jakinarazpena, aipatu egoitza partikularrean.
3.- Posible denean, bazkide bakoitzari jakinarazpen idatzia eskuan emango zaio.
Jakinarazpenaren bikoiztua gordeko da, bertan idatzia jaso dutenen sinadurak daudela.
Aipatu bideetatik bat erabiliz, jakinarazpena jasotzen denetik zenbatuta, bazkideek egutegiko
hogeita hamar eguneko epea dute jarauntsiaren partaidetzak lehentasunez eskuratzeko.
Administrazio-organoari jakinarazi behar diote hartuaren adierazpena duen posta ziurtatuaren

bidez asmo hori. Bazkide batek baino gehiagok lehentasunez eskuratzeko asmoa badute,
sozietate kapitalean duten partearen arabera hainbanatuko dira partaidetza horiek.
Partaidetzen salneurria eskudiruz ordainduko da. Salneurri hori bazkidearen heriotzaren
eguneko zentzuzko balioa izango da; adostasunik izan ezean, zentzuzko balio hori izango da
alderdiek adostasunez izendatutako pertsonak ezarritakoa, eta izendapen horretarako ere
adostasunik ez badago, sozietateak eskatuta edo interesa duen edozein bazkidek eskatuta,
sozietate-egoitzaren Merkataritza Erregistratzaileak izendatutako kontu-hartzaileak
zehaztutakoa. Kontu-hartzaile hori, hala denean, sozietatearen desberdina izan behar da.
Edozein kasutan ere, lehentasunez eskuratzeko eskubidea gehienez hiru hilabeteko epean
egikari daiteke, sozietateari jarauntsi bidezko eskuraketa jakinarazi zaionetik zenbatzen hasita.
Aipatu epeetan bazkideetatik batek ere ez badu lehentasunez eskuratzeko eskubidea
egikaritzen, jaraunslea edo legatu-hartzailea bazkide bihurtuko da.
Eskualdaketak ez badira aurreko ataletara egokitzen, sozietateari begira ez dute ondoriorik
sortuko.
Sozietateak Bazkideen Erregistro Liburua izango du. Liburu horretan jasoko dira sozietatepartaidetzen jatorrizko titulartasuna, jarraiko eskualdaketak, baita partaidetzen gainean
eratzen diren eskubide erreal edo beste zamak ere. Partaidetza edo horien gaineko eskubide
erreal eta zamen titularren identitatea eta egoitza adieraziko da liburuan. Liburuaren arteztea
eta zaintza administrazio-organoari dagozkio, eta edozein bazkidek aztertu ahal izango du.
Bazkideek eta eskubide erreal eta zamen titularrek euren partaidetza, eskubide eta zamen
ziurtagiria lortu ahal izango dute.
9. ARTIKULUA.- Sozietate-partaidetza baten edo batzuen gainean jabekidetasuna edo
titularkidetasuna badago, jabekide edo titularkideek pertsona bakarra izendatu behar dute
bazkide-izaerari dagozkion eskubideak egikaritzeko, betiere sozietatearen betebeharrei
dagokienez, parte-hartzaile guztien erantzukizun solidarioari kalte egin gabe.
10. ARTIKULUA.- Sozietate-partaidetzen gainean gozamena badago, jabe soilak izango du
bazkide-izaera, gozamenak dirauen artean irabaziak gozamendunak eskuratzen baditu ere.
11. ARTIKULUA.- Sozietate-partaidetzen gainean bahia badago, jabeari dagokio bazkideeskubideen egikaritza. Enbargo-kasuetan arau bera aplikatuko da, horren araubide
zehatzarekin bateragarria bada.
III. TITULUA. SOZIETATEAREN ARAUBIDEA ETA ADMINISTRAZIOA.
12. ARTIKULUA.- Sozietatearen organoak dira:
a. Batza Orokorra.
b. Administrazio-organoa, Batza Orokorrak izendatua.
I. KAPITULUA.- BATZA OROKORRA.
13. ARTIKULUA.- Bazkideen borondateak zuzenduko du Sozietatea. Bazkideek, Batza
Orokorrean bildurik, beharrezko gehiengoaren bitartez adieraziko dute borondate hori.
Sozietate-kapitaleko partaidetza bakoitzak boto bat emateko eskubidea ematen du. Bazkideek
sozietate-partaidetza haina boto dituzte.
14. ARTIKULUA.- Administratzaileek, edo hala denean, sozietatearen likidatzaileek, egingo dute
Batzarako deialdia.
Administratzaileek deialdia egin dezakete, Batza egitea beharrezkoa edo komenigarria dela uste
duten guztietan. Batza Orokorra sozietatearen kudeaketa, edo, hala denean, aurreko ekitaldiko

kontuak kontrolatu eta onesteko, eta emaitzaren nola erabiliko den erabakitzeko, ekitaldi
bakoitzaren lehenengo sei hilabeteetan egin behar dute deialdia.
Deialdia egin beharko da, halaber, sozietate-kapitalaren ehuneko bosta ordezkatzen duten
bazkideek hala eskatuz gero. Deialdian zehaztuko dira Batzan eztabaidatuko diren gaiak. Kasu
horretan, Batza hurrengo hilabetean egin behar da, administratzaileei deialdia egiteko notariojakinarazpena egin zaienetik zenbatzen hasita.
Eguneko aztergaien zerrendan sartu beharko dira eskatutako gaiak. Kapital Sozietateen
Legearen 365. artikuluaren arabera, desegite-kasuan ere deialdia egin behar da.
15. ARTIKULUA.- Batza Orokorraren deialdia bazkide bakoitzari, banaka eta idatziz igorriko zaio,
iragarpenaren hartzea ziurtatzen duen edozein jakinarazpen bide erabiliz. Igorpena bazkide
bakoitzari egingo zaio, nora eta Erregistro-liburuan agertzen den egoitzara. Gutun horretan
honako hau adieraziko da: sozietatearen izena, sozietate-egoitzaren udal-mugartean bileraren
tokia, data eta ordua, eguneko aztergaien zerrenda, eta, hala denean, Kapital Sozietateen
Legearen 272.2 artikuluak bazkideei aitortutako eskubidea.
Deialdia egiten denetik batza egiteko aurreikusitako eguna arte, gutxienez hamabost eguneko
epea izan behar da, legeak epe luzeagoa ezartzen duenean izan ezik; hala bada, hori
errespetatu beharko da.
16. ARTIKULUA.- Deialdia aldez aurretik egin beharrik gabe ere, batzarako deia egindakotzat
joko da, eta edozein gairi buruz aritzeko balio osoz eratuta geratuko da, baldin eta
ordaindutako kapital guztia bertan badago eta bildutakoek aho batez batza egitea eta eguneko
aztergaien zerrenda onetsi badute.
17. ARTIKULUA.- Administrazio-organoa administrazio-kontseiluaren formapean eratzen bada,
batza orokorraren lehendakaria eta idazkaria administrazio-kontseilukoak izango dira. Beste
kasu guztietan, bilera bakoitzaren hasieran bertakotuen artean aukeratuak izango dira
Lehendakaria eta Idazkaria.
Administrazio-organoak bi administratzaile solidario edo mankomunaturen forma hartzen
duenean, Batzar Orokorreko presidentea adin nagusieneko administratzailea izango da,
idazkaria administratzaile gazteena delarik. Halakorik ezean edo hauek ez egoteagatik,
presidentea eta/edo idazkaria bertaratutako bazkideek bileraren hasieran izendatutakoak
izango dira.
Administrazio-organoak hiru edo lau administratzaile solidarioren forma hartzen duenean,
Batzar Orokorreko presidentea adin nagusieneko administratzailea izango da, idazkaria
administratzaile gazteena delarik. Halakorik ezean edo hauek ez egoteagatik, bertaratutakoen
arteko adin nagusieneko administratzailea eta/edo gazteena izango dira presidente eta/edo
idazkari, hurrenez hurren, eta halakorik ezean edo hauek ez egoteagatik, bertaratutako
bazkideen bileraren hasieran izendatutakoak.
Kideak beste kontseilari baten bitartez ordezkatu daitezke. Lehendakariak zuzenduko ditu
eztabaidak, eta hitza eskatutako ordena zehatzean eman eta kenduko du.
Eguneko aztergaien zerrendaren atal guztiak bozkatuko dira banan-banan. Bozketak publikoak
izango dira, lehendakariak isilpekoak izan behar direla erabakitzen duenean izan ezik.
18. ARTIKULUA.- Baliozko botoen gehiengoaren bitartez hartuko dira erabakiak. Gehiengo
horrek, gutxienez, sozietate-kapitaleko sozietate-partaidetzen herena ordezkatu behar du.
Salbuespenez:

a.- Sozietate-kapitala zenbat partaidetzatan zatitu eta partaidetza horietatik erdiak baino
gehiagok erabakiaren aldeko botoa eman behar du, honako erabaki hauetatik edozein hartu
behar denean: kapitala gehitu edo urritzea eta sozietatearen estatutuetan beste edozein
aldaketa egitea, hurrengo atalean xedatutakoari kalterik egin gabe; sozietatea desegitea;
administratzaileak kargutik banantzea; eta administrazio-forma aldatzea.
b.- Sozietate-kapitala zenbat partaidetzatan zatitu eta partaidetza horietatik bi herenek
gutxienez erabakiaren aldeko botoa eman behar du, honako erabaki hauetatik edozein hartu
behar denean: administratzaileak baimentzea, beren kontura edo inoren kontura,
sozietatearen xedea den jarduera berbera, antzekoa edo osagarria egiteko; kapitalgehikuntzetan, lehentasunez eskuratzeko eskubidea ezabatzea edo mugatzea; sozietatea
transformatu, bat-egin edo zatitzea; aktiboa eta pasiboa osorik lagatzea; egoitza atzerrira lekuz
aldatzea; eta bazkideak baztertzea.
Artikulu honetan ezarritakoa ulertu behar da, bestelako erabakiak hartzeko legeak eskatzen
dituen gehiengoei kalterik egin gabe; betiere, gehiengo horiek errespetatu behar dira.
19. ARTIKULUA.- Sozietatearen akordioak aktan jasoko dira. Bertan, bertaratutakoen zerrenda
ere jasoko da. Batzak bileraren amaieran akta hori onetsi behar du. Bestela, hamabost eguneko
epean, Lehendakariak eta bi bazkide kontu-hartzailek onetsi beharko dute; bazkide horietatik
bat gehiengoaren ordezkaria izango da, eta bestea, gutxiengoarena.
II. KAPITULUA.- ADMINISTRAZIO-ORGANOA.
20. ARTIKULUA.- Sozietatearen izena administratu, ordezkatu eta erabiltzea dagokio
administratzaile bakarrari, bi edo hiru administratzaile solidariori, bi administratzaile
mankomunaturi edo administrazio-kontseiluari, Batza Orokorrak hala aukeratuta, betiere
sozietatearen izena erabilita.
Berari dagozkio sozietatearen administrazio eta ordezkaritza, eta sozietate-sinaduraren
erabilera.
Epe-mugarik gabe beteko da administratzaile-kargua, Batza Orokorraren banantze-ahalmenari
kalterik egin gabe. Lege-debekuak eta -bateraezintasunak dituztenak ezin dira
administratzaileak izan, bereziki, apirilaren 10eko 5/2006 Legean ezarritakoak badira horiek.
21. ARTIKULUA.- Administrazio-organoak sozietatearen gai eta trafikoan mugarik gabeko
ahalmena du.
22. ARTIKULUA.- Batzar Orokorrak sozietatearen administrazioa eta ordezkaritza administraziokontseiluari dagozkiola erabakitzen badu, Batzak aukeratuko ditu kideak; gutxienez hiru kide
eta gehienez hamabi izango dira.
23. ARTIKULUA.- Administrazio-kontseiluak erabakiko du, bere kideen artean, zein izango diren
lehendakaria, idazkaria eta bokalak; era berean, lehendakariordea eta idazkariordea izendatu
ahal dira.
24. ARTIKULUA.- Lehendakariak edo, hala denean, kontseilari-eskuorde batek deialdia egiten
duenean bildu beharko da administrazio-kontseilua. Lehendakariak nahitaez egin beharko du
deialdia, gutxienez kontseilarien heren batek hala eskatzen duenean. Deialdia posta
ziurtatuaren bitartez egingo da, bilera zein egunetan egin eta gutxienez hiru egun lehenago.
Akordioak hartzeko kide gehienak egon behar dira bileran, eta gehiengoren bitartez hartuko
dira akordiook.
Kideak beste kontseilari baten bitartez ordezkatu daitezke. Lehendakariak zuzenduko ditu
eztabaidak, eta hitza eskatutako ordena zehatzean eman eta kenduko du.

Kontseiluak erabaki beharreko gai guztiak bozkatuko dira banan-banan. Bozketak publikoak
izango dira, lehendakariak isilpekoak izan behar direla erabakitzen duenean izan ezik.
25. ARTIKULUA.- Kontseilariak edo kontseilariek betearaziko dituzte administrazio-kontseiluak
hartutako erabakiak, haiei beren-beregi eginbehar hori ezartzen zaienean. Betearazpen
horretan, enpresario antolatu eta ordezkari leial gisa jardun behar dute kontseilariek.
26. ARTIKULUA.- Administrazio-kontseiluak batzorde betearazle bat edo kontseilari-eskuorde
bat edo gehiago izenda ditzake, edozein pertsonari eman dakiokeen ahalordeei kalterik egin
gabe. Batza Orokorrari kontuak eman eta aurkeztea ezin da eskuordetu, ezta Batzak
Kontseiluari emandako ahalmenak ere, Batzak berak beren-beregi eskuordetza hori
baimentzen duenean izan ezik.
Administrazioak batzorde betearazleari edo kontseilari-eskuordeei ahalmenen bat
iraunkortasunez eskuordetzeko, edo kargu horiek beteko dituztenen izendapenak baliozkoak
izateko, kontseiluko kideetatik bi herenek aldeko botoa eman behar dute.
Batzak inori administratzaile-kargua kenduz gero, kontseilari-eskuordearen kargua galtzen du
horrek ere. Kontseilari-eskuordearen kargua ezeztatu, eta administratzaile-karguari eustea
administrazio-kontseiluak soilik egin dezake. Gehiengo soilaz har dezake erabaki hori. Kargua
ezeztatzeko eskumen esklusibo horrek ez du eragozten Batza Orokorrak administratzailearen
eta, ondorenez, kontseilari-eskuordearen kargua ezeztatzeko ahalmena.
IV. TITULUA. BALANTZEA ETA ETEKINEN BANAKETA.
27. ARTIKULUA.- Sozietatearen ekitaldia urte bakoitzaren urtarrilaren 1ean hasi eta abenduaren
31n bukatuko da.
Sozietatearen irabaziak bazkideen artean banatuko dira euren sozietate-partaidetzen arabera,
eratu beharreko lege eta borondatezko erreserbei kalterik egin gabe.
28. ARTIKULUA.- Urteko kontuak legearen arabera arautuko dira.
Batza Orokorrera deialdia egiten denetik, edozein bazkidek berehala eta doan lortu ahal izango
ditu batzan onetsi beharreko agiriak, baita kudeaketa-txostena eta, hala denean, kontuhartzaileen txostena ere.
Epe berean, gutxienez kapitalaren ehuneko bosta ordezkatzen duen bazkideak edo bazkideek,
sozietatearen egoitzan, eurek bakarrik edo kontabilitate-aditu batekin, urteko kontuen
aurrekari eta oinarri diren agiriak aztertu ahal izango dituzte.
V. TITULUA. DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA.
29. ARTIKULUA.- Sozietatea Kapital Sozietateen Legean ezarritako arrazoiengatik desegingo da,
estatutuetan finkatutako iraupenaren muga igaro/amaiera heldu ezean.
30. ARTIKULUA.- Likidatzailea izango da, kasuan-kasuan, administratzaile bakarra, bi
administratzaile mankomunatu edo solidario badaude, zaharrena, edo administraziokontseiluko lehendakaria, salbu eta Batza Orokorrak desegitea erabaki eta beste norbait
izendatzen duenean. Likidazioa Kapital Sozietateen Legeak gai horretan araututakoaren arabera
egingo da.
VI. TITULUA. HIZPAKETA KONPROMISORIOA.
31. ARTIKULUA.- Sozietatea jardunean edo likidazioan dagoela, sozietatearen inguruko gaiak,
direla bazkideen artekoak, direla horien eta sozietatearen artekoak edota horien eta
administrazio-organoaren arteko, Bilboko Merkataritza Ganbararen Tartekaritza Epaitegiaren
arabera konponduko dira, edozein zalantza, eztabaida zein gorabehera izanda ere. Epaitegi

horren araudiaren arabera, hari dagokio tartekaritzaren administrazioa eta tartekarien
izendapena. Epaitegiaren laudoa nahitaez bete beharko da.
Ez dira tartekaritzapean jarriko alderdiek baliozkotasunez xedatu ezin dituzten arazoak, ezta
legeak jurisdikzio zehatz baten eskumen esklusiboaren menpe jartzen dituenak ere.
AZKEN XEDAPENA.32. ARTIKULUA.- Erantzukizun Mugatuko Sozietateei buruzko legearen xedapenak, eta
gainerako lege-xedapen bateragarri eta osagarriak aplikatuko dira, estatutu hauetan beren
beregi arautu ez den guztian, bereziki, bazkide banandu eta baztertzeko kasuetan.

1.7.6 Sozietate anonimoen eraketa-formularioa

Iusplaza, zuzenbidearen web gunea euskaraz-etik aterata:
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*GARREN ZENBAKIA.
*(e)n, nire egoitzan, (e)ko *aren *(e)an.
Nire, *, *(e)ko Notario Elkargo Txit Prestuko kide naizen honen aurrean,
AGERTZEN DIRA:
* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkondua, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza duena, eta
nortasun-agiriaren zenbakia * duena.
* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, ezkongabea, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza duena, eta
nortasun-agiriaren zenbakia * duena.
Eta * JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, epaiketa bidez banandua, *(e)ko biztanlea, (e)an egoitza
duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.
Euren inguruabar pertsonalak haien adierazpenetatik atera dira.
Guztiek ere Espainiako naziotasuna dute.
Guztiek ere euren izen eta eskubidean PARTE HARTZEN DUTE. Aipatu nortasun-agiriak
erakusten dizkidate, eta horien bitartez identifikatzen ditut. Badute, nire ustez, parte hartzen
duten moduan, behar adinako lege-gaitasuna, SOZIETATE ANONIMOAREN ERAKETA-eskritura
hau formalizatzeko, eta, horretarako,
EGILESTEN DUTE:
LEHENENGOA.- * jaunak/andreak, * jaunak/andreak eta * jaunak/andreak sozietate anonimoa
ERATZEN DUTELA, * izenarekin. Sozietate horren estatutuak jasota daude paper tinbreduneko
* foliotan, alde bietatik mekanografiatuta daudenak, * sailekoak, * zenbakiduna eta hurrenez
hurreneko *ak. Estatutu horiek niri, notarioari, ematen dizkidate, agertzaile guztien sinadurak
azken folioan agertzen direla, eta nik matrize honi eransten dizkiot, beronen osagai izan
daitezen.
BIGARRENA.- Merkataritza-sozietatearen kapitala *(e)koa da (*), eta tituluen bitartez
ordezkatuta dago; titulu horiek anizkoitzak izan daitezke eta barne hartzen dira bazkide
berberari dagozkion akzio guztiak. Kapitalak * AKZIO IZENDUN (EDO ERAMAILEARENTZAKO *
AKZIO) barruratzen ditu; akzio bakoitzaren balio izendatua *(e)koa da, eta akzio guztiek
eskubide berberak ematen dituzte. Akzioek hurrenez hurreneko zenbakiak dituzte,
lehenengotik *.erakoak (1etik *.erakoak), bi horiek barne. Bazkide eratzaileek, egintza honetan

bertan, kapital hori harpidetu eta ordaindu dute oso-osorik, honako forma eta proportzio
hauetan:
A.- * jaunak/andreak, bere ezkontza-sozietatearentzat, * AKZIO harpidetzen ditu, *etik *erako
zenbakiak dituztenak, bi horiek barne; eta, aldi berean, akzio horiei guztiei dagokien
zenbatekoa ordaintzen du, hau da, *(e)ko kopurua ordaintzen du, gero aipatuko den kontuan
eskudiruzko sarrera eginez.
B.- * jaunak/andreak * AKZIO harpidetzen ditu, *etik *erako zenbakiak dituztenak, bi horiek
barne; eta, aldi berean, akzio horiei guztiei dagokien zenbatekoa ordaintzen du, hau da, *(e)ko
kopurua ordaintzen du, gero aipatuko den kontuan eskudiruzko sarrera eginez.
C.- Eta * jaunak/andreak * AKZIO harpidetzen ditu, *etik *erako zenbakiak dituztenak, bi horiek
barne; eta, aldi berean, akzio horiei guztiei dagokien zenbatekoa ordaintzen du, hau da, *(e)ko
kopurua ordaintzen du, gero aipatuko den kontuan eskudiruzko sarrera eginez.
Agertzaileek ematen dizkidate eta nik matrize honi eransten dizkiot banku-ziurtagiriak;
ziurtagiri horiek egiaztatzen dute lehen aipatu diru kopuruak sartu direla, sozietatearen izenean
* erakundean eta * zenbakiarekin irekita dagoen kontu horretan.
HIRUGARRENA.- Agertzaileek adierazten dute ez dagoela egintza honen bidez eratzen den
sozietatearen izen berekorik, eta horixe egiaztatzen didate Merkataritzako Erregistro
Zentralaren ziurtagiri egokia erakutsiz, berori eskritura honen matrizeari eransten diodala.
LAUGARRENA.- Agertzaileek egintza honi bazkideen Batza Unibertsalaren izaera ematen diote,
eta, horrela, honako hau erabakitzen dute:
A.- Administrazio motatzat ADMINISTRATZAILE BAKARRA ezartzea, * JAUNA/ANDREA
horretarako eta *(e)ko eperako izendatuz; izendatuaren inguruabar pertsonalak eskritura
honen agertze zatian daude jasota. Izendatuari ahalmena ematen zaio legeak eta sozietatearen
estatutuek administrazio-organoari eratxikitzen dizkioten ahalmen guztiak egikaritzeko.
Izendatuak kargua onartzen du, eta inolako legezko bateraezintasun eta debekuren menpean
ez dagoela adierazten du, bereziki, apirilaren 10eko 5/2006 Legeak eta indarrean dauden
gainerako xedapenek ezartzen dituztenak.
Sozietate-estatutuen 24. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe 2, administrazio-organoak,
besteak beste, honako AHALMEN hauek izango ditu:
a.- Posta, telefono eta telegrafo bidezko korrespondentzia jaso, erantzun eta igorri, nahiz eta
lehendabizikoa agiriduna zein hartu agiriduna izan edo diru zein baloreak eduki. Era berean,
posta eta telegrafo igorketaren bidez diru kopuruak ezarri eta kendu; helbide telegrafiko eta
posta-kutxatilak eskatu, eskuratu, berritu eta uko egin. Sozietatea ordezkatuz, batzar ofizial
nahiz pribatuetara joan edo bertan egiaztatzen diren proposamen eta adierazpenak ukatu.
Fardelak, posta-paketeak, aitortutako baloreen orriak, ziurtagiriak, gutunak, telegramak,
telefonemak eta antzekoak jasotzea, aduanetatik, trenbideetatik, postatik, telefonoetatik eta
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Merkataritzako Erregistroaren Erregelamenduko 124.4 artikuluarekin bat

etorriz, Merkataritzako Erregistroan ezin izango dira inskribatu administrazioorganoak dituen ahalmenen zerrendak, horiek estatutuetan agerrarazi badira.

telegrafoetatik; eta fakturak, orotariko aseguru-polizak, manifestuak, ezagutze-agiriak eta
antzeko dokumentuak sinatzea.
Sozietatearen ordezkari izatea aduana-administrazioetan eta bestelako bulego eta erakunde
ofizialetan, inportazio eta esportazio mota guztiei dagokienez, eta horretarako bidezkoak diren
egintzak eta kudeaketak burutzea; eskabideak, aitorpenak, gidak eta bestelako idazkiak nahiz
agiriak aurkeztu eta sinatzea, halakoak beharrezkoak badira haien zeregina egoki betetzeko;
protestak eragitea; gordailuak egin eta diru kopuruak sartzea; erreklamazioak egitea, egindako
likidazioen kontra; eta, orobat, zor ez diren kopuruak ordaindu direnean, horien itzulketa
eskatzea.
b.- Herri Ogasun edo beste edozein erakunde ofizialetan, zor ez diren ordainketak
berreskuratzeko espedienteak hasi eta jarraitzea, fidantza, igorpen zein gordailuak kitatu nahiz
kobratuz, eta kasuan kasuko zenbatekoak jaso eta askatze-dokumentu egokiak sinatuz.
c.- Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako eta Nafarroako Foru Aldundiekin, Eusko Jaurlaritzarekin,
Administrazio Zentralarekin eta Europako Ekonomia Erkidegoarekin edozein hitzarmen
sinatzea; aipatutako erakundeek hitzarmenetan ezarritako baldintzak onartzea; aipatu
erakunde foral, autonomiko eta zentraletatik edozein diru-laguntza kobratu eta jasotzea. Eta,
sozietateak kobratu eta jasotzen duenarengatik, edozein ordainagiri, gordekin, poliza,
ordainketa-gutun eta horretarako behar diren dokumentuetatik edozein sinatzea, emandako
ahalmenen ondorio, gorabehera edo gertaera eratorri guztiak gauzatuz.
d.- Lan-kontratuak formalizatzea. Enplegatu, laguntzaile eta mendekoak izendatu eta kargutik
banantzea, euren lansariak, eginbeharrak eta eskumenak finkatuz.
e.- Edozein motatako agintari, notario, erregistro, auzitegi, lan-epaitegi, korporazio, sindikatu,
ministerio, ordezkaritza, fiskaltza, batzar, epaimahai, zerbitzu-burutza, batzorde, institutu
nazional, eta estatu nahiz estatuz kanpoko, foru, probintzia, udal, gizabanako edo autonomiaerkidegoko organismoetan agertzea, mota guztietako eskabide, txosten, balantze eta kitapenak
aurkeztu zein izenpetuz, jatorrizko dokumentu zein horien kopiak erakutsiz; aurrez adierazitako
organoetan, norberaren kabuz edo egoki diren ahalordeak egiletsiz, abokatu, prokuradore eta
gainerako ahaldun bereziek, edozein motatako espediente eta prozedurak bultzatu, jarraitu eta
bertan behera uztea, baita idatzizko berrespenak egin, posizioen absoluzioak, bitartekaritzan
amore eman edo hitzartu, demandak onartu edo bertan behera utzi eta mota guztietako
errekurtsoak erabiliz, ebazpenak onartu edo aurkaratzea, gora-jotze, berraztertze eta ezohiko
izaera duten beste errekurtso guztiak barne direla. Notario-aktak eragitea, eta agindeiak eta
jakinarazpenak zuzendu, jaso eta erantzutea.
f.- Nahitaezko konkurtso-adierazpena eskatzea; aurkeztutako eskaera berrestea; kredituak
komunikatzea; inbentarioen eta hartzekodun-zerrendaren aurka jartzea; hitzarmenproposamenak aurkeztea, baita aurretiazkoak ere; aurkeztutako proposamenei atxikitzea;
hartzekodunen batzetara joan eta bertan parte hartzea, hitz eginez eta botoa emanez; epaileak
hitzarmena onetsiz gero, horren aurka egitea; kita eta itxaronaldiak onestea; sozietatea
konkurtso-administratzaile izendatuz gero, izendapen hori onartzea, konkurtsoadministratzailearen kargua zein profesionalek beteko duen ezarriz.
Borondatezko konkurtsoaren adierazpena eskatzea, horretarako beharrezkoak diren agiriak
aurkeztu, bereziki, oroitidazkiak, kaudimengabezia-egoera aipatuz; eta, hala denean, likidazioplanaren proposamena egitea. Errekurtsoa jartzea, konkurtsoa adierazteko autoaren kontra.

g.- Mota guztietako errentamendu-kontratuak formalizatzea, tarteko, industriaerrentamenduak, zerbitzuetakoak eta finantza-errentamenduak (leasinga), dela ondasun
higigarrien gainean, dela ondasun higiezinen gainean.
Konkurtsoetan eta enkanteetan parte hartzea, eta mota guztietako kontratuak egitea, egoki
diren baldintzetan, bai eta kontratu horiek zuzendu, aldarazi, hutsaldu eta azkentzea ere.
Askatasunez hitzartutako baldintzetan, teknologia eskuratzeko eta laguntza teknikoa jasotzeko
kontratu oro egitea, eta, oro har, patenteei, markei, ereduei eta industria-jabetzaren arloko
gainerako eskubideei buruzko kontratuak egitea, Industria Jabetzaren Erregistroan eta eremu
horretako gainerako erakunde nazional nahiz nazioartekoetan sozietatea ordezkatuz.
Orokorrean, sozietatearen xedea betetzeko, ondasunak edo eskubideak administratu behar
badira, horretarako beharrezkoak diren kontratuak egitea.
h.- Kanbio-letra eta gainerako igorpen-dokumentuak endosatu, hartu, igorri, onartu, kobratu,
negoziatu, ordaindu, esku-hartu eta abalatzea; erresaka-kontuak formulatzea; ordainketa
ezarengatik edo onarpen ezarengatik protestoak eskatzea; kontuak onartu edo aurkaratzea;
Espainiako Bankuan edo beste edozein banku-etxe, aurrezki-kutxa edo kreditu-etxetan, kontukorronte arruntak, kreditu-kontuak, eta banku-eginerek eta legeriak onartutako beste edozein
modalitate zabaldu, jarraitu, luzatu, berritu eta kitatzea, ondorio horietarako taloi, txeke,
agindu eta gainerako dokumentuak sinatuz; zentro ofizial nahiz pribatuetan, edozein titulu edo
kopururengatik ordainketak eta kobrantzak egitea; gordailuak eratu nahiz kentzea, eta
jakinarazpenak eta agindeiak egin eta erantzutea, egoki diren adierazpenak eginez.
i.- Mota guztietako ondasun higigarri nahiz higiezinak, eta, bereziki, lehengai, instalazio, tresna,
merkatu-gai eta sozietatearen xedearentzat komenigarri diren gainerako ondasunak erosi,
saldu eta beste titulu batzuen bidez eskuratu zein eskualdatzea, askatasunez zehaztu prezio,
itun eta baldintzetan, horretarako kontratu egokiak eginez eta ondasun horien harrera,
eskuraketa, ordainketa zein kobrantza, ikuskapen zein peritazio, espediente eta gainerako
kitapen- eta eskuraketa-eragiketa zein eginbideak aurrera eramanez; zuzendaritza nagusiari
lotutako agente eta bitartekarien bidez edo zuzenean, sozietatearen ekoizpen-salmentak
kudeatzea.
Esanbidezko baldintza suntsiarazleak eratu, aldarazi, geroratu eta ezereztea, salmentetan
geroratutako prezioa bermatzeko; jabari-erreserbak ituntzea, horiek inskribatzeko modukoak
izan zein izan ez.
Askatasunez zehaztu prezio, itun eta baldintzetan, erosketa-aukerari buruzko kontratuak,
lurreko, itsasoko nahiz bestelako garraioei buruzko kontratuak, aseguru-kontratuak, eta,
bereziki, hornidura-kontratuak eta obra-errentamenduaren kontratuak edo enpresari
dagozkionak egin, aldarazi eta azkentzea, zabaltasunik handienarekin eta kontratugilea edozein
izanik, betiere sozietateak ekoizten dituen ondasunen gainean edo sozietateak bere
hornitzaileengandik jasotzen dituen ondasunen gainean.
j.- Eraikuntzari eta jabetza horizontalaren eraketari buruzko adierazpenak egitea; finken arteko
mugaketa, mugarriak jartzea, batuketa, banaketa, zatiketa eta deskripzio berriak egitea,
erkidegoaren arauak eta estatutuak finkatuz.
k.- Mailegu bidez dirua hartu edo ematea, berme errealarekin edo hori gabe, baita edozein
izaeratako eskubide, ondasun higiezin, higigarri edo ontzien gaineko hipoteka-berme edo
baldintza suntsiarazlearen bidez ere. Hipotekak, bahiak, eta, oro har, orotariko eskubide

errealak eratu, aldarazi eta ezereztea, ondasun higigarri nahiz higiezinen gainean, baita horien
artean hipoteka-erantzukizuna banatzea ere.
l.- Berme pertsonalaren bidez edo sozietatearen ondasunen gaineko berme errealaren bitartez,
bestelako pertsona fisiko zein juridikoei emandako maileguak edo kredituak abalatu, fidantza
eman edo kontraabalatzea. Inoren zorra bermatzeko, ondasunak hipotekatzea.
m.- Elkarte, fundazio eta mota nahiz forma desberdinetako merkataritza-sozietateak edo
sozietate zibilak eratzea; horien artean, orobat, interes ekonomikodun elkartzeak, enpresen
aldi baterako batasunak eta antzekoak. Aurreko horien guztien eraketa eta jarduera arautzen
dituzten itun eta estatutuak onestea, bai eta, kopuru egokian, horien kapitala eta berori
adierazten duten partaidetza, akzio zein tituluak harpidetzea ere, dela eraketa-prozesuan, dela
kapital-gehikuntzetan. Horretarako, harpideturiko kapital zatia egiazko bihurtzeko diru kopuru,
balore, ondasun higigarri zein higiezinak eta bestelakoak ekartzea. Elkarte horietako karguen
titularrak izendatu eta horien jarduerarako beroni egozten zaizkion karguak onartzea. Modu
berean, horien administrazio-kontseilu eta batza orokorren ekitaldietara joan eta parte hartzea,
sozietatearen itun edo estatutuen arabera, hala denean. Horietan ere, boto ematea, mugarik
gabe, edozein erabaki hartu eta aurkaratzeko. Sozietate horiek, behin eratu eta gero, aldatzea
eta beste batzuekin batzea, beste horiek eratuak nahiz eratzeko daudenak izan; beroriek
likidazio-egoeran jarri, likidatu eta desegitea; eta, oro har, sozietate horien eraketa, aldaketa,
kapital-gehikuntza, bat-egite eta azkentzeari dagokion guztia gauzatzea.
Ahalorde mota guztiak egikaritzea, pertsona fisikoek nahiz juridikoek ahalorde horiek eman
dizkiotenean sozietateari.
n.- Emandako ahalmenak osorik zein zati batez ordeztea, horretarako komenigarri diren
ahalordeak egiletsiz, baita, izendatutako pertsonari dagokionez, ordezte-ahalmenarekin edo
ahalordeak emateko ahalmenarekin ere. Ahalduntze mota oro egiletsi eta ezeztatzea.
ñ.- Eta, aurreko guztiari dagokionez, beharrezko eta komenigarri diren agiri publiko nahiz
pribatu guztiak egiletsi eta sinatzea, epe-, modu- eta leku-mugarik gabe.
B.- Administratzaile izendatua berariaz baimentzea, bere kontura edo inoren kontura,
sozietatearen xedea den jarduera berbera nahiz antzeko edo osagarria egiteko.
C.- Sozietatea Merkataritza Erregistroan inskribatu baino lehen, izendatutako
administratzaileak egintza nahiz kontratuak egiten baditu hirugarrenekin, estatutuek ematen
dizkioten ahalmenen barruan, egintza nahiz kontratuok, besterik gabe, sozietateak onartu eta
bereganatutzat jotzen dira, sozietatea erregistroan inskribatze hutsagatik.
D.- Administratzaileari ahalmena ematen zaio, sozietatea inskribatu aurretik ere, egintzak eta
kontratuak egin ditzan, baldin eta halakoak beharrezkoak edo, besterik gabe, onuragarriak
badira, sozietatearen xedea zein enpresa-jarduera izan eta jarduera hori aintzat hartuta, batez
ere, barne ordena eta antolaketa-ordenari dagokienez, esaterako, mota guztietako ahalordeak
egiletsi, aldarazi eta ezeztatzea.
Agertzaileak bere burua behartzen du erabaki horiek sozietatearen akta-liburura alderatzera.
BOSGARRENA.- Agertzaileek, Merkataritza Erregistroari buruzko Erregelamenduaren aginduz,
eskritura honen inskripzio partziala eskatzen dute beren-beregi hurrengo kasuan: inskribatzeko
modukoak izanik ere, eskritura honen hizpaketetatik batek edo berorrek barneratzen dituen
egitate, egintza edo negozio juridikoek akatsen bat dutenean, baldin eta, erregistratzailearen
aburuz, akats horrek inskripzioa eragozten badu. Era berean, agertzaileek * jaunari/andreari
ematen diote ahalorde berezia, baina zuzenbidean behar adinako zabal eta nahikoa, eskritura

hau edo beroni erantsitako estatutuak aldaraz ditzan, berak komenigarri eta beharrezko
ikusten duen moduan, berau Merkataritza Erregistroan inskribatzea lortu arte.
SEIGARRENA.- Agertzaileek agerrarazten dute sozietatea eratzeko gastuak, gutxi gorabehera,
*(e)koak izango direla.
Notario Erregelamenduaren 249.2 artikuluarekin bat etorriz, agertzaileek beren-beregi
askatzen naute eskritura honen kopia bide telematikoetatik aurkezteko betebeharretik.
Apirilaren 28ko 10/2010 Legean jasotako xedapenak betetzeko, agertzaileek beren-beregi
adierazten dute ez dagoela «titular errealik», aipatu legeko 4.2.a) artikuluan ezarritakoaren
arabera.-------------------------------------------Eskritura hau Merkataritzako Erregistroan inskribatzeko betebeharraz, eta arazo material,
formal eta zigorrezkoan dituzten betebeharrak eta euren aitorpenen okerrekoek ekar
ditzaketen erantzukizunez behar diren ardurak euren gain utzi eta lege-oharrak eta
ohartarazpenak egiten dizkiet alderdiei. Batez ere, jakinaren gainean jartzen ditut alderdiak
honako hauei buruz: eskritura honen Kostu bidezko Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergaren likidaziorako aurkeztu beharra; zerga horren ordainketari
ondasunak lotuta geratzea; ez aurkeztearen ondoriozko erantzukizunak; eta, orobat, 8/1989
Legeak dituen ondorioak. Lege horren arabera, instrumentu honetan aitortu den balioa aintzat
hartuta eta 1.426/1989 Errege Dekretuaren 2. zenbakia modu esklusiboan aplikatuta, eskritura
honi dagozkion arantzel-eskubideak * eurokoak dira. Horiei gehituko zaizkie aipatu erregedekretuaren 4, 5 eta 7. zenbakiak eta laugarren araua aplikatzearen ondoriozkoa, eta 7/94 Foru
arauak ekar dezakeena ere bai.
Agertzaileei eskritura hau irakurtzen diet, eurek hau irakurtzeko duten eskubideari uko egiten
diotelako, nik horren berri eman ondoren; agiriaren edukiarekin bat egin, eta, beren
adostasuna adieraziz, sinatu egiten dute.
Oso-osoko irakurketaren ondoren, agertzaileak behar beste informatuta geratu direlako,
agertzaileek askatasunez emandako adostasunaz, egilespena haien borondatearekin bat
egiteaz, borondate horri argibideak emanaz, legezkotasunarekin bat egiteaz, eta agerkari
publiko honetan jasota dagoen guztiaz, dokumentua bera idatzita dagoela paper tinbreduneko
* foliotan, *-A zenbakia eta hurrenez hurreneko *ak, nik, notarioak, fede ematen dut.-

1.7.7 Sozietate anonimoen estatutuak

Iusplaza, zuzenbidearen web gunea euskaraz-etik aterata:
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«*» IZENEKO MERKATARITZA-SOZIETATEAREN ESTATUTUAK.I. TITULUA.- SOZIETATEAREN IZENA, EGOITZA, IRAUPENA ETA XEDEA.
1. ARTIKULUA. Estatutu hauek arautzen duten sozietateak «*» izena du, eta sozietate
anonimoa da.
2. ARTIKULUA.- Sozietate hori arautuko dute estatutu hauek, Kapital Sozietateen Legeak,
lege hori aldatu edo osatzen duten xedapenek, eta gainerako lege-xedapen aplikagarriek.
3. ARTIKULUA.- Sozietateak Espainiako naziotasuna du, eta bere egoitza *(e)n dago. Horri
kalterik egin gabe, sukurtsalak, bulegoak, agentziak eta ordezkaritzak ezarri ahal izango
ditu, Espainiako lurraldearen tokietatik edozeinetan, bai eta atzerrian ere, horri egoki
baderitzo; era berean, bere sozietate-egoitza lekuz aldatu ahal izango du, horri komenigarri
baderitzo. Horretarako, betiere, Sozietate Anonimoen Legean ezarritako mugak bete
beharko ditu.
Administrazio-organoak du erabakitze-ahalmena, sozietatearen sukurtsal desberdinak
sortu, ezabatu edo lekuz aldatzeko orduan, bai eta udalerri berberaren barruan sozietateegoitza lekuz aldatzeko orduan ere.
4. ARTIKULUA.- Sozietatearen iraupena epe-mugarik gabekoa da, eta sozietateak hasiera
emango die bere eragiketei, eraketa-eskritura sinatzen den egunean bertan.
5. ARTIKULUA.- Sozietatearen xedea hauxe da: *
Sozietateak xede berbera gauzatu ahal izango du, osorik zein zati batez, zeharkako bide
batez, alegia, xede bera edo horren antzekoa duten beste sozietate batzuetako akzio edo
partaidetzen titulartasunaren bidez.
Sozietateak ez du inolako jarduerarik garatuko, legeek jarduera horretarako baldintza edo
muga bereziak jartzen badituzte eta oraindik sozietateak ez baditu baldintza edo muga
horiek bete.
II. TITULUA.- SOZIETATEAREN KAPITALA ETA AKZIOAK.
6. ARTIKULUA.- Sozietatearen kapitala *(e)koa da, eta tituluen bitartez ordezkatuta dago;
titulu horiek anizkoitzak izan daitezke eta barne hartzen dira bazkide berberari dagozkion
akzio guztiak. Kapitalak * AKZIO IZENDUN barruratzen ditu, guztiak ere mota eta sail
berekoak direla. Akzio bakoitzaren balio izendatua *(e)koa da, eta akzio guztiek eskubide
berberak ematen dituzte. Akzioek hurrenez hurreneko zenbakiak dituzte, lehenengotik
*.erakoak (1etik *.erakoak). Akzio horiek oso-osorik harpidetu dira, eta, ordainketari
dagokionez, *(e)ko proportzioan ordaindu dira. Akzioek legean eskatutako aipamen guztiak
jasoko dituzte.
(*Dibidendu pasiboen ordainketa eskudiruz egin beharko da, administrazio-organoak
finkatu forma eta epe horietan; epea, edonola ere, ezin da izango bost urtetik gorakoa).
7. ARTIKULUA.- Akzioak eskualdatu ahal izango dira, zuzenbidean onartutako bideetatik
edozein baliatuta (*BESTE GUZTIA EZABATU, AKZIOAK ERAMAILERANTZAKO IZANEZ GERO).
Hori gorabehera, akzioak «inter vivos» egintzen bitartez eskualdatu nahi zaizkionean, dela
kostu bidez, dela doan, edozein pertsonari, bazkideek akzio horiek lehenespenez
eskuratzeko eskubidea izango dute, bakoitzak une horretan duen akzio kopuruaren
arabera, salbu eta akzioak eskualdatu nahi zaizkionean dagoeneko bazkide denari edo

horren ezkontide nahiz ondorengoei. Banaketaren ondorioz zatikiak geratzen badira,
banaketatik kanpo utziko da akzio kopuru zehatza, banaketaren ondorioz unitate osoak
atera arte; eta horren ondoriozko gerakina zozketatu egingo da, banaketan parte hartu
dutenen artean.
Horretarako, bazkidearen asmoa bada aipatu moduan bere akzio guztiak edo batzuk
besterentzea, hori komunikatuko dio administrazio-organoari, posta ziurtatua baliatuta eta
hartu izanaren adierazpenarekin; bertan adieraziko ditu ustezko eroslearen inguruabar
pertsonalak eta akzio bakoitzaren truk eskainitako prezioa.
Era berean, akziodunen baten jaraunsleak edo legatu-hartzaileak haren ezkontide edo
ondorengoak ez badira, edo eurak ere akziodunak ez badira, eta, jaraunsle edo legatuhartzaile izateagatik, akzioren bat eskuratzen badute, hori komunikatu beharko diote
administrazio-organoari, posta ziurtatua baliatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin,
herentzia edo legatua onartu duten egunetik hil bateko epean; bertan, haien inguruabar
pertsonalak adieraziko dira.
Administrazio-organoak, komunikazioa jaso eta hurrengo hamabost egunetan, gainerako
akziodunei jakinarazpena egingo die, eta, horretarako, hurrengo prozeduretatik bat
erabiliko du:
a.- Posta ziurtatua baliatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin, gutuna bidaliko du,
akziodunen egoitza partikularrera, sozietatearen artxibategietan egoitza hori agertzen
bada.
b.- Notario-agindeia edo jakinarazpena bidaliko du, bazkideen egoitza partikularretara.
c.- Edo, bestela, ahal izanez gero bederen, akziodun bakoitzari jakinarazpen idatzia eskura
emango zaio. Jakinarazpenaren bikoiztua gordeko da, bertan jasotzailearen sinadurak
jasota.
Aipatu bideetatik edozein erabiliz jakinarazpena jasotzen denetik zenbatuta, akziodunek
egutegiko hogeita hamar eguneko epea dute, lehenespeneko eskuraketa-eskubidea
egikaritzeko. Hori komunikatu beharko diote administrazio-organoari, posta ziurtatua
baliatuta eta hartu izanaren adierazpenarekin.
Baldin eta akziodunetatik batek ere ez badu garaiz eskubide hori egikaritu nahi, sozietateak
egutegiko beste hogeita hamar eguneko epea izango du, epe hori aurrekoari pilatzen
zaiola, sozietate-kapitalaren kontura edo erreserba erabilgarrien kontura akzioak
eskuratzeko, betiere aurretiaz kapital-urritzea erabakita.
Sozietateak ere ez badu garaiz eskubide hori egikaritzen, akziodun besterentzaileak
askatasuna izango du, aipatu pertsonari jakinarazitako prezioan eskualdaketa egiteko; eta,
hura jaraunslea edo legatu-hartzailea baldin bada, hori bazkidetzat hartuko da ondorio
guztietarako.
Lehenespeneko eskuraketa-eskubidea egikaritzeko orduan, akzioen prezioa zein izango
den zehazteko, «inter vivos» eskualdaketaren kasuan alderdiak ados jarriko dira, eta,
adostasuna lortu ezik, prezioa izango da akzioen zentzuzko balioa. Zentzuzko balioa izango
da, izan ere, kontu-hartzaileak zehaztutakoa; interesdunetatik edozeinek hala eskatuta,
administrazio-organoak kontu-hartzaile hori izendatuko du, eta ezin da izan sozietatearen
kontu-hartzailea bera. Jaraunsleak edo legatu-hartzaileak eskualdaketa bazkideen liburuerregistroan inskribatzea eskatzen duen unean, zentzuzko balio hori zehaztuko da, eta
balio hori indarrean egongo da, «mortis causa» eskualdaketaren kasuan lehenespeneko
eskuraketa-eskubidea egikaritzeko.
Akzioak eskualdatzeko orduan, ez bada betetzen artikulu honetan ezarritakoa, orduan
eskualdaketa horiek ez dira sozietatearentzat bete beharrekoak izango, eta sozietateak ez

ditu halakoak aitortuko. Akzioen eskualdagarritasunari zenbait muga jarri zaizkionez gero,
muga hauek agertuko dira kasuan-kasuan jaulkitako titulu horietan.
8. ARTIKULUA.- Akzioak horren titular legitimoari bazkide-izaera ematen dio; eskubidea
ematen dio, sozietate-irabazien banaketan parte hartzeko, bai eta likidazioaren ondoriozko
ondarean parte hartzeko ere; eskubidea ematen dio, akzio berriak edo akzio bihur
daitezkeen obligazioak jaulkitzen direnean, horiek lehenespenez eskuratzeko; informazioeskubidea ematen dio; batza orokorretara joateko eta batzotan botoa emateko eskubidea
ematen dio, bazkideak zenbat akzio izan eta beste horrenbeste boto eman ahal izango
baitu; eta, orokorrean, indarreko legeriak bazkideari aitortzen dizkion eskubide guztiak
ematen dizkio.
9. ARTIKULUA.- Akzioak irabazpideko funtsekin eskuratu badira, eta ezkontideetatik batek
bakarrik harpidetu baditu akzio horiek, sozietatearen eta ezkontide harpidedunaren arteko
harremanak garatuko dira, akzioak pribatibo direnean bezala; horrela, sozietatearentzat
bazkide bakarra izango da, ondorio guztietarako (dibidenduak banatzeko, batzetara
joateko eta botoa emateko, erabakiak aurkaratzeko, informazioa jasotzeko etab.)
ezkontide harpideduna; horri kalterik egin gabe, ezkontideen arteko barne-ondorioetarako
(ezkontza-sozietatea likidatzeko, irabazpidezko zorren ondorioz enbargoa egiteko etab.),
akzioak irabazpidezkoak izango dira.
10. ARTIKULUA.- Akzioen gainean, jabekidetasuna, gozamena edo bahia eratuz gero,
Kapital Sozietateen Legean xedatutakoa beteko da.
Bereziki, akzioen gaineko gozamenaren kasuan, sozietateak gozamendunari bakarrik
aitortuko dio legitimazioa, akzioen fruitu diren eskubideak eta gainerako onura
ekonomikoak erreklamatzeko, baldin eta halakoak lortu eta banatu badira gozamenak
indarrean dirauen bitartean; eta jabeari aitortuko dio legitimazioa, sendotze bidezko
akzioak erreklamatzeko, baldin eta horiek lortu badira gozamenak indarrean dirauen
bitartean, baina erabaki bada horiek banatzea, behin gozamena azkendu eta gero. Azken
kasu horretan, horrek ez dio kalterik egingo dibidenduen eta fruituen destino
substantiboari, baldin eta legeak edo agintaritza judizialak, hala denean, destino hori ezarri
badu, jabearen mesederako edo gozamendu izan zenaren mesederako, edota horren
jaraunsleen mesederako.
Bazkide izateak, akzioen ondoriozko dibidenduak eta fruituak jasotzeko eskubideaz aparte,
bestelako eskubideak eratortzen ditu. Bada, eskubide horiek jabe soilak egikarituko ditu;
bereziki, batzetara joateko eta botoa emateko eskubideak, informazio-eskubidea,
sozietatearen erabakiak aurkaratzeko eskubidea, eta, orobat, akzio berriak jaulkitzen
direnean edo sozietatearen kapitala gehitzen denean, lehenespeneko eskuraketaeskubidea.
11. ARTIKULUA.- Sozietateak akzio propioak eskuratu ahal izango ditu, Kapital Sozietateen
Legean ezarritako kasuetatik edozeinetan eta lege horretan aitortutako helburuetatik
edozein lortzeko, betiere legeak berak aipatu betekizunak gauzatuz.
III. TITULUA.- SOZIETATEAREN ARAUBIDEA ETA ADMINISTRAZIOA.
12. ARTIKULUA.- Sozietatearen antolakuntzaz eta gobernuaz arduratuko dira honako
hauek:
a) Akziodunen batza orokorra.
b) Administrazio-organoa; legearen arabera, batza orokorrak izendatuko du organo hori,
akziodun direnen eta ez direnen artean, eta batza orokorrak bananduko ditu halakoak
administrazio-organotik.
I. KAPITULUA.- BATZA OROKORRAK.

13. ARTIKULUA.- Akziodunen batza orokorra eratuko da, estatutu honetan eta legexedapenetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta bera da organo gorena, sozietatearen
gaineko aginteari eta administrazioari dagokienez. Akziodun guztiak daude bertan
ordezkatuta, orotariko erabakiak har ditzake, eta erabakiok bete beharrekoak izango dira
bazkide guztientzat, baita absenteentzat eta erabakiaren aurkako botoa eman dutenentzat
ere; horri kalterik egin gabe, legeak aurkaratze- nahiz banantze-eskubideak eta bestelako
eskubideak aitortzen ditu.
14. ARTIKULUA.- Batza orokorrak ohiko bilera egingo du, sozietate-ekitaldi bakoitzaren
lehenengo sei hilen barruan, sozietatearen gaineko kudeaketa balioesteko, eta, hala
denean, aurreko ekitaldiari dagozkion kontuak onesteko; emaitzak zein aplikazio izango
duen erabakitzeko; hala denean, zentsoreak edo kontu-hartzaileak izendatzeko; eta,
orobat, deialdiaren iragarkian aurreikusitako gaiak erabakitzeko, legearen arabera gai
horiek batzaren eskumenekoak diren heinean. Aurreko lerrokadan ezarritakoaz landa,
edozein batza egiten bada, hori batza orokor eta ezohikoa izango da.
15. ARTIKULUA.- Administrazio-organoak egingo du batza orokorrerako deialdia, batza hori
ohikoa izan zein ezohikoa izan. Horretarako, iragarkia argitaratuko du Merkataritza
Erregistroaren Aldizkari Ofizialean eta probintzian zirkulaziorik handiena duten
aldizkarietatik batean, batza egiteko zein data jarri, eta, gutxienez, hil bat lehenago, salbu
eta legearen arabera epea luzeagoa izan behar denean, azken kasu horretan hori
errespetatu beharko delako. Iragarkian aipatuko dira bilera-datak, dela lehenengo
deialdian, dela bigarrenean, bai eta bileran eztabaidatu beharreko gai guztiak ere.
Lehenengo eta bigarren bileren artean, hogeita lau orduko tartea izan beharko da
gutxienez.
Akziodun batzuek sozietate-kapitalaren ehuneko bosta gutxienez ordezkatzen badute,
eskatu ahal izango dute deialdiaren osagarria argitaratzea, gai-zerrendan puntu bat edo
gehiago sartuz; horretarako, jakinarazpen sinesgarria egin beharko dute, eta jakinarazpen
hori sozietatearen egoitzan jaso beharko da, deialdia argitaratu eta hurrengo bost
egunetan. Deialdiaren osagarri hori argitaratu beharko da, gutxienez, batzaren bilera-data
zein izan eta hamabost egun lehenago.
Administrazio-organoarentzat nahitaezkoa izango da batza orokorrerako deialdia egitea,
baldin eta hori eskatzen badute bazkide titular batzuek eta bazkide horiek, gutxienez,
sozietate-kapitalaren ehuneko bosta ordezkatzen badute. Kasu horretan, batzarako
deialdia egin beharko da, batza hori egin dadin, administrazio-organoari deialdia egiteko
notario-agindeia zein datatan egin eta hurrengo hogeita hamar egunetan.
16. ARTIKULUA.- Aurreko artikuluan xedatutakoa gorabehera, ulertuko da batzarako
deialdia egin dela eta hori edozein arazo erabakitzeko baliozkotasunez eratuta geratu dela,
baldin eta, ordaindutako kapital guztia bertan egonda, bertaratutakoek aho batez
erabakitzen badute batza egitea. Baten batek bestearen ahaldun gisa badihardu, bilera ez
da baliozkoa izango, baldin eta ahalordea emateko orduan ahalorde-emaileak ez badu jakin
zein gai eztabaidatuko den bilera horretan.
17. ARTIKULUA.- Batza orokorra, lehenengo deialdian, baliozkotasunez eratuta geratuko
da, batza hori ohikoa izan zein ezohikoa izan, baldin eta bertaratutako nahiz ordezkatutako
akziodunek, gutxienez, kapitalaren ehuneko hogeita bosta badute, betiere harpidetutako
kapitala eta boto-eskubidea ematen duena kontuan hartuta. Bigarren deialdian, batzaren
eraketa baliozkoa izango da, bertaratutako kapitala edozein izanik ere.
Salbuespenez, batza orokorrak sozietate-kapitalaren gehikuntza edo urritzea erabaki
dezan, eta, beste edozein modutan, sozietate-estatutuak aldaraz ditzan; obligazioak jaulki

ditzan; akzio berriak lehenespenez eskuratzeko eskubidea ezabatu edo muga dezan;
transformazioa, bat-egitea edo bereiztea erabaki dezan; aktiboa eta pasiboa osorik laga
ditzan; sozietatearen desegitea erabaki dezan; eta sozietatearen egoitza atzerrira eraman
dezan, nahitaezkoa izango da, lehenengo deialdian, bertaratutako edo ordezkatutako
akziodunek, gutxienez, kapitalaren ehuneko berrogeita hamarra izatea, betiere
harpidetutako kapitala eta boto-eskubidea ematen duena kontuan hartuta. Bigarren
deialdian, nahikoa izango da kapital horren ehuneko hogeita bostak parte hartzea.
Batzan parte hartzeko, akziodunen akzioak bazkideen liburuan inskribatuta egon behar
dira, batza zein egunetan egin, eta, gutxienez, bost egun lehenago.
(*Batzan parte hartzeko, akziodunek gordailututa izan behar dituzte euren akzioak, edo,
hala denean, erakunde baimenduan gordailua egin eta gordailu hori egiaztatzeko
ziurtagiria aurkeztu behar dute, batza zein egunetan egin, eta, gutxienez, bost egun
lehenago). (HORI BETE BEHAR DA, ERAMAILEARENTZAKO AKZIOEN KASUAN).
18. ARTIKULUA.- Batza orokorrak erabakiak har ditzan, aurretiaz kasuan kasuko quoruma
lortu behar da; behin hori lortuta, erabakiak botoen gehiengo soilarekin hartuko dira, akzio
bakoitzak boto bat duela.
Hori gorabehera, aurreko artikuluaren bigarren lerrokadan aipatu erabakiak
baliozkotasunez hartzeko, nahitaezkoa izango da erabakiaren aldeko botoa ematea batzan
bertaratutako edo ordezkatutako kapitalaren bi herenek, baldin eta batza horretan parte
hartzen duten akziodunek ordezkatzen badute, gutxienez, kapitalaren ehuneko berrogeita
hamarra, betiere harpidetutako kapitala eta boto-eskubidea ematen duena kontuan
hartuta.
Artikulu honetan ezarritakoa ulertu behar da, bestelako erabakiak hartzeko legeak ezartzen
dituen gehiengoei kalterik egin gabe, gehiengo horiek beti errespetatu behar direlako.
Batzaren erabakiak akta-liburura alderatuko dira; liburu horren edukia ziurtagirien bitartez
luzatu ahal izango da, legez ezarri moduan.
19. ARTIKULUA.- Akziodun guztiek batza orokorrera joateko eta bertan botoa emateko
eskubidea izango dute, eta hori egin dezakete eurenez nahiz ordezkariaren bitartez;
bigarren kasu horretan, Kapital Sozietateen Legean ezarritakoa beteko da.
Administratzaileak Batzar Orokorretara joan beharko dira.
20. ARTIKULUA.- Batza Orokorreko lehendakaria eta idazkaria Administrazio Kontseiluko
berberak izango dira.
Beste kasu guztietan, bilera bakoitzaren hasieran bertakotuen artean aukeratuak izango
dira lehendakaria eta/edo idazkaria.
(Batza Orokorreko lehendakaria administratzailea izango da, idazkaria bileraren hasieran
bertarakotuen artean aukeratua izango delarik.
Administratzailerik ez egoteagatik edo bilerara ez joateagatik, lehendakaria bileraren
hasieran bertakotuen artean aukeratuko da.)
(*Administratzailerik zaharrena izango da batza orokorraren lehendakari, eta idazkari
izango da administratzailerik gazteena).
Beste kasu guztietan, bilera bakoitzaren hasieran bertakotuen artean aukeratuko dira
lehenadakaria eta idazkaria.
Lehendakariak zuzenduko ditu eztabaidak, eta berak emango du hitza, hori zein
hurrenkeratan eskatu eta hurrenkera horretan, eta berak kenduko.
Eguneko gai-zerrendaren puntuak bereiz bozkatuko dira. Bozketak jendaurrekoak izango
dira, lehendakariak isilpekoak izan behar direla erabakitzen duenean izan ezik.

21. ARTIKULUA.- Akziodunen batza orokorrari dagokionez, horren eskumen esklusiboa
izango da, honako gai hauek direla eta, eztabaidak egin eta erabakiak hartzea:
sozietatearen gaineko kudeaketa balioestea; kontuak eta balantzeak onestea; dibidenduak
banatzea; obligazioak jaulkitzea; sozietate-kapitala gehitu eta urritzea; sozietatearen
transformazioa, bat-egitea, bereiztea eta desegitea; estatutuak aldaraztea; sozietatearen
gainerako organoak izendatu eta kentzea; eta, orokorrean, Kapital Sozietateen Legeak
batzaren berezko eskumenari eratxikitzen dizkion gai guztiak.
II. KAPITULUA.- SOZIETATEA ADMINISTRATZEA.
22. ARTIKULUA.- Administrazio-organoari dagokio sozietatea administratu eta ordezkatzea.
Organo hori administrazio-kontseiluak eratuko du, eta kontseilu horrek hiru kide gutxienez
eta hamabi kide gehienez izango ditu. Batza orokorrak izendatuko ditu kontseiluko kideak,
Kapital Sozietateen Legeko 243.artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.
Kontseiluko kideak euren karguan arituko dira, sei urtez, eta berriro hautatuak izan
daitezke, behin edo behin baino gehiagotan, beste horrenbesteko eperako gehienez jota.
Kontseiluaren ohiko jardunean posturen bat hutsik geratzen bada, kontseiluko gainerako
kideek akziodunen artean izendatuko dute postu huts hori beteko duena, lehenengo batza
orokorra bildu arte; eta, akziodunen artean ez badago izendatzeko moduko inor, guztiak
ere dagoeneko administrazio-kontseiluko kideak direlako, orduan kontseilarien kopurua
murriztu egingo da, lehenengo batza orokorra bildu arte.
Batza orokorrak botoen gehiengoarekin erabakiko du kontseilaria kargutik banantzea, baita
kontseilari hori eraketa-egintzan bertan izendatua izan denean ere.
(*Administrazio-organoari dagokio sozietatea administratu eta ordezkatzea. Organo hori
administratzaile bakarrak eratuko du. Batza orokorrak izendatuko du administratzaile hori,
eta berak beteko du kargua, sei urteko eperako. Berriro hautatua izan daiteke, behin edo
behin baino gehiagotan, beste horrenbesteko eperako gehienez jota.
Batza orokorrak botoen gehiengoarekin erabakiko du administratzailea kargutik banantzea,
baita administratzaile hori eraketa-egintzan bertan izendatua izan denean ere).
(*Administrazio-organoari dagokio sozietatea administratu eta ordezkatzea. Organo hori bi
administratzaile solidariok eratuko dute. Batza orokorrak izendatuko ditu administratzaile
horiek, eta haiek beteko dute kargua, sei urteko eperako. Berriro hautatu daitezke, behin
edo behin baino gehiagotan, beste horrenbesteko eperako gehienez jota.
Batza orokorrak botoen gehiengoarekin erabakiko du administratzailea kargutik banantzea,
baita administratzaile hori eraketa-egintzan bertan izendatua izan denean ere).
(*Administrazio-organoari dagokio sozietatea administratu eta ordezkatzea. Organo hori bi
administratzaile mankomunatuk eratuko dute. Batza orokorrak izendatuko ditu
administratzaile horiek, eta haiek beteko dute kargua, sei urteko eperako. Berriro hautatu
daitezke, behin edo behin baino gehiagotan, beste horrenbesteko eperako gehienez jota.
Batza orokorrak botoen gehiengoarekin erabakiko du administratzailea kargutik banantzea,
baita administratzaile hori eraketa-egintzan bertan izendatua izan denean ere).
23. ARTIKULUA.- Ezin izango dira administratzaile izan legezko bateraezintasun, ezgaitasun
edo debekuren bat dutenak, bereziki, apirilaren 10eko 5/2006 Legean eta Kapital
Sozietateen Legean ezarritakoak badira.
24. ARTIKULUA.- Administrazio-organoaren ahalmenek euren baitara biltzen dituzte,
mugarik gabe, sozietatearen jardunari edo trafikoari dagozkion gai guztiak.
25. ARTIKULUA.- Administrazio-kontseiluak erabakiko du, bere kideen artean, zein izango
diren lehendakaria, idazkaria eta mahaikideak; era berean, lehendakariordea eta
idazkariordea izendatu ahal izango ditu.

26. ARTIKULUA.- Lehendakariak edo, hala denean, kontseilari-eskuordeetatik batek
deialdia egiten duenean bildu beharko da administrazio-kontseilua. Lehendakariak
nahitaez egin beharko du deialdia, kontseilarien heren batek gutxienez hori eskatzen
duenean; edozein kasutan ere, hori posta ziurtatuaren bitartez egingo da. Erabakiak
hartzeko, kontseiluko kide gehienak egon behar dira bileran; kontseilari baten ordezkari
izan daiteke beste kontseilari bat; eta erabakiak botoen gehiengoarekin hartuko dira.
Lehendakariak zuzenduko ditu eztabaidak, eta berak emango du hitza, hori zein
hurrenkeratan eskatu eta hurrenkera horretan, eta berak kenduko.
Kontseiluak erabaki beharreko gai guztiak bereiz bozkatuko dira. Bozketak jendaurrekoak
izango dira, lehendakariak isilpekoak izan behar direla erabakitzen duenean izan ezik.
27. ARTIKULUA.- Kontseilariak edo kontseilariek betearaziko dituzte administraziokontseiluak hartutako erabakiak, haiei beren-beregi zeregin hori ezartzen zaienean; zeregin
horretan, enpresario txukun eta ordezkari leialen antzera jardun beharko dute
kontseilariek.
28. ARTIKULUA.- Administrazio-kontseiluak, bere barnean, batzorde betearazle bat edo
kontseilari-eskuorde bat edo gehiago izendatu ahal izango ditu, edozein pertsonari eman
dakizkiokeen ahalduntzeei kalterik egin gabe. Batza Orokorrari kontuak ematea eta
balantzea aurkeztea ezin da inolako kasutan eskuordetu, ezta batzak kontseiluari
emandako ahalmenak ere, batzak berak beren-beregi eskuordetza hori baimentzen
duenean izan ezik.
Administrazioak batzorde betearazleari edo kontseilari-eskuordeei ahalmenen bat
iraunkortasunez eskuordetzeko, edota kargu horiek beteko dituztenen izendapenak
egiteko, kontseiluko kideetatik bi herenek erabakiaren aldeko botoa eman beharko dute,
erabaki hori baliozkoa izan dadin.
Batzak inor administratzaile-kargutik bananduz gero, horrek berarekin dakar nahitaez
kontseilari-eskuordearen kargua bukatzea, administratzaileak kargu hori bazuen behinik
behin. Administrazio-kontseiluari eta berari bakarrik dagokio kontseilari-eskuordearen
kargua ezeztatzea, administratzaile-karguari eutsiz; erabakia gehiengo soilarekin hartu ahal
izango du. Kargua ezeztatzeko eskumen esklusibo horrek ez dio kalterik egiten batza
orokorrak administratzailearen izendapena ezeztatzeko, eta, ondorenez, kontseilarieskuordearen kargua ezeztatzeko duen ahalmenari.
IV. TITULUA. BALANTZEA ETA ETEKINEN BANAKETA.
29. ARTIKULUA *(edo 25.a).- Sozietatearen ekitaldi ekonomikoak egutegiko urtearekin bat
egingo du, eta, beraz, urtean urteko urtarrilaren batean hasiko da, eta abenduaren hogeita
hamaikan bukatuko.
30. ARTIKULUA *(edo 26.a).- Sozietatearen administrazio-organoak, sozietate-ekitaldia noiz
itxi eta hurrengo hiru hiletan, urteko kontuak, kudeaketaren inguruko txostena eta emaitza
aplikatzeko proposamena aurkeztu beharko ditu, eta, hala denean, sendotutako kontuak
eta kudeaketa-txostena ere bai.
Urteko kontuek balantzea, galera nahiz irabazien kontua eta oroitidazkia barruratzen
dutela gogoan izanik, urteko kontu horiei dagokienez, bai eta oroitidazkiaren edukiari
dagokionez eta kontuen inguruko kudeaketa-, egiaztapen-, onespen- eta argitalpentxostenari dagokionez ere, Kapital Sozietateen Legean xedatutakoa beteko da.
31. ARTIKULUA *(edo 27.a).- Sozietate-ekitaldi bakoitzeko etekinak legezko erreserbafuntsak eratzeko erabiliko dira, kasuan kasuko proportzioan; eta gainerakoari batza
orokorrak erabakitako destinoa emango zaio.
V. TITULUA. DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA.

32. ARTIKULUA *(edo 28.a).- Sozietatea desegingo da, Kapital Sozietateen Legean
ezarritako arrazoietatik edozeinen ondorioz.
33. ARTIKULUA *(edo 29.a).- Batza orokorrak desegitea erabakitzen duenean, likidatzaile
bat edo batzuk izendatu eta zehaztuko ditu; likidatzaile kopurua beti izango da bakoitia, eta
haien eginkizunari Kapital Sozietateen Legean ezarritakoa aplikatuko zaio.
VI. TITULUA. KLAUSULA KONPROMISORIOA.
34. ARTIKULUA *(edo 30.a).- Sozietatea jardunean edo likidazioan dagoela, sozietatearen
inguruko gaiak, direla bazkideen artekoak, direla horien eta sozietatearen artekoak, edota
horien eta administrazio-organoaren artekoak, Bilboko Merkataritza, Industria eta
Nabigazio Ganberaren Tartekaritza Epaitegiaren mende jarriko dira, edozein zalantza,
eztabaida nahiz gorabehera izanda ere. Epaitegi horren erregelamenduaren arabera, hari
dagokio tartekaritza administratzea eta tartekariak izendatzea. Epaitegiak emandako
laudoa nahitaez bete beharko da.
Salbuespenez, ez dira tartekaritzapean jarriko alderdiek baliozkotasunez xedatu ezin
dituzten gaiak, ezta legearen arabera jurisdikzio zehatz baten eskumen esklusiboaren
mende daudenak ere.
AZKEN XEDAPENA.
35. ARTIKULUA *(edo 31.a).- Estatutu hauek beren-beregi arautu ez dituzten gaietan,
aplikagarri izango dira Kapital Sozietateen Legeko xedapenak, eta gainerako lege-xedapen
bateragarri eta osagarriak ere bai.

LANGILEEN KUDEAKETA
2 Enpresaren eta langilearen alta Gizarte Segurantzan

Puntu honetan Gizarte Segurantzako web-orritik ateratako informazioa aztertuko da,
gehien bat.

2.1 Enpresaburuaren izen-emate prozedura

Eratzen den enpresak langileak kontratatu behar baditu, derrigorrezkoa da, jarduerak hasi
aurretik, Gizarte Segurantzan enpresaren izen-ematea egitea.
Kontuan hartu behar da enpresariaren kontzeptua desberdina dela Merkataritza
Kodearentzat eta Gizarte Segurantzarentzat. Gizarte Segurantzarentzat, enpresariak dira
haren sistemako edozein erregimenetan sartuta dauden soldatako langileak edo
asimilatuak kontratatzen dituzten pertsona fisiko zein juridiko guztiak dira.
Izen-ematea enpresaren helbidetik gertuen dagoen Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Orokorrean egiten da, eta, horren bidez, enpresariari Gizarte Segurantzarekin bere gain
hartzen dituen obligazioen kontrolerako eta identifikaziorako zenbakia ematen zaio,
Kotizazio Kontuaren Kodea deritzona.
Enpresaren jarduera probintzia bat baino gehiagotan garatzen bada, enpresariak probintzia
bakoitzeko kotizazio kontuaren kode bat eskatu behar du.
Honako irudi hau, Gizarte Segurantzako web-orritik ateratakoa (http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44200?changeLanguage=eu);
izen-emate prozeduraren gainean informazio interesgarria barneratzen da.

2.1.1 Informazio orokorra

Zer da enpresaburuaren izen-ematea?
Ekintza administratiboa da; haren bitartez, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak
enpresaburuari zenbaki bat esleitzen dio Gizarte Segurantzaren sistemaren dagokion
erregimenean identifikatzeko.
Nork eska dezake?
Jarduera hasi aurretik lehen aldiz langileak kontratatuko dituen enpresaburuak, edo Etxeko
Langileen Sistema Berezian dagoen enplegatzaileak.
Ze izapide egin behar dira?
TA.6 (2.4.1 puntua) orriaren bidez eta izena ematen den Gizarte
Segurantzako Erregimenaren arabera eska daitekeen dokumentazioaren bidez egin behar
da eskaera.
Non izapidetzen da?

Aurrez aurre:
Zure etxetik edota jardueratik gertuen dagoen Gizarte Segurantzako Diruzaintza
Orokorraren Administraziora jo beharko duzu.
Bide telematikoz:
Egoitza elektronikoaren bitartez, baldin eta ziurtagiri digitala baduzu.
Izena emateko garaian, lan-istripua (LI) eta lan-gaixotasuna (LG) arriskuak estaltzeko
aukeratutako erakunde kudeatzaileak edota laguntzaileak idatziz jasota utzi behar dira.
Gizarte Segurantzako (GS) Diruzaintza Orokorrak zenbaki bat esleitzea
enpresariari
dagokion
Gizarte
Segurantzako
Erregimenean
Helburua:
identifikatzeko. Aipatutako zenbakia hartuko da kotizazio-kontuko kode
nagusitzat.
Enpresariak

Nahiz eta jarduera irabazteko asmorik gabekoa izan, Gizarte
Segurantzako sistema osatzen duten edozein erregimenetan sartutako
pertsonen, inoren kontura edo antzeko langileen zerbitzuak jasotzen
dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak, publikoak edo pribatuak dira.
Zehazten diren langileei dagokienez, enpresariak honako hauek izango
dira:
•

Subjektuak:

•
•
•
•

•
•

Inprimakiak:

Kirolari profesionalak lan-harreman berezira lotzen dituen klub
edo kirol-erakundea.
Artisten emanaldi publikoen antolatzailea.
Zezenketako profesionalen zezenketa-emanaldien antolatzailea.
Elizgizionen elizbarrutiak eta elizbarrutiaren gaineko
erakundeak.
Atzerrian, Espainiako administrazio-zerbitzuan kontratatutako
espainiar langileentzako baliabideak jasotzen dituen pertsonaren
bulegoa, erakundea edo ministerioko saila.
Familiaren etxearen titularra Etxeko Langileen Sistema Berezian.
Itsas arrantzarako instalazioetako ontzijabea, armadorea edo
jabea, itsas langileen erregimen berezian.

TA-6 eredua (http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/8a2be70ea7a1-473e-871759cb2241a6dd/TA_6+E+%28v.11%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=)
(eredua,
2.4.1 puntua) aurkeztu behar da erregimen guztietarako, Etxeko Langileen
Sistema Berezirako izan ezik, TA.6-0138_ETXEA eredua aurkeztu behar baitute.

Enpresari indibiduala:
Dokumentazioa:

1. Eskaeraren eredu ofiziala.
2. Enpresaren titular, enpresari indibidual edo etxearen
titularraren identifikazio-agiriaren jatorrizkoa edo kopia.
3. Ekonomia eta Ogasun Ministerioak jaulkitako agiria,
enpresaren jarduera ekonomikoa agertzen den Identifikazio

Fiskaleko Zenbakia emanez, CNAE -09. (agiri hau ez da
beharrezkoa Etxeko Langileen Sistema Berezian).
Enpresaburu kolektiboa eta Espainiako elkarteak:
o
o

o

Aurreko paragrafoan azaldutako 1., 2. eta 3. agiriak.
Eraketako eskritura, behar den moduan erregistratuta
edo dagokion erregistroaren ziurtagiria (Jabekideen
elkarteen kasuan, akta-liburua)
Izen-ematea
sinatzen
duen
pertsonaren
NANaren fotokopia.
Sinatzailearen botereak ziurtatzen dituen agiria,
eskrituran zehaztuta ez badaude.

Enpresaburu kolektiboa eta atzerriko elkarteak:
o

o

Non izapidetu:

Lan zentroa Espainian ezartzen badute:
 Aurreko paragrafoan adierazitako agiriak, haien
egoitza Espainiara aldatzen duten enpresen eta
sukurtsalen kasuan.
Lan zentroa Espainian ezartzen ez badute:
 Oro har aipatutako 1., 2. eta 3. agiriak eta
atzerriko
enpresaren
eraketa-eskrituraren
fotokopia, dagokion erregistroan izena emanda
edo Europar Batasunean enpresentzako legerian
eskatutakoaren parekoa.
 Oro har, aipatutako 1., 2. eta 3. agiriak eta
Espainiako kontsulak emandako ziurtagiria, haren
herrialdeko
legezko
eraketarekin
eta
baimenarekin (beste herrialde batzuen kasuan).
 Egoitza Espainian duen legezko ordezkariaren
izendapena edo ordezkapen-ahalmena.

Jarduera gauzatzen den helbidetik hurbilen den Gizarte Segurantzako
Diruzaintza Orokorraren Administrazioan. Ziurtagiri digitala baduzu,
egoitza elektronikoaren bitartez egin dezakezu eskaera, «Enpresak»
atalean eskaintzen diren zerbitzuen bidez.
Lehenbiziko aldiz langileak kontratatu behar dituen enpresariak,
jarduera hasi aurretik enpresa moduan izena ematea eskatu beharko du.

Epeak:

Laneko arrisku-estaldura eta kontingentzia arrunten aldi baterako
ezgaitasunaren prestazio ekonomikoaren gainean formalizatutako
dokumentuak, urte betez izango dira indarrean, eta beste hainbesteko
denboran luzatu direla ulertuko da.

•

Beste datu
interesgarri
batzuk:

Enpresariak kotizaziorako kontu-kode bana eskatu beharko du
probintzia bakoitzean, eta jarduera gauzatzen dueneko erregimen
bakoitzerako.
TA-7
Eredua
(http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/6fa4f47f-69d3-4412-892270804ef127fb/TA_7+E+%28V.11%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=)
(eredua, 2.4.2 puntua)

2.2 Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko alta, baja eta datuen
aldaketa

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean langilearen alta eskatzeko ardura
enpresariarena da, eta jarduera hasi aurretik egin behar du, TA.2-S inprimaki-eredua
erabiliz (2.4.3 puntua). Horri erantsi behar zaion dokumentazioa langilearen NANa da.
Atzerritarrek dagokien identifikazio-dokumentua erantsi behar izaten dute.
Gizarte Segurantzako web-orritik ateratako hurrengo irudiak (http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44113/44136?changeLanguage=
eu) Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko alta, baja eta datuen aldaketaren
prozedura biltzen du:

2.2.1 Informazio orokorra
Helburua:

Alta, baja eta datu-aldaketak nahitaez jakinarazi behar zaizkio Gizarte
Segurantzari, langile baten lan-jardueraren hasierari, bukaerari edo
Gizarte Segurantzara afiliatutako langileen identifikaziorako eta laneko
datuen aldaketei buruzko informazioa emanez.
Enpresariak bere langileen alta, baja eta datu-aldaketak jakinarazi behar

Subjektuak:

ditu nahitaez. Adostasun batera iritsiz gero, betebehar hori langileak
gauza dezake, baldin eta enplegatzaile bakoitzeko hilean 60 ordu baino
gutxiago egiten baditu.
•

Inprimakiak:

Alta
eta
datu-aldaketak: TA2/S
(http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/c892e204-bc4c-480b-a6a9efa7e71662a6/TA_2S+E+%28V.8%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID

•

Non izapidetu:

•

(eredua, 2.4.3 puntua) = Etxeko Langileen Sistema Berezian
TA2/S-0138 eredua
Baja: TA2/S eredua eta TA2/S-Sinplifikatua eredua
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/afc7544ad30b-40a8-89d1f8e4e7cc7e56/TA_2S+Simplificado+E+%28V.5%29.pdf?MOD=A
JPERES&CVID= (eredua, 2.4.4 puntua), Etxeko Langileen Sistema
Berezian TA2/S-0138 eredua.
RED Sistemaren bidez.

Altaren eskaera:
•

Lan-harremana hasi aurretik, 60 egun lehenago arte.

Bajaren eskaera:

Epeak:

•

3 egun natural, lan-jarduera uzten den unetik.

Datu-aldaketa:
•

3 egun natural.

Alta:
•
•

•

Eragina:

Aurrez aurkeztutako altek jarduera hasten den egunetik aurrera
izango dute eragina.
Epez kanpo aurkeztutako altek eskaera aurkezten den egunetik
aurrera izango dute eragina, kuotak arauzko epearen barnean
ordaindu diren kasuetan izan ezik; orduan, altaren eragina
atzeratu egingo da, dagokion langilearen lehen kuotak ordaindu
diren egunera arte.
Ofizioz egindako alten eragina hori eragin duten gertakariak
ezagutu diren egunera arte atzeratuko da.

Baja:
•
•
•

•

Langilearen bajak zerbitzuak emateari uzten dionetik izango du
eragina.
Langilearen baja-eskaerak amaituko du kotizatzeko beharra,
lana utzi zuenetik.
Baja epez kanpo eskatzen bada, kotizatzeko betebeharra Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak lana eten dela jakiten duen
egunean bertan amaituko da.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ofiziozko baja
bideratzen duenean, kotizatzeko betebeharra deuseztatu
egingo da, ikuskaritza-lana gauzatzen den edo lanaren etena

egiaztatzen duten datuak edo dokumentuak jasotzen diren
egunean bertan.

Beste datu
interesgarri
batzuk:

Enpresariek enpresan beren zerbitzuak ematen dituzten langileen alta,
baja edo datu-aldaketak jakinarazi behar dituzte nahitaez. Horiek egiten
ez badute, langileak zuzenean egin dezake Gizarte Segurantzako
Diruzaintza Orokorrean.
Enpresak edo langileek egiten ez dituztenean alta, baja eta datualdaketak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko Zuzendaritza
Probintzialak eta bertako Administrazioak egin ahal izango dituzte.

2.3 Langile atzerritarra

Atal honetako informazioa Euskadi.eus web-orritik aterata dago
(http://www.euskadi.eus/web01a2famil/eu/contenidos/informacion/autorizacion_residencia_ginmi/eu_grecinmi/g151.ht
ml)

2.3.1 Egoitza erregularizatzea

Espainiako bizilekuari dagokionez, bi erregimen bereizten dira. Lehena jabetza-erregimena
da, eta Europar Batasuneko herrialdeetako herritar guztiei eragiten die. Gainerako
herrialdeetako pertsonei Atzerritartasunaren Erregimen Orokorra aplikatzen zaie.
Erregimen komunitarioa
Honako herrialde hauetako nazionalitatea duten pertsonei aplikatzen zaie: Alemania,
Austria, Belgika, Bulgaria, Zipre, Danimarka, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Finlandia,
Frantzia, Grezia, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Malta, Holanda,
Polonia, Portugal, Erresuma Batua, Txekiar Errepublika, Errumania eta Suedia. Europako
Esparru Ekonomikoko herrialdeetako nazionalitatea dutenei ere aplikatzen zaie: Norvegia,
Islandia eta Liechtenstein, eta Suitzar Konfederakundeko nazionalitatea dutenei ere
aplikatzekoa da.
Errumania eta Bulgariako herritarrek, ordea, bitarteko aldia dute langileen zirkulazio
askeari dagokionez.
Europar Batasuneko edo Europar Espazio Ekonomiko nazionalek Atzerritarren Erregistro
Nagusian inskribatzea eskatu besterik ez dute egin behar. Eta egiaztagiria emango zaie,
hiru hilabetetik gorako aldi batez espainiar lurraldean bizi izatekotan.
Erkidegoko erregimena aipatutako herrialdeetako herritarren ahaide hauei ere aplikatzen
zaie:
•
•

Herritarraren ezkontideari, betiere legezko ezkontza-loturaren baliogabetasunaren
akordiorik edo aitorpenik, dibortziorik edo legezko banantzerik ez badago.
Herritarraren bikotekideari, ezkontzako loturaren pareko lotura du horrekin,
betiere egoera hori horretarako ezarritako erregistro publiko batean erregistratuta
badago Europar Batasuneko estatu kide batean edo Europako Esparru
Ekonomikoaren zati den estatu batean, eta lotura mota horrek estatu horretan aldi

•

•

berean bi erregistro egitea eragozten badu, eta betiere izen-emate hori indargabetu
ez bada.
Herritarraren zuzeneko ondorengoei eta herritarraren ezkontidearen edo
erregistratutako bikotekidearen zuzeneko ondorengoei, betiere ezkontza-lotura
deuseztatzeko akordiorik edo aitorpenik, dibortziorik edo legezko banantzerik ez
badago. Nolanahi ere, ondorengo horiek 21 urtetik beherakoak edota adin
horretatik gorakoak herritarraren kargura bizi badira edo ezgaiak badira izango dira.
Herritarraren zuzeneko aurreko ahaideei eta ezkontidearen edo erregistratutako
bikotekidearen kargura bizi diren zuzeneko aurreko ahaideei, betiere ezkontzalotura deuseztatzeko akordiorik edo aitorpenik, dibortziorik edo legezko
banantzerik ez badago.

Erkidegoko nazionalen familiartekoek Batasuneko Herritarraren Familiarraren Bizitoki
Txartela eskatu beharra dute, eta gainerako atzerritarren sarbide-baldintza berberak
dituzte.
Ematen zaien baimenak bost urteko indarraldia du.
Eskabideak besteren kontura edo norberaren kontura lan egitea eta bizitzea ahalbidetzen
du (16 urtetik beherakoak, eta herritarraren kargura bizi diren 21 urtetik gorako
ondorengoak eta herritarraren kargura dauden aurreko ahaideak izan ezik).
Non?

Estatuko Polizia Nazionalaren Komisarian, Atzerritarrentzako Negoziatuan.

2.3.2 Atzerritartasunaren Erregimen Orokorra

Atzerritar bat egonaldian edo egoitza-egoeran egon daiteke Espainian.
Atzerritarrei buruzko Erregimen Orokor hori Erkidegokoak edo Erkidegoko atzerritarren
ahaideak ez diren eta asiloaren eta babesaren eremuaren barnean ez dauden atzerritar
guztientzat da.
Atzerritartasuneko Erregimen Orokorreko baimen guztietarako, orokorrean, aldez aurretik
bisa eduki behar da. Interesdunak bisa jatorrizko herrialdean dagoen espainiar misio
diplomatikoan eskatu behar du.
Bi baimen mota daude: lan- eta egoitza-baimenak eta egoitza-baimenak.
Egoitza-baimenen artean honako hauek daude:
•
•
•
•
•

Egoitza-baimena familia biltzeagatik.
Egoitza-baimena sustraitze sozialagatik.
Egoitza-baimena lan-sustraitzeagatik.
Egoitza-baimena aparteko egoerengatik edo egoera humanitarioengatik.
Egoitza-baimen iraunkorra.

Beste alde batetik, ikerlanak edo ikasketak egiteko baimena ere badago. Horrek ez dakar
berekin bizileku-egoerarik, egonaldi-egoera baizik.

2.3.3 Lan- eta egoitza-baimena

Atal honetako informazioa Euskadi.eus web-orritik aterata dago (
(http://www.euskadi.eus/web01a2famil/eu/contenidos/informacion/autorizacion_trabajo_ginmi/eu_grecinmi/g125.html)
Lana ez da Espainian bizi den atzerritar orok duen eskubidea. Espainian bizi den atzerritar
orori, legez lan egiteko, Administrazioak lan egiteko baimena eman beharko dio
lehendabizi.
Indarreko legeriaren arabera, Espainian lan egiteko baimena lortzeko zenbait modu daude:

2.3.3.1 ERREGIMEN OROKORRA:
2.3.3.2 Bizileku-baimena eta besteren konturako lan-baimena.

Bizileku- eta lan-baimena lortzeko aurreikusitako prozedura da, bere jatorrizko herrialdean
dagoen pertsona baten alde Espainiako enplegu-emaileek aurkezten dituzten laneskaintzak aurkeztuz.
Espainiako enplegu-emaileak atzerritarren bulegoan edo eskainitako jarduera gauzatuko
den Gobernuaren Ordezkaritzaren lan-bulegoan eskatu behar du baimen hori.

2.3.3.3 Eskakizunak
•
•
•

•
•
•
•

Enpleguaren nazioko egoerak atzerriko langileak kontratatzea ahalbidetu beharko
du.
Baimenak irauten duen bitartean, etengabeko jarduera bermatu beharko da.
Enpresak Gizarte Segurantzaren sistemaren erregimenean formalizatu beharko du
bere inskripzioa eta, beteta eduki beharko zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekiko betebeharrak ditu.
Eskaintzan finkatutako baldintzek bat etorri beharko dute jarduera, lanbidekategoria eta herri bererako araudian ezarrita daudenekin.
Hala badagokio, langileak behar bezala homologatutako titulazioa eduki beharko
du, edo lanbiderako eskatzen den gaitasuna duela egiaztatu beharko da.
Atzerriko langileak ez du aurrekari penalik izango Espainian eta aurretik bizi zeneko
herrialdeetan.
Atzerriko langileak ez du legez kanpo egon beharko Espainiako lurraldean.

Espainian bizi eta lan egin ahal izateko baimena ematen denetik hilabeteko epean, langileak
berak bisa bat eskatu beharko du bera bizi den mugapenaren misio diplomatikoan edo
kontsularen bulegoan.
Espainian lan egiteko, bizileku- eta lan-bisa behar da. Lan-baimenaren eskabidea ez da
izapidetzeko onartuko, atzerritarra Espainian irregulartasun-egoeran badago.
•

Bisak Espainiako diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan
eskatzen dira jatorrizko herrialdeetan, eta, salbuespen gisa, atzerriko beste
herrialde batzuetan. Norberak eskatu behar du bisa.

2.3.3.4 Norberaren kontura lan egiteko baimena

Enpresa bat irekitzeko edo autonomo edo profesional independente gisa aritzeko legeri
espainiarrak ezarritako baldintza guztiak bete behar dira. Lanbideko Enpresa atalak ematen
du horren berri.
Jatorrizko herrialdean pertsonalki eskatu behar da baimena. Lortzen diren epeak besteren
kontura lan egiteak dituen antzekoak dira.
NON?
Atzerritarrek bere, herrialdeetan Espainiak dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo
kontsuletxeetako bulegoetan eskatu behar dute lan- eta bizileku-baimena.

2.3.3.5 KONTINGENTEA

Prozedura arautua; horren bitartez, Espainian ez dagoen atzerritarrak bizileku- eta lanbaimena lortzen du besteren kontura lan egiteko jarduera batean. Jarduera horri
dagokionez, Gobernuak aldez aurretik ezarri beharko du atzerriko eskulana behar duela.
(Kontingenteari KUPO ere deitzen zaio). (Halaber, kontingentearen bitartez, gehieneko
enplegu-baimen kopuru bat lor daiteke atzerriko langilearentzat. Kopuru hori hilero
ezartzen da sektore eta zona geografikoen arabera, nazioko merkatuak erantzun ezin dien
lanpostuak
betetzeko
(https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-paraempresas/profesiones-de-dificil-cobertura/profesiones-mas-demandadas.html).
Prozedura
horretako eskaintzak generikoak dira, eta Espainiak horri buruzko akordioren bat duen
herrialdeentzat dira. Horretaz gain, atal honetan beste modalitate bat dago, lana bilatzeko
bisak, hiru hileko iraupena dutenak. Lana bilatzeko bisatu espezifiko horiek espainiarren
seme-alabentzat eta bilobentzat ere badira).

2.3.3.6 USTEZKO ESPEZIFIKOETAN LAN EGITEKO BAIMENAK

Ikasketengatiko egonaldirako baimena dutenek (egoera jakin batzuetan, eta lan-jarduera
eta ikasketak egitea bateragarriak badira) aldi baterako bizileku-baimena eta besteren
konturako lan-baimena eskatu ahal izango dute ikasketengatiko egonaldi-baimen hori
iraungi aurreko hiru hilabeteetan.
Espainian legez bizi diren eta lan egiteko baimenik ez duten atzerritarren hainbat kasu
daude. Atzerritar horiek, lan egiteko baimena eskatzerakoan, tratu desberdina jasoko dute
bizi duten egoera zehatzaren arabera. Kasu horiek honako hauek dira:
•
•
•
•
•
•

Ikasle-txartela duten atzerritarrak.
Salbuespenezko egoera direla medio, aldi baterako bizileku-baimena duten
atzerritarrak.
Babes-eskatzaileak.
Aldi baterako bizileku-baimena duten atzerritarrak. Baimen hori familia berriz
elkartzearen bitartez lortu dute.
Aldi baterako bizileku-baimena duten atzerritarrak.
Egonaldi-egoeran dauden atzerritarrak.

2.3.3.7 Besteren kontura lan egiteko baimen motak

Besteren kontura lan egiteko baimena hiru eratakoa izan daiteke:
•
•
•

Hasierakoa. Urtebetekoa da, probintzia eta sektore batera mugatua.
Berritua. Bi urtekoa da, probintzia eta sektorea mugatu gabe, eta aurrekoberritzea
da.
Aurreko berritzea beste bi urtez. Horren ondoren, Espainian Egoitza- eta Lanbaimen iraunkorra lor daiteke.

Berritzearen eskaerak ebazten den arte luzatzen du baimena. Administrazioak ez badu
ebazpen hori hiru hilabeteko epean ematen, baimena existitu egiten da, eta atzerritarrak
berritzea eskatzeko eskubidea du onespenezko isiltasunagatik.
Sustraitzeagatiko bizileku-baimenaren titular izanez gero, baimen horrekin batera lanbaimena emango da, betiere bizileku-baimen hori indarrean dagoen bitartean.
Salbuespenezko egoeraren gainerako kasuetan, atzerritarrak berak eskatu ahal izango du
lan egiteko baimena.
Bestalde, legezko bizileku-egoeran, gutxienez urtebete daramaten atzerritarrek bizilekueta lan-egoera lortu ahal izango dute, enplegu-emaileak bizitzeko eta bere alde lan egiteko
baimen-eskaera aurkezten duenean.
Salbuespena gertatzen da bizileku-baimena familia berriz elkartzearen bitartez egiten bada (16
urtetik beherakoa ez bada, betiere); azken kasu horretan, lan-baimena lortu ahal izango da enpleguemaile baten lan-eskaintza aurkezten bada, nahiz eta urtebeteko epe hori igaro ez.

2.3.3.8 NON?

Enplegu-eskaintzak Euskal Autonomia Erkidegoko Atzerritarren Bulegoetan edo Gobernuaren
ordezkaritzaren lan-bulegoetan aurkezten dira.

(Espainian bizilekua ez duten atzerritarrek bizitzeko edo lan egiteko bisa eskatu behar dute
jatorrizko herrialdeko espainiar misio diplomatikoan).
Informazio gehiago Lan eta Gizarte Segurantzaren Ministerioaren web-orrian:
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciu
dadanosnocomunitarios/index.html
LABURBILDUZ, honako pauso hauek eman behar dira langile atzerritar bat kontratatu ahal
izateko:
1. pausoa. Lan- eta egoitza-baimena eskuratzea.
Enpresariak eman beharreko pausoa da, atzerritartasun-bulego batean.
«Solicitud de autorización y residencia» inprimakia bete behar du.
(http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/index.html)
Aurkeztu behar den dokumentazioa:
-

Langileari dagokiona
 Pasaportearen kopia.

Atzerritarrak eskainitako lana egiteko gaitasuna duela adierazten
duen dokumentua.
Enpresari dagokiona
 Enpresa identifikatzen duen dokumentazioa:
 Enpresari indibiduala
 Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFK) edo Atzerritarren
Identifikazio Zenbakia (AIZ).
 Izaera juridikodun enpresa
 Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFK) eta eratze-eskriturak.
 Sinatzen duen ordezkaritza legala bermatzen duen
dokumentu publikoa.
 Eskaria sinatzen duen IFK edo AIZ
 Sinatutako lan-kontratua.
 Azken hiru urteetako PFEZ, BEZa edota
Sozietateen Gaineko Zerga (SZ), eta langile
atzerritarrak gauzatuko dituen jardueren
memoria.


-

2. pausoa. Lanerako bisatuaren eskaera
Lan- eta egoitza-baimena onartzen denetik hilabeteko epean, atzerritarrak berak eman
behar du pauso hori bere herrialdearen Espainiako kontsulatuan.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros
/Paginas/VisadosUniformeSchengen.aspx
Eredua:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros
/Documents/SolicitudVisadoSchengen_ES.pdf (eredua, 2.4.6 puntua)
Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du:
-

Pasaportea.
Zigor-aurrerakien ziurtagiria.
Mediku-ziurtagiria.
Lan-kontratuaren kopia, Atzerritarren Bulegoaren zigiluarekin.
Tasak ordaindu dituen (60 €) ziurtagiria.

Bisa onartzen den momentutik, atzerritarrak 90 eguneko epea dauka Espainiara etortzeko.
3. pausoa. Gizarte Segurantzan altan.
4. pausoa. Atzerritarren Identifikazio Txartela.
Langile atzerritarrak, GSn alta hartu eta hilabeteko epean, AIZa atera behar du.
Aurkeztu behar dituen dokumentuak:
-

-

Inprimakiak.
Txartelaren
eskaera
(http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitu
des2/17-Formulario_TIE_FEB19.pdf) (eredua, 2.4.5 puntua).
Tasen ordainketaren frogagaria.
GSaren altaren frogagiria.
Hiru argazki, koloretan eta gaur egunekoak.

2.4 Bigarren gaiko dokumentuak
2.4.1 TA 6

2.4.2 TA 7

2.4.3 TA 2

2.4.4 TA 2 erraztua

2.4.5 Atzerritar txartelaren eskaera

2.4.6 Schengen bisa

3 Lan-kontratuak
3.1 Kontratu baten ezaugarriak

Atal honetan dagoen informazioa, batez ere, Estatuko enplegu-zerbitzu publikoaren weborritik aterata dago.
(https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/empresas/Contratos-de-trabajo/caracteristicascontrato.html)

3.1.1 Zer da?

Lan-kontratu bat enpresariaren eta langilearen arteko akordioa da. Langileak enpresariaren
konturako zerbitzu zehatzak emateko beharra hartzen du, eta, enpresariaren
zuzendaritzapean, lansari bat jasoko du.

3.1.2 Nork sina dezake...
•
•
•

•

Adin nagusikoek (18 urte).
Legez emantzipatutako 18 urtetik beherakoek.
16 urtetik gorakoek eta 18 urtetik beherakoek, gurasoen edo horien ardura dutenen
baimena badute. Euren kasa bizi badira, guraso edo tutoreen adostasun agerikoa eta
isilbidezkoa.
o Adingabeek:
 Ezin dute lanordu berezirik egin.
 Ezin dute gauez lan egin.
 Ezin dute arriskutsuak edo kaltegarriak izan daitezkeen lanik egin.
Atzerritarrek, aplika dakiekeen legeriaren arabera.
o Langile atzerritarrek:
 Europar Batasunekoek eskubide eta betebehar berdinak dituzte.
 Gainontzekoek bizileku-baimena eta lan-baimena behar dituzte.

3.1.3 Formalizazioari buruz

Lan-kontratua idatziz edo hitzez formaliza daiteke.
Ahozkoa, soilik, bi kasu hauetan:
-

Lan-kontratu mugagabe arruntetan.
4 hilabete baino beheragoko aldi baterako kontratuetan.

Derrigorrezkoa da idatziz egitea legezko xedapenak eskatzen badu, eta beti honako
kontratu hauetan:
•
•
•
•
•
•
•

Praktikak.
Prestakuntza.
Lan edo zerbitzu zehatza egiteko.
Lanaldi partziala, jarraitutasunik gabeko lanaldi finkoa eta txandakakoa.
Helbidetikoa.
Espainian kontratatutako langileak, atzerrian enpresa espainiarren zerbitzura
direnak.
Iraupen mugatuko kontratuak, iraupena lau aste baino luzeagoa denean.

Alde bakoitzak kontratua idatziz egitea eska dezake, lan-harremana gauzatzen ari den
edozein unetan.

3.1.4 Lan-kontratuaren funtsezko osagaiak

Lan-kontratu batek legezkoa izateko osagai hauek izan behar ditu:
• Adostasuna: langile eta enpresariaren borondatea. Aldeen arteko akordioa da, libre
adierazitakoa, lanari, honen baldintzei eta horren trukean jaso beharreko
ordainsariari buruzkoa.
•

Xedea: kontratugileek trukatzen dituzten ondasunak; adibidez, lana eta lanorduak.

•

Kausa: lan-kontratua egiteko arrazoia; adibidez, enpresaburuarentzat lortutako
emaitzak bere eskura jartzea izango litzateke, eta langilearentzat, hitzartutako
soldata jasotzea.

3.1.5 Lan-kontratuaren edukiak

Lan-kontratuak eduki hauek izango ditu, gutxienenez:
• Kontratu mota.
•

Alderdien nortasuna (identifikazio-datuak) eta enpresaren egoitza soziala.

•

Langilearen lanpostua edo lanbide-kategoria eta lantokiaren kokapena.

•

Lanaldia.

•

Lan-harremanaren hasiera data eta aurreikusitako iraupena + probaldi-epea.

•

Ordainsaria.

•

Oporrak.

•

Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa eta lan-harremana desegiteko aurretiko
abisurako epea.

•

Tokia, data eta alderdien sinadura.

•

Egokitzat jotzen dituzten bestelako akordioak.

3.1.6 Probaldiari buruz

Langilearen gaitasun tekniko eta pertsonalak aztertzeko eta posturako duen egokitasuna
baloratzeko, enpresaburuak probaldia erabil dezake. Probaldia enpresaburuaren eta
langilearen arteko akordioa da. Akordio honen bidez, langileak soldata baten truke lan
egingo du denboraldi batean, eta amaieran lan-kontratua sinatzeko aukera izango du.
Lan-kontratu baten probaldiak ezaugarri hauek ditu:
•
•

Ezarpena aukerakoa eta adostua da, eta kontratuan idatziz islatuko da.
Gehieneko iraupena hitzarmen kolektiboetan ezarriko da, eta, horrela ez bada,
iraupena ezingo da sei hilabete baino luzeagoa izan tituludun teknikoentzat, edo bi
hilabete baino luzeagoa gainontzeko langileentzat.

•

•

•
•
•
•

Probaldian zehar, langileak egindako lanpostuari dagozkion eskubideak eta
betebeharrak izango ditu, lan-taldekoa balitz bezala, hau da, beste edozein
langilerentzat bezala.
Epealdi horretan, lan-harremana desegin daiteke bi aldeetako batek eskatuko balu,
inolako arrazoirik gabe eta aurretiazko jakinarazpenik gabe, kontrakorik adierazi
ezean.
Probaldia antzinakotasunerako zenbatuko da.
Probaldian langileari eragiten dion aldi baterako ezintasun-egoerak probaldi horren
zenbatekoa etengo du, betiere bi aldeen arteko adostasunik bada.
25 langile baino gutxiagoko enpresetan, probaldia ezingo da hiru hilabetetik
gorakoa izan tekniko titulatuak ez diren langileentzat.
Ezingo da probaldirik ezarri langileak enpresan aurretiaz lan berberak egin baditu,
edozein izan delarik ere kontratazio mota.

3.1.7 Iraupenari buruz
•
•
•

Lan-kontratu bat mugagabea (finkoa) edo iraupen mugatukoa (aldi baterakoa) izan
daiteke.
Hasiera batean, lan-kontratu oro mugagabea eta lanaldi osokoa da, lan-kontratuan
kontrakorik ezartzen ez bada.
Aldi baterako lan-kontratu bakoitza arautzen duten arauek ezartzen dute zein den
kontratuaren gehieneko eta gutxieneko iraupena.

3.1.8 Eskubide eta betebeharrei buruz

Lan-kontratu batek eskubideak ematen dizkio langileari, enpresariarentzat betebehar
bihurtzen direnak. Era berean, langileak hartutako betebeharrak, enpresariaren eskubide
bihurtzen dira.
Enpresariak konpromisoak hartzen ditu honako hauekin:
o

o

Langilea. Lan-harremana lau astetik gorakoa denean, enpresariak langileari
idatziz jakinarazi beharko dizkio kontratuaren funtsezko elementuak eta lanprestazioaren exekuziozko baldintza nagusiak, betiere elementu eta
baldintza horiek idatziz formalizatutako lan-kontratuan agertzen ez
direnean.
Langileen legezko ordezkariak. Langileen legezko ordezkariei ere, idatziz
formalizatutako kontratuen oinarrizko kopia eman behar die (goizuzendaritzako harreman bereziko kontratuak direnean izan ezik, nahikoa
baita jakinarazpen bat). Halaber, kontratu horien luzapenak eta horien
salaketak, eta horretarako 10 eguneko epe bera dago. Oinarrizko kopiak
kontratuaren datu guztiak izango ditu, honako hauek izan ezik: Nortasun
Agiri Nazionala, helbidea, egoera zibila edo interesdunaren nortasun
pertsonalari kalte egin diezaiokeen bestelako edozein datu. Ondoren,
oinarrizko kopia hori Enplegu Zerbitzu Publikora bidaliko da. Langileen
legezko ordezkaritzarik ez denean ere, oinarrizko kopia formalizatu eta
Enplegu Zerbitzu Publikora bidali beharko da.

o

Enplegu Zerbitzu Publikoa. Enpresariek, horretarako zehaztutako
terminoetan eta kontzertatu ondoko 10 eguneko epean, Enplegu Zerbitzu
Publikoari luzapenak jakinarazi beharko dizkiote egindako lan-kontratuen
edukia edo horien, idatziz formalizatu behar edo idatziz formalizatu behar
ez.

Langilearen eskubideak:
o
o
o
o
o
o

Enplegu eraginkorra lanaldian.
Laneko sustapena eta prestakuntza.
Diskriminatua ez izatea lanpostu baterako aukera izateko.
Integritate fisikoa eta intimitatea.
Sasoiz hitzartutako lansaria jasotzea.
Lan-kontratuan ezartzen diren bestelakoak.

Langileen betebeharrak:
o
o
o
o
o
o

Lanpostuaren betebehar nagusiak betetzea, fede onaren eta eginbidearen
printzipioen arabera.
Hartutako segurtasun- eta higiene-neurriak betetzea.
Enpresariak zuzendari-funtziotik emandako aginduak eta jarraibideak
betetzea.
Enpresarekin lehian aritzeko jarduera bera ez egitea.
Produktibitatea hobetzen laguntzea.
Lan-kontratuan ezartzen diren bestelakoak.

3.2 Lan-kontratu motak

Lan-kontratu batek eskubideak ematen dizkio langileari, enpresariarentzat betebehar
bihurtzen direnak. Era berean, langileak hartutako betebeharrak, enpresariaren eskubide
bihurtzen dira. 16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa, kontratazio egonkorra
laguntzeko eta langileen enplegagarritasuna hobetzeko neurriei buruzkoa onetsi zenetik
lan-kontratuak lau atal nagusitan sailkatuta gelditu dira:
1.
2.
3.
4.

Lan-kontratu mugagabeak.
Aldi batekoak.
Praktikaldikoak.
Prestakuntza edo ikaskuntzarakoak.

3.2.1 Lan-kontratu mugagabea

Atal honetako informazioa Laboral Kutxako blogetik aterata dago
(https://bloga.laboralkutxa.com/lan-kontratu-motak-kontratu-mugagabea/):
Kontratu mugagabea da langile gehienek nahi izaten dutena, ez baitu denbora-mugarik
eta, beraz, segurtasun eta egonkortasun gehien eskaintzen du. Kontratu guztiak bezala,
ahoz edo idatziz hitzartu daiteke, baina idatziz egitea komeni da, etorkizunera begira
arazoak saihesteko. Kontratu mugagabearen kasuan, lanaldia ez da ezinbestean jardunaldi

osokoa izan behar; lanaldi partziala izan daiteke, baita aldizkako zerbitzu finkoak ematera
zuzendutakoa ere.
Ildo horretan, bi ohar garrantzitsu:
•

•

Nahitaez idatzizkoak izan beharko dute kontratu mota hauek: lanaldi partzialekoak,
aldizkako kontratu finkoak eta txandakakoak, urrutitik lan egiten duten langileenak
eta atzerrian diren espainiar enpresen zerbitzura Espainian kontratatutako
langileenak. Urrutitik diharduten langileen kasuan, lana egiten den lekua jarri behar
da. Nolanahi ere, ahozko kontratua hitzartu baduzu, idatziz jasotzea eska dezakezu
lan-harremanaren edozein unetan.
10 eguneko epean kontratuaren berri eman behar zaie Enplegu Zerbitzu Publikoei
(Lanbideri Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako Enplegu Zerbitzuari
Nafarroako Foru Erkidegoan edo SEPEri edo antzeko erakundeei estatuko
gainontzeko erkidegoetan). Erakunde horietan kontratuaren datu nagusiak jasotzen
dituen adierazpena aurkeztu behar da, baina, berez, hori ez da kontratuaren kopia.

3.2.1.1 Langile finko bilakatzea

Litekeena da lanean hastean gure kontratua mugagabea ez izatea, beste modalitate
batekoa baizik. Horrelakoetan, kontratu finkoa izatera igaroko dira honako egoera
hauetakoren batean diren langileak:
•
•
•

•

Probaldirako legez finkatutako epearen parekoa igaro eta gero Gizarte Segurantzan
alta eman ez zaien langileak.
Lege-iruzurreko aldi baterako kontratua duten langileak.
Langile finko bilakatuko dira hogeita hamar hilabeteko epean hogeita lau hilabetetik
gora kontratatuta egon diren langileak, etenaldiekin edo gabe, lanpostu berberean
edo beste batean, enpresa edo enpresa-talde berean, aldi baterako bi kontratu edo
gehiago izan dituztenak. Kontratuak zuzenean sinatutakoak nahiz aldi baterako lanenpresen bidez gauzatutakoak izan daitezke, eta iraupen zehatzeko kontratu mota
berberak edo bestelakoak izan.
Lan edo zerbitzu jakineko kontratua izanik, hiru urteko epea igaro ostean; epe hori
beste hamabi hilabetez luza daiteke estatuko edo eremu murritzagoko sektorehitzarmen kolektiboa medio.

3.2.1.2 Kontratu mugagabe motak

Hasieran esan dugunez, kontratu mota bakoitzak azpimotak ditu, klausula bereziekin.
Kontratu mugagabearen kasuan, honako mota hauek daude:
•

•

Kontratu mugagabe arrunta. Kontingentzia arruntengatiko enpresa-kotizazioetan
kontratazio mugagabeari dagokion murrizketa eta/edo hobaria dutenak (2015eko
martxoaren 1etik 2016ko abuztuaren 31ra arte indarrean).
Kontratu mugagabearen klausula bereziak:
1. Desgaitasuna duten langileak.
2. Desgaitasuna duten eta lan-zentro berezietan diharduten langileak.
3. Lan-enklabeetatik datozen eta desgaitasuna duten langileak.
4. Ekintzaileei laguntzeko.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Espainiako Gazteentzako Berme Sistemaren onuradun direnentzat.
Mikroenpresa batek edo enpresaburu autonomoak kontratatutako
gaztea.
Gazte ekintzaileen proiektu berrientzat.
Prestakuntzarekin lotutako lanaldi partzialeko langileak.
Gizarte-bazterketa pairatzen duten langileentzat.
Genero-indarkeriaren, etxeko indarkeriaren edo terrorismoaren
biktima izatearen egiaztagiri ofiziala duten langileentzat.
Gizarte-bazterketa egoeran diren langileentzat, gizarteratzeenpresekin sinatutako kontratuetarako.
Langabezia-sorospenen onuradun diren 52 urtetik gorako
langileentzat.
Aldi baterako lan-enpresa batetik etorritako langileentzat, lehen
gazte-enpleguko kontratuak, prestakuntzako eta ikaskuntzako
kontratuak edo praktikaldiko kontratuak badituzte.
Familia-etxeko zerbitzua.
Talde-lana.
Goi zuzendaritza.
Desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko praktikaldiko
eta aldi baterako kontratuak mugagabe bilakatzeko.
Praktikaldiko, txandakako, erretiroa aurreratuagatik ordezteko eta
behin-behineko langileari lehen kontratu mugagabea egiteko.

Lan-kontratu mugagabearen ereduak:
https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/empresas/Contratos-de-trabajo/modeloscontrato.html (eredua, 3.3.1 puntua; lehenengo bi orriak baino ez daude eredu motan).

3.2.2 Aldi baterako kontratuak

(https://bloga.laboralkutxa.com/kontratu-motak-aldi-baterako-kontratua/):
Aldi baterako lan-kontratua esaten diogu enpresariaren eta langilearen artean denbora
mugatuko lan-harremana zehazten duen kontratu motari. Kontratu hori lanaldi osokoa ala
partzialekoa izan daiteke. Kontu garrantzitsu bat: aldi baterako lan-kontratua idatziz
formalizatzen da, baina ahozkoa ere izan daiteke. Hori bai, oso egoera zehatz batean:
produkzio-egoera dela eta, lau hilabete baino gutxiago irauten badu eta lanaldi osokoa ez
bada.

3.2.2.1 Noiz egin daiteke aldi baterako lan-kontratua?

Udan hilabete emango dugu etxetik kanpo, eta oporretan gauden tokian seme-alabak
zaintzeko norbait kontratatu nahi dugu. Antzerki-saioa antolatu dugu, eta dekoratua
eraikitzeko arotza behar dugu. Eraikina berritu behar dugu, eta iturgina behar dugu. Edota,
langile bat amatasun-, aitatasun- edo gaixotasun-bajan dagoelako, haren ordez arituko den
bitarteko langile bat behar dugu. Ez da zaila aldi baterako lan-kontratua eskatzen duten
egoerak irudikatzea. Objektiboki aldi baterako kontratua eskatzen duten hainbat supozio
jasotzen ditu legeak, eta, gainera, gizarte-egoera txarrean dauden pertsonen kontratazioa

sustatzeko edo ikerketa-jarduera suspertzeko asmoz halako kontratuak egiteko aukera ere
jasotzen du.
Ikus ditzagun banan-banan aldi baterako lan-kontratua egiteko suposizioak:
•

•

•

•
•

Aldi baterako lan-kontratuak, berez, kontratazioaren xedeari erantzuten dio. Hau
da, ekoizpenaren edo bitarteko-egoeraren ondorioz, denbora mugatua eskatzen
duten lan eta zerbitzuak gauzatzeko egin daitezke aldi baterako lan-kontratuak.
Aurretik aipaturiko lehen egoeran, adibidez, pertsona bat behar genuen toki zehatz
batean (oporren lekuan), lan zehatz bat gauzatzeko (umeak zaintzeko) eta denbora
mugatu batean (hilabetean). Horra hor halako kontratua behar duen egoeretako
bat.
Alabaina, kolektibo edo pertsona zehatz batzuen enplegua sustatzeko asmoz ere
erabil daiteke aldi baterako lan-kontratua. Desgaitasuna duten edo gizartebazterkeriako arriskuan dauden pertsonen enplegua sustatzeko, beste langile
batzuen ordez aritzeko, erretiro partziala osatzeko, erretiro aurreratua ordezteko…
Gainera, halako kontratuak erabil daitezke baldin eta langilea genero-indarkeriaren,
etxeko indarkeriaren edo terrorismoaren biktima aitortua bada edota 52 urtetik
gora baditu. Hori bai, azken kasu horretan, langileak langabezia-prestazioa jaso
behar du edo prestakuntza-lotura izan behar du.
Ikerketa-jarduera suspertzea ere bada aldi baterako kontratua egin ahal izateko
egoeretako bat. Horretarako, ikerketa zientifikoko edo teknikoko proiektu zehatz
bat egiteko xedea edota Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sisteman
sartzeko proiektua izan behar du lan-kontratuak. Doktoretza aurreko lanetan edo
prestakuntzan ari diren ikertzaileentzako ere egin daitezke aldi baterako lankontratuak.
Dirulaguntza jasotzen duten gizarte-intereseko edo nekazaritza-sustatzeko lanak
dira legeak aldi baterako lan-kontratuetarako jasotzen dituen beste egoera batzuk.
Aldi baterako beste egoera batzuk, legean jasota daudenak: espetxeetan zigorra
betetzen duten langileak eta adingabeen zentroetan barnealdi-neurripean dauden
adingabe eta gazteak.

3.2.2.2 Aldi baterako lan-kontratuen mugak

Agerikoa bada ere, esan egin behar da: aldi baterako lan-kontratuek muga dute, ezin
baitira edonola eta gehiegikeriaz erabili, enplegatuen eta enplegatzaileen artean beste
mota bateko lan-harremana dagoenean. Izan ere, aldi baterako lan-kontratua lan-kontratu
mugagabe bihurtzeko baldintzak zehazten ditu legeak. Hona hemen:
•
•

Aldi baterako lan-kontratua justifikatu gabe erabiltzen denean edo kontratu mota
horrek dakartzan betebeharrak betetzen ez direnean.
Ildo beretik, legeak aldi baterako lan-kontratuaren gehiegizko erabilera bat jasotzen
du, eta lan-kontratu mugagabe bihurtu behar dela ebazten. Imajina dezagun langile
bat: 2012 eta 2015 bitartean (36 hilabetean) 24 hilabetetik gora eman ditu aldi
baterako kontratuarekin, enpresa berarentzat (edo enpresa-talde berarentzat) lan
berbera eginez edo bestelako lan bat eginez. Kasu horretan, eta berdin dio lankontratua zuzena izan den edo aldi baterako laneko enpresa baten bitartez aritu

•

•

•

den, kontratua mugagabea izan daiteke (badira salbuespen batzuk bitartekoegoeretan eta txanda-kontratuen kasuan).
Aldi baterako kontratua mugagabe luzatzen den suposizio gehiago: idatziz
formalizatu behar izan arren, horrela egin ez denean; kasu horretan, eta besterik
ezean, epea mugagabea eta lanaldi osokoa dela jotzen da, baldin eta ez bada
frogatzen aldi baterako eta lanaldi partzialeko kontratua izan behar duela.
Beste suposamendu garrantzitsu bat, langileei Gizarte Segurantzan alta eman ez
bazaie. Kasu horretan, kontratuak mugagabeak bihurtuko dira, legeak ezarritako
probaldia igaro ondoren. Edota, hobe esanda, legez eta egoki jokatuz gero,
probaldia izan beharko zukeena igaro ondoren. Berriz ere, aurretik aipaturiko
salbuespena dago: kontratatutako zerbitzuen izaera dela eta, aldi baterako
kontratua izan behar duela frogatzen bada.
Aipaturiko azken suposizio da argiena: legearen arabera, lege-iruzurrez egindako
aldi baterako lan-kontratuak mugagabeak direla jotzen da.

3.2.2.3 Beste ezaugarri batzuk: kontrataziorako pizgarriak

Aldi baterako kontratuek edo iraupen mugatuko kontratuek kontrataziorako pizgarriak jaso
ditzakete, baldin eta, kasuan kasu, aldi baterakotasunaren, enpresaren, langilearen,
lanaldiaren eta iraunaldiaren arabera, eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

3.2.2.4 Aldi baterako kontratuen klausula bereziak:

1) Obra edo zerbitzu jakineko kontratuak.
2) Behin-behinekoa, ekoizpenaren inguruabarren araberakoa.
3) Bitarteko kontratuak
a) Senideak zaintzeko eszedentzian dagoen langilea ordezteko bitarteko
kontratua, Gizarte Segurantzako kuota murriztuekin.
b) Prestakuntzan ari diren langileen ordez langabezia-prestazioa jasotzen
duten langileak jartzeko bitarteko kontratua.
c) Amatasuna, adopzioa, harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitze-aldiko
arriskua edo aitatasunagatiko geraldia dela eta, atsedenaldian dauden
langileak ordezteko bitarteko kontratua.
d) Desgaitasuna duten pertsonen aldi baterako ezintasunagatiko bajak
ordezteko bitarteko kontratua.
e) Genero-indarkeriaren biktima izan diren langileak ordezteko bitarteko
kontratua.
4) Gazteen lehen lana.
5) Gizartean baztertuta dauden langileak.
6) Administrazio eskudunak genero-indarkeriaren, etxeko indarkeriaren edo
terrorismoaren biktimatzat aitortu dituen langileak.
7) Gizartean baztertuta dauden langileak, laneratzeko enpresetan.
8) Gizartean baztertuta dauden langileen enplegua sustatzeko, laneratzeko
enpresetan.
9) Langabezia-prestazioa jasotzen duten 52 urtetik gorako langileak.
10) Erretiro partzialeko egoera.
11) Txanda-kontratua.

12) Lanaldi partzialekoa, prestakuntza-loturarekin.
13) Gizarte-intereseko lanak / nekazaritza-enplegua sustatzea.
14) Familiaren etxeko zerbitzuko langileak.
15) Desgaitasuna duten pertsonak.
16) Desgaitasuna duten pertsonak, enplegu-zentro berezietan.
17) Ikerketa zientifikoko edo teknikoko proiektu berezia burutzeko.
18) Espainiako zientzia, teknologia eta berrikuntza sistemarako sarbidea.
19) Prestakuntzan ari diren ikertzaileak.
20) Doktoretza aurrekoa (doktoretza aurreko prestakuntzan ari diren
ikertzaileak).
21) Espetxean zigortuta dauden langileak.
22) Adingabeen zentroetan barnealdi-neurripean dauden adingabe eta gazteak.
23) Talde-lana / goi-mailako zuzendaritza.
24) Erretiro-adina aurreratzearen ondoriozko ordezkapena.
Aldi baterako kontratuen ereduak:
https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/empresas/Contratos-de-trabajo/modeloscontrato.html (eredua, 3.3.2 puntua; lehengo bi orriak baino ez daude eredu motan).

3.2.3 Praktiketako kontratua

(https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/empresas/Contratos-detrabajo/contrato_en_practicas.html)
Praktikaldiko kontratuaren helburua da langileak burututako ikasketen arabera lanesperientzia egokia har dezala. Lanbide zehatz batean esperientzia lortu ez ezik,
esperientzia horrek balio du burututako ikasketak osatzeko ere.
Jatorrizko araua hau da:
•
•
•
•
•
•
•

Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.1 artikulua, Langileen
Estatutuaren Legearen 11.1 artikuluaren testu bategina onartzen duena.
488/98 ED, martxoaren 27koa, prestakuntza-kontratuei buruzko Langileen
Estatutuko 11. artikulua garatzen duena.
63/2006 ED, urtarrilaren 27koa, prestakuntza egiten ari diren ikertzaileen estatutua
onartzen duena.
3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua aldatzeko premiazko neurriei
buruzkoa.
11/2013 Legea, uztailaren 26koa, ekintzaileei laguntzeko, hazkundea suspertzeko
eta enplegua sortzeko neurriei buruzkoa.
16/2013 Errege Dekretu Legea, abenduaren 20koa, kontratazio egonkorraren eta
langileen enplegagarritasunaren alde egiteko neurriei buruzkoa.
2015/2 Legegintza Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuen Legearen
Testu Bategina onartzekoa

3.2.3.1 Langileek bete beharreko baldintzak

Kontratu hau hitzartu ahal izango da unibertsitate-titulua edo erdi- zein goi-mailako
lanbide-heziketako titulua edo ofizialki baliokidetzat aitortutako tituluak dituztenekin,

indarreko hezkuntza-sistema arautzen duten legeen arabera, edo profesionaltasunziurtagiria dutenekin, jarduera profesionalerako gaitzen duten Kualifikazioen eta Lanbide
Heziketaren ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera.
Ikasketak amaitu direnetik bost urte baino gehiago igaro ez izana, edo zazpi urte, kontratua
langile desgaitu batekin eratzen bada. Langilea 30 urtetik beherakoa bada, ez da aintzat
hartuko ikasketak noiz bukatu zituen.

3.2.3.2 Kontratuaren ezaugarriak
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Idatziz eratu beharko da kontratua, honako informazio hau adierazita: langilearen
titulazioa, kontratuaren iraupena eta praktikaldian zehar bete beharreko
lanpostua.
Kontratua sinatu eta 10 eguneko epean jakinarazi beharko zaio Estatuko Enplegu
Zerbitzu Publikoari, baita kontratua luzatzen denean ere.
Langile desgaitua kontratatzen denean, kontratuaren lau kopia sinatuko dira, eredu
ofizialean. Kontratuarekin batera, dagokion Gizarte Segurantzako erregimenean
alta egiteko eskaera eta desgaitasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dira.
Urrutiko langileen kasuan, zerbitzua non ematen den adierazi beharko da
kontratuan.
Kontratua lanaldi partzialekoa denean, egunean, astean, hilean edo urtean egin
beharreko lanordu kopurua adierazi beharko da kontratuan, baita horiek nola
banatzen diren ere. Eskakizun horiek bete ezean, kontratua lanaldi osokotzat joko
da, zerbitzuak lanaldi partzialean ematen direla eta lanordu kopurua (eta horien
banaketa) frogatu ezean.
Iraupena ezin izango da sei hilabete baino gutxiagokoa edo bi urte baino
gehiagorako izan; muga horiek kontuan hartuta, dagokien sektoreko hitzarmen
kolektiboek zehaztu ahal izango dute kontratuaren iraupena. Praktikaldiko
kontratua bi urtetik beherako aldi baterako hitzartu bada, bi luzapen hitzartu ahal
izango dira, gutxienez sei hilabeteko iraupenarekin.
Probaldiari dagokionez, ezingo du hilabete baino luzeagoa izan langileak erdimailako titulua badu edo 1. edo 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria badu; ezingo
du bi hilabete baino luzeagoa izan langileak goi-mailako titulua badu edo 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiria badu, hitzarmen kolektiboak ezarri ezean.
Langilearen ordainsaria praktikaldiko langileentzat hitzarmen kolektiboan
finkatutakoa izango da. Halakorik ezean, ezin izango da lanpostu bera edo
baliokidea betetzen duen langile batentzat hitzarmenean finkatutako soldataren %
60tik edo % 75etik beherakoa izan kontratuaren indarraldiko lehenengo edo
bigarren urteetan, hurrenez hurren. Soldata ez da inolaz ere lanbide arteko
gutxieneko soldataren azpitik egongo. Lanaldi partzialean kontratatutako langileen
kasuan, ezarritako lanegunaren arabera murriztuko da soldata.
Kontratua amaitutakoan, enpresariak praktikaldiaren iraupena, betetako lanpostua
edo lanpostuak eta horietan egindako zeregin nagusiak adierazten dituen ziurtagiri
bat eman beharko dio langileari.
Langileetako inork ezin izango du praktikaldiko kontratuarekin jardun bi urtetik
gorako aldi batez eginkizun berean edo desberdinetan titulazio berari jarraiki.

•

•

Kontratua amaitzean langileak enpresan jarraitzen badu, ezin izango zaio beste
probaldirik jarri, eta praktikaldiaren iraupena kontuan hartuko da enpresako
antzinatasunerako.
Aldi baterako laneko enpresek praktikaldiko kontratuak sinatu ahal izango dituzte
enpresa erabiltzaileetara bideratzeko kontratatutako langileekin, aipatutako
kontratuaren araudi erregulatzailean zehaztutakoaren arabera.

3.2.3.3 Enpresentzako pizgarriak
•

•

•

•

Praktikaldiko kontratuek kontratazioagatiko pizgarriak izan ditzakete, baldin eta
araudi aplikagarriak ezarritako baldintzak betetzen badira. Kontratua 30 urtetik
beherako batekin hitzartzen denean edo 35 urtetik beherako batekin, % 33ko edo
gehiagoko desgaitasun-maila aitortua badu, Gizarte Segurantzaren enpresakuotaren % 50eko murrizketarako eskubidea izango da kontratatutako langileari
dagozkion gertakizun arruntengatik, kontratuaren indarraldian zehar. 2018-1231an amaitu zen.
Enpresetan lan-arlokoa ez den praktikaldia arautzen duen urriaren 31ko 1543/2011
Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, langilea lan-arlokoa ez den praktikaldi
hori egiten ari bada, praktikaldiko lan-kontratua hitzartzeko unean, kuoten
murrizketa % 75ekoa izango da. 2018-12-31n amaitu zen.
Praktikaldiko kontratuak lanaldi osoko zein partzialeko kontratu mugagabe
bihurtzen direnean, eta praktikaldia egiteko enpresa erabiltzaileek hartu dituzten
langileen kasuan, hura luzatzeko aukera ez dagoela haiekin lan-kontratu
mugagabea sinatzen dutenean, honetarako eskubidea izango dute:
o Gizarte Segurantzako enpresa-kuoten hobaria, urtean 500 eurokoa,
hiru urtetan. Kontratua emakume batekin sinatu bada, hobaria 700
eurokoa izango da urtean.
Hobari horiek 50 langiletik beherako enpresek jaso ditzakete kontratazioa egitean.

Praktiketako kontratuen ereduak:
https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/empresas/Contratos-de-trabajo/modeloscontrato.html (eredua, 3.3.3 puntua; lehengo bi orriak baino ez daude eredu motan).

3.2.4 Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratua

(https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/empresas/Contratos-de-trabajo/contratacionformacion-aprendizaje.html)
Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuaren xedea langileen lanbide-prestakuntza da,
enpresa batean ordaindutako lan-jarduera eta enplegurako prestakuntza profesionaleko
sistemaren edo hezkuntza-sistemaren barruan jasotako prestakuntza-jarduera
txandakatuz.
•
•
•

Tresna honek gazteen laneratzea bultzatzea du xede.
Helburua langileak profesionalki prestatzea da, enpresa batean ordaindutako lanjarduera txandakatuzko erregimenean.
Prestakuntza-jarduera hauen barnean jasotzen da:

o

Enplegurako Lanbide Heziketako sisteman (profesionaltasunziurtagiriak) edo

3.2.4.1 Lan-arloko alderdiak
3.2.4.1.1 Langileek bete beharreko baldintzak:
•
•
•

Praktikaldiko kontratu baterako prestakuntzarik ez izatea.
16 eta 25 urte bitartekoa izatea (30 urtetik beherakoak, langabezia-tasa % 15aren
azpitik kokatzen den arte).
Hauen kasuan ez dago adin-mugarik: ezintasunen bat duten pertsonak,
gizarteratzeko enpresetan dauden gizarte-bazterkeriako kolektiboak eta Eskolalantegiko, Lanbide-ikastegiko, Enplegurako Lantegietako eta Enplegu-prestakuntza
Programetako ikasleak.

Iraupena: gutxienez 1 urte – gehienez 3 urte (gutxienez 6 hilabete hitzarmen kolektiboko).
Soldata: Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren (LGS) parekoa, gutxienez.

3.2.4.1.2 Enpresarentzako pizgarriak
•

•

Enpresa-kuotak murriztea % 100ean 250 langile baino gutxiago dituzten enpresen
kasuan, eta % 75ean 250 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan. Gazte
Bermearen Sistema Nazionala sustatzeko premiazko neurriei buruzko 6/2016
Errege Dekretu Legeak, abenduaren 23koak, zera ezartzen du: Gazte Bermearen
Sistema Nazionalean inskribatuta dauden langileen kasuan, pizgarri hori hobaria
izango dela, proportzio berdinetan.
Prestakuntzaren finantzaketa: enpresa-kuotetan hobariak, lanegunari dagozkion
portzentaje hauen baliokide den ordu kopuruagatik:

Langileak
Orokorrean
Gazte bermearen onuradunak

•

Hirugarren
urtea
% 15
% 25

 Aparteko hobaria enpresako tutoretza-kostuak finantzatzeko.
Gutxienez 1,5 euro ikasleko eta tutoretza-ordu bakoitzeko.
Gehienez hilean 40 ordu ikasleko. Bost langile baino gutxiagoko
enpresetan, gehienezko zenbatekoa 2 eurokoa izan daiteke
ikasleko eta tutoretza-ordu bakoitzeko.
3 urtean zehar mugagabe bilakatuz gero: 1.500 € edo 1.800 € emakumeen kasuan.
Gazte Bermearen Sistema Nazionalean inskribatuta dauden langileen kasuan,
pizgarri hori hobaria izango da, proportzio berdinetan.

3.2.4.1.3 Langilearentzako onurak:
•

Kontratupeko urteak
Lehen
Bigarren
urtea
urtea
% 25
% 15
% 50
% 25

Langilearen kuota % 100 murriztea.

•
•
•

Erabateko gizarte-babesa.
Langabezia.
Lanbide-prestakuntza.

3.2.4.1.4 Lan-jarduera eta prestakuntza-jarduera banatzea
Laneguna portzentaje hauen arabera banatuko da:

Lan-jarduera Prestakuntza-jarduera
Lehen urtea

% 75

% 25

Bigarren urtea

% 85

% 15

Hirugarren urtea % 85

% 15

3.2.4.2 Prestakuntza-arloko alderdiak

Langileak enpresan egindako lan-jarduerak zerikusia izan beharko du prestakuntzajarduerarekin.
Prestakuntzaren helburua langileak profesionalki prestatzea da.
•
•

Lanbide Heziketako tituluak, gradu ertainekoa edo goi mailakoa.
Profesionaltasun-ziurtagiriak, prestakuntza-mailak: 1, 2 eta 3.

Prestakuntza osagarria aurkez daiteke, betiere, hemen sartzen bada: Prestakuntza Espezialitateen
Katalogoa.
Enplegurako prestakuntzaren sisteman, modalitate presentziala nahiz teleprestakuntza eman
daiteke egiaztatutako/izen-emandako zentroetan.

Hezkuntza-sisteman modalitate presentziala edo urrunekoa eman daiteke.
Prestakuntza-jarduera hasteko baimena
Prestakuntza-jarduera aldez aurretik baimenduko du, kontratuaren hasieran, eskumeneko
administrazioak.
Prestakuntzaren kostuak eta finantzaketa
•
•

Hobarien bidez Gizarte Segurantzako enpresa-kuotetan. ESS/41/2015 Aginduak
aldatzen duen ESS/2518/2013 Aginduaren 8, 9, 10 eta 11 artikuluak aplikatuko dira.
Finantza daitezkeen prestakuntza-kostuak eredu hauen arabera kalkulatuko dira:
o Aurrez aurreko prestakuntzaren modalitatea: ordu eta partehartzaile bakoitzeko 8 euro.
o Urrutiko prestakuntzaren/teleprestakuntzaren modalitatea: ordu
eta ikasle bakoitzeko 5 euro.

Hobari osagarria tutoretza-lanagatik: ikasle eta tutoretza-ordu
bakoitzeko, gehienez, 1,5 euro, eta hilean eta ikasle bakoitzeko 40
ordu gehienez.
o Bost langile baino gutxiagoko enpresetan, arestian aipatutako
modalitaterako gehienez 2 euro emango dira ikasle eta ordu
bakoitzeko.
Enpresak aplikatu ahal izango duen hobarien gehienezko zenbatekoa lanaldiaren %
25ari dagokion ordu kopuruari dagokiona izango da lehen urtean, eta lanaldiaren %
15ari dagokiona bigarren eta hirugarren urteetan. Gazte Bermerako Sisteman barne
hartzen diren onuradunen kontratuak badira, aurreko zenbatekoen % 50 eta % 25
izango dira, hurrenez hurren.
Enpresak ordainduko die akreditatutako edo baimendutako titulartasun pribatuko
prestakuntza-zentroei; horretarako, prestakuntzaren gastua ordainduko dio hilero
dagokion zentroari, eta horren ondoriozko hobariak aplikatu ahal izango zaizkio
Gizarte Segurantzako kuotetan, ESS 2518/2013 Aginduaren 10. artikuluaren
arabera.
o Zentroak faktura igorriko dio hilero enpresari, honako datu hauek
zehaztuta: zentroaren izena, ordezkaria, parte-hartzailearen datuak,
emandako prestakuntza mota, likidatutako hilabetean egin diren
prestakuntza-orduak eta fakturaren data.
o Prestakuntza-zentroak, edo, hala badagokio, enpresak Estatuko
Enplegu Zerbitzu Publikoari arestian aipatutako datu guztiak
jakinaraziko dizkio erregistro elektronikoaren bitartez, aldian-aldian
fakturak egiten diren heinean edo aurrekontu-ekitaldia amaitu eta
hurrengo hilabetean.
Prestakuntza osagarria Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuaren
bidez finantzatu ahal izango da ESS/2518/2013 Aginduaren 4. artikuluko 2. atalaren
arabera, urtarrilaren 12ko ESS/41/2015 Aginduan xedatzen den moduan.
o

•

•

•

Prestakuntza eta ikasketa-kontratuen ereduak:
https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/empresas/Contratos-de-trabajo/modeloscontrato.html (eredua, 3.3.4 puntua; lehengo bi orriak baino ez daude eredu motan).

3.2.5 Pertsona desgaituen kontratazioa

Informazio guztia Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren web-orritik aterata dago
(https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/empresas/Contratos-de-trabajo/contratacionpersonas-con-discapacidad.html)
•

Erreserba-kuota
o 50 langile finko baino gehiago dituzten enpresa publiko edo pribatuetan %
2 izan behar dira langile desgaituak, hitzarmen kolektiboak hala ezartzen
edo enpresariak hala nahi ez duenean izan ezik, betiere neurri alternatiboak
aplikatzen badira.
o Administrazio Publikoak deialdian parte hartuko dutenen % 5 desgaituak
izango direla bermatuko du, Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren
Legearen eta Funtzio Publikoari buruzko 30/1984 Legearen testu bategina

onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuan
ezarritakoari jarraiki.
Neurri alternatiboak
Salbuespenak:
•
•

Enplegu Zerbitzu Publikoek ezin dituzte enplegu-eskaintzak aintzat hartu
beharrezko bitartekotza-kudeaketak egin ostean.
Enpresek egiaztatu egin behar dute langile desgaituak laneratzerakoan, ekoizpenari
edo antolakuntzari dagokionez edo teknikoki edo ekonomikoki zailtasun bereziren
bat eragiten denean.

Beste batzuk:
•

•
•

Merkataritza-kontratu edo kontratu zibil bat gauzatzea Enplegu Zentro Bereziren
batekin edo langile autonomo desgaitu batekin (ondasunak hornitzeko edo
besteren zerbitzuak emateko).
Dohaintzak eta babesletza-ekintzak egitea.
Lanerako guneak sortzea.

3.3 Hirugarren gaiko dokumentuak

3.3.1 Lan-kontratu mugagabea

3.3.2 Aldi baterako lan-kontratua

3.3.3 Praktiketako kontratua

3.3.4 Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratua

4 Lanaldia eta lansaria

Atal honetan dagoen informazioa batez ere 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren
23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duenatik aterata dago
(https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430-E.pdf)
Lan kontratu guztietan lanaldia (langileak bere lan-jarduera egiten ematen duen denbora)
eta funtzioak edo zereginak zehaztu behar dira. Beraz, kontratua egiterakoan ezinbestekoa
da langilea hitzarmeneko lanbide maila edo taldean sartzea. Ez badago hitzarmenik
enpresan erabiltzen direnak kontuan hartuko dira.

4.1 Laneko denbora

2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 5. atala. Laneko denbora.

4.1.1 Lanaldia

34. artikulua. Lanaldia.
1. Lanaldiak hitzarmen kolektiboetan edo lan-kontratuetan itundutakoa iraungo du.
Lanaldi normalaren gehieneko iraupena, astean, berrogei ordukoa izango da, benetan
lanean egindakoetan, urteko batez bestekoa hartuta. (Batez beste astean 40 ordu, baina urteko orduak
kontuan hartuta egiten da batez bestekoa).

2. Hitzarmen kolektiboz edo, halakorik ezean, enpresaren eta langileen ordezkarien arteko
akordioz, lanaldia modu irregularrean banatu ahalko da urtean zehar. Hitzarmenik ezean,
enpresak lanaldiaren ehuneko hamar modu irregularrean banatu ahal izango du urtean
zehar.
Banaketa horrek legean aurreikusitako eguneko eta asteko gutxieneko atsedenaldiak
errespetatu beharko ditu, eta langileak gutxienez bost eguneko aurrerapenaz jakin beharko
du banaketa horren ondorioz zein egun eta ordutan eman beharko duen zerbitzua.
Egindako lanaldiaren eta lanaldi arruntak legez edo hitzarmen bidez duen iraupen
maximoaren artean leudekeen desberdintasunek, izan handiagora nahiz txikiagora,
konpentsazioa eskatzeko eskubidea emango dute. Hori hitzarmen kolektibo bidez adostuko
da, edo, horren aurreikuspenik ez balego, enpresak eta langileen ordezkariek adostuko
dute. Itunik ez badago, lanaldiaren banaketa irregularrak eragindako desberdintasunak
gertatu eta hamabi hilabeteko epean konpentsatu beharko dira.
3. Lanaldi bat amaitzen denetik eta hurrengoa hasten denera arte, hamabi ordu igaro behar
dira gutxienez.
Benetan lanean egindako ordu arruntak ezin izango dira izan bederatzi baino gehiago
egunero. Salbuespenik ere egon daiteke, hitzarmen kolektiboz, edo, halakorik ezean,
enpresaren eta langileen ordezkarien artean eguneroko laneko denborarekin beste
banaketaren bat egiten bada, beti ere lanaldien arteko atsedenaldia errespetatuz.

Hemezortzi urtetik beherako langileek ezin izango dute egin zortzi ordu baino gehiago
egunero, benetan egindako lanetan. Kopuru horretan sartzen da prestakuntzako denbora
ere, halakorik badago, eta, enplegatzaile bat baino gehiagorentzat lan eginez gero,
bakoitzarekin egindako orduak ere bai.
4. Eguneko lanaldi etengabearen iraupena sei ordutik gorakoa bada, hamabost minututik
beherakoa ez den atsedenaldi bat ezarri beharko da. Atsedenaldi hori benetan lan egindako
denbora moduan hartu behar da, hitzarmen kolektiboan edo lan-kontratuan horrela
ezarrita badago edo ezartzen bada.
Hemezortzi urtetik beherako langileen kasuan, gutxienez hogeita hamar minutuko
iraupena eduki behar du atsedenaldiak, eta eguneko lanaldi etengabea lau ordu eta erditik
gorakoa den kasu guztietan ezarri behar da horrela.
5. Bai eguneroko lanaldiaren hasieran eta bai bukaeran, langilea bere lanpostuan dagoela
kontatuko da laneko denbora.
6. Enpresak urtero egin behar du lan-egutegia, eta ondo ikusteko lekuan jarri behar du
halako ale bat, agerian, lantoki bakoitzean.
7. Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioko titularrak proposatuta, eta
ordezkaritza handieneko sindikatu eta enpresaburuen erakundeei entzun ondoren,
lanaldiaren eta atsedenaldien antolamendua eta iraupena mugatu edo zabaldu ahal izango
ditu Gobernuak, berezitasunak dituzten sektore eta lanetarako.
8. Langileak eskubidea izango du, lanaldiaren iraupena eta banaketa egokitzeko,
norberaren bizitza, familia eta lana bateragarri egiteko duen eskubidea eraginkor
bihurtzeko, negoziazio kolektiboan ezarritakoaren arabera, edo enpresaburuarekin
egindako akordioan ezarritakoaren arabera; azken kasu horretan, hala denean,
errespetatuko da negoziazio kolektiboan jasotakoa.
Horretarako, lanaldi jarraitua, ordutegi malgua edo lan- eta atseden-denbora antolatzeko
beste modu batzuk erabiltzea sustatuko da, ahalik eta bateragarrien izan daitezen
norberaren bizitza, familia eta lana bateragarri egiteko eskubidea eta enpresaren
produktibitatea hobetzeko xedea.
ETENGABEA
Lan-denbora
etenik gabe
antolatzen da, eta
etenik
egotekotan
ordubetetik
beherakoa izango
da. Adibidez 8:0015:00.

ZATITUA
Lan-denbora bi
zatitan edo
gehiagotan banatzen
da, zatien arteko
etena gutxienez
ordubetekoa izanik.
Adib. 9:00-13:00 eta
15:00-18:00

ZURRUNA
Lanaren hasieraeta amaieraordua aurretik
finkatuta daude.

MALGUA
Lanean sartzeko eta
ateratzeko ordua tarte
baten barruan egin
daiteke. Adib 8:009:00ak bitartean sartu
eta 17:00-18:00
bitartean atera.

4.1.2

Aparteko orduak

35. artikulua. Aparteko orduak.
1. Hauek hartuko dira aparteko ordutzat: lanaldi arrunteko gehieneko iraupenetik (aurreko
artikuluaren arabera ezarria) gora egiten den lanordu bakoitza. Hitzarmen kolektiboz, edo,
halakorik ezean, banakako kontratuz aukeratu behar da, edo aparteko orduak ordaindu,
beti ere finkatutako zenbatekoarekin; baina inola ere ez ordu normalaren balioaren azpitik,
edo ordaindutako atsedenaldi berdintsuekin kitatu. Puntu horretan itunik egon ezik,
aparteko orduak egin eta hurrengo lau hilabeteetan atsedenaldia hartuz kitatu behar direla
ulertu behar da.
2. Ez dira laurogei aparteko ordutik gora egingo urtean, 3. zenbakian aurreikusitakoa izan
ezik. Kontratu modua edo kontratuaren iraupena halakoa delako, enpresako urteko lanaldi
orokorra baino lanaldi txikiagoa egiten duten langileen kasuan, urteko aparteko orduen
kopurua ere lanaldion hein berean gutxitu behar da.
Aurreko lerrokadan xedatutakoaren ondorioetarako, ez dira zenbatuko aparteko ordu gisa
ordu horiek sartu eta hurrengo lau hilabeteetan atsedenaldia hartuz kitatutakoak.
Gobernuak kendu egin ditzake aparteko orduak, edo aparteko orduen gehieneko kopurua
gutxitu, denbora jakin baterako, edo orokorrean, edo zenbait jarduera edo lurraldeeremutarako, derrigorrezko langabezian dauden langileek lanpostua aurkitzeko aukera
gehiago izan dezaten.
3. Ezbeharrak edo bestelako aparteko eta premiazko kalteak prebenitu edo konpontzeko
sartutako aparteko orduak ez dira kontuan hartuko lanaldi arruntaren gehieneko iraupena
zehazteko, ez eta aparteko ordu baimenduen gehieneko kopurua zenbatzeko ere, eta
aparteko orduak balira bezala ordainduko dira.
4. Aparteko lanorduetan lan egitea borondatezkoa izango da, hitzarmen kolektiboz edo
bakarkako lan-kontratuz halako orduak egitea itundu ez bada behintzat; betiere artikulu
honetako 2. zenbakiko mugen barruan.
5. Aparteko orduak zenbatzeko, egunez egun egin behar da langile bakoitzaren lanaldiaren
erregistroa, eta soldatak ordaintzeko finkatutako aldian metatuko dira guztiak; soldataren
agiriarekin batera eman behar zaio langileari laburpenaren kopia bat.
APARTEKO ORDUAK
EGITURAZKOAK
Hitzarmenean
adostutakoak
(nahitaezkoak dira).

EZ-EGITURAZKOAK
Borondatezkoak
izaten dira.

EZINBESTEKOAK
Derrigorrezkoak dira.
Enpresan kalteren bat egon denean,
edo hori prebenitzeko.
Ez dira kontuan hartzen gehienezko
80 orduko mugarako.
Diruz edo atsedenaldiekin ordaintzen
dira.

4.1.3 Gaueko lana, txandakako lana, eta lan-erritmoa
36. artikulua. Gaueko lana, txandakako lana, eta lan-erritmoa.

1. Gaueko hamarretatik goizeko seiak arte egindako lana gaueko lantzat hartzen da, lege
honetan xedatutakoaren ondorioetarako. Enpresaburu batek ohikoa badu gaueko lanaz
baliatzea, lan-agintaritzari eman behar dio horren berri.
Gauez lan egiten duten langileen lanaldia batez beste ezin da zortzi ordutik gorakoa izan
egunero, hamabost egun erreferentzia moduan hartuta. Langile horiek ezin izango dute
aparteko ordurik egin.
Aurreko lerrokadan xedatutakoa aplikatzeko, ordea, gaueko langiletzat hartzen da bere
eguneroko lanaldiaren zati bat, hiru ordutik beherakoa ez den zatia alegia, normalean
gaueko aldian egiten duena; baita, ustez, urteko lanaldiaren herena baino txikiagoa ez den
zatia gaueko aldian egingo duen langilea ere.
Bigarren lerrokadan ezarritakoari aplikagarri izango zaio 34.7 artikuluan xedatutakoa.
Artikulu honetan gaueko lanerako aurreikusitako mugapen eta bermeei beste osagarri
batzuk ere ezar diezazkieke Gobernuak, zenbait jardueraren kasuan edo zenbait langilekategoriatarako; hain zuzen, osasunerako eta segurtasunerako izan ditzaketen arriskuen
arabera.
2. Hitzarmen kolektiboetan zehaztutako ordainketa berezia izango du gaueko lanak.
Salbuespen izango da, ordea, lana berez gauekoa dela kontuan hartuta ezarri bada soldata,
edo lan horren kalte-ordaina atsedenaldiekin kitatzeko akordioa hartu bada.
3. Honako hau hartzen da txandako lantzat: talde-lana antolatzeko modu gisa, langileek
elkarren segidan lanpostu berberak betetzea, erritmo jakin baten arabera (jarraitua edo
etena), eta, horren eraginez, egun edo aste zehatz batzuetako denbora-tartean langileak
bere zerbitzuak ordu desberdinetan eman behar izatea.
Enpresak egunean hogeita lau orduko produkzio-prozesu jarraitua badu, lana txandaka
antolatuko da, eta, txanda horiek antolatzerakoan, honako hauek hartuko dira kontuan:
txanden txandakatzea eta ezein langile ez egotea gaueko txandan segidako bi aste baino
gehiago, betiere langileak berak hala nahi ez badu.
Jardueren ezaugarriak direla-eta txandako erregimenean lan egiten duten enpresek (baita
igande eta jaiegunetan ere), bi modutan egin ahal izango dute lan: jarduera aste osoetan
gauzatuko duten langile taldeen bitartez, edota astean egun batean edo gehiagotan behar
diren taldeak osatzeko langileak kontratatuz.
4. Gaueko langileek eta txandaka lan egiten dutenek uneoro eduki behar dute beren
lanaren izaerari egokitutako babes-maila osasunaren eta segurtasunaren arloan, eta
enpresako beste langileen parekoa betiere.
Gaueko lanera atxiki aurretik, doako osasun-azterketa bermatu behar die enpresaburuak
berak dauzkan gaueko langileei; ondoren, aldiro egingo zaie osasun-azterketa, Laneko

Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean (azaroaren 8ko 31/1995) eta hori garatzeko
arauetan ezarritakoaren arabera. Gaueko lanari lotutako osasun-arazoren bat aurkitzen
bazaie gaueko langileei, enpresan dagoen eguneko beste lanposturen batera aldatzeko
eskubidea izango dute langileok, lanpostu horretarako egokiak badira lanbidez. Lege
honetako 39. artikuluan eta, kasua hori bada, 41. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz
gauzatuko da lanpostu-aldaketa.
5. Erritmo jakin bat oinarri dela enpresako lana antolatzen duen enpresaburuak printzipio
orokor bat eduki behar du kontuan: lana pertsonari egokitu behar zaiola, batez ere lan
monotono eta errepikakorra gutxitzeko, jardueraren arabera, eta langileen segurtasuna
eta osasuna bermatzeko eskakizunen arabera. Eskakizun horiek lanaldiaren barruko
atsedenaldiak zehazteko hartu behar dira kontuan bereziki.

4.1.4 Asteko atsedena, jaiak eta baimenak
37. artikulua. Asteko atsedena, jaiak eta baimenak.
1. Langileek astean etenik gabe gutxienez egun eta erdiko atsedenaldi baterako eskubidea
izango dute: larunbat arratsaldea eta igande osoa, edo, bestela, igande osoa eta astelehen
goiza; hala ere, hamalau eguneko aldietan metatu ahal izango da atsedenaldia. Hemezortzi
urtetik beherakoen asteko atsedenaldia gutxienez bi egunekoa izango da, etenik gabe.
ASTEKO ATSEDENA
- 1,5 egun 18 urtetik gorakoentzat.
- Adingabeentzat 2 egun.
- Metatu daitezke (lanean 11 atsedenean 3).
34.7 artikuluan xedatutakoa aplikatu ahal izango zaio asteko atsedenaldiari, zabaldu eta
gutxitzeari dagokionez, baita zenbait jarduera zehatzetarako aukerako beste atsedenaraubide batzuk finkatzeko ere.
2. Urteko jaiegunak, ordainduak eta errekuperatu beharrik gabekoak, hamalau izango dira
gehienez ere; bi, tokian tokikoak izango dira. Nolanahi ere, Estatu osoko jaiegun izango dira
Eguberri eguna, Urte Berria, maiatzaren 1 (Langileen Eguna baita) eta urriaren 12a,
Espainiako jai nazionala denez.
Aurreko lerrokadan adierazitako jaiak errespetatuz, astelehenetara alda ditzake Gobernuak
Estatu osoko jaiegunak, aste barruan egokitzen badira; igandez diren jaiegunen
atsedenaldia hurrengo astelehenera aldatuko da.
Autonomia-erkidegoek tradizioz bereak dituzten jaiak izendatu ahal izango dituzte, urteko
hamalau jaiegunen mugaren barruan; Estatu osokoak izan eta erregelamendu bidez
zehaztutako jaien ordez izendatu ahal izango dituzte, baita astelehenetara aldatutakoen
ordez ere, halakorik badago. Era berean, aurreko lerrokadan astelehenetara aldatzeko
aurreikusitako ahalmenaz balia daitezke erkidegoak ere.

Autonomia-erkidegoren batek tradizioz berea duen jairen bat izendatu ahal izateko, Estatu
osoko jaien artean igandez nahikorik egokitzen ez bada, jai egun bat gehiago jar dezake
urte horretan gehieneko hamalauen gainetik, baina errekuperatzekoa izango da.
3. Aldez aurretik jakinarazten badu, justifikatu egiten badu eta, betiere, arrazoia hauetako
bat bada, denboraldi jakin batean lanera ez joateko baimena har dezake langileak, lansaria
jasotzeko eskubidea duela:
a) Langilea ezkontzen bada, hamabost egun natural.
b) Semea edo alaba jaiotzeagatik, eta bigarren gradurainoko odol bidezko zein ezkontza
bidezko ahaideen heriotzarengatik, istripu edo gaixotasun larriarengatik,
ospitaleratzearengatik, edo ospitaleratzerik behar ez duen ebakuntza kirurgikoarengatik,
etxeko atsedena behar bada: bi egun. Hori dela eta, langileak leku batetik bestera joan
behar badu, lau egunekoa izango du epea.
c) Ohiko etxebizitza aldatzeagatik, egun bat.
d) Behar den denboraz betebehar publiko eta pertsonal saihestezina betetzeko, botoa
ematea barne. Legezko edo hitzarmenezko arau batean denbora-tarte jakin bat zehazten
bada, hark ezarritakoa beteko da absentziaren iraupenari eta konpentsazio ekonomikoari
dagokienez.
Aipatutako betebeharrak 3 hilabetean lanorduen ehuneko hogeitik gora betetzea
eragozten badu, enpresak 46.1 artikuluan araututako eszedentzia-egoerara igaro ahal
izango du eraginpeko langilea.
Langileak, karguren bat edo beste betebeharren bat betetzeagatik ordaina jasotzen badu,
zenbateko hori kendu egingo zaio enpresako soldatatik.
e) Sindikatuetako edo langileen ordezkaritzako egitekoak betetzeko behar duen denbora,
legez edo hitzarmenez ezarritakoaren arabera.
f) Jaio aurreko azterketak zein erditzea prestatzeko teknikak egiteko ezinbestekoa den
denboraz eta, adopzio-, adopzio aurreko zaintza- edo harrera-kasuetan, lanaldiaren
barruan halabeharrez egin beharreko informazio-saioetara joateko zein gaitasunadierazpenaren aurreko halabeharrezko psikologia- eta gizarte-txostenak prestatzeko
saioetara bertaratzeko behar den denboraz.
4. Haurra jaiotzen denean edo haur bat adoptatu, adopzio aurreko zaintzan edo harreran
hartzen denean, lege honen 45.1.d) artikuluarekin bat etorriz, langileek lantokitik ordubete
alde egiteko eskubidea izango dute, bederatzi hilabetetik beherako haurrari bularra
emateko, eta bi zatitan banatu ahal izango dute denbora hori. Erditze, adopzio, adopzio
aurreko zaintza edota harrera anizkoitzen kasuan, proportzionalki handituko da
baimenaren iraupena.
Eskubide hori baliatzen duenak, bere borondatez, horren ordez ordu erdi gutxitu ahal
izango du bere lanaldia helburu berarekin, edo eskubide horren araberako denbora lanaldi

osoetan pilatu ahal izango du, negoziazio kolektiboan ezarritakoaren arabera, edo
enpresaburuarekin egindako akordioan ezarritakoaren arabera; azken kasu horretan, hala
denean, negoziazio kolektiboan jasotakoa errespetatuko da.
Langileen, gizon zein emakumeen, eskubide indibiduala da aipatu baimen hori, baina
guraso biek lan eginez gero, bietako batek baino ezingo du erabili.
5. Seme-alaba goiztiarrak jaiotzen direnean, edo edozein arrazoi dela-eta erditzearen
ondoren haurrek ospitalean jarraitu behar badute, amak edo aitak lanetik ordubete
faltatzeko eskubidea izango du. Era berean, lanaldia murrizteko eskubidea izango dute,
gehienez bi orduz; kasu horretan, soldata proportzio berean murriztuko zaie. Baimen hau
baliatzeko, 7. zenbakian aurreikusitakoari jarraituko zaio.
6. Legezko zaintza dela eta, hamabi urte baino gutxiagoko haur bat edo desgaitasuna duen
pertsona bat (ordaindutako jarduerarik betetzen ez badu) zaindu behar duen langileak
lanaldi-murrizketarako eskubidea izango du. Gutxieneko murrizketa lanaldiaren zortzirena
izango da, eta gehienekoa, berriz, lanaldiaren erdia, eta soldata proportzionalki gutxituko
da, murrizketaren arabera.
Eskubide bera izango dute familiako kideren bat zaindu behar dutenek, baldin eta odolahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaidea bada eta
adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik ezin bada bere kabuz moldatu eta ez badu
ordaindutako jarduerarik egiten.
Gurasoek, adoptatzaileek nahiz adopzio aurreko zaintza nahiz harrera iraunkorra egiten
dutenek lanaldia murrizteko eskubidea izango dute. Hori egitean, hainbatean murriztuko
zaie soldata. Horiek horrela, lanaldia gutxienez haren erdira murriztu dezakete haien
kargura duten haurra ospitalean eta tratamendu jarraituan izan bitartean, baldin eta aipatu
adingabeak minbizia (tumore gaiztoa, melanoma edo kartzioma) edo beste gaixotasun
larriren bat baldin badu eta, haren ondorioz, ospitalean egon behar baldin badu denbora
luzez, eta zuzeneko nahiz etenik gabeko zaintzen beharra baldin badu. Horrelakoetan,
Osasun Zerbitzu Publikoaren edo dagokion autonomia-erkidegoaren osasunadministrazioaren organoak egindako txostena aurkeztu beharko du langileak. Langileak
horretarako baimena izango du adingabeak hemezortzi urte bete arte. Lanaldiaren
murrizketa lanaldi osoetan metatzeko baldintzak eta kasuak hitzarmen kolektibo bidez
ezarri ahalko dira.
Langile guztiek dute zenbaki honetan aipatutako lanaldi-murrizketak izateko eskubidea,
gizon zein emakume. Hala ere, subjektu berak eraginda, enpresa bereko bi langilek edo
gehiagok badute eskubide hori, enpresaburuak mugatu ahal izango du langileok aldi berean
egikaritzea eskubide hori, justifikatutako arrazoiak baldin badaude, enpresaren
jardunbidean oinarrituta.
7. Bularra emateko baimena zer ordutan zehaztu eta lanaldi murriztua nolakoa izango den
eta noiz hartu, langileak berak erabakiko du, bere lanaldi arruntaren barruan, 4. eta 6.
zenbakietan aurreikusi bezala. Hala ere, hitzarmen kolektiboek lanaldia zenbait ordutan
murrizteko irizpideak –6. zenbakian jaso legez– ezar ditzakete, norberaren bizitza, familia
eta lana bateragarri egiteko eskubideak eta enpresen ekoizpeneko eta antolamenduko

beharrak aintzat hartuta. Langileak, ezinbesterik gertatu ezean, enpresaburuari hamabost
eguneko edo hitzarmen kolektiboan ezarritako aurrerapenez abisatu behar dio, eta bularra
emateko baimena edo lanaldi-murrizketa noiz hasiko eta bukatuko den zehaztuko du.
Enpresaburua eta langilea ez badira adostasunera iristen artikulu honetako 4., 5. eta 6.
zenbakietan aipatzen diren orduak zehazteko edo lanaldia murrizteko eskubidearen
inguruan, horren gaineko erabakia lan-arloko jurisdikzioak hartuko du, Lan Arloko
Jurisdikzioa Arautzen duen Legearen (urriaren 10eko 36/2011) 139. artikuluan zehaztutako
prozeduraren bidez.
8. Genero-indarkeriaren edo terrorismoaren biktima diren langileek babeserako edo
gizarte-laguntza osoa eraginkortasunez jasotzeko eskubidea izango dute; baita lanaldia
murriztekoa, soldata proportzioan jaitsita, edota lanaldia berrantolatzekoa ere, lanordutegia egokituz, lan-ordutegi malgua izanez, edo enpresan lanaldia antolatzeko
erabiltzen diren beste modu batzuez baliatuz.
Eskubide horiek erabiltzeko baldintzak hitzarmen kolektiboetan zehaztuko dira, edota
enpresaren eta langileen ordezkarien arteko akordioetan, edo enpresaren eta kaltetutako
langileen arteko akordioetan. Hitzarmen kolektiboetan edo akordioetan eskubideak
erabiltzeko baldintzei buruz ezer xedatu ez bada, aurreko zenbakian zehaztutako arauak
aplikatuko dira, desadostasunak konpontzeari buruzkoak barne.
BAIMENA
EZKONTZEA EDO IZATEZKO BIKOTEA
SEME-ALABAREN JAIOTZA
2. MAILAKO SENDIKIDE BATEN GAIXOTASUN
LARRI EDO HERIOTZA
ETXE-ALDAKETA
NAHITAEZKO BETEBEHARRA
AZTERKETA OFIZIALAK
FUNTZIO SINDIKALAK
JAIOBERRIAREN EDOSKITZEA 9. HILABETERA
ARTE
JOANARAZTEA
ARRAZOI OBJEKTIBOENGATIKO KALERATZEARI
DAGOKION AURREABISU-ALDIA
JAI AURREKO AZTERKETAK
4.1.5

EGUNAK
15 EGUN
2 EGUN
2 EGUN
EGUN BAT
BEHARREZKO DENBORA (ORDUAK)
BEHARREZKO DENBORA (ORDUAK)
HITZARMENEAN ZEHAZTUTAKOA
ORDUBETE EGUNEAN
4 EGUN 3 HILABETERO
6 ORDU ASTEAN LANA BILATZEKO
BEHARREZKO DENBORA (ORDUAK)

Urteko oporrak

38. artikulua. Urteko oporrak.
1. Urteko oporraldia ordaindutakoa da, ezin da kalte-ordain ekonomikoz ordezkatu, eta
hitzarmen kolektiboan edo banakako kontratuetan itundutako iraupena izango du. Inola
ere ez da hogeita hamar egun natural baino gutxiagokoa izango.

2. Oporrak hartzeko aldia edo aldiak enpresaburuak eta langileak finkatuko dituzte ados
jarrita, urteko oporren planifikazioari buruz hitzarmen kolektiboetan ezarritakoarekin bat
etorriz.
Alderdiak ados ez badaude, lan-arloko jurisdikzioak ezarriko du oporrak baliatzeko data,
eta ezin izango da hartutako erabakiaren aurka jo. Lehentasunezko jardunbide laburra
erabiliko da.
3. Enpresa bakoitzean finkatuko da bertako opor-egutegia. Oporrak hartu baino gutxienez
bi hilabete lehenago jakingo du langileak noiz izango dituen opor-egunak.
Enpresaren opor-egutegian finkatutako oporraldi horretan (aurreko zenbakian aipatua)
langileak aldi baterako ezintasunen bat badu –esate baterako, haurdunaldia, erditzea eta
edoskitzaroa–, oporrak beste egun batzuetan hartzeko aukera izango du. Era berean, 48.
artikuluaren 4., 5. eta 7. zenbakietan agertzen den kontratu-etenaldiarekin batera
gertatzen bada, zenbaki horien arabera dagokion etenaldia amaitu ostean hartu ahal
izango ditu langileak oporrak. Eta aipatutako bi kasu horietan (aldi baterako ezintasuna eta
kontratu-etenaldia), oporrak beste egun batzuetan hartu ahal izango dira, baita
oporraldiari dagokion urte naturala bukatu bada ere.
Aurreko zenbakian adierazitako kontingentziez besteko arrazoiak direla eta, oporraldia
heltzean langilea aldi baterako ezintasun-egoeran badago eta ezin baditu opor guztiak edo
haien zati bat hartu oporrei dagokien egutegiko urtean, ezintasun-egoera amaitzean hartu
ahal izango ditu, oporretarako eskubidea sortu den urtearen amaieratik hemezortzi
hilabete baino gehiago igaro ez badira.

4.2 Lansaria

2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 4. atala. Soldatak eta soldata-bermeak

4.2.1 Soldatak

26. artikulua. Soldatak.
1. Soldatatzat hartzen dira inoren kontura egindako lanagatik langileek dirutan eta
jenerotan jasotzen dituzten hartzeko ekonomiko guztiak, bai benetan egindako lana
ordaintzeko direnean, ordainketa modua edozein izanda ere, bai lanekotzat zenbatzen
diren atseden-aldiak ordaintzeko direnean ere.
Jenerotan ordaintzen den soldatak ezin du, inola ere, langilearen soldataren ehuneko
hogeita hamar baino handiagoa izan, ezta 2. artikuluan jasota datozen lan-harreman
berezietan ere, eta ondorio modura ezin du ekarri lanbide arteko gutxieneko soldataren
diru kopurua murriztea.
2. Ez dira soldatatzat hartzen langileak bere lan-jarduera dela-eta egindako gastuen kalteordainez edo ordejarri moduan jasotako kopuruak, ez eta Gizarte Segurantzaren prestazio
eta kalte-ordainak, ez lekualdaketen, etenaldien edo iraizpenen ondoriozko kalte-ordainak
ere.

Honako hau izan daiteke soldata ez diren pertzepzioen sailkapen bat:
a. Kalte-ordainak edo ordezkoak. = langileak lanerako egindako gastuak itzultzea.
 garraio-gastuak eta bidaiako dietak (ohiko lan tokitik beste batera joan behar
duenean, enpresa-buruak aginduta), urruntasuna eta hiriko garraioak
(langilearen helbidetik lantokira joateko sortzen diren gastuak), dibisaapurketa...
b. Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak. = jasotzen dena ez da
enpresak emana eta, are gehiago, lanaren ordainak ez dira izaten.
c. Leku-aldaketa, etetea edo iraizpenagatiko kalte-ordaina. Soldatatik kanpoko
bestelako pertzepzioak. Esate baterako, langilearentzako mailegua, akzionista
den neurrian horren konpentsazioa, eta abar...
3. Hitzarmen kolektibo bidez, edo, halakorik ezean, bakoitzaren kontratuan, zehaztu egin
behar da soldataren egitura: batetik, oinarrizko soldata bat jaso behar du langileak, eta
denbora-unitateka edo lan-unitateka finkatutako ordainketa izango da; bestetik, halakorik
badago, soldata-osagarriak izango ditu, langilearen egoera pertsonalen, egindako lanaren,
eta enpresaren egoeraren eta emaitzen arabera finkatuta, betiere horretarako itundutako
irizpideen arabera kalkulatuta. Era berean, soldata-osagarriak finkagarriak diren ala ez ere
itundu egin behar da; kontrako akordiorik ez badago, ez dira finkagarriak izango lanpostuari
lotuta daudenak, edo enpresaren egoerari eta emaitzei lotuta daudenak.
4. Langilearen konturako zerga-kargak eta Gizarte Segurantzako karga guztiak langileak
ordaindu behar ditu, eta deusezak izango dira kontrako itun guztiak.
5. Urte osoan benetan ordaindutako soldata guztiak batera hartu, eta erreferentziako
arauetan edo hitzarmenetan finkatutakoak baino hobeak badira langileentzat,
konpentsazioa eta xurgapena gertatuko dira.
Soldata motak
Lana ordaintzeko moduaren arabera, bi soldata mota dauzkagu:
a) Dirutan ordaindua, alegia, langileari diruaren edo txeke baten bitartez ordaintzen
zaiona.
b) Espezietan (jenerotan edo gauzetan) ordaindua, hots, langileari produktuen,
zerbitzuen eta abarren bidez ordaintzen zaiona. Modalitate honetako ordaina,
soldataren % 30 izan daiteke gehienez.
Kalkulatzeko moduaren arabera, hiru soldata mota dauzkagu:
a) Lan kopurua pagatzen da, denbora alde batera utzita. Esate baterako, 1.000
torlojuko, 100 m telako...
b) Lana egiteko zenbat denbora ematen dugun hartzen da kontuan. Adibidez, orduko,
asteko edo hileko kobratzen dugu. Formarik arruntena da hori.
c) Bai denbora bai kopurua hartzen dira kontuan: hileko soldata gehi lan bakoitzeko
pizgarriak (komisioak).

Soldata-sistemak
A. Denboraren arabera edo lan-emaitzaren, arabera laneko denboraren arabera;
zehazten den denbora-unitatea lan-emaitzaren arabera; produkzioaren araberako
ordaintzeko sistema (suman edo abaspeluan lan egin; destajuko lana edo piezako
lana).
B. Lan-enkarguaren (edo eginbeharraren) arabera egindakoa. Zeregin zehatza egin
behar ezarritako tarte batean; baina, lehenago bukatzen bada, orduan lan-eguna
amaitutzat jotzen.
C. Komisioak =Enpresarientzat negozio juridikoa sustatzen duen neurrian eta
kopuruan ordaintzea.
D. Onuretan parte-hartzea = Soldata osoa edo zati bat enpresaren etekinaren arabera.
Adib. parterako arrantzan / Komisioetako erregelak.
4.2.2

Lanbide arteko gutxieneko soldata

27. artikulua. Lanbide arteko gutxieneko soldata.
1. Gobernuak finkatuko du urtero lanbide arteko gutxieneko soldata [2020an 950,00 €, 31,66 €
ordezkaritza
handieneko sindikatuen eta enpresaburuen elkarteen iritzia jaso eta gero. Honako puntu
hauek izango ditu kontuan:
eguneko, Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoa (IPREM): 537,84 €, 17,93 € eguneko],

a) Kontsumoko prezioen indizea.
b) Estatuan lortutako batez besteko produktibitatea.
c) Lanaren partaidetza zenbatean gehitu den Estatuko errentan.
d) Ekonomiaren egoera orokorra.
Kontsumoko prezioen indizerako aurreikuspenak betetzen ez badira, berriro aztertu
beharko da sei hilabetera.
Lanbide arteko gutxieneko soldata berriro aztertzen denean, horrek ez die eraginik sortuko
lanbide-soldaten egiturari eta zenbatekoari, batera hartuta eta urtekoa kontuan dela, hura
baino handiagoak badira.
2. Lanbide arteko gutxieneko soldataren kopurua enbargaezina da.

4.2.3 Gizon eta emakumeei berdin ordaintzea
28. artikulua. Gizon eta emakumeei berdin ordaintzea.

Balio bera duen lanagatik ordainsari bera ordaindu behar du enpresaburuak, zuzenean edo
zeharka ordaintzen duela ere, eta soldata bidez edo bestelako bideren baten bidez
ordaintzen duela ere; horretan, ezin izango da sexua dela eta, inolako bereizkeriarik egin
soldataren osagaietako edo baldintzetako batean ere.

4.2.4 Likidazioa eta ordainketa

29. artikulua. Likidazioa eta ordainketa.
1. Soldataren likidazioa eta ordainketa sasoiz eta agiri bidez egin behar dira, hitzartutako
egunean eta tokian, edo usadioa eta ohiturak jarraituz. Aldizkako ordainketa erregularren
denboraldia ezin da izan hilabetetik gorakoa.
Langileek eta, beren baimenarekin, legezko beren ordezkariek, ordainketa-eguna heldu
baino lehen, egindako lanaren aurrerakinak jasotzeko eskubidea dute.
Honela dokumentatuko da soldata: langile bakoitzari ordainagiri bana emango zaio, soldata
ordaindu dela zuritzeko. Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak onartutako
ereduari lotu behar zaio soldaten ordainagiria, hitzarmen kolektiboz, edo, halakorik ezean,
enpresaren eta langileen ordezkarien artean lortutako akordioz beste ereduren bat onartu
ezik; argi eta ondo banakatuta agertu behar ditu langilearen hartzeko guztiak, eta legez
dagozkion kenketa guztiak.
Aldizkako kontratu finkoetako lan-zerbitzuak egiten dituztenen soldaten likidazioa egin
behar denean, jardueraren aldi bakoitza amaitzen denean, 49. artikuluko 2. zenbakian
ezarritako izapideen eta bermeen arabera egin behar da.
2. Langileak parte hartuta, negozioa, kolokazioa edo salmenta burutu eta ordaintzen den
unean sortzen da komisioko soldatarako eskubidea, eta urte amaieran likidatu eta
ordainduko da, bestelako itunen bat eduki ezik.
Langileak eta bere legezko ordezkariek edonoiz eska ditzakete sortzapen horiei dagozkien
liburuetako berrien jakinarazpenak.
3. Zor denaren ehuneko hamarra izango da soldata ordaintzean izandako berandutzearen
ondoriozko interesa.
4. Soldata ordaintzeko eta Gizarte Segurantzako prestazioengatiko ordezko ordainketa
egiteko, legezko erabilerako dirua edo txekea erabil ditzake enpresaburuak; edo,
banketxeen bidez, antzerako beste ordainketa moduren bat, enpresa-batzordeari edo
langileen ordezkariei horren berri eman eta gero.

4.2.5 Lanik egin ezina

30. artikulua. Lanik egin ezina.
Enpresaburuari, eta ez langileari, egotz dakizkiokeen eragozpenengatik enpresaburua
langileari lana ematen atzeratzen delako, langileak, kontratua indarrean dela, bere lanzerbitzuak bete ezin baditu, soldata jasotzeko eskubideari eutsiko dio, eta galdutako
denbora hura ezin izango zaio kitarazi beste une batean egindako beste lan batekin.

4.2.6 Aparteko haborokinak

31. artikulua. Aparteko haborokinak.
Langileak urtean bi aparteko haborokin jasotzeko eskubidea du; bata gabon-jaiak direla eta,
eta bestea hitzarmen kolektiboan edo enpresaburuaren eta langileen legezko ordezkarien
arteko akordio bidez finkatutako hilean. Hitzarmen kolektiboan finkatuko da, halaber,
haborokin horien zenbatekoa.
Hala ere, aparteko haborokinak urteko hamabi hilabeteetan hainbanatzea ere erabaki
daiteke hitzarmen kolektiboetan.

4.2.7 Soldataren egitura

Soldataren egiturari dagokionez, Hitzarmen Kolektiboari (HK) dagokio, eta, bere
hutsuneetan, lan-kontratuari.
Oinarrizko soldata, denbora-unitatearen (edo obra-unitatearen neurrian, bere kasuan)
arabera pagatzen dena.
Soldataren gehigarriak, 3 eratakoak izan daitezke: osagarri pertsonalak, lanaren
araberakoak, eta enpresaren onura edo etekinen parte hartzekoak.
a)

Osagarri pertsonalak: ezaugarri berezienagatik, enpresa-antzinatasuna, ezaguera
bereziak (tituluak, hizkuntzak…). Normalean neurri hauek HKn agertzen dira.
Lanaren araberakoak:

b)
I.

II.

c)

Lan postuaren ezaugarriengatik jasotzen direnak, ezaugarri horiek lan arruntetik
desberdintasun ezezkorrak ekartzen dituzten neurrian langilearentzat. Horien
artean honako hauek aipa daitezke: gaurkotasuna, nekea, toxiko edo lan
arriskutsua, makinak, txandakoak,...
Egindako lanaren kantitatearen edo kalitatearen arabera. Horien bidez, lanegoera normaletik gora zerbait gehiago egiten denean; esate baterako,
aparteko orduak. Hemen, kontutan hartzen dira langileak egiten dituen
produktuen kalitatea, edo bere produktibitatea edo lanaldia. Horien artean,
plusak (aritzekoak edo garaiz etortzeagatikoak), pizgarriak, aparteko orduak,
salmenta-sariak...
Aparteko haborokinak (pagak) erregelak bakunak dira. Bi aparteko ordainketak
daude. Aparteko pagen kantitatea eta egitura, HKen bidez ezarrita dago. Hala ere,
bi paga baino gehiago egon daitezke.

MOTA
 PERTSONALAK
 LANPOSTUAREN ARABERAKOAK
 LAN KANTITATE EDO KALITATEAREN
ARABERA
 GAUZATAN
 EGOITZAREKIN LOTUTAKOAK

adibideak
Antzinatasuna, titulazioa…
Toxikotasuna, ardura, gaueko lanak…
Puntualtasuna, pizgarriak…
Aparkalekua, ikastaroak…
Etxebizitzaz aldatu behar denean

 ENPRESAREN EMAITZEN ARABERAKOAK
 HILABETE BAINO GEHIAGOKO
ALDIZKOTASUNA DUTENAK

Produktibitate osagarria
Aparteko pagak, gratifikazioak, irabazien
banaketa…

4.3 Nomina
4.3.1 Zer da nomina bat?

Langileari ematen zaion soldaten ordainketa justifikatzeko ematen den agiria.
Bertan, langileen sortzapenak eta kenkariak jasotzen dira. Kotizazio-oinarriei buruzko
informazioa ere barneratzen du. Hitzartutako tokian eta datan emango da, eta ordainketa
banku-transferentziaren bitartez egin ezik, langileak sinatu egin beharko du, eta kopia bat
emango zaio.
Nahiz eta nomina-eredu ofizial bat egon, hitzarmen kolektiboak edo, enpresariak eta
langileek hala erabakitzen badute, beste bat erabil dezakete, —legeak agintzen dituen
zehaztasun guztiak agertzen badira, noski—.
Oinarrizko soldata

Soldatan jasoak

Osagarriak:
•
•
•
•

Nomina

•

Pertsonalak (antzinatasuna, titulazioa…)
Lan postuaren araberakoak (toxikotasuna, ardura,
gaueko lanak…)
Lan kopuru edo kalitatearen arabera (puntualtasuna,
pizgarriak…)
Hilabete baino gehiagoko aldizkotasuna dutenak
(aparteko haborokinak, gratifikazioak, irabazien
banaketa…)
Gauzazkoak (aparkalekua ikastaroa )

Soldataz kanpokoak:
•
•
•

Kalte-ordainak
Lekualdatze edo kanporatzeagatiko kalte-ordainak
Beste kalte-ordain batzuk (dietak, lokomozio-gastuak,…)

Kenkariak

Langileak Gizarte Segurantzara egindako ekarpenak

PFEZ atxikipena

4.3.2 Nominaren egitura

a. Enpresariaren eta langileen datu pertsonalak: ordaintzen eta kobratzen dutenen
identifikatzeko datuak.

ENPRESAREN DATUAK
Izena
Helbidea
PK eta herria
Probintzia
IFK
GSko kotizazioaren kontu-kodea

LANGILEAREN DATUAK
Izen-abizenak
IFZ (NIF, NIE)
GS afiliazio-zk.
Kategoria
Kotizazio-taldea
Lanpostua
Kontratu-kodea
Antzin. data
Langileak kotizatzeko taldeetan sartu behar dira. Badira 11 talde, eta horietariko batean
langilearen kategoria kontutan hartuz, hauek sartu behar dira. Beraz, langileak daukan lanmaila taulako lan-kategoriarekin parekatu behar da. Kontingentzia arrunten kotizaziooinarriak honako hauek dira 2020an:
KONTINGENTZIA ARRUNTEN 2020ko KOTIZAZIO-OINARRIAK
Lanbide-kategoria

Gutxieneko
oinarriak
euro hilean

Gehieneko
oinarriak
euro hilean

1

Ingeniariak eta lizentziadunak. Langileen
estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goizuzendaritzako langileak.

1.547,00

4.070,10

2

Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile
tituludunak

1.282,80

4.070,10

3

Administrazio eta tailer buruak

1.116,00

4.070,10

4

Laguntzaile titulugabeak

1.108,33

4.070,10

5

Ofizial administrariak

1.108,33

4.070,10

6

Mendekoak

1.108,33

4.070,10

7

Administrazio laguntzaileak

1.108,33

4.070,10

Kotizazio
taldea

Gutxieneko
Gehieneko
oinarriak
oinarriak
euro eguneko euro eguneko
8

Lehen eta bigarren mailako ofizialak

37,00

135,67

9

Hirugarren mailako ofizialak eta espezialistak

37,00

135,67

10

Peoiak

37,00

135,67

11

Hemezortzi urtetik beherako langileak, euren
lanbide-kategoria edozein delarik ere

37,00

135,67

b. Likidatzeko epea zehaztu. Zer aldi pagatzen den zehazten da. Kontutan hartu behar da,
langile batzuekin (1-7 kotizazio-taldeen barruan daudenak) hileko kopurua erabiltzean
beti 30 eguneko zenbatekoa erabiltzen dela, hilabetea edozein delarik. Aldiz, beste
batzuekin (8-11 kotizazio-taldeen barruan daudenak), eguneko kopuruan erabiltzean,
hilabeteek egun desberdinak izan ditzakete (28, 29, 30 edo 31 egun).

KITAPEN-EPEALDIA: [urtea]-(e)ko [hila]-aren [eguna]-(e)tik
[eguna]-(e)ra arte

EGUNAK
GUZTIRA

c. Sortzapena: honetan bi bloke ezberdindu daitezke:
i. Soldata. Bloke hau osatzen duten elementuak hauek dira: oinarrizko soldata;
soldata osagarriak, hau da, oinarrizko soldatari gehitzen zaizkion ordain
ekonomikoak [pertsonalak, lanpostuarekin lotutakoak, lanaren kantitate edo
kalitatearekin
lotutakoak,
gauzatan
jasotakoak,
enpresaren
emaitzengatikoak,…]; aparteko orduak, aparteko haborokinak eta gauzen bidez
(espezietan) ordaindutakoa.
ii. Soldataz aparteko ordainketak. Sari hauek ez dute lana ordaintzen, baina
batzuetan eman egin behar zaizkio langileari. Adibide batzuk hauek dira:
a. Garraio-plusa, langileak garraio publiko edo pribatua hartu behar badu.
b. Distantzia-plusa, lantokia hirigunetik ze distantziatara dagoen kontuan hartzen
da.
c. Lokomozio gastuak, langilea lanean batetik bestera desplazatu behar denean.
d. Tresna-higadurako plusa, langileak bereak diren erremintak erabiltzen
dituenean.
e. Dirua erabiltzeagatiko kalte-ordaina, kutxetan sortzen diren oreka ezak
konpentsatzeko.
f. Dietak, langileak etxetik kanpo lo egin edo jan behar duenean.
g. Lanerako arroparako plusa, langileak lanerako arropa egokia erosi behar
duenean.
h. Soldataz kanpoko beste osagarri batzuk; esaterako, kalte-ordainak eta bajak).

SORTZAPENAK
Soldatan jasoak
Oinarrizko soldata
Aparteko orduak
Aparteko haborokinak
Gauzazko soldata

Soldataz kanpoko ordainak
Kalte-ordainak
GSren kalte-ordainak
Lekualdatze edo
kanporatzeagatik
kalte-ordainak
Beste batzuk

Antzinatasuna
Jarduera
A. SORTZAPENA GUZTIRA: ........................................

ADIBIDEA. Demagun atezain baten nomina egin behar dugula, eta berak lanbide arteko
soldata minimoa kobratzen duela. Horrez gain, 5 aparteko ordu sartu ditu hilabete
honetan. Sorturiko guztia hori izango da; 10 € aparteko ordu bakoitzeko.
SORTZAPENAK
Soldatan jasoak
Oinarrizko soldata
900,00
Aparteko orduak
5x 10
50,00
Aparteko haborokinak

Soldataz kanpoko ordainak
Kalte-ordainak
GSren kalte-ordainak

Lekualdatze edo
kanporatzeagatik kalteordainak
Beste batzuk

Gauzazko soldata

Antzinatasuna
Jarduera
A. SORTZAPENA GUZTIRA: ........................................

950,00

d. Kenkariak: langileak ez du soldata osorik jasotzen, bi motatako kenketak eginda baizik:
a. Gizarte Segurantzako kotizazioa
b. Pertsona Fisikoen Errentaren Zerga (PFEZ)
Gizarte Segurantzako kotizazioa
Gizarte Segurantza finantzatzeko, langileek eta enpresaburuek (hori geroago aztertuko
dugu) hilero diru kopuru bat eman behar dute.
Langileek Gizarte Segurantzan kotizatu behar dute, etorkizunean, eta behar izanez gero,
dirua kobratzeko aukera izan dezaten egoera berezi batzuetan; hala nola, gaixorik
badaude, lanekoa ez den istripu bat jasaten badute, jubilatuta badaude, lan barik geratzen
badira, lan-formazioa jaso nahi badute, etab.
Horretarako, Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarria kalkulatu behar da; hau da, soldatatik
abiatuta kalkulatzen diren zenbatekoak, zeinari kenkariak aplikatzen batzaizkio.
Hiru motatako kotizazio-oinarriak daude: kotizazio arruntena (kontingentzia arruntak),
kontingentzia profesionaletakoa eta aparteko orduena. Lehenengo bien artean dagoen
desberdintasun bakarra dago: bigarrenean aparteko orduak gehitzen dira.
Kalkulua:
a) Kontingentzia arrunta
Kotizazio arruntena =

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔∗ +𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
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Sortzapen guztia*= honako hauek EZ dira kontuan izan behar
•
•
•
•
•
•

Bidaietako dietak, lekualdaketa-gastuak, distantzia-plusa eta hirigarraioko plusa.
Heriotzagatiko
ordainketak;
lekualdatze,
etenaldi
eta
kanporatzeengatikoak.
Dirua ahultzeagatik, tresnak higatzeagatik eta laneko arropak
erosteagatik eginiko ordainketak.
Enpresak bere borondatez emandako produktuak.
Gizarte Segurantzako laguntzak.
Aparteko orduak.

Aparteko haborokinen hainbanaketa=
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) 𝑥𝑥 2
12

x 2, urtean bi aparteko ordainketa badaude (bestela, x ?), eta langieleek /12 hileko kopurua
kobratzen badute, egunekoa bada /365 (hile bakoitzak dituen egunez biderkatu beharko
litzateke).
Hainbanaketari, banaketa proportzional edo prorrateo ere esaten zaio.
b) Kontingentzia profesionalekoa
Kontingentzia arrunten kotizazio oinarria kalkulatzeko egin diren kalkulu berdinak egin
behar dira, baina «Aparteko orduak» sartu behar da kontuan.
Bata zein bestea, goian aurkeztu dugun «KONTINGENTZIA ARRUNTEN 2020ko KOTIZAZIOOINARRIAK» taulan agertzen diren zenbateko minimoaren eta maximoaren artean
kokatuta egon behar dira.
c) Aparteko orduen kotizazio-oinarria = aparteko orduen diru kopurua baino ez da
kontuan hartzen.
Oinarri guztiak kalkulatuta, dagozkion kotizazio-tasak aplikatuko zaizkie.
1. Kontingentzia arrunten gainean kalkulatutakoak:
GIZARTE SEGURANTZAREN KONTINGENTZIAK
Azalpena
Enpresa Langilea Guztira
Kontingentzia
arruntak

23,6

4,7

28,3

2. Kontingentzia profesionalen gainean kalkulatutakoak:
BATERAKO DIRU-BILKETAREN BESTE HAINBAT KONTZEPTU
Azalpena
Enpresa
Tasa orokorra
5,5
Iraupen
mugatuko
Langabezia
6,7
Kontratua Lanaldi osoa
Iraupen
mugatuko
Kontratua
Lanaldi
6,7
partziala
Soldatak
Bermatzeko
Funtsa
0,2
(FOGASA)
Lanbide Heziketa
Lan
istripuak
gaixotasunak

0,6
eta

Langilea
1,55

Guztira
7,05

1,6

8,3

1,6

8,3

Ez du
kotizatzen

0,2

0,1

0,7

Primen Tarifa Abenduaren
42/2006
Legea Ez
du
lanbide 28ko
laugarren
xedapen kotizatzen
gehigarria - EAO 2007

Primen tarifa. Abenduaren 28ko 42/2006 Legea, laugarren xedapen gehigarria - EAO 2007,
web-orri honetan aurki dezakezue:
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/c02a30b4-b770-4b70-bca6603d39c8e9bd/Tarifa+primas+RDley+28_2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
3. Aparteko orduen gainean kalkulatutakoak:
KOTIZAZIO OSAGARRIA. APARTEKO ORDUAK
Azalpena
Enpresa
Ezinbesteko
aparteko
12
Orduak
Gainerako aparteko orduak
23,6
Langilearen kasuan
•
•
•

Langilea

Guztira

2

14

4,7

28,3

Kontingentzia arrunten kotizazio oinarriari, kontingentzia
arrunten portzentajea aplikatu behar zaio (% 4,70).
Aparteko orduen kotizazio oinarriari, aparteko orduen
portzentajeak (% 2 edo % 4,7)
Kontingentzia profesionaleko oinarriari langabeziaren
portzentajea (% 1,55 edo % 1,60) eta lanbide-heziketaren
portzentajea (% 0,1) aplikatu behar zaizkio.

Kontingentzia profesionaleko lanbide guztietarako gehienezko eta gutxienezko muga
orokorrak dira. Honako hauek:
LAN ISTRIPU ETA LANBIDE GAIXOTASUNEN GEHIENEKO KOTIZAZIOAK
GEHIENEZ
GUTXIENEZ
4.070,10
1.050,00
Lan motaren arabera, kotizazioa desberdina izango da.
Pertsona Fisikoen Errentaren Zerga (PFEZ)
Gobernua finantzatzeko, eta horrela errepideak, ospitaleak eta abar izateko, langile
bakoitzak bere soldataren zati bat zerga moduan ordaindu behar du; hau da, PFEZ.
PFEZa kalkulatzeko, langilearen urteko soldata (sorturiko guztia – dietak eta lokomozio
gastuak) eta seme-alaben kopurua zein den jakin behar da. Horren arabera kalkulatuko da
honako taula hau (2020 Bizkaiko Ogasuneko laneko atxikipenen taula)
Urteko etekinaren
Ondorengoen kopurua
zenbatekoa (eurotan)
Honetatik
Honetara
0 1 2 3 4 5 Gehiago
0,00
11.860,00
0 0 0 0 0 0
0
11.860,01
12.340,00
1 0 0 0 0 0
0
12.340,01
12.850,00
2 0 0 0 0 0
0
12.850,01
13.410,00
3 1 0 0 0 0
0
13.410,01
14.020,00
4 2 0 0 0 0
0
14.020,01
14.690,00
5 3 0 0 0 0
0

14.690,01
15.420,00
6 4
15.420,01
16.310,00
7 5
16.310,01
17.540,00
8 6
17.540,01
18.970,00
9 7
18.970,01
20.500,00
10 8
20.500,01
21.840,00
11 10
21.840,01
23.340,00
12 11
23.340,01
25.080,00
13 12
25.080,01
27.250,00
14 13
27.250,01
29.790,00
15 14
29.790,01
32.880,00
16 15
32.880,01
37.070,00
17 16
37.070,01
40.210,00
18 17
40.210,01
43.320,00
19 18
43.320,01
46.760,00
20 19
46.760,01
50.350,00
21 20
50.350,01
54.520,00
22 21
54.520,01
57.900,00
23 22
57.900,01
61.740,00
24 23
61.740,01
66.140,00
25 25
66.140,01
71.180,00
26 26
71.180,01
76.720,00
27 27
76.720,01
81.370,00
28 28
81.370,01
86.760,00
29 29
86.760,01
92.930,00
30 30
92.930,01
100.050,00 31 31
100.050,01 107.900,00 32 32
107.900,01 116.860,00 33 33
116.860,01 127.460,00 34 34
127.460,01 139.130,00 35 35
139.130,01 152.870,00 36 36
152.870,01 168.970,00 37 37
168.970,01 188.840,00 38 38
188.840,01 209.480,00 39 39
209.480,01 hortik aurrera 40 40
Nomina batean, kenkariak honela islatzen dira:

2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40

0
0
0
2
3
5
6
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0
0
0
0
0
1
3
4
6
8
9
11
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39

0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
6
8
10
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
39

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
7
9
11
12
14
16
17
19
20
22
23
25
26
28
29
31
32
33
35
36
37

KENKARIAK
1. Langileak Gizarte Segurantzara egindako ekarpenak eta zerga-bilketa bateratuko kontzeptuak:
Kontingentzia arruntak

Langabezia
1. EKARPENAK GUZTIRA
Lanbide heziketa
2. PFEZ
Aparteko orduak
3. Aurrerakinak
Egiturazkoak
4. Gauzazko balioa
Ez egiturazkoak
5. Beste kenkari batzuk
B. KENTZEKOA GUZTIRA (1+2+3+4+5): .......................
JASOTZEKOA GUZTIRA (A-B):
.......................
[herria]-(e)n, [urtea]-(e)ko [hila]-aren [eguna]-(e)(a)n
Enpresaren sinadura eta zigilua

JASO DUT:
(langilearen sinadura)

KOTIZAZIO-OINARRIAK ETA PFEZ-AREN ATXIKIPENARI LOTUTAKO OINARRIA
1. Kontingentzia arruntengatik
2. Kontingentzia profesionalengatik
Hileko soldata
3. Aparteko orduengatik
Aparteko pagen hainbanapena
4. PFEZ atxikipenagatik
GUZTIRA
Kontingentzia arrunten oinarria
e. Beste kenkari batzuk: badaude aurrekoak ez diren beste kenkari batzuk, eta hauek ere
kontuan izan behar dira nominetan; beste batzuen artean, soldata-aurrerapenak eta
soldataren enbargoa.
f. Soldata garbia: langileak eskuratuko duen zenbatekoa izango da:
Soldata garbia = Sorturiko guztia - Kenkariak
ADIBIDEA. Lehengo adibidearekin jarraituz, amaitu nomina, jakinik langileak kontratu
mugagabea duela, egindako aparteko lan orduak ezinbestekoak ez direla izan eta
langileak alaba bat duela.
KENKARIAK
1. Langileak Gizarte Segurantzara egindako ekarpenak eta zerga-bilketa bateratuko
kontzeptuak:
Kontingentzia
% 4,70 38,81
arruntak
Langabezia
% 1,55 13,57 1. EKARPENAK GUZTIRA
55,60
Lanbide heziketa
% 0,10 0,88 2. PFEZ
% 0,00 0,00
Aparteko orduak
% 4,70 2,35 3. Aurrerakinak
Egiturazkoak
4. Gauzazko balioa
Ez egiturazkoak
5. Beste kenkari batzuk
B. KENTZEKOA GUZTIRA (1+2+3+4+5): .......................
55,60
JASOTZEKOA GUZTIRA (A-B):
.......................
702,10

KOTIZAZIO-OINARRIAK ETA PFEZ-AREN ATXIKIPENARI LOTUTAKO OINARRIA
1. Kontingentzia arruntengatik
2. Kontingentzia profesionalengatik
Hileko soldata
3. Aparteko orduengatik
Aparteko pagen hainbanapena
4. PFEZ atxikipenagatik
GUZTIRA
Kontingentzia arrunten oinarria

4.3.2.1 Nominen ariketak
1. ariketa

Angel Imaz Zarra lantegi-burua da, eta 2019eko azaroko soldata honako hau izan du:
• Oinarrizko soldata: 1.901,52 €
• Antzinatasuna: 180,31 €
• Hitzarmeneko plusa: 150,25 €
• Bidaia-dietak: 120,20 €
• Aparteko orduak (egiturazkoak): 90,15 €
Seme bi ditu.
Datu horiekin guztiekin, egin nomina.

2. ariketa

Egin Kimika, S.A. enpresako 2. mailako ofizial administrari baten nomina.
Enpresaren datuak:
Kimika, S.A.
Talaranzko kalea, 8
48370 – Bermeo
IFK: A-48.325.471
GS kotizazio-kodea: 48/5555555/71
Langilearen datuak:
Jone Artorkiza Mendiola
IFZ: 33.333.333 – P
Matrikularen zenbakia:
GS afiliazio-zenbakia: 48/7654321/13
Kategoria profesionala: 2. mailako ofizial administraria
Kotizazio-taldea: 4
Ez du seme-alabarik.
14 urte daramatza enpresan.
Nominaren datuak:
Azaroko nomina egingo dugu. 19 lan-egun egin ditu langileak.
3 aldiz egin dio deia enpresak lan-kanpoko orduetan.
Kalkuluak:
Hitzarmenaren arabera, Joneren sortzapenak hauek dira:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oinarrizko soldata: 521,10 euro/hilean
Hitzarmen plusa: 1.583,00 euro/hilean
Antzinatasuna: 152,82 euro/hilean
Laneratzeagatiko prima: 2,10 euro/egunean
Jangelarako diru-laguntza: 12,50 euro/egunean
Dei-plusa: 27,16 euro/egunean

Enpresak hiru aparteko haborokinak ordaintzen ditu.
Datu horiekin guztiekin, egin azaroko nomina eta abenduko aparteko haborokina (suposatu
urte osoa lanean egon dela).

4.3.3 Nomina-eredua

ENPRESAREN DATUAK
Izena
Helbidea
PK eta herria
Probintzia
IFK
GSko kotizazioaren kontu-kodea

LANGILEAREN DATUAK
Izen-abizenak
IFZ
GS afiliazio-zk.
Kategoria
Kotizazio-taldea
Lanpostua
Kontratu-kodea
Antzin. data
KITAPEN-EPEALDIA: [urtea]-(e)ko [hila]-aren [eguna]-(e)tik [eguna]-(e)ra arte
EGUNAK
GUZTIRA
SORTZAPENAK
Soldatan jasoak
Oinarrizko soldata
Aparteko orduak
Aparteko haborokinak
Gauzazko soldata

Soldataz kanpoko ordainak
Kalte-ordainak
GSren kalte-ordainak
Lekualdatze edo
kanporatzeagatik kalteordainak
Beste batzuk

Antzinatasuna
Jarduera

A. SORTZAPENA GUZTIRA: ........................................

KENKARIAK
1. Langileak Gizarte Segurantzara egindako ekarpenak eta zerga-bilketa bateratuko kontzeptuak:
Kontingentzia arruntak
Langabezia
Lanbide-heziketa
Aparteko orduak
Egiturazkoak
Ez-egiturazkoak

% 4,70
1. EKARPENAK GUZTIRA
2. PFEZ
3. Aurrerakinak
4. Gauzazko balioa
5. Beste kenkari batzuk
B. KENTZEKOA GUZTIRA (1+2+3+4+5): .......................
.......................
JASOTZEKOA GUZTIRA (A-B):

[herria]-(e)n, [urtea]-(e)ko [hila]-aren [eguna]-(e)(a)n
Enpresaren sinadura eta zigilua

JASO DUT:
(langilearen
sinadura)

KOTIZAZIO-OINARRIAK ETA PFEZ-AREN ATXIKIPENARI LOTUTAKO OINARRIA
1. Kontingentzia arruntengatik
2.
Kontingentzia
profesionalengatik
Hileko soldata
3. Aparteko orduengatik
Aparteko pagen hainbanaketa
4. PFEZ atxikipenagatik
GUZTIRA
Kontingentzia arrunten oinarria

4.3.3.1 Nola kalkulatu GSren azken bi digituak?

GS afiliazio-zenbakian azken bi digituak (AA) kontrol-digituak dira. Aurreko digituak okerrak
badiren jakitekoak dira. Kalkuka ditzakegu algoritmo bat erabiliz:
Kontrol-digituen balioa aurreko digituetan elkartzen da (probintzia-kodea eta enpresazenbakia). Gure kasuan: 4888888888.
Orain, zenbaki hori zati 97 eragiketa egin behar dugu, eta zatiketaren kendura atera behar
dugu. Eragiketa hori modulu aritmetikoa da, eta windows-eko kalkulagailuaz oso erraz
egiten da. 4888888888 Mod 97 = 36
Zenbaki osoa hau izango da: 48/88888888/36

4.3.4 Enpresak ordaindu behar duena langilea izateagatik

Enpresak langileak izateagatik Gizarte Segurantzari kotizatu behar dio.
Enpresariak berak egingo du bere eta langilearen ordainketa Gizarte Segurantzan.
Enpresak langileari, aurreko puntuan ikusi dugunez, nominatik deskontatuko dio berari
dagokiona.
Kotizazioa egiteko, TC1 eta TC2 dokumentuak erabiltzen dira. Urrats hori hurrengo hilabete
sorrarazian egin dezake.
Enpresari dagokiona aurreko «GIZARTE SEGURANTZAREN KONTINGENTZIAK» taulan ikusi
dugu.

4.3.5 Kotizazioko Likidazioaren Ordainagiria eta Langileen Izenen Zerrenda
Kotizazioko Likidazioaren Ordainagiria [KLO; gaztelaniaz: Relación de Liquidación de

Cotizaciones (RLC), lehen TC1] eta Langileen Izenen Zerrenda [LIZ; gaztelaniaz: Relación
Nominal de Trabajadores (RNT), lehen TC2] informazioa Gizarte Segurantzako web-orritik
aterata dago (http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/2837)
Bideoa interesgarri bat: http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/117ba9d2-9a7b4017-a348-82590b8e4f79/SEGURIDAD+SOCIAL+v9.mp4?MOD=AJPERES&CVID=
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak [GSDO; gaztelaniaz Tesoría General de la
Seguridad Social (TGSS)] azken urte hauetan lan handia egin du Gizarte Segurantzari
egindako kotizazioen Likidazio Zuzeneko Sistema sortzeko. Hari esker, aktiboki parte hartu
ahalko duzu diru-bilketaren prozesuan, autolikidazioaren eredutik fakturazio-eredura
pasatuta. Halaber, kotizazioei buruzko informazio gehiago eman ahalko zaie enpresa eta
langileei, arreta-eredu pertsonalizatu eta kanal anitzeko baten bidez.
Hauek dira Likidazio Zuzeneko Sistemaren helburu nagusiak: GSDOk kotizazio-arauak
aplikatzerakoan egindako akatsak saihestea, eta likidazioa gauzatu aurretik datuak
kontrastatzea. Halaber, gardentasuna eta enpresekiko harremana ere hobetu nahi da,
erabat telematikoa den sistema baten bidez, aurrez aurreko eta papereko jardueren
beharra murriztuta.
Sistema horrek aldaketak ekarri dizkio informazio-trukeari, tratamenduari eta RED
Sistemako erabiltzaileek GSDOrekin harremanetan egoteko erabiltzen dituzten fitxategien
egitura eta formatuari.

4.3.5.1 KLO eta LIZ-en eta TC1 eta TC2-ren arteko diferentzia

Enpresa guztietan gertatzen den bezala, GSDOren informatika-sistemak bilakaera handia
izan du. Lehen, Gizarte Segurantzaren ordainketa Winsuite32 izeneko software baten bidez
egiten zen, eta enpresa bera izaten zen datuak bidaltzen zituena GSDOra -hau da, TC1 eta
TC2-, azken horrek zuzenean ordainketak egin zitzan. Orain, Likidazio Zuzeneko Sistema eta
Siltra softwaren bidez, Gizarte Segurantza bera da zeinek enpresak hilero bidalitako
informazioa eta enpresak GZri epe horretan bidalitako komunikazioak alderatzen dituena.
Behin kalkulua konfirmatuta dagoenean, GSDOk KLO eta LIZ bidaliko dizkio enpresari.
Horrela, GSDOk bermatzen du enpresek langile bakoitzarentzat behar diren kotizaziooinarriak ondo erabiltzen dituztela.

5 Lan-hitzarmen kolektiboa

http://www.euskadi.eus/euskojaurlaritza/contenidos/informacion/empresarios_conven_colecti_prl/eu_con_col/index.sht
ml

5.1 Zer da hitzarmen kolektiboa?

Langileen ordezkarien eta enpresaburuen arteko lan-arloko negoziazio kolektiborako
eskubidea gauzatzea da. Espainiako Konstituzioaren 37.1. artikuluak aitortzen du eskubide
hori.
Konstituzio Auzitegiak baieztatu zuen, bere 184/1991 Epaian, negoziazio kolektiboa,
antolatutako langileen eta enpresaburuaren edo enpresaburu-elkarte bat edo gehiagoren
arteko elkarrizketa-, hurbiltze- eta, zenbaitetan, adostasun-prozesu baten adierazpen
laburtua dela, eta, prozesu horren bitartez, eremu jakin batean lan-baldintzak zein
adostasunera iritsi diren aldeen eskubideak eta betebeharrak erregulatuko dituzten arauak
ezartzen direla.
Langileen Estatutuaren (LE) eraginkortasun juridikoari dagokionez, onartzen du horiek
arau-emaileak direla eta ez kontratu hutsak, hitzarmenek barne hartzen dituzten
enpresaburu eta langile guztiek horiek betetzeko beharra baitute, indarrean dauden
bitartean. Ondorioz:
-

-

Aginduz eta automatikoki aplikatuko zaizkio banakako lan-harreman zehatzei,
horietan, berariaz edo isilbidez, hitzarmeneko artikuluak kontratu-baldintza gisa
barne hartzeko beharrik gabe.
Bigarrenik, hitzarmen batek aurreko osoa baliogabetzen du, bere horretan
mantentzen diren alderdiak izan ezik.
Hirugarrenik, hitzarmen kolektiboa idatziz jaso, bestela baliogabea izango da, eta
dagokion aldizkari ofizialean argitaratu beharko da.
Laugarrenez, hitzarmena bete ezean, langileek eta enpresaburuek, banaka,
epailearen aurrean eska daitekeen banakako erantzukizuna dute.

Hitzarmen kolektiboek legez edo arauz ezarritako lan-baldintzak hobe ditzakete, baina ezin
dute arau horietan jasotakoak baino baldintza okerragorik ezarri, beharrezko eta

ezinbesteko gutxieneko eskubidetzat jotzen diren baldintzetan (lanaldia, ordainsaria,
laneko arriskuen prebentzio-arloko eskubideak, etab.)

5.2 Hitzarmen kolektibo motak
•

•

•

Izaeraren arabera
o Estatutuaren araberako hitzarmen kolektiboak: LEk ezarritakoaren arabera
negoziatu eta egiten dira.
o Estatutuz kanpoko hitzarmen kolektiboak: LEk ezarritakotik kanpo
negoziatzen dira, ez dituelako LEk ezarritako baldintzak barne hartzen.
o Enpresa-akordioen bidezko itunak: enpresaren eremuko oso gai zehatzei
buruzko hitzarmenak dira.
Dagokien aplikazio-eremuaren arabera:
o Lurralde-eremua: hitzarmen kolektiboa Estatu barruko zein lurraldetan
aplikatzen den.
o Oharra. Hitzarmen guztiek zein lurralde-eremutan aplikatuko diren barne
hartzen dute. Estatu, autonomia edo probintzia mailakoak izan daitezke.
o Jardute-eremua: hitzarmena zein jarduera-sektoreari dagokion.
o Pertsona-eremua: hitzarmen kolektiboa zein langileri aplikatzen zaion
ezartzen du; araua, langile guztiei aplikatzea da, baina hainbatetan langile
gutxi batzuei aplika dakieke.
o Denbora-eremua: hitzarmen kolektiboa denboran mugatuta dago.
Jarduera-sektorearen arabera:
o Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta basogintza.
o Elikagaiak eta edariak.
o Bankuak, finantzak.
o Merkataritza eta konpontze-lanak.
o Eraikuntza eta horri lotutako eta laguntzeko jarduerak.
o Etab.

5.3 Hitzarmenak eta 2012ko Lan Erreforma:
2012ko Erreforma aurretik
Akordio berri bat egon arte, aurreko
hitzarmena automatikoki atzeratu.

2012
Akordio berririk ezean, urtebetean desagertu
egindo da indarraldia, eta goragoko
hitzarmena edo Estatukoa jarriko da.
Lurralde-hitzarmen goragokoek
Enpresako hitzarmenak lehentasuna dauka,
lehentasuna beheragokoen aurrean.
eta sektoreko hitzarmenen baldintza asko
Beheragokoek goragokoa soilik hobetu
alda ditzake: ordainsaria, txandak, ordutegiak,
egin zezaketen.
oporrak, etab.
Enpresak, langile ordezkariekin
Enpresek kausa objektiboengatik
adostuta, hitzarmena alda zezakeen.
hitzarmenean jasotako hainbat baldintza alda
ditzakete. Ordezkariekin adostasunik ez
badago, bi aldeen ordezkaritza batzorde
paritariora joango da, edo arbitrajera.
Nork negozia dezake hitzarmena, langileak ordezkatuz?

-

-

-

Enpresa bati baino gehiagori ezartzen zaizkien hitzarmenak: Estatuan ordezkaritza
handiena duten sindikatuak eta autonomia-erkidegoetan ordezkaritza handiena
duten sindikatuak (beren lurralde-eremuan).
Enpresa Batzordeko eta langileen ordezkaritzaren % 10a baino gehiago duten
sindikatuak, beren eremuan.
Enpresako edo eremu baxuagoko hitzarmenak: Enpresa Batzordea, langileen
ordezkariak edo sindikatu atalak (baldin badaude, bateratuta, Enpresa Batzordeko
gehiengoa osatuz gero).
Lan-profil espezifikoa duten langileei zuzendutako hitzarmenak: bozka bidez beren
ordezkariek izendatutako sindikatu atalek.

Nork negozia dezake hitzarmena, enpresak ordezkatuz?
-

-

Enpresa bati baino gehiagori ezartzen zaizkien hitzarmenak: enpresa horien
ordezkariek.
Enpresako edo eremu baxuagoko hitzarmenak: enpresaburuak berak.
Funtzio esparruko hitzarmen kolektiboak (sektorialak): enpresaburuen elkarteak:
eremuan enpresaburuaren % 10 ordezkatzen baditu, eta langileen % 10i lana
ematen badiete.
Enpresaburuen elkarteak: eremuan langileen % 15i lana ematen badiete.

Atxikitzea eta hedatzea
Atxikitzea. Hitzarmena negoziatzeko legitimatutako aldeek aukera dute, adostuta,
indarrean dagoen hitzarmen kolektibo bati osoki atxikitzeko.
o
o
o
o

Ez badaude beste baten eraginpean.
Lan-agintaritza eskudunari jakinaraziz.
Erregistratu egingo da.
Adib. Libros SA enpresa Unión de libros SA enpresara atxikitzea.

Hedatzea. Hitzarmen kolektiboa ezinezkoa denean sinatzea, legitimatutako alderik ez
dagoelako:
o Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioak edo autonomia-erkidegoan organo
eskudunek erabaki dezakete.
o Indarrean dagoen hitzarmen kolektibo bateko xedapenak hedatzea.
o Nori? enpresa edo langile multzo bati / jarduera sektore edo azpisektore batera.
o Zergatik? Kalterik sor ez dadin.

5.4 Hitzarmen kolektiboaren ereduak

http://www.euskara.euskadi.eus/r5918645/eu/contenidos/informacion/agiri_ereduak_35_hitzarmen/eu_hitz/hitz_adibide.htm
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Hitzarmen kolektiboa langileen ordezkariek eta enpresarien ordezkariek sinatzen duten
agiria da, lan-esparru zehatz baten lan-baldintzak eta produktibitatea zehazteko. Balioduna
izateko, idatziz aurkeztu behar zaio lan-autoritateari.
Hitzarmenak, besteak beste, atal ekonomikoak arautzen ditu (soldata, soldataren
osagarriak...) eta atal laboralak (lanaldia, atsedenaldiak eta baimenak, oporraldia...).

5.4.1 Egitura

Hitzarmen kolektiboa antolatzeko modu batzuk badaude ere, gehienek antzeko egitura
jarraitzen dute.
Izenburua
Hitzarmen kolektiboaren izena adierazten da, lan-eremua edo sektorea azalduz.
Hitzarmen kolektiboaren izena adieraziko da hasieran. Argi utzi behar da zer lan-esparru
arautzen duen hitzarmen bakoitzak, eta, batzuetan, non ezarriko den hitzarmena. Hau da,
enpresa jakin baten hitzarmena den, edo lan-arlo oso batena, edo lurralde zehatz batean
ezarriko den. Izenburu batzuetan, hitzarmena noiz arte izango den baliagarria ere zehazten
da.
Adibide batzuk:
Bizkaiko Bulego eta Lan-geletarako Hitzarmen Kolektibo Probintziala
Convenio Colectivo Provincial de Oficinas y Despachos para Bizkaia
Jokin Hipermerkatuak S.A. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa
Convenio Colectivo de la empresa Hipermercados Jokin S.A.
Envasados del Norte S.A. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa
Convenio Colectivo de la empresa Envasados del Norte, S.A.
Merkataritzaren Hitzarmen Kolektiboa Bizkaiko Lurralderako, 2002-2004 urteak
Convenio Colectivo de Comercio para la Provincia de Bizkaia, años 2002 -2004
Hitzarmenaren datuak
Beti ez bada ere, inoiz, hitzarmenaren datuak azalduko dira: noiz onartu den, noiz arte
egongo den indarrean, zein lan-arlo hartuko duen beregain, zeinek adostu duten
hitzarmena...
Gehienetan, itunak arautzen dituen kapituluak azaldu aurretik, hitzarmenaren zenbait datu
ematen dira.
Hasteko, lan-arloa edo sektorea zehazten da, eta baita hitzarmena zein lurraldetan ezarriko
den ere. Gero, hitzarmena onartu eta sinatu duten erakunde, enpresa, elkarte eta
sindikatuen izenak zerrendatu ohi dira. Ondoren, hitzarmena sinatu den toki-egunak eta
izango duen iraupena ere zehazten dira.
Komeni da datu horiek guztiak modu eskematikoan ematea, argiago identifikatzeko
bakoitza. Baina, hala ere, gehienetan, esaldi luze bakar batean ematen dira, horrek mezua
ilundu arren.
Adibide batzuk:
ARABAKO ZAPATAGINTZAKO MERKATARITZA sektorearen Lan Hitzarmen Kolektiboa
(hitzarmen-kode zenbakia: 0100335), 2002ko abenduaren 18an Eusko Jaurlaritzako
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Arabako Ordezkaritzan aurkeztutakoa,
IKUSI dugu dagoeneko. Hitzarmena 2002ko abenduaren 17an sinatu zuten

enpresako eta langileen ordezkariek, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege
Dekretuko (Langileen Estatutu Legearen testu bategina onartzen du eta 1995-0329ean argitaratu zen EAOn) 90.3. artikuluarekin bat etorriz.
ARABAKO LAN ORDEZKARITZA HONEK honako hau EBATZI DU: Lehenengo: [...]
VISTO: El texto del Convenio Colectivo del Sector de COMERCIO DEL CALZADO DE
ÁLAVA, con código de convenio nº 0100335, presentado en esta Delegación
Territorial del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
Vasco, el día 18 de diciembre de 2002, suscrito por la representación de la empresa
y por la representación de los trabajadores, el día 17 de diciembre de 2002 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, (B.O.E. del 29.03.95), por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
ESTA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TRABAJO DE ÁLAVA ACUERDA: Primero: [...]
Hitzarmenaren garapena
Ondoren, hitzarmenaren artikuluak garatzen dira, aurrean zenbaki bat dutela. Hitzarmenak
arautuko dituen arloak sailkatu egiten dira atal nagusi batzuen arabera. Atal nagusi horiek
titulu edo kapitulua izena hartzen dute. Bakoitzean lanaren, langileen eta lantegiaren
inguruko gaiak lantzen dira.
Hitzarmenaren atal honetan parte-hartzaileek adostutako gai guztiak azaltzen dira.
Hitzarmenak arautuko dituen gaiak sailkatu egiten dira atal nagusi batzuen arabera. Atal
nagusi horiek titulu edo kapitulua izena hartzen dute. Bakoitzean, artikulu batzuk zehazten
dira, lanaren, langileen eta lantegiaren gaiak arautuz. Artikulu guztiek aurrean zenbaki bat
edukiko dute.
Orain, titulu nagusiak zeintzuk diren azalduko dugu, nahiz eta hitzarmen guztietan denak
ez ageri, edo ordena ezberdinean garatu.
I. TITULUA. Xedea, eremua eta iraunaldia
Honetan, hitzarmenaren misioa zein den zehazten da, baita arautuko dituen
eremuak eta indarrean egongo den aldia ere.
II. TITULUA. Lana antolatzeko arauak
Bigarren tituluan edo kapituluan, enpresan edo sektorean jorratzen den lana nola
antolatzen den argitzen da.
III. TITULUA. Oporrak, baimenak eta lizentziak
Langileek oporrak, baimenak eta lizentziak hartzeko duten eskubideari buruz
dihardu.
IV. TITULUA. Eszedentziak eta lan-kontratua etetea.
Hitzarmenak bere gain hartzen dituen langileek eszedentziak eskatzeko duten
eskubidea azaltzen da. Bestetik, lan-kontratua eteteko prozesua zein izango den
argitzen da, kontratatzaileak zein langileak eten.
V. TITULUA. Diziplina arauak
Izenak argi adierazten duenez, atal honetan diziplinarekin lotutako gaiak argitzen
dira: hutsegiteak, zigorrak...
VI. TITULUA. Prestakuntza eta lan-hobekuntzak
Langileek prestakuntza jasotzeko duten eskubideaz eta beren lanpostuetan
hobekuntzak egiteko aukeraz aritzen da atal hau.
VII.TITULUA. Lan-arriskuen prebentzioa
Lantokia leku segurua izateko neurriak eta arauak aztertzen dira puntu honetan.

VIII.TITULUA. Soldata-egitura
Azkenik, hitzarmen gehienetan, soldaten taula txertatzen da. Bertan, lan-kategoria
bakoitzari dagozkion soldata, arrisku-plusa, antzinatasun-plusa eta gaueko lanaren
plusa zehazten dira, besteak beste.
Aipatu den bezala, beste titulu batzuk egon daitezke, lan-esparru bakoitzak eskatzen
dituenak, hain zuzen ere. Dena den, atal honetan azaldutako guztiak oso orokorrak dira,
eta hitzarmen kolektibo gehienetan ageriko dira.
Adostasuna
Bukaerako esaldia idatzi ondoren, hitzarmena adostu dutenek sinatu behar dute agiria.
Adibide batzuk:
Behean sinatzen dutenak ados daude hitzartutako testuarekin.
Los que abajo suscriben se muestran conformes con el texto acordado.

5.4.2 Estilo-aholkuak

Argi eta garbi
Hitzarmen kolektiboa langileen ordezkariek eta enpresarien ordezkariek sinatzen duten
agiri luzea da, lan-esparru zehatz baten lan-baldintzak eta produktibitatea zehazteko. Behin
onartuta, denbora luzean egoten da indarrean, eta pertsona askok erabili eta
kontsultatuko dute. Beraz, argia, zehatza eta ulerterraza izango da, betiere, dagokion
formaltasun-maila gordez.
Edozein erabiltzailek informazio jakin bat bilatu behar badu, modu erraz eta argian aurkitu
ahal izateko, hitzarmenaren atal ezberdinak nabarmentzen dira, kapituluak esaterako,
formula batzuez baliatuta: letra lodia edo etzana erabili, letraren tamaina aldatu... Horrela,
bilaketa askoz errazago eta erosoago egingo zaio erabiltzaileari.
Idazki elebidunetan, euskara nabarmendu behar da.
Esan dugun bezala, hitzarmen kolektiboa testu luzea da. Inoiz, zutabeka antolatuta
agertuko zaizkigu, agiri gehienetan ikusi dugun moduan. Hau ez da, dena den, formularik
erabiliena, ez baita oso egokia hain luzea den testua zutabeka aurkeztea. Gehienetan,
hitzarmenaren bertsio biak egingo dira, bata euskara hutsean eta bestea erdaraz. Azken
horretan, hala ere, euskararen erabileraren alde egitearren, zilegi da hitz batzuk euskaraz
ere agertzea. Adibidez, izenburua, tituluak...
Fraseologia
Artikulua
Artículo
Ados jarritakoak

Partes que lo conciertan

Adostutako baldintzak bete

Cumplimiento de las condiciones
pactadas

Aldi baterako lan-ezintasunagatiko baja

Baja por incapacidad laboral transitoria

Amatasun-baja /Aitatasun-baja

Baja por maternidad/Baja por paternidad

Antzinatasun osagarria

Complemento de antigüedad

Arau gehigarria

Norma supletoria

Aurrerakina

Anticipo

Baldintzak ordezkatu

Sustitución de condiciones

Bateraezintasunak

Incompatibilidades

Batzarra/Bilera

Asamblea

Batzorde mistoa / Batzorde parekidea

Comisión mixta/ Comisión paritaria

Berme pertsonalak

Garantías personales

Bizitza-, istripu- eta berezko heriotza-asegurua Seguro de vida, accidentes y muerte
natural
Denbora/Denbora-eremua

Ámbito temporal

Dietak

Dietas

Diziplina-arauak

Régimen disciplinario

Elbarritasun absolutua

Invalidez absoluta

Enpresa-batzordea

Comité de empresa

Enpresa-batzordearen eskumenak

Competencias del comité de empresa

Erabateko elbarritasun iraunkorra

Invalidez total y permanente

Eremua/Lurralde-eremua

Ámbito territorial

Erretiroa

Jubilación

Ezartze-eremua/ Aplikazio-eremua

Ámbito de aplicación

Gaueko lanaren plusa

Plus de nocturnidad

Giza-laguntzak

Prestaciones sociales

Goragoko mailako lanagatiko plusa

Plus por trabajos de superior categoría

Hitzarmena interpretatzeko eta begiratzeko
Batzorde mistoa

Comisión mixta de interpretación y
vigilancia del convenio

Hitzarmenaren zaintzarako Batzordea

Comité de vigilancia del convenio

Hutsegite arinak

Faltas leves

Hutsegite larriak

Faltas graves

Hutsegiteen sailkapena

Clasificación de las faltas

Iraupena eta denuntzia / Iraupena eta salaketa Duración y denuncia
Iraunaldia, luzapena eta denuntzia

Vigencia, prórroga y denuncia

Irensketa eta konpentsazioa
Irensketa eta ordezkatzea

Absorción y Compensación

Jantokirako dirulaguntza

Subvención para comedor

Jauntxokeria / Nagusikeria/Larderia

Abuso de autoridad

Joan-etorriengatiko ordaina

Compensación por desplazamiento

Kapitulua

Capítulo

Lan-istripuagatiko heriotza

Fallecimiento por accidente laboral

Lanaldia eta ordutegia

Jornada y horarios

Langileak/Langileen eremua

Ámbito personal

Langileen prestakuntza

Formación del personal

Lanpostuak betetzea

Provisión de plazas

Lanpostuaren osagarriak

Complementos del puesto de trabajo

Lortutako hobekuntzak errespetatzea

Respeto a las mejoras adquiridas

Maila igoera zuzena eta promozioa

Ascenso directo y promoción

Oinarri orokorra

Principio general

Oporrak, lizentziak, eszedentziak

Vacaciones, licencias, excedencias

Ordaindu gabeko lizentziak

Licencias no retribuidas

Ordaindutako lizentziak

Licencias retribuidas

Ordainketa-erregimena

Régimen de retribuciones

Ordu estrak

Horas extraordinarias

Osagarri pertsonalak

Complementos personales

Osotasunera lotzea

Vinculación a la totalidad

Praktiketako kontratuak

Contratos en prácticas

Probaldia/Proba-denboraldia

Período de prueba

Sail sindikalak

Secciones sindicales

Sailkapen profesionala/Lan-sailkapena

Clasificación laboral

Segurtasun- eta osasun-batzordea

Comité de seguridad y salud

Segurtasuna eta osasuna lanean

Seguridad y salud en el trabajo

Sindikatuen ekintza

Acción sindical

Soldata

Sueldo

Soldatarenak ez diren osagarriak

Complementos no salariales

Titulua

Título

Xedapen nagusiak

Disposiciones generales

Xedea

Objeto

Zigorrak

Sanciones

Zigorrak betetzea
Cumplimiento de las sanciones
Euskadi, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta estatutuz kanpoko hitzarmen kolektiboen
dokumentazioa:
https://www.euskadi.eus/gobiernovasco/contenidos/informacion/5229/eu_2287/eu_12158.html
Estatu-mailako hitzarmen kolektiboak
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/regcon/pub/consultaPublicaEstatal

6 Lan-kontratuaren amaiera

IKUS 22. orrialdea eta gerokoak
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/Ogasuna/Errenta19/eu_manual.pdf?hash=a1248c
96b5c4f3dccac30684157dc4e8&idioma=EU
Lan-kontratuaren amaierak lan-harremana behin betiko bukatzea dakar, eta bi aldeen
betebeharrak behin betirako amaitzen dira ekintza honen bitartez.
Langileen Estatutuak (LE) lan-kontratuaren amaieraren arrazoiak biltzen ditu 49.-55.
artikuluetan.

Kontratua edozein arrazoi dela eta azkentzen bada, enpresaburuak ordurarteko zorrak
kitatzeko agiriaren zirriborroa luzatuko dio langileari. Horri kitatze-agiri (finikito) deritzo.

Alde bakarreko
borondateagatik

Langilea
Enpresa

Enpresariak akats
larriak egitea

Lana bertan
behera uztea

Dimisioa

Kaleratze
diziplinarioa

Kaleratze
objetiboa

Kaleratze indar
Kaleratze
kolektiboa gaindiezinengatik

Elkarren arteko adostasuna
Lan-kontratuaren
amaieraren
zergatiak

Bi alderdien
adostasunagatik

Kontratuan finkatutako arrazoiak

Heriotza

Kontratu-amaiera

Ezgaitasuna

Heriotza
Langilea
Zerbait
gertatu
denean

Ezgaitasuna

Enpresaburua

Jubilazioa

Pertsona
fisikoa
Pertsona
juridikoa

Jubilazioa
Subrogazioa
sozietatea
desegitea

6.1 Alde bakarreko borondateagatik
6.1.1 Langilea
i. Dimisioa (borondatezko baja)

Inolako arrazoirik gabe, langileak amaitutzat jo dezake lan-harremana; baina hori bai, aldez
aurretik bere erabakiaren berri jakinarazi beharko dio 15 egun lehenago, baldin eta
hitzarmen kolektiboan besterik esaten ez badu. Aldez aurretik abisatzen ez badu, enpresak
aukera du kitatze-agiritik abisatu ez dituen egunak deskontatzeko.
Langileak bere kabuz lana uzten badu, ez du indemnizazio edo kalte-ordainik kobratzeko
eskubiderik, eta langabezia eskatzeko eskubidea ere galdu egiten du.
ii. Lana bertan behera uztea (abandonua)
Langileak lana uzten du enpresaburuari ezer esan gabe. Ez da legezkoa; beraz, enpresak
langileak kalte egin diola frogatzeko aukera badu, kalte-ordainak eska diezazkioke.
iii. Enpresariak akats larriak egitea
Batzuetan, langileak froga dezake enpresak ez duela zeozer bete, eta, ondorioz, kontratua
amaitzeko aukera du. Besteak beste, hauek dira arrazoi batzuk (LE 51 artikulua):
-

Lan-baldintzetan funtsezko aldaketak izatea.
Soldata ez ordaintzea edota atzerapenak ugariak izatea.

-

Enpresaburuak bere betebeharrak larri bete gabe uzten dituenean (adibidez,
mobbing-a).

Lehenik, langileak epaitegian egindako salaketaren ondorioz lan-arloko epaitegiak
erabakia hartu arte, langileak lanean jarraitu beharko du.

6.1.2 Enpresaburua

Enpresaburuak bi arrazoi izan ditzake langilea kaleratzeko:
-

Arrazoi objektiboak.
Diziplina-arazoak.
i. Arrazoi objetiboak

Langileen kontratua azken daiteke kaleratze objektiboaren bidez. Noiz:
 Langilea enpresan sartu eta gero agertu edo ezagutu duen ezgaitasunagaitik.
 Langilearen lanpostuan gertatutako berrikuntza teknikoetara langilea egokitu
ez delako, beti ere berrikuntza horiek arrazoizkoak badira eta berrikuntzak izan
direnetik gutxienez 2 hilabete igaro badira.
 Lanpostuak amortizatzeko premia dagoenean. Horretarako, enpresaburuak
frogatu beharko du kontratua amaitzeko arrazoiak ekonomikoak direla (egoera
negatiboak gainditzeko) edo arrazoi horiek teknikoak, antolakuntzakoak eta
produkziokoak direla.
 Langilearen lanera ez joate aldizkakoak, nahiz eta justifikatuak izan. Betiere,
honako portzentajeak betetzen badira:
o Jarraikako 2 hilabeteetan, laneguneen % 20an lanera ez joateak.
o Jarraikakoak ez diren 4 hilabeetetan, lanegunen % 25ean lanera ez
joatea.
o Kaleratzea posible izateko, denbora horietan enpresako absentismoa
osoa % 5etik gorakoa izan beharko da.
Honako, betekizun hauek bete behar dira aurreko artikuluan ohartarazitakoaren
babespean kontratua azkentzeko akordioa hartzeko.
 Langileari kaleratzearen idatzia eman behar zaio, bertan arrazoiak zehaztuz.
 Jakinarazpenarekin batera, langileari kalte-ordaina eskaini behar zaio (20 egun,
lan egin duen urte bakoitzeko).
 15 eguneko aurreabisua eman behar zaio langileari, jakinarazpen pertsonala
eman zaionetik kontatzen hasi eta lan-kontratua azkendu arte.
Langileak, aurre abisu aldian, astean 6 orduko lizentzia-eskubidea izango du lan berri
bat aurkitzeko soldatarik galdu gabe.
Kontratua azkentzeko erabakiaren kontra errekurtsoa jar dezake langileak, lan-arloko
epaitegian. Ondoren, epaiak hiru eratako batean kalifikatuko du: baliogabea,
bidegabea, ala bidezkoa.

Kaleratzeko benetako arrazoia badago, bidezko kaleratzea izango da. Kasu honetan,
langileak zerbitzuan egindako urte bakoitzeko hogei eguneko kalte-ordaina kobratzeko
eskubidea du; urtebetetik beherako aldiak hilabeeka hainbanatuko dira, eta hamabi
hilabetekoa izango da gehieneko kalte-ordaina.
Enpresak iraizpenean alegaturiko arrazoiak frogatzen ez baditu, kaleratzea bidegabea
izango da. Kaleratzea bidegabetzat jotzen denean, enpresaburuak, epaia jakinarazten
denetik bost eguneko epean, bi aukera izango ditu: langilea lanean berriz hartzea,
edota lan-urte bakoitzeko 33 soldata-egunaren pareko kalte-ordaina ematea;
urtebetetik beherako aldiak hilabeeka hainbanatuko dira, eta gehienez ere hogeita lau
hilabeteri dagokiona eskuratuko da kalte-ordain moduan. Kalte-ordaina ematea
aukeratzen badu, lan-kontratua azkendu egingo da; zehazki, lana utzitako egunean
bertan azkendu dela ulertuko da.
Konstituzioak edo legeek debekatuta duten bazterkeriazko arrazoiren bat oinarri hartuz
edo langilearen oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak urratuz egiten denean,
kaleratzea baliogabea izango da.
ii. Disziplina-arazoak
Enpresaburuaren erabakiz azkendu daiteke lan-kontratua, langilearen ez-betetze larri
eta errudunean oinarritutako kaleratzearen bidez.
Kontratuaren ez-betetzetzat hauek hartzen dira:
1) Sarri eta arrazoirik gabe lanera ez joatea, edo berandu iristea.
2) Lanean diziplinarik ez izatea edo desobeditzea.
3) Enpresaburuari edo enpresan lan egiten duten pertsonei, edo horiekin bizi diren
senitartekoei berbazko irainak esatea edo irain fisikoak egitea.
4) Kontratuko onustea haustea, eta lana betetzean konfiantza-abusuz jokatzea.
5) Ohiko edo itundutako lan-errendimendua nahita eta jarraian gutxitzea.
6) Sarri mozkortuta edo toxikomaniak jota egotea, lanerako ondorio negatiboak
baditu.
7) Enpresaburuaren edo enpresan lan egiten duten pertsonen aurkako jazarpena,
arrazarengatik, etniarengatik, erlijioarengatik edo sinesmenengatik,
desgaitasunarengatik, adinarengatik zein sexu-joerarengatik, eta sexujazarpena zein sexuan oinarritutakoa.
Idatziz jakinarazi behar zaio langileari kaleratzea, eta arrazoi izan diren egintzak eta
ondorioak sortzeko eguna zein izan den azaldu beharko da.
Arrazoi objektiboengatiko kaleratzearen kasuan bezala, langileak bi aukera dauzka:
kaleratzea onartu ala ez onartu.
Kaleratzea onartzen badu, enpresatik aterako da, eta ez du inolako kalte-ordainik jasoko.
Berriz, kaleratzea onartzen ez badu, lan-arloko epaitegian sala dezake. Epaitegiak erabiko
du kaleratzea bidezkoa, bidegabea edo baliogabea den.
Kaleratzea bidezkotzat joko da baldin eta, enpresaburuak jakinarazpen idatzian alegatutako
moduan, kontratua bete eza egiaztatuta gelditzen bada. Kasu horretan, baliozkotu egingo
da kaleratzearekin batera gertatutako lan-kontratuaren azkentzea, eta ez da egongo kalteordainetarako eskubiderik, ez eta izapide-aldiko soldatetarako ere.

Kaleratze baliogabea izango da Konstituzioak edo legeek debekatuta duten bazterkeriazko
arrazoiren bat oinarri hartuz edo langilearen oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak
urratuz egiten den kaleratzea. Kasu horretan, enpresak berehala hartu behar du lanean
langilea, eta jaso gabeko soldatak ordaindu behar izango dizkio.
Bestalde, langilearen errua topatu ezin denean, kaleratzea bidegabekoa izango da.
Kaleratzea bidegabetzat jotzen denean, enpresaburuak, epaia jakinarazten denetik bost
eguneko epean, bi aukera izango ditu: langilea berriz hartzea lanean, edota lan-urte
bakoitzeko 33 soldata-egunaren pareko kalte-ordaina ematea (2012-02 arte, 45 egun lan
egin duen urte bakoitzeko, 42 hilabeteko mugarekin, eta 2012-02tik aurrera 33 egun lan
egin duen urte bakoitzeko, 24 hilabeteko mugarekin); urtebetetik beherako aldiak hilabeka
hainbanatuko dira, eta gehienez ere hogeita lau hilabeteri dagokiona eskuratuko da kalteordain moduan. Kalte-ordaina ematea aukeratzen badu, lan-kontratua azkendu egingo da;
zehazki, lana utzitako egunean bertan azkendu dela ulertuko da.
Enpresaburuak langilea berriz lanean hartzea aukeratzen badu, langileak izapide-aldiko
soldatak jasotzeko eskubidea izango du. Soldata horien zenbatekoa kaleratzea gertatu
zenetik hura bidegabea izan zela aitortu duen epaiaren jakinarazpena egin arte jaso gabeko
soldaten besteko kopurua izango da, edota langileak beste enplegu bat lortu arte jaso
gabeko soldatena, baldin eta enplegu hori epaia baino lehen lortu badu, eta
enpresaburuak horrela jasotako soldatak frogatzen baditu, izapide-aldiko soldatetatik
gutxitzeko.
iii. Kaleratze kolektiboa
Kaleratze kolektibo esango zaio ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko
arrazoietan oinarrituta kontratuak amaitzeari, laurogeita hamar eguneko epean gutxienez
honako hauei eragiten badie:
-

Hamar langile, ehun langile baino gutxiago dituzten enpresetan.
Enpresako langileen ehuneko hamarra, ehun eta hirurehun langile arteko
enpresetan.
Hogeita hamar langile, hirurehun langiletik gorako enpresetan.

Ekonomiako arrazoiak egongo dira, enpresaren emaitzak aintzat hartuta, egoera
ekonomikoa negatiboa dela ondorioztatzen denean; esaterako, galerak daudenean edo
egongo direla aurreikusten denean, edota sarrera arrunten edo salmenten maila etengabe
jaisten denean. Etengabe jaisten dela ulertuko da, baldin eta, hiru hiruhilekoz jarraian,
hiruhileko bakoitzeko sarrera arrunten edo salmenten maila aurreko urteko hiruhileko
berean erregistratutakoa baino txikiagoa bada.
Teknikako arrazoiak tartean direla joko da, baldin eta aldaketak gertatzen badira, besteak
beste, ekoizteko bitarteko edo tresnen alorrean. Antolaketako arrazoiak gertatuko dira,
baldin eta aldaketak gertatzen badira; besteak beste, langileen lan-sisteman edo metodoetan, edo produkzioa antolatzeko moduan. Eta ekoizpeneko arrazoiak gertatuko
dira, baldin eta aldaketak gertatzen badira, besteak beste, enpresak merkatuan sartu nahi
dituen produktuen edo zerbitzuen eskarian.
iv. Kaleratzea indar gaindiezinengatik

Baliteke ustekabeko eta halabeharrezko gertaeren (lurrikarak, suteak, uholdeak, etab.)
ondorioz enpresak lanean jarraitu ez ahal izatea.
Lan-kontratuak ezinbestez azkendu direnean, lan-agintaritzak egiaztatu egin beharko du
hori, eta rr
Kasu honetan, kalte-ordaina zerbitzu-urteko 20 egunekoa izango da, 12 hilabete muga
izanik.

6.2 Bi alderdien adostasunagatik

a. Elkarren arteko adostasuna

Batzuetan, enpresaburuak eta langileak elkarren arteko adostasunez erabaki dezakete lankontratua desegitea. Ohikoa izaten da langileak enpresatik baja eman diezaioetela
eskatzea. Enpresaburuak onartzen badu, bi aldeek azken kitatzearen agiria sinatuko dute.
b. Kontratuan finkatutako arrazoiak
Kontratuan baldintza bezala zerbait jarrita badago eta betetzen ez bada (hori bai,
enpresaburuaren aldetik gehiegikeria ez denean).
Adibidez, kontratua sinatu zenean, ez zen beharrezkoa inglesa jakitea; baina orain,
enpresak atzerrian lan handia egiten duenez, langileak ingelesa jakin behar du. Enpresak
langileari baldintza bat jarri dio, urtebetean First lortzea; horrela lanean jarraituko du,
bestea kalera doa.
c. Kontratuaren epemuga
Kontratu batzuek mugaegun zehatza dute, eta data hori izango da kontratu amaierako
data. Ezaugarri hau duten kontratu ohikoenak hauek dira: ekoizpen-gorabeherengatiko
kontratua, praktikaldikoa, prestakuntzarakoa, etab. Normalean, aldez aurretik abisatu
beharra dago (kontratua iraungi baino 15 egun lehenago), eta urtebetetik gorako
iraupenaren kasuan, abisua derrigorrezkoa izango da beti. Amaierako eguna iristean lanean
jarraituz gero, langile finko izateko eskubidea sortzen da ia beti, edo kalte-ordaina
jasotzekoa.
Hitzartutako denbora amaitu delako, edo kontratuaren xedeko lana edo zerbitzua burutu
delako, kontratua amaitzen denean, bitarteko kontratuen eta heziketa-kontratuen kasuan
izan ezik, langileek kalte-ordaina eskuratzeko eskubidea izango dute, eta horren kopurua
honela zenbatuko da: zerbitzuan emandako urte bakoitzeko hamabi soldata-eguni
dagokiona, edo ezartzekoa den araudi berezian ezarritakoa.

6.3 Zerbait gertatu denean
6.3.1 Langilea

Langilea hil bada, erretiroa hartu badu, edo baliaezintasun handia edo ezintasun iraunkor
oso edo absolutua aitoru bazaio, kontratua amaitu egingo da. Langilearen heriotzaren
kasuan, heriotza arrunta edo naturala izan bada, enpresaburuak 15 eguneko soldata
ordaindu beharko die haren ahaideei, kalte-ordain gisa.

Erretiroaren kasuan, ez dago kalte-ordainerako eskubiderik, baina sektoreko edo
enpresako hitzarmen askok kalte-ordainak hitzartzen dituzte (batez ere, 65 urte baino
lehenagoko erretiroetarako). Dena den, erretiratzen den langileak erretiro-pentsioa
kobratzeko eskubidea izango du.
Ezintasun iraunkorrari dagokionez, osoa baldin bada, enpresaburuak lan--harremana hauts
dezake; edo, bestela, langilearen elbarritasuna kontuan izanik, beste lanpostu egokiago
batera aldatu. Ezintasun iraunkorra absolutua edo baliaezintasun handia baldin bada, beste
lanpostu baten aukera zailagoa izango da, nahiz eta ez ezinezkoa izan. Erabateko sendatzea
gertatuz gero, edota kalifikazioa ezintasun partziala bihurtzen bada, langileak enpresara
itzultzeko eskubidea izango du, bete gabeko lanposturen bat dagoenean.

6.3.2 Enpresaburua

Enpresaburua pertsona fisikoa edo juridikoa izan daiteke.
Enpresaburua hiltzen bada, edo Gizarte Segurantzan dagokion araubidean aurreikusitako
kasuetan erretiratzen bada, edo ezgaitasuna aitortzen bazaio, edo kontratatzailearen
nortasun juridikoa azkentzeagatik, kontratua amaitu egiten da. Enpresaburua hil, erretiratu
edo ezgaitasunean aurkitzen bada, langileak hilabeteko soldataren pareko zenbatekoa
jasotzeko eskubidea izango du.
Enpresaburua pertsona juridikoa bada, kontratatzailearen nortasun juridikoa azkentzen
bada, kontratua amaitzen da. Horretarako, beharrezkoa izango da lan-agintaritzaren
baimena (enplegu-erregulazioko espedientearen bidez).
Kasu hauetakoren bat gertatzen bada, kontratua amaitu egingo da, eta langileari likidazioa,
egin beharko dio enpresak.

6.4 Zer da likidazioa?

Likidazioa da lanean aritutako denboragatik langileek kobratu behar duten eta lanharremana amaitzean kobratzeko falta zaien zenbatekoak jasotzen dituen dokumentua da.
Kitapen-agiri edo finikito izenez ezagutzen den dokumentua da. Kaleratzearen egunean
konpainiak langileari ordaindu behar dizkion kontzeptu guztiak banakatzen dira bertan,
hots:
-

Aldia osatzera heldu gabeko aparteko soldatei dagokion zatia.
Oraindik hartu ez diren oporrei dagokien zatia.
Eskubidez egoki dakiokeen kalte-ordaina.
Ordaintzeko dagoen beste edozein zor mota.

Likidazioaz gain, adierazten da agiria sinatuz gero langilea ados dagoela kobratzen duen
guztiarekin eta kontratuaren amaierarekin, eta, hortaz, uko egiten diola geroago
erreklamatzeari. Horrenbestez, ez da inoiz ere sinatu behar erreklamatzeari uko egiten
zaiola dioen finikito bat, guztia ondo dagoela seguru egon gabe. Ez da legezkoa enpresak
likidazioaren kobrantza finikitoaren sinadurarekin baldintzatzea, uko egiteko klausularekin.
Finikitoaren kalkulua, 5 urratsetan:
1. Azken nomina kalkulatu. Soldata finkoa bada, azken nomina hartuko da kontuan;
baina soldata aldakorra bada, azken sei nominak izango lirateke. Egunean zenbat

2.

3.

4.

5.

irabazten den jakin behar da, azken nominatik zenbat kobratu behar den jakiteko.
Langileak 2.000 euro kobratzen baditu, 66,6 euro izango dira egunean. Azken
hilabetean lan-harremana bukatu arte 15 egun egin badira (urriaren 15era arte),
hilabete horretan 1.000 euro jasoko ditu langileak (66,6 x 15). Kontuan hartu behar
dira-eta badaude, noski- antzinatasunaren plusa eta gaueko/hitzarmena/garraioa...
plusa, nomina bezala dagokiona kalkulatuz.
Hartu gabeko opor-egunak ezagutu behar dira. Kontratuetan lan egindako urte
bakoitzeko ordaindutako opor-egunen kopurua agertzen da. 30 opor-egun izanez
gero, hilean 2,5 egun; 24 egun izanez gero, hileko 2 egun, eta abar. Beraz, hartu
gabeko oporrengatik zenbatekoa kalkulatu behar da. Urtean 24 egun ematen
badituzte eta urriaren 15ean kaleratzen badira, 19 opor-egun izango lirateke (hilean
2 egun, urrian 1). 19 egun horietatik, langileak 13 egun hartu eta 6 geratzen
bazaizkio, lau egun horiek ordaindu behar dituzte. Egunean 2.000 euroko soldata
ordainduta -66,6 euro irabazten dira-, gozatu gabeko oporrengatik 400 euro (66,6 x
6) ordaindu behar dira.
Kobratu gabeko aparteko pagak kalkulatu behar dira. Lehenik eta behin, soldata
(2.000 euro) urteko egunen artean banatu behar da; hau da, 5,48 euro (2.000/365)
ordainketa bakoitzeko enpresak atxikitzen dituen euroak. Bi urteko paga badira
(uztaila eta abendua) eta etekinen urteko beste paga bat badago eta kontratua
urriaren 15ean amaitu zela suposatzen badugu, honako hau izango da aparteko
paga bezala enpresak ordaindu behar izango duena:
a. Urtarriletik kaleratze-egunera arte (urriak 15) zenbat egun igaro diren
kalkulatu behar da, etekinen urteko pagaren zatia ordaintzeko. 288 egun
igaro dira urtarrilaren 1eteik urriaren 15a arte.
b. Bigarren ordainketatik kaleratze-egunera arte (uztailaren 1etik urriaren
15era arte) 107 egun pasatu dira. Lehen urteko paga kobratuta duela
suposatzen ari gara.
c. Eguneroko soladata kalkulatu: 2.000/365= 5,47945 euro.
d. Dagokion zatia kalkulatu:
i. Etekinen urteko paga: 288 egun x 5,47945= 1.578,08 euro.
ii. Bigarren aparteko paga: 107 egn x 5,47945= 586,30 euro.
iii. Guztira: 1.578,08 + 586,30= 2.164,38 euro.
Kalte-ordaina jaso, baldin badago. Kalte-ordaina badagokio (kaleratze objektiboa
eta bidegabea denean bakarrik), gehitu egin behar da. Kalte-ordaina urtean lan
egindako egunen eta kontratu-motaren araberakoa izango da. Kalte-ordaina,
batzuetan, aparteko dokumentu batean ematen da, finikitoa erantsita. Horrekin
ados ez dagoenak, orri bakoitza sinatu eta «Ez ados» adierazi behar du,
finikitoarekin gertatzen den bezala.
Kendu kotizazioak gertakariengatik, langabeziagatik, eta abarrengatik. Eta,
dagokion PFEZren atxikipena ere.

Bidegabeko kaleratze baten ondorioz dagokion kalte-ordaina
Datuak

•
•
•
•

Laneko lehen eguna: 1990-06-04.
Laneko amaierako eguna: 2013-02-12.
Hileko soldata, aparteko ordainketen hainbanaketarik gabe: 1.539,45 € (1.790,19
aparteko ordainketen hainbanaketarekin).
Aparteko ordainketak: 2. urtean guztira 14 ordainketa ditu.

Lansariaren kalkulua
Kontzeptua
Hileko soldata
Urteko soldata
Hileko soldata, aparteko ordainketekin
Eguneko soldata

Kantitatea
1.534,45 €
21.482,3
1.790,19
58,86
58,86

Kalkulatzeko era
–
Hileko soldata * 14
Urteko soldata / 12 hilabete
Hileko soldata / 30,42 egun
Urteko soldata / 365

Antzinatasunaren kalkulua
2012/02/12ra arte, 21 urte eta 9 hilabete; hau da, 261 hilabete.
2013/02/12ra arte, urte 1 eta egun 1. Kalte-ordainen efekturako, 13 hilabete.
Kalte-ordainen zenbatekoa
12 hilabetetarako soldaten 45 egun kobratzeko eskubidea badago, 261 hilabetek 978,75
egun (261 x 45/ 12) kobratzeko eskubidea ematen du; hau da, 57.609,22 euro (978,75 *
58,86).
12 hilabetetarako soldaten 33 egun kobratzeko eskubidea badago, 13 hilabetek 35,75 egun
(13 x 33/ 12) kobratzeko eskubidea ematen du; hau da, 2.104,24 euro (35,75 * 58,86).
Kalte-ordaina bien batura da, hau da, 59.719,46 euro, baina muga konprobatu behar da.
Kalte-ordainen muga
42 hilabete: 75.187,98 € (1.790,19 x 42)
24 hilabete: 42.964,56 € (1.790,19 x 24)
Behin-betiko kalte-ordaina
Lan-erreforma kontuan hartuta, muga maximoa 42.964,56 euro lirateke; baina 2012-0212ra arte 57.609,22 euroko kalte-ordaina sortu da, beraz, handik gora gehiago sortuko ez
den arren (muga gainditu delako), momentu hartara arte sortutako kalte-ordaina ez da
galtzen. Laburbilduz, langileak kobratuko duen kalte-ordaina 57.609,22 euro dira.

ZERGEN KUDEAKETA
7 Ogasunean eman beharreko lehen pausoak

Norbaitek, pertsona fisikoa zein juridikoa izan, ibilbide ekonomikoa hasi nahi badu,
Ogasunean altan eman behar du (036 edo 840 dokumentua).
Baina, pertsona juridikoak edo izaera juridikorik gabeko entitateak badira, lehenago
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) atera behar dute. Pertsona fisikoek ez dute eskatu
behar izango, norberaren Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo Atzerritar Identifikazioaren
Zenbakia (AIZ) daukatelako.

7.1 Beharrezko dokumentazioa IFZ eskuratzeko

IFZ eskuratzeko beharrezko dokumentazioa erakunde motaren araberakoa izango da:
http://www.bizkaia.eus/home2/temas/detalletema.asp?Tem_Codigo=6123&Idioma=EU

Guk goian agertzen diren erakunde horietatik, ohikoenak aztertuko ditugu, hau da,
ondasun-erkidegoa (E), sozietate zibilak (J) eta sozietate anonimoak (A), erantzunkizun
mugatukoak (B) eta kolektiboak (C).

7.1.1 Ondasun-erkidegoa (e) eta sozietate zibilak (j)
Ondasun-erkidegoa

Ondasun-erkidegoa dago gauza edo eskubide baten jabetza pertsona baten baino gehiagoren esku
dagoenean, modu banaezinean (pertsona horiek erkideak dira). Inolaz ere ezin da agertu
merkataritzako izena (ezin da inskribatu); erkidegoaren sozietate-izena erkideen izen-deiturak dira.

Sozietate zibila
Sozietate zibilak kontratu baten bidez eratzen dira; kontratu horren arabera, bi pertsonek edo
gehiagok amankomunean jartzen dituzte ondasunak, dirua edo industria, denak batera enpresajarduera batean aritzeko, lortzen dituzten irabaziak euren artean banatzeko asmoarekin.

Beharrezko dokumentazioa behin-behineko IFZrako
•

036 eredua.

•

•
•

Eratzeko kontratu pribatuaren edo eskritura publikoaren jatorrizkoa eta fotokopia.
Bertan ageriko dira bazkide edo erkide guztien identifikazioa, sozietate edo
erkidegoari emandako kapitala edo ondasuna, bere partaidetza-kuota, erkidegoaren
xedea eta helbidea, erkide guztiek sinaturik. Sozietate zibila eskritura publikoan eratu
beharko da, honi ondasun higiezinak edo eskubide errealak ematen zaizkionean.
Bazkide, erkide edo partaide guztien IFZren fotokopia.
Xede sozialtzat ondasun higiezinen errentamendua duten ondasun-erkidegoek,
gainera, salerosketa, jaraunspen edo dohaintzako eskrituraren edo salerosketako
kontratu pribatuaren jatorrizkoa eta fotokopia aurkeztu beharko dituzte.

Behin-behinekoa lortutakoan, behin betiko IFZrako beharrezko dokumentazioa
•
•
•

Behin-behineko IFZren jatorrizkoa, trukatzeko.
Eratzeko kontratuaren jatorrizkoa, aldez aurretik Ondare Eskualdaketen gaineko
Zergaren Atalaren aurrean aurkeztuta.
Xede sozialtzat ondasun higiezinen errentamendua duten ondasun-erkidegoen
kasuan, behin-behineko IFZ eskuratzeko salerosketako kontratu pribatua aurkeztu
dutenean, higiezinaren salerosketako jatorrizko eskritura aurkeztu beharko dute
horiek.

Aldaketak
•

•

Erkideen aldaketa (sozietate izena):
o 036 eredua.
o Aldaketa-kontratua, jatorrizkoa eta fotokopia, oinordetza/dohaintzetatik edo
eskualdaketetatik pasatu ondoren.
o IFZ zaharra, berria emateko.
o Erkideen/bazkideen IFZen fotokopiak.
Sozietatearen egoitzaren/zerga-egoitzaren aldaketa:
o 036 eredua.
o Aldaketa kontratua: jatorrizkoa eta fotokopia.
o IFZ zaharra, berria emateko.
o 036 eredua sinatzen duen erkidearen edo bazkidearen IFZren fotokopia.

Desegitea
•
•
•
•

036 eredua.
Eskualdaketen zergaren atalean, desegite-kontratu jatorrizkoa eta kopia.
Jatorrizko IFZ.
Erkideen IFZren fotokopia.

7.1.2 Sozietate anonimoak (a), erantzukizun mugatukoak (b), kolektiboak
(c) eta komanditarioak (d)
Beharrezko dokumentazioa behin-behineko IFZrako
•

036 eredua.

•
•
•

Eratzeko eskrituraren jatorrizkoa eta fotokopia. Bertan, jasota egongo dira
sozietatearen funtzionamenduan agindu behar duten estatutuak.
Zentsu-deklarazioa sinatzen duen pertsonaren IFZren fotokopia. Berau sozietatearen
ordezkaria izango da.
Zentsu-deklarazioa sinatu duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzen duen
dokumentuaren jatorrizkoa eta fotokopia, eratzeko eskrituran edo estatutuetan
horrelakotzat dagoeneko agertzen bada izan ezik.

Behin-behinekoa lortutakoan, behin betiko IFZ txartela lortzeko beharrezko dokumentazioa
•
•

Behin-behineko IFZren jatorrizkoa, trukatzeko.
Eratzeko jatorrizko eskritura, Bizkaiko Merkataritza Erregistroko inskripzioarekin.

Oharra
Sozietate Anonimoak (A) eta Erantzukizun Mugatuko Sozietateak (B), Bizkaiko Merkataritza
Erregistroko inskripzioa egin eta gero, behin betiko IFZ txartela jasoko dute jakinarazpenetarako
emandako helbidean, Foru Ogasunean bestelako izapiderik egin beharrik gabe.

IFK aldatzea
Ereduan IFZren elementuen aldaketen berri eman behar da.

1. Forma juridikoaren aldaketa.
2. Sozietatearen egoitzaren eta zerga-egoitzaren aldaketa (biena).
3. Sozietatearen egoitzaren aldaketa.
Betekizunak eurak dira hiru kasuetan:
•
•
•
•

036 eredua.
Aldaketaren eskritura (jatorrizkoa eta fotokopia), Merkataritzako Erregistrotik eta
Eskualdaketetatik pasatuta (kasuan kasukoa*).
IFZ zaharra (ez bada aurkezten, galdutakotzat jo behar da lauki egokia markatuta).
Ordezkarien IFZen fotokopiak.

Zerga-egoitzaren aldaketa
Zerga-egoitza baino ez bada aldatzen, ez dago zertan aurkeztu eskritura publikoa; nahikoa da
erakundearen ordezkariaren idazkia, zerga-egoitza sozietateen gaineko arautegian ezarritakoaren
arabera azaltzen duena (zerga-egoitza da administrazio-kudeaketa eta negozioen zuzendaritza
biltzen diren tokia).

Garrantzitsua
1. Bazkide-aldaketek eta administratzaile-aldaketek EZ dakarte 036 eredua aurkeztu
beharrik; hala ere, eskritura publikoa behar da, eta Merkataritzako Erregistroan
inskribatu behar da.

2. Sozietatearen urtaldiaren itxiera aldatzeko, 036 eredua AURKEZTU BEHAR DA; horrez
gainera, eskritura ere aurkeztu behar da, eta aldaketa inskribatu behar da.
Zer administraziori eman behar zaio aldaketaren berri?
•

•

Zerga egoitza BLHra aldatzen duten erakundeek: aldaketaren eskritura
merkataritzako bi erregistrotan inskribatu behar dute, egon diren lurraldekoan eta
Bizkaikoan. IFZ berria Bizkaikoak emango du.
Zerga-egoitza BLHtik kanpora aldatzen duten erakundeek: merkataritzako bi
erregistroetan inskribatu behar dute aldaketa, baina lurralde berriko administraziora
jo behar dute zergetarako. IFZ berria lortutakoan, haren berri eman behar diote
Bizkaiko Foru Aldundiari 036 ereduaren bidez.

Desegitea
•
•
•

036 eredua.
Merkataritza-erregistroan inskribatutako desegite/likidazio-eskritura eta kopia.
Likidatzailearen IFZren fotokopia.

7.1.3 Jardueraren hasiera: alta enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen
zentsuan
(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_C
odigo=7884&IdPublicoMostrar=798&IdPublicoMostrarAnterior=637)

Enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuan sartuko dira Bizkaiko Lurralde
Historikoan ondoren azalduko diren jarduera edo eragiketetako bat egiten edo egingo
duten pertsonak edo erakundeak:
•
•
•
•
•

Enpresa- edo lanbide-jarduerak.
Atxikipena edo konturako sarrera aplikatu beharreko errentak ordaintzea.
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kargapeko Batasunaren barruko ondasuneskuraketak, ez enpresaburu ez profesional gisa ez dihardutenek eginak.
BEZaren aplikazio-eremuan finkatuta ez dauden pertsonak edo erakundeak, haren
subjektu pasibo direnean.
Errenta-eratxikipenaren araubidean egonik, zerga-egoitza Bizkaitik kanpo duten
erakundeetako bazkide, kide edo partaide diren pertsonak edo erakundeak, egoitza
Bizkaian dutenak.

Araua: 5. art. BFA 205/2008 FD, abenduaren 22koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergabetebehar formalak araupetzen dituen Araudia onesten duena
(http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/eu_205_200
8.pdf?hash=05d6ce9497a0c7468a6c672fcf9cccf3&idioma=eu#page=5)
TRAMITEAK
•

036 eredu bakarra beteko du, eta 3. orrialdearen eta 3. eranskinaren behar besteko
ale, kontuan hartuta ea jarduera bakarra den edo jarduera ezberdin batzuk diren,
edo egiten ari zen jarduera bererako lokal bat edo gehiago zabaldu diren.

•

Alta JEZen. Ez du 840 eredua (JEZen alta ematekoa) aurkeztu beharko, salbu eta
ekonomia-jardueren gaineko zergari lotuta badago eta zerga ordaintzetik salbuetsita
ez badago. JEZetik salbuetsita egongo dira, besteak beste, jarduera egiten hasten
diren subjektu pasiboak, jarduera egiten duten lehenengo bi zergaldietan eta 2 milioi
eurotik beherako urteko eragiketa-bolumena duten subjektu pasiboak.

7.1.4 Noiz erabili 036 edo 840 eredua

http://www.bizkaia.eus/home2/temas/detalletema.asp?Tem_Codigo=6124&Idioma=EU
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrak
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-sistemaren printzipioak eta arau juridikoak ezarri ditu, eta
Bizkaiko Foru Aldundiari ahalmena eman dio hura garatzeko behar diren xedapen guztiak emateko.
Ahalmen horretaz baliatuta, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar
formalei buruzko Araudia onetsi zuen abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez.
2010/11/24an honako hauek argitaratu dira: azaroaren 16ko 121/2010 Foru Dekretua, aurrean
aipatutako araudia aldatu duena; 120/2010 Foru Dekretua, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
kudeatzeko arauak ezarri dituena.
Berrikuntza nagusia Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ) kudeatzeko prozedura berrien
ezarpena da. Izan ere, 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera Zergaren matrikulan SALBUETSI GABEKO
subjektu pasiboak bakarrik egongo dira (hau da, Zerga ordaindu behar dutenak), eta 840 eredua
aurkeztu beharko dute alta, baja edo aldaketa eskatzeko.
Ostera, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergatik SALBUETSITA dauden subjektu pasiboek
enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuko alta, baja eta aldaketa-aitorpenak aurkeztu
behar dituzte (036 eredua), eta ez dute aurkeztu behar 840 eredua, orain arte bezala. Horrela,
errazago eta azkarrago egin ahal izango dituzte izapideak.
Zentsu-aitorpena (036 eredua)
Jardueraren hasiera, aldaketa edo amaierarena, enpresariek, profesionalek eta gainerako
zergadunek zerga-ondoreetarako aurkeztu behar duten eredua.
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (840 eredua)
Ekonomia Jardueren gaineko Zerga ondasun izaerazko zuzeneko tributua da, eta Bizkaiko herrialde
historikoan enpresa, lanbide edo arte-jardueretan aritze hutsa dugu bere zerga-egitatea, jarduera
horiek lokal jakin batean egin edo ez, eta zergaren tarifetan zehaztuta egon edo ez.
Zerga honi dagokionez, abeltzantza, lokabea denean, meagintza, industrialak, merkataritzazkoak
eta zerbitzugintza hartuko dira enpresa-jardueratzat. Ez dira, beraz, halakotzat hartuko nekazaritza,
menpeko abeltzantza, baso jarduerak edo arrantza, haietariko ezein ere ez delarik zerga honen
ziozko zerga-egitatea.
Zergatik salbuetsita egongo dira, besteak beste, urteko eragiketa-bolumena 2.000.000 eurotik
beherakoa duten subjektu pasiboak.

Ogasun eta Finantza Saileko foru-diputatuak ezarriko du zein kasutan aurkeztu beharko zaion Zerga
Administrazioari salbuespen hori aplikatzeko bertan adierazitako betekizunak betetzen direla dioen
agiria.

Berrikuntza nagusiak
•

•

•

•

•

JEZetik SALBUETSITA dauden subjektu pasiboek 036 eredu berriaren 3. eranskinaren
bitartez jakinarazi behar dituzte beren jarduera ekonomikoen altak, bajak eta
aldaketak. Eredua 2011/01/1ean jarriko da indarrean, eta behar beste eranskin bete
behar dira.
JEZetik SALBUETSITA EZ DAUDEN subjektu pasiboek 840 ereduaren bitartez eman
behar dute zergaren matrikulako alta, baja eta aldaketen berri.
o Alta-aitorpena: jarduera ekonomiko bati ekiten diotenean, nahiz eta jarduera
bera salbuetsita egon; gainera, aplikatu izan duten salbuespen bat
aplikatzeko baldintzak betetzeari uzten diotenek ere aurkeztu behar dute
(zerga ordaindu behar duten urtearen aurreko urteko abenduan).
o Baja-aitorpena: jarduera ekonomikoa uzten diotenean; gainera, matrikulan
egonik, salbuespenen bat aplikatzeko eskubidea lortzen dutenek bajaren
aitorpena aurkeztu behar dute zergaren kargatik salbuetsita geratuko diren
urtearen aurreko urteko abenduan.
JEZetik SALBUETSITA EZ DAUDEN subjektu pasiboek enpresaburu, profesional eta
atxikitzaileen zentsuko alta, baja eta aldaketa-aitorpenak aurkeztu behar dituzte
(036 eredua).
Zergatik SALBUETSITA EZ DAUDEN subjektu pasiboak bakarrik egongo dira
matrikulan; udaletxeetan eta Foru Ogasunaren bulegoetan jarriko da jendaurrean,
urtero otsaileko azken hamabostaldian.
Hemendik aurrera, Bilboko Udalak eta Basauriko Udalak ez dute kudeatuko JEZen
matrikula. Beraz, jarduera guztien altak, bajak eta aldaketak Foru Ogasunaren
bitartez izapidetuko dira.

Aldaketak taula honetan azaltzen dira:

Berrikuntzak 036-840 ereduetan
EPAZ MOTA
EGOERA

EREDUA

Alta berria

Salbuetsita

036 alta-eredua (3. eranskin bat
jarduera bakoitzeko)

Alta berria

Salbuetsi gabe

036 alta-eredua (3. eranskinik ez)
+ 840 bat jarduera bakoitzeko

Alta

Jarduera berrien altak Salbuetsita
Jarduera batzuen
EPAZn bajak
Jarduera batzuen
altak eta bajak
Erabateko baja

036 aldaketa-eredua, 3. eranskin
bat jarduera bakoitzeko

Salbuetsita

036 aldaketa-eredua, 3. eranskin
bat jarduera bakoitzeko

Salbuetsi gabe

840 jarduerako + (*)

Salbuetsita

036 baja-eredua

840 eredu bat jarduerako
bakoitzeko 036 baja-eredua

Erabateko baja

Salbuetsi gabe

Aldaketak
salbuespenean

Lehen ez salbuetsita eta
840 jarduerako
orain salbuetsita

Aldaketak
salbuespenean

Lehen ez salbuetsita eta
840 jarduerako
orain salbuetsita

EPAZ: Enpresaburuen, Profesionalen eta Atxikitzaileen Zentsua.
(*) 036 aldaketa-eredua, zerga-betebehar edo egoeraren bat aldatuz gero.

7.1.4.1 Noiz daude salbuetsita JEZaren subjektu pasiboak?

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006496
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884)
Honako hauek egongo dira zergatik salbuetsita:

1. Estatua, Euskal Herriko autonomia-elkartea, Bizkaiko herrialde historikoa eta udalerakundeak, baita euren administraziozko erakunde autonomoak ere.
2. Nazioarteko itunenak edo hitzarmenenak direla bide, salbuespena aplikagarri zaien
subjektu pasiboak.
3. Gizarte Segurantzaren eta indarreko legeen arabera eratutako mutualitate eta
montepioen erakunde kudeatzaileak.
4. Ikerketa-alorreko herri-erakundeak, Estatua, Euskal Herriko autonomia-elkarte
batzuk: e) Gorputz, adimen eta zentzumen urrikoen aldeko irabazi-asmorik gabeko
elkarte eta fundazioak.
5. Gurutze Gorria eta araubidez zehazten diren erakunde berdinesgarriak.
6. Beren jarduerari zerga hau garatzen den lehen bi zergaldietan ekiten dioten subjektu
pasiboak.
7. Urteko eragiketa-bolumena 2.000.000 eurotik beherakoa duten subjektu pasiboak.

7.1.5 Zentsuan alta ematea jarduera ekonomiko bati. Zer eredu aurkeztu
behar da?
7.1.5.1 JEZen salbuetsita dagoen subjektu pasiboa
(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900003066
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884)

Zerga-egoitza Bizkaian duten pertsona fisikoek eta ERAR erkidegoek, jarduera ekonomikoren
batean jardun nahi badute, alta hartu beharko dute enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen
zentsuan. Horretarako, 036 eredua aurkeztu behar dute, behar den moduan beteta, Bizkaiko Foru
Ogasuneko Zerga Zentsuen Atalean, jarduera benetan abiatu eta hilabeteko epean.
036 ereduaren 3. orrialdean, 60. laukia markatu behar da.

Gero, 3. orrialdean bertan, beheko aldean, PFEZ eta BEZ tributazio-aukerak hautatu behar dira
epigrafe bakoitzerako.

Horrez gainera, 3. zenabakiko eranskin bana bete beharko da jarduera edo lokal bakoitzeko.
Adibidez, taberna-jardueran diharduen pertsona fisiko batek, 1/67320 epigrafean bi lokalengatik
036 eredu bakarra aurkeztuko luke, 3. orrialde batekin non PFEZ edo BEZa aukeratuko bailuke
taberna epigrafeagatik, eta 3 zenabakiko eranskin bi, jarduera hori zein lokaletan egiten duen
adierazteko.

Une horretatik aurrera, euren zerga-egoerako aldarazpen guztiak jakinarazi beharko dituzte,
jarduera eta lokal berriei alta eman, zergen arloko obligazio berriak jakinarazi, eta abar, zentsuko
aitorpeneko ALDARAZPENAK atalaren bidez.

-

Zentsuan altan dauden bitartean, kasuan kasu egokiak izango diren zergabetebeharrak mantenduko dituzte.
BAJA emango zaie zentsuan azken jarduera ekonomikoa uzten dutenean.

036 eredua inprimakia:
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/ereduak/Argitaratu/036Eus.pdf?ha
sh=6ba61c4b8d2aad72e49adde79d97200e
036 eredua egiteko jarraibideak:
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/ereduak/Argitaratu/036EusInst.PD
F?hash=1d9eae119c939d1a3407f89ae6966fdf
036/037 ereduen laguntzarako programaren esteka:
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2881

7.1.5.2 JEZen salbuetsita ez dagoen subjektu pasiboa

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000754
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884)
840 eta 036 ereduak aurkeztu behar dituzte.
•

•

Zergako matrikulako altak, bajak edo aldaketak jakinarazi beharko dituzte 840
ereduaren bidez.
o Alta-aitorpena. Edozein jarduera ekonomiko hasten dutenean aurkeztuko da,
nahiz eta hori hasieragatik salbuetsita egon; halaber, edozein salbuespen
aplikatzen dutenek ere aurkeztu beharko dute, horien aplikaziorako
baldintzak betetzen ez dituztenean. Kasu horretan, zergaren obligazioa
dagoen urtearen aurreko abenduan aurkeztuko da aitorpena.
o Baja-aitorpena. Edozein jarduera ekonomiko uzten dutenean aurkeztuko da;
gauza bera gertatuko da matrikulan sartuta daudenen eta salbuespenen bat
aplikatzeko baldintzak eskuratzen dituztenen kasuan. Horrelakoetan,
zergaren obligazioa salbuesten den urtearen aurreko abenduan aurkeztuko
da aitorpena.
Hori ez ezik, 036 eredua aurkeztu beharko dute:
o ALTA jasoko dute zentsuan jarduera hasi aurreko lehen jarduera ekonomikoa
hasten dutenean eta/edo hori era eragingarrian hasten dutenean.
o Une horretatik aurrera, euren zerga-egoerako aldarazpen guztiak jakinarazi
beharko dituzte (zergen arloko obligazio berriak, etab.), zentsuko
aitorpeneko ALDARAZPENAK atalaren bidez.
o Zentsuan altan dauden bitartean, kasuan kasu egokiak izango diren zergabetebeharrak mantenduko dituzte.
o BAJA emango zaie zentsuan azken jarduera ekonomikoa uzten dutenean.

840 eredua inprimakia:
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/ereduak/Argitaratu/840EurBil.pdf
?hash=af904a6149e86010151191a43de44111
840 eredua jarraibideak:

http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/ereduak/Argitaratu/840EurBilInst
.pdf?hash=8329b86dc32207a61e41ed28e1bfa8e2

7.1.6 Zer tarifa dagozkio nire jarduerari?

Jarduera bakoitzari zer tarifa dagozkion jakiteko, zergari buruzko Foru Araura jo beharra
dago (2/1992 Foru Dekretu Arau-emailea, martxoaren 17koa, Ekonomi Jardueren gaineko
Zergari buruzko ekainaren 30eko 6/1989 Foru Arauaren Testu Bategina onesten duena:
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/eu_2_1992.
pdf?hash=42966414c169ffb8a0e5e47cd93301b4&idioma=EU).
JEZagatik ordaindu beharreko kuota kalkulatzeko, kontuan hartzen dira Foru Arauan
(1/1991 Arauemate Foru Dekretua, apirilaren 30ekoa, Ekonomi Jardueren gaineko Zergako
Tarifak
eta
Jarraipidea
onesten
dituena:
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/eu_1_1991.
pdf?hash=2c432110663cb51528efd8d8f3fc854b&idioma=EU) eta zergaren Ordenantza
Fiskal Arautzailean aurreikusten diren tarifak, koefizienteak, indizea eta hobariak.
Aurrekoari probintzia-errekargua delakoa gehitu behar zaio.
Adibidea: Durangoko tarifak, koefizienteak, indizea eta hobariak: http://www.durangoudala.net/portalDurango/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11987_1.pdf; edota
Mungiakoak: https://www.mungia.eus/documents/10965/c88cf904-1843-40c5-967a16d4c62d5d35
JEZaren kuota, betiere ez badago jardueraren hasieragatik edo eragiketa-bolumenagatik
salbuetsita, epe hauetan ordainduko da:
Oro har:
•

Urriaren 1etik azaroaren 10era. Azken hori jaieguna bada, hurrengo lehen
lanegunean amaituko da epea.

Kasu berezian:
•

•

Alta-aitorpenaren aurkezpenaren kasuan, JEZaren kuota alta-aitorpena aurkeztu
ondoren jakinaraziko da, eta ordainketaren epea jakinarazpenean adierazten dena
da.
Hurrengo urtetik aurrera, ordaintzeko epea oro har aplikatzen dena izango da, aurrez
aipatutakoa.

JEZaren kuotaren ordainketa-lekua honako hau izango da:
•

Edozein entitate laguntzailetan edo udalak adierazitako lekuan.

Nahi baduzu, JEZaren ordainagiria helbidera dezakezu.

7.2 Beste pauso batzuk, Ogasun eta Gizarte Segurantzakoak ez direnak
(https://www.lanbide.euskadi.eus/enplegua/-/informazioa/enpresa-bat-sortzeko-era-7/)

7.2.1 Lantokiaren irekiera jakinaraztea

Lantoki bat ireki behar dutenek edo aldaketa, zabalkuntza edo eraldaketa garrantzitsuak
egin ondoren jarduera berriro hasten duten enpresek egin behar dute.
Aurkeztu beharreko dokumentuak: eredu ofizialaren lau ale, enpresaren datuekin,
lantokiko datuekin, plantillaren datuekin, garatzen den jardueraren datuekin.
Epea: jarduera hasi edo berriro hasi eta hurrengo 30 egunak.
Lekua: Lan, Gizarte Segurantza eta Gizarte Gaietako Probintzia Zuzendaritza.

7.2.2 Bisita-liburua eskatzea

Bisita-liburua derrigorrezkoa da enpresa guztientzat, nahiz eta ez eduki beren konturako
langilerik; lan-ikuskapenik egonez gero, aurkeztu egin behar da.
Epea: jarduera hasi aurretik.
Lekua: Lan, Gizarte Segurantza eta Gizarte Gaietako Probintzia Zuzendaritza. Gaur egun,
bisita-liburu elektronikoan alta emateko aukera dago.

7.2.3 Baimenak ematea

Honako urrats hauek derrigorrez bete behar dira, lokal bat irekitzeko, lokal batean obrak
egiteko edo lokalaren titulartasuna edo jarduera aldatzeko. Aipatutako kasuetako batean
ez bazaude, ez da beharrezkoa urratsak betetzea. Hala ere, lokal bat irekitzera bazoaz, hasi
aurretik lokalak zuk nahi duzun negozioa hartzeko baldintzak betetzen ote dituen galdetu
beharko duzu udalan
I.
•
•

Jardueren eta instalazioen baimena (irekiera)
Beharrezkoa da enpresa-jarduera garatzeko erabiliko den establezimendua
irekitzeko.
Bi baimen mota daude, garatuko den jardueraren arabera. Jarduera «ez-kaltegarria»
izan daiteke (ez dute eragozpenik edo kalterik eragiten, eta lortzeko errazagoak eta
merkeagoak dira), edo jarduera «sailkatua» izan daiteke (gogaikarriak,
osasungaitzak, kaltegarriak eta arriskutsuak izan daitezke, eta, ondorioz, lortzeko
zailagoak eta garestiagoak ere badira).
a. Jarduera sailkatua bada aurkeztu beharreko dokumentuak:
•
•
•

•
•

Eskaeraren udal-formularioa.
Bizilagun mugakideen zerrenda.
Instalazioen proiektu teknikoa. Eskumeneko teknikariak sinatuko da eta
dagokion Elkargo Ofizialaren eta Zuzendaritza Fakultatiboaren oniritzia
edukiko du.
EJZren altaren fotokopia.
Adibidea, Bilboko Udala:
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Procedimiento_FA&cid=127910135
8914&language=eu&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Procedimiento_FA%

2FBIO_Procedimiento&anclaServ=aB25&rutaCatServ=3003408020,3003
861672
b. Jarduera ez-kaltegarria bada, aurkeztu beharreko dokumentuak:
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Eskaeraren udal-formularioa.
NANaren fotokopia, eratze-eskritura eta IFK, pertsona fisikoa ala
sozietatea izan.
Oineko eta sekzioko planoak, ahalik eta zehatzenak.
Lokala kokatzen den kaleen planoa.
Lokalak eraikineko gainerako lokalen kokapenarekiko duen kokapenaren
planoa.
Higiezinaren jabetza-eskritura edo errentamendu-kontratua, udaletxeak
eskatzen badu.
Epea: lokala ireki aurretik; baimena eman eta gero, hurrengo sei
hilabeteetan hasi behar du.
Lekua: Udaleko Hirigintza Saila.

Obra-baimena
•

Beharrezkoa da lokal, nabe edo establezimendu batean edozein obra egiteko.
Hortaz, lokal bat ireki behar ez bada, edo obrarik egin behar ez bada, ez da
beharrezkoa izango.
Aurkeztu beharreko dokumentuak:
•
•
•
•
•

Eskaeraren udal formularioa.
Eskumeneko teknikariak sinatua egongo da, eta dagokion Elkargo Ofizialaren
eta Zuzendaritza Fakultatiboaren oniritzia edukiko du.
Eskatzailearen NANa, pertsona fisikoa bada, eta ahaldunaren IFK eta NANa,
sozietateak badira.
Epea: obrak egin aurretik; baimena eman eta gero, hurrengo sei hilabeteetan
hasi behar du.
Lekua: Udaletxeko Hirigintza Saila.

Prozedura administratibo hauek guztiak era koordinatu batean jarri behar dira abian.
Zenbait jarduerak jendaurreko publizitate-tramitea egitera behartuta daude. Udalak
egingo badu ere, baimena eskuratzeko epeak luzatu egiten dira. Ekintzaile askok ondo
dakitenez, tramitazio-kontu hauek neke eta eta atzerapen handiak sortu ohi dituzte.

7.3 Nola aurkeztu aitorpenak Ogasunean

(http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9156&idioma=EU
&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|5346|9156)
Aurkezpen arrunta

1. Paper euskarrian. BFAren foru-aginduen bidez onetsitako inprimakiak erabili behar
dira. Toki hauetan eskura daitezke:
o Ogasun eta Finantza Sailaren Bilboko bulegoetan (Inprimakiak saltzeko Saila).
o Lurralde-bulegoetan: Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Durango, Gernika,
Getxo, Mungia eta Portugalete.
o BFAren www.bizkaia.eus webgunean (Ogasuna eta Finantzak, zerga-ereduen
inprimakiak).
2. Tabacalera enpresaren saltokietan (estankoak). Ordenagailuz zuzenean irakur
daitekeen euskarria. Mota: CD-R, DVD-R eta DVD+R.
3. Laguntza-programak. Zerga eredu batzuk betetzeko laguntza-programak doan
eskuratu daitezke www.bizkaia.eus webgunean.
Aurkezpen telematikoa. BizkaiBai zerbitzuaren bidez aurkez daitezkeen ereduak
Zergen inguruko agiriak BFAren webgunearen bidez aurkez daitezke. Batzuk nahitaez aurkeztu
behar dira sistema honen bidez. BizkaiBai zerbitzuaren bidez aurkez daitezkeen ereduak:
•

•

•

20R eredua. Bat-egiteen, zatiketen, aktibo-ekarpenen, balore-trukeen, aktiboaren
eta pasiboaren lagapen osoaren, eta Europako sozietate edo kooperatiba-sozietate
baten egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzearen
zerga-araubide berezia aplikatzeko jakinarazpena. Nahitaez, telematikoki.
034 eredua. Telekomunikazio-, irrati- eta telebista-zerbitzuei nahiz baliabide
elektronikoez egiten diren zerbitzuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan aplikagarriak
zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo uzteko
aitorpena egitekoa. Nahitaez, telematikoki.
036 eredua. Enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen zentsuko alta, aldaketa
eta baja-aitorpena. Eredu hau ezin da aurkeztu telematikoki honako kasu hauetan:
o IFZ eskatzen denean (13, 17, 18, 19 laukiak).
o Enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuko baja-aitorpena, horrekin
batera azkentze, desegite, irenspen, egoitza-aldaketa edo antzeko gertaera
baten eskritura aurkezten bada.
o PFEZen errenta-eratxikipenaren araubidean (zenbatespen objektiboa edo
zuzeneko zenbatespen erraztua) edo BEZaren araubide berezi erraztuan edo
nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubidean dagoen erakunde
bateko partaideen ukoa (PFEZ: 35, 36, 37, 38, 39 eta 40. laukiak; BEZ: 45 eta
48 laukiak).
Telematikoki aurkeztu behar da nahitaez 342/2008 Foru Aginduan ezarritako
kasuetan (zergapeko jakin batzuk) eta hileko itzulketen erregistroarekin lotutako
autolikidazioetan.

•

•
•

037 eredua. Enpresaburuek eta profesionalek (pertsona fisikoak) zentsua aldatzeko
aurkeztu beharreko aitorpena. Telematikoki aurkeztu behar da nahitaez 342/2008
Foru Aginduan ezarritako kasuetan (zergapeko jakin batzuk) eta hileko itzulketen
erregistroarekin lotutako autolikidazioetan.
043 E eredua. Jokoaren gaineko zerga. Bingo elektronikoa. Nahitaez, telematikoki.
043 G eredua. Makina edo aparatu automatikoetako Jokoaren gaineko Tasaren
errekargua.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

043 M eredua. Makina edo aparatu automatikoetako Jokoaren gaineko Tasa.
043 J eredua. Joko-jardueren gaineko Zerga, urteko edo urte anitzeko jardueren
kasuan. Autolikidazioa. Nahitaez telematikoki.
048 eredua. Apustuetako Jokoaren gaineko Zerga Tasa.
100 eredua. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Nahitaez, telematikoki.
110 eredua. PFEZ - Lanaren etekinen, lanbide eta enpresa-jardueren etekinen eta
sarien etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak.
111 eredua. PFEZ - Lanaren etekinen, jarduera ekonomiko batzuen etekinen eta
sarien etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Enpresa handiak.
115 eredua. Hiriko ondasun higiezinak errentatuta lortutako etekinen gaineko
atxikipenak eta konturako sarrerak.
117 eredua. Talde-inbertsioko erakundeen akzioak eta partaidetzak eskualdatuta
lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak.
123 eredua. Higigarrien kapitalaren etekin jakin batzuen eta beste errenta jakin
batzuen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak (banku-kontuetakoak salbu).
124 eredua. Besteren kapitalak jaso eta erabiltzearen adierazgarri diren edonolako
aktiboak eskualdatu, amortizatu, ordaindu, trukatu edo bihurtzetik sortutako
errenten eta kapital higigarriko etekinen gainean, kontura egindako atxikipenak eta
sarrerak. Nahitaez, telematikoki.
126 eredua. Mota guztietako finantza-erakundeetan (finantza aktiboen eragiketetan
oinarritutakoak barne) ezarritako kontuetatik sortutako higigarrien kapitalaren
etekinen gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak (banku-kontuak).
Nahitaez, telematikoki.
128 eredua. Kapitalizazio-eragiketen eta bizi- edo elbarritasun-aseguruen kontratuen
ondoriozko higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta konturako
sarrerak. Nahitaez, telematikoki.
130 eredua. PFEZ - Enpresaburu eta profesionalak: zatikako ordainketak.
140 eredua. Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua, aitorpen informatiboa.
Nahitaez, telematikoki.
180 eredua. Hiriko ondasun higiezinak errentatuta edo azpierrentatuta lortutako
etekinen gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena. Nahitaez
telematikoki, otsailaren 5eko 342/2008 Foru Aginduan ezarritako kasuetan.
182 eredua. Emariei, ekarpenei eta baliatzeei buruzko aitorpen informatiboa.
184 eredua. Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeek aurkeztu beharreko
urteko aitorpen informatiboa.
187 eredua. Talde-inbertsioko erakundeen akzioak eta partaidetzak eskualdatuta
lortzen diren errenten edo ondare irabazien gaineko atxikipenen eta konturako
sarreren aitorpen informatiboa eta urteko laburpena. Nahitaez telematikoki,
342/2008 Foru Aginduan ezarritako kasuetan.
188 eredua. Kapitalizazio-eragiketen eta bizi- edo elbarritasun-aseguruen kontratuen
ondoriozko higigarrien kapitalaren errenten edo etekinen gaineko atxikipenen eta
konturako sarreren urteko laburpena. Nahitaez, telematikoki.
190 eredua. Lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko
atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena.
193 eredua. Higigarriaren kapitalaren zenbait etekinen eta errenta batzuen gaineko
atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpen arrunt eta erraztua.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

200 eredua. Sozietateen gaineko Zerga eta EEEZ (establezimendu iraunkorrak).
Nahitaez telematikoki, otsailaren 5eko 342/2008 Foru Aginduan ezarritako kasuetan.
216 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek lortutako etekinen
gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak.
218 eredua. Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergaren konturako zatikako ordainketa (enpresa handiak). Nahitaez, telematikoki.
220 eredua. Sozietate-taldeen ordainketa-araubidea. Nahitaez telematikoki,
otsailaren 5eko 342/2008 Foru Aginduan ezarritako kasuetan.
221 eredua. Zerga geroratuen aktiboak Zerga Administrazioaren aurrean kreditu
galdagarri bilakatzeagatiko ondare-prestazioaren autolikidazioa.
222 eredua. Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergaren konturako zatikako ordainketa. Nahitaez, telematikoki.
230 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuen gaineko karga bereziari dagozkion
atxikipenak eta konturako sarrerak. Nahitaez, telematikoki.
303 eredua. BEZaren autolikidazioa. Nahitaez telematikoki, otsailaren 5eko 342/2008
Foru Aginduaren ezarritako kasuetan, eta hileko itzulketen erregistroarekin lotuta
daudenak.
308 eredua. Itzulketen eskaera, BEZaren lantzean behingo subjektu pasiboentzat eta
baliokidetasun-errekarguaren araubide berezian daudenentzat. Nahitaez
telematikoki, otsailaren 5eko 342/2008 Foru Aginduaren ezarritako kasuetan.
309 eredua. BEZaren autolikidazioa, aldizkakoa ez dena.
310 eredua. BEZaren araubide erraztua.
322 eredua. Erakunde taldeen BEZaren hileko autolikidazioa. Banako eredua.
Nahitaez telematikoki.
340 eredua. BEZaren erregistro-liburuetan jasotzen diren eragiketei buruzko
aitorpen informatiboa. Nahitaez telematikoki.
345 eredua. BGAE, pentsio-plan, sistema alternatibo, gizarte-aurreikuspeneko
mutualitate, bermatutako aurreikuspen-plan, aurrezpen sistematikorako banakako
planen, enpresen gizarte-aurreikuspeneko planen eta menpekotasun-aseguruen
urteko aitorpena.
347 eredua. Hirugarrenekin urtean egindako eragiketen aitorpena. Nahitaez
telematikoki, subjektu pasibo batzuentzat.
349 eredua. Batasunaren barruko eragiketen laburpen-aitorpena.
353 eredua. Erakunde taldeen BEZaren hileko autolikidazioa. Eredu agregatua.
Nahitaez, telematikoki.
368 eredua. Telekomunikazio-, irrati- eta telebista-zerbitzuei nahiz baliabide
elektronikoez egiten diren zerbitzuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan aplikagarria
zaien araubide bereziaren autolikidazioa. Nahitaez, telematikoki.
390 eredua. Azken autolikidazioa. Aitorpena (bakarrik erakunde multzoak eta HIEan
inskribatutako subjektu pasiboak). Nahitaez telematikoki, otsailaren 5eko 342/2008
Foru Aginduan ezarritako kasuetan.
391 eredua. BEZaren urteko autolikidazioa. Araubide erraztua. Nahitaez
telematikoki, otsailaren 5eko 342/2008 Foru Aginduaren ezarritako kasuetan.
410 eredua. Kreditu-erakundeetako Gordailuen gaineko Zergaren konturako
ordainketa. Nahitaez, telematikoki.
411 eredua. Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zergaren autolikidazioa.
Nahitaez, telematikoki.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

430 eredua. Aseguru Primen gaineko Zergaren autolikidazioa.
480 eredua. Aseguru Primen gaineko Zergaren urteko laburpena.
503 eredua. Zerga bereziak. Bide-agiri erraztua.
510 eredua. Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. EBeko gainerako lurraldeetako
jasotze-eragiketen aitorpena.
512 eredua. Hidrokarburoen gaineko Zergaren bigarren tarifa izan dezaketen
produktuen hartzaileen urteko zerrenda. Nahitaez, telematikoki.
522 eredua. Zerga Berezien Arautegiko 108 ter artikuluan aipatzen diren produktuen
hiru hileko gaztigua. Nahitaez, telematikoki.
524 eredua. Eskaera: Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zergaren itzulketa.
Nahitaez, telematikoki.
525 eredua. Batasunaren barruko larrialdiko bide-agiria. Nahitaez, telematikoki.
548 eredua. Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Jasanarazitako kuoten aitorpena.
Nahitaez telematikoki.
553 eredua. Ardoaren eta Edari Hartzituen gaineko Zerga. Fabrika eta zergabiltegietako mugimenduen hiruhilekoko laburpena.
554 eredua. Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zerga. Alkohol-fabrika eta
zerga-biltegietako eragiketen aitorpena.
555 eredua. Bitarteko Produktuen gaineko Zerga. Fabrika eta zerga-biltegietako
eragiketen aitorpena.
557 eredua. Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zerga. Eratorritako edarien
fabrika eta zerga-biltegietako eragiketen aitorpena.
558 eredua. Garagardoaren gaineko Zerga. Garagardo-fabrika eta zerga-biltegietako
eragiketen aitorpena.
560 eredua. Elektrizitatearen gaineko Zerga. Nahitaez, telematikoki.
561 eredua. Garagardoaren gaineko Zerga. Nahitaez, telematikoki.
562 eredua: Bitarteko Produktuen gaineko Zerga. Nahitaez, telematikoki.
563 eredua. Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zerga. Nahitaez telematikoki.
566 eredua. Tabakogaien gaineko Zerga. Nahitaez, telematikoki.
570 eredua. Hidrokarburoen gaineko Zerga. Hidrokarburoen fabrika eta zergabiltegietako eragiketen aitorpena.
572 eredua. Eskaera: Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketa. Nahitaez,
telematikoki.
576 eredua. Garraiobide Batzuen gaineko Zerga Berezia.
580 eredua. Tabakogaien gaineko Zerga. Tabakogaien fabrika eta zerga-biltegietako
eragiketen aitorpena.
581 eredua. Hidrokarburoren gaineko Zerga. Nahitaez, telematikoki.
582 eredua. Hidrokarburoen gaineko Zerga: produktuak beste autonomia-erkidego
batera edo beste lurralde historiko batera berrigortzeagatik egin beharreko
erregularizazioa. Nahitaez, telematikoki.
583 eredua. Sortutako energia elektrikoaren balioaren gaineko Zerga. Autolikidazioa
eta zatikako ordainketak. Nahitaez, telematikoki.
586 eredua. Berotegi-efektuko gas fluordunen eragiketen urteko laburpenaitorpena. Nahitaez telematikoki.
587 eredua: Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko Zerga autolikidazioa.
Nahitaez telematikoki.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

588 eredua. Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zerga.
Autolikidazioa jarduera urtarriletik urrira bitartean uzteagatik. Nahitaez,
telematikoki.
591 eredua. Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zerga.
Zergadunekin egindako eragiketen urteko aitorpena. Nahitaez telematikoki.
600 eredua. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko
Zerga.
603 eredua. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko
Zergaren barruan, ondasun higigarri erabilien eskualdaketen autolikidazioa.
610 eredua. Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga. Kreditu-erakundeek
negoziatutako agiriak. Nahitaez, telematikoki.
615 eredua. Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga. Kanbio-egintza dakarten
agiriak eta agindura endosa daitezkeenak. Nahitaez telematikoki.
621 eredua. OE-EJD - norbanakoen artean egindako garraiobide erabili jakin batzuen
salerosketaren autolikidazioa.
650 eredua. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Oinordetzak.
652 eredua. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Bizitza Aseguruen Polizak.
714 eredua. Ondarearen gaineko Zerga. Nahitaez, telematikoki.
720 eredua. Atzerrian diren ondasun eta eskubideei buruzko aitorpen informatiboa.
Nahitaez. telematikoki.
782 eredua. Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetan partaidetzak eskuratzeko
gordailuei buruzko urteko informazio-aitorpena.
840 eredua. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: alta, aldaketa edo baja aitorpena.
848 eredua. JEZ - Eragiketen bolumenaren berri ematea.
KZZ eredua. Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien kuota zentralizatuen
banakapenaren aitorpena (hidrokarburoak izan ezik).
KZA eredua. Hidrokarburoen gaineko Zergaren kuota zentralizatuen banakapenaren
aitorpena.

Zerbitzu honen bidez egin ahal izateko «BizkaiBai edo IZENPE txartela» behar da, Bizkaiko
Foru Ogasun honek www.bizkaia.eus orrian zehaztutako baldintzak betez edota 901 502
000 telefonora deituz lortzen dena.
2008ko uztailaren 1etik aurrera (342/2008 Foru Araua, otsailaren 5ekoa) aitorpen eta
autolikidazio guztien aurkezpena, bai eta agiri guztien eskaera ere, BizkaiBai sistemaren
egin beharko dira.
Foru Arauan ezarritakoa honako zergadune hauei aplikatuko zaie:
1. Pertsona juridikoak, erakundeak eta Sozietateen gaineko Zergaren zergadun guztiak,
beren jardunean besteren konturako zenbat langile erabiltzen dituzten gorabehera.
Sozietateen gaineko Zergaren autolikidazioa aurkezteko betebeharra izan edo ez,
edozein forma juridiko duten erakundeak (fundazioak, elkarteak, irakaskuntzaerakundeak, erlijio-erakundeak, udalak, mankomunitateak, partzuergoak, etab.) eta
gainontzeko erakunde publikoak aurreko paragrafoan jasota daudela ulertuko da.
2. Hirugarrenen izenean BizkaiBai sistemaren bidez telematikoki jarduteko baimena
dutela, zerga-aholkulari gisa aritzen diren profesionalak.

3. Aurreko ekitaldian besteren konturako hamar enplegatu edo gehiago eduki dituzten
pertsona fisikoak, ondasun erkidegoak eta sozietate zibilak.
Aurreko paragrafoan aipatutako besteren konturako enplegatuen kopurua kontuan
hartzeko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ziozko atxikipenen eta konturako
sarreren urteko laburpenaren 190 ereduan (azaroaren 30eko 2994/2007 Foru Aginduaren
bidez onetsia) ageri diren identifikazio fiskaleko zenbaki desberdinak zenbatuko dira.
Aitorpenak eta autolikidazioak telematikoki aurkezteko, aurkezpen modu hori arautzen
duten foru-arauak jarraituko dira.
Aitortzailea, edo beraren izenean zerga-aholkulari gisa telematikoki jarduteko
baimendutako profesionala, BizkaiBai zerbitzuaren erabiltzailea izan behar da. Foru-agindu
honetan xedatutakoa eragotzi gabe, ondoren aipatuko ditugun autolikidazioak nahitaez
aurkeztu behar dira telematikoki, nahiz eta aitortzailea hamar enplegatutik behera dituen
pertsona fisikoa izan:
1.
2.
3.
4.
5.

560 eredua. Elektrizitatearen gaineko Zergaren autolikidazioa.
561 eredua. Garagardoaren gaineko Zergaren autolikidazioa.
562 eredua. Tarteko Produktuen gaineko Zergaren autolikidazioa.
563 eredua. Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zergaren autolikidazioa.
566 eredua. Tabakogaien gaineko Zergaren autolikidazioa.

NON AURKEZTU
Norberak egindako aitorpenaren emaitza positiboa bada, zenbatekoa honako hauetan sar daiteke:
•
•
•
•

Foru Ogasunaren Bilboko Kutxa.
Banku elektronikoaren bidez.
Banku-helbideratzearen bidez.
Erakunde laguntzaileak.

Banku elektronikoaren bidez
•
•
•
•
•
•

0049 BANCO SANTANDER S.A.
0128 BANKINTER S.A.
0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
2095 KUTXABANK S.A.
2100 CAIXABANK S.A.
3035 CAJA LABORAL POPULAR, COOP. CDTO. LTDA.

Eusko Jaurlaritzaren Ordainketa Pasabidearen erakunde laguntzaileak:
•
•
•
•
•

BANCO SANTANDER S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
KUTXABANK S.A.
CAIXABANK S.A.
CAJA LABORAL POPULAR COOP DE CREDITO

•
•
•
•
•

BANKOA S.A.
BANKIA S.A.
BANCO DE SABADELL S.A.
BANCO POPULAR S.A.
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOP LTDA DE CRÉDITO

Banku-helbideratzearen bidez
Foru Ogasunak urtero bankuek, aurrezki-kutxek eta kreditu-kooperatibek aitortutako zergadunen
titulartasunpeko kontuak gaitzen ditu Internet bidez aurkeztutako autolikidazioak bankuan
helbideratzeko.
Baldin eta zergadun batek BizkaiBain gaitu gabe dagoen kontu bat badu eta bere aurkezpena
horretan helbideratu nahi badu, modu telematikoan alta eman dezake (BizkaiBain) edo kontuaren
titulartasunari buruzko bankuaren jatorrizko ziurtagiria aurkeztu. Berehala alta emango zaio eta,
ondorioz, une horretatik aurrera kontu horrekin jardun ahal izango du Interneten. Bertaratuta egin
daiteke (horrela eginez gero jatorrizko kartila ere aurkez daiteke, titularra agertzen dena) edo
bestela postaz, mezua honi bidalita:
Bizkaiko Foru Ogasuna
Erregistroa Atala
Basurtuko Kaputxinoak, 2. zk. 48013 Bilbo
Ordainketa leihatilan, ordainagiriaren bidez
Erakunde laguntzaileetatik edozeinetan. Gaur egun, honako hauek dira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0019 DEUTSCHE BANK, SAE.
0030 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
0049 BANCO SANTANDER S.A.
0075 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
0081 BANCO DE SABADELL S.A.
0125 BANCOFAR S.A.
0128 BANKINTER S.A.
0130 BANCO CAIXA GERAL S.A.
0138 BANKOA S.A.
0149 BNP PARIBAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA
0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
0186 BANCO MEDIOLANUM S.A.
0216 TARGOBANK S.A.
0239 EVO BANCO S.A.
2038 BANKIA
2080 ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.
2085 IBERCAJA BANCO SAU
2095 KUTXABANK S.A.
2100 CAIXABANK S.A.
3008 CAJA RURAL DE NAVARRA S.COOP. DE CRÉDITO
3035 CAJA LABORAL POPULAR, COOP. CDTO. LTDA.
3183 CAJA DE ARQUITECTOS SDAD COOP. DE CREDITO.

Aitorpenaren emaitza negatiboa edo konpentsatu beharrekoa izanez gero, Foru Ogasunaren
bulegoetan aurkeztu behar da, Bilboko egoitza nagusian zein lurralde-bulegoetan.
Salbuespenak
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpenak, toki hauetan soilik aurkez daitezke:
•
•

Ogasunaren Bilboko bulego zentrala.
Kasuan kasuko jabetza-erregistroko likidazio-bulegoak: Balmaseda, Barakaldo,
Durango, Gernika, Markina, Portugalete eta Santurtzi.

EPEMUGAK
Zergaldia hiru hilekoa bada, hiruhilekoa amaitu eta hurrengo hileko lehen 25 egunetan aurkeztu
behar da.
Zergaldia hilabetekoa bada, hurrengo hileko lehen 25 egunetan aurkeztu behar da. Abuztukoa
irailaren 25era arte aurkez daiteke.
Epemugaren bat jaieguna edo larunbata bada, aurkezteko epealdia hurrengo egun baliodunera
luzatuko da.

8 BILA plataforma eta eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua

Enpresek, beren jarduera normalean, kontabilitatea eraman behar dute, eta bertatik
aterako dute irakasgai honetan ikusiko ditugun zerga batzuk egiteko informazioa; besteak
beste, BEZa eta Sozietateen gaineko Zerga.
Enpresa bakoitzak beraren modura darama kontabilitatea; batzuek merkatuan dauden
software aplikazioetarikoren bat daukate; beste batzuek, Excel orriak erabiltzen dituzte;
beste batzuek eskuz egiten dute, etab. Baina, guztiek bete behar dituzte Ogasunarekin
dituzten betekizunak. Eta hori horrela izan dadin, Ogasunak hainbat baliabide eskuragarri
jarri dizkio zergadunari, horren adibide da, Bila plataforma, PFEZren laguntza-programa
edota Sozietateen gaineko Zergaren laguntza-programa. Guk, irakasgai honetan, hiru
hauek aztertuko ditugu, era laburtuan baino ez bada ere.

8.1 Bila plataforma

(http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/software/bila.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=10259&dpt
o_biz=5&codpath_biz=5%7C3587%7C1933%7C10259 eta Bila plataformaren eskuliburutik
ateratako informazioa).
BILA (Bizkaiko Laguntza Aplikazioa) edozein pertsonak bere ordenagailutik eta gutxieneko
eskakizun batzuk beteta, aitorpena bete eta aurkeztu ahal izateko diseinatu den programa
da. Beraz, BILA plataforma tresna informatiko berria da.
BILA laguntza-programen plataforma berria da. Zerga-aitorpenak egiteko laguntzaprogramen ordez erabiliko da, eta apurka-apurka programa horiek guztiak bertan bilduko
ditu. Horrela, etorkizunean aurkeztu beharreko eredu guztiak edukiko ditu.

BILAk badu ezaugarri bat orain arteko laguntza-programetatik aldentzen duena: eredu eta
ekitaldi askotarako erabil daiteke. Hau da, behin baino ez da instalatu behar; gero, ekitaldi
bakoitzean, aitortzaileak behar dituen zerga-ereduak deskargatu ahal izango ditu
plataformatik.
Bestetik, orain arteko laguntza-programen ezaugarriak eta aurkezteko aukerak mantendu
egiten dira.
Programa honek duen ezaugarri nagusienetariko bat da aitortzaileen datuak zentralizatuta
daudela. Hau da, datu guztiak sartuko direnez plataforman, ez da egongo eredu bakoitzean
berriro idatzi beharrik. Hori dela eta, oso garrantzitsua da aitortzailearen xehetasunen
fitxa.

Gogoan eduki behar da fitxa honetan datuak bilduko direla aurreko urteetako ereduak
sartu ahala. Hau da, ez da ezabatuko lehengo daturik, baizik eta urtean-urtean sartzen
diren datu berriak gehituko dira.
Aurreko ekitaldiko laguntza-programetako datuak berreskura daitezke, berriro eskuz ez
sartu behar izateko. Horretarako «Aurreko ekitaldietako programetako datuak
berreskuratu» hautatu behar da, baina BILA plataforman instalatuta dauden ereduetarako
bakarrik erabil daiteke.
Horri esker, akatsak detektatu daitezke. Adibidez:
•
•

190 ereduan harremanetarako telefonoa 666333666 da; 193 ereduan, aldiz,
666333669 ipini da, oker.
BILAn bildutako 190 ereduko datuak berreskuratzen badira eta gero 193 eredukoak,
bi zenbakiak grabatuko dira aitortzailearen fitxan; elkarren ondoan ikusi eta
okerrekoa ezabatu ahal izango da.

Bestalde, dena plataforma batean bilduta egongo denez gero, leiho batean agertuko dira
baliagarri jartzen diren ereduen abisuak eta haien eta plataformaren beraren
eguneratzeen abisuak; horri esker, ez da egongo web-orrira sartu beharrik ezer berririk
dagoenez ikusteko.

Bila aplikazioaren gainean informazio gehiago nahi baduzue, Egelan «Bila aplikazioaren
eskuliburua».

8.2 Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (140 eredua)

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&IdPublicoMostrar=1222)
Pertsona fisikoek, errentak esleitzeko araubidean dauden erakundeek eta testamentuahalordea erabiltzearen zain dauden jarauntsiek jarduera ekonomikoren bat egiten
badute, liburu bakarra (eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua deiturikoa) eduki eta
gorde behar dute, eta bertan behar bezala identifikatuko dituzte jarduera bakoitzeko
eragiketak.
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua betetzeaz gainera, beren etekina kalkulatzeko
zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate arrunta aplikatzen duten zergapekoek
Merkataritza Kodean xedatutakoarekin bat etorriz arteztu behar dute kontabilitatea;
betiere, gauzaturiko jarduera ekonomikoa merkataritzakoa bada.
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua arteztuz gero, betetzat joko da enpresaburuek,
profesionalek eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren beste subjektu pasibo batzuek
erregistro-liburuak aztertzeko duten betebeharra.

Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua baliabide informatikoen bidez eramango da. Eta,
horretarako, BILA programa dago. Aplikazio informatiko hori izango da 140. eredua
telematikoki aurkeztu ahal izateko tresna bakarra. Hala ere, laguntza-programan modulu
bat jarri da beste programa informatiko batzuetan egindako liburu horietako erregistroak
inportatu ahal izateko; hau da, enpresetan hain ohikoak diren programetan (A3, Sage,
Libra, etab.) dagoen informazioa BILA programara inportatzeko aukera dago.
Nola sortu liburua eta zergapekoari alta eman?
Pertsona fisikoen kasuan
(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900003910
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884):
Bonifacio Haro Arana jaunak (IFZ: 25W; sakelako telefonoa: 666 666 666) jarduera
ekonomiko bi egiten ditu 2018ko urtarrilaren 1etik: batetik, «etxeko tresna elektrikoen
konponketa», 169110 epigrafea; bestetik, «instalazio elektrikoak mota guztietako
eraikinetan», 150412 epigrafea. Indarreko arautegiaren arabera mikroenpresa izateko
baldintzak betetzen ditu; «araubide»horri heldu dio. Jardueren zerga-egoitza: Portugalete,
Samurai 11; posta kodea: 48920. BEZaren araubide orokorrean daude jarduera biak eta
PFEZerako zuzeneko zenbatespen arrunta aplikatzen du bere etekin garbia kalkulatzeko.
Zergapekoak jarduera ekonomiko bi egiten baditu ere, liburu bakar batean identifikatu
behar ditu bietako eragiketak.
Lehenbizi alta eman behar diegu aitortzailearen datuei; horretarako «berria» klikatu behar
da hasierako pantailan.
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua sortu
•
•
•
•

Datu hauek eman behar dira nahitaez:
Identifikazio datuak: IFZ/IFK: 25W Abizenak eta izena edo sozietatearen izena: HARO
ARANA BONIFACIO
Sakelako telefonoa: 666 666 666.
Enpresa mota: Mikroenpresa: lehenetsita agertzen da.

Harremanetarako pertsona:
•

Aitortzailea: lehenetsita agertzen da.

Identifikazio datuak ezarri ondoren jardueraren datuen pantaila agertuko da.
Datuok orduan idatzi ezin badira edo jarduera bati baino gehiagori eman behar bazaio alta,
geroago ezar daitezke pantaila honen bidez:

Menuan hautatu «Jarduerak» eta gero «Gehitu».
Datu hauek eman behar dira nahitaez:
•
•

Epigrafea: 69110 Azalpena: ETXEKO TRESNA ELEK. KONPONKETA
Altaren data: 2018/01/01

•
•
•

Jardueraren egoitza nagusia: Siglak: CL Herri bidea: Samurái Etxearen zk.: 11
Udalerria: Portugalete Posta kodea: 48920 Probintzia: Bizkaia
PFEZ -Et. garbia kalkulatzeko araubidea: Zuz. zenb. arrunta
BEZaren araubidea: Orokorra.

Beste jarduerari alta emateko «Gehitu» klikatu behar da atzera eta gero prozesu osoa
errepikatu.

8.2.1 Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuaren edukia

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900003800
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3 INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD405|7884)
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuan agertu behar dira zergapekoak bere jarduera
ekonomiko guztietan egindako eragiketa ekonomiko guztiak; honela sailkatu behar dira:
•

Sarrerak eta emandako fakturak.
Zergapekoek eragiketa ekonomikoen liburuko sarreren eta emandako fakturen
kapituluan erregistratu behar dituzte euren jarduera ekonomikoan lortzen dituzten
sarrerak eta faktura edo beste frogagiriren bat jasotzea eragiten duten eragiketa
guztiak.

•

Gastuak eta jasotako fakturak.

Zergapekoek eragiketa ekonomikoen liburuko gastuen eta jasotako fakturen
kapituluan erregistratu behar dituzte euren jarduera ekonomikoan egiten dituzten
gastuak eta faktura, aduana-agiria edo beste frogagiriren bat jasotzea eragiten
duten eragiketa guztiak.
•

Jarduerari lotutako ondasunak eta inbertsio-ondasunak.
Lotutako ondasunen eta inbertsio-ondasunen kapituluan zergapekoek egiten duten
jarduerari lotutako ibilgetu materialeko, ibilgetu ukiezineko eta higiezinetako
inbertsioetako elementuak erregistratu behar dira, bai zergadunaren ondasunak,
bai alokatuak, bai jardueran beste titulu edo eskubideren bat dela bide erabiltzen
direnak, behar bezala banakatuta.

•

Batasunaren barruko eragiketa batzuk.

Europar Batasuneko herrialde batetik beste batera ondasunak bidaltzea, edo
jasotzea -haietan lanak eta obrak egiteko edo haiei buruzko peritu-txostenak,
balorazioak edo irizpenak- ezarri behar du enpresak.
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuen adibide batzuk:
a. Sarrerak eta emandako fakturak: zergapekoak BEZaren araubide orokorrean egiten
du bere jarduera. Faktura horren erregistroa: zergapekoak salgai batzuk saldu dizkio
Mari S.A. enpresari (IFK/IFZ: A48766695) eta 150S faktura bidali dio 2018ko
otsailaren 2an; zenbatekoa, guztira: 1.210 €; zerga-oinarria: 1.000 €; jasanarazitako
BEZaren kuota: 210 €.
Salgaien salmentaren faktura bat erregistratzeko, «Sarrerak eta emandako fakturak»
atalera sartu behar da.
Eremu hauek bete behar dira:
•

•

•

Datu orokorrak
o Eragiketa mota: faktura behar duten sarrerak/salmentak/bestelako
eragiketak.
o Erregistro mota: faktura.
o Eragiketa bereziak: (zehaztu gabe).
Identifikazio-datuak (aitortutako/ bezeroarenak eta fakturarenak)
o Aitortutako bezeroaren identifikazio-gakoa: (1) IFZ bati dagokio.
o Aitortuaren IFZ: A48766695.
o Aitortuaren izen-abizenak edo sozietate-izena: MARI SA.
o Fakturaren edo frogagiriaren identifikazioa: 150S.
o Emate-data: 2018/02/02.
Datu ekonomikoak
o Jarduera: 164500 TXIKIZKAKO MERKATARITZA, ARDOA ETA DENETARIKO
EDARIAK.
o KPOko kontua: 700 SALGAIEN SALMENTA.
o Sarreren zenbatekoa: 1.000,00.
o Sarrera PFEZerako: 1.000,00

o
o
o
o

BEZaren oinarria: 1.000,00.
BEZaren tasa: % 21.
Jasanarazitako BEZaren kuota: 210,00.
Fakturaren zenbatekoa: 1.210,00.

a. Gastuak eta jasotako fakturak. Basauriko Gaztelumendi kaleko 13.ean jarduera bat
egiten da; lokala osorik (% 100) dago atxikita jarduerari. 2018ko otsaileko
errentamenduaren fakturaren erregistroa. Inmuebles Elcanok (IFK/IFZ: A95554630)
01/2018 faktura bidali du 2018ko otsailaren 2an, baina 2018ko otsailaren 5ean jaso
du; zenbatekoa, guztira: 726,00 €; zerga-oinarria: 600,00 €; Jasandako BEZaren
kuota: 126,00 €.
Errentamendu-faktura bat erregistratzeko, «Gastuak eta jasotako fakturak» atalera sartu
behar da. Aurretik, gastua jarduerari atxikitako ondasun bati lotuta dagoenez, ondasuna
erregistratuta egon behar da «Jarduerari atxikitako ondasunak eta inbertsio-ondasunak»
kapituluan. Kasu honetan, alokairu-gastua gastu kengarria izango bada, jarduera egiten
den lokalari lotuta egon behar da.
Eremu hauek bete behar dira:
•

•

Datu orokorrak
o Eragiketa mota: faktura duten gastuak/erosketak/bestelako eragiketak.
o Erregistro mota: faktura.
o Eragiketa bereziak: (zehaztu gabe).
Identifikazio-datuak (hornitzailearenak eta fakturarenak)
o Aitortutako hornitzailearen identifikazio-gakoa: (1) IFZ bati dagokio.
o Aitortuaren IFZ: A95554630.
o Aitortuaren izen-abizenak edo sozietate-izena: Inmuebles Elcano.

Fakturaren edo frogagiriaren identifikazioa: 01/2018.
Bidalketa-data: 2018/02/02.
Jasoketa-data: 2018/02/05.
Datu ekonomikoak
o Jarduera: 241100 ARKITEKTOAK KPOko kontua: 621 «Errentamenduak eta
kanonak».
o Ondasuna: Gaztelumendi 13 – lokala.
o Gastuaren zenbatekoa: 600,00.
o BEZaren oinarria: 600,00. BEZaren tasa: % 21. Jasandako BEZaren kuota:
126,00. Fakturaren zenbatekoa: 726,00. BEZaren kuota kengarria: 126,00.
o
o
o

•

Adibide gehiago:
•

•

•

Sarrerak
eta
emandako
fakturak:
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/categoria.asp?IdCategoria=1611&tipos=
1,2,4,6,7,12&IdMostrar=1222&idenlace=28806&idColumna=18214&bEsMenuIzda
=true&Idioma=EU
Gastuak
eta
jasotako
fakturak:
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/categoria.asp?IdCategoria=1613&tipos=
1,2,4,6,7,12&IdMostrar=1222&idenlace=28808&idColumna=18216&bEsMenuIzda
=true&Idioma=eu
Jarduerari
lotutako
ondasunak
eta
inbertsio-ondasunak:
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/categoria.asp?IdCategoria=1611&tipos=

•

1,2,4,6,7,12&IdMostrar=1222&idenlace=28806&idColumna=18214&bEsMenuIzda
=true&Idioma=eu
Batasunaren barruko eragiketa batzuk.

8.2.2 Fakturak eta enpresak

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&dpto_biz=5&IdPublicoMostrar=1343&IdPublicoMostrarAnterior=1322)
Enpresa batek ezin du faktura bat nahi duen moduan egin. Egia da norberak nahi duen
eredua erabil dezakeela; norberak nahi duen itxura eman diezaioke fakturari, baina
mamiak betekizun batzuk izan behar ditu.
Faktura ondasun-ematearen edo zerbitzu-prestazioaren frogagiri bat da.
Enpresaburuek eta profesionalek betebehar hauek dituzte:
•
•
•

Faktura eta haren kopia egitea, beren jardunean ari direla egiten dituzten ondasunemateak eta zerbitzu-prestazioak direla.
Egindako fakturen kopia eta jatorrizkoa gordetzea.
Hartzaile diren eragiketak direla-eta, beste enpresaburu edo profesional batzuek
bidalitako fakturak edo bestelako frogagiriak gordetzea.

Betebehar horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren 4/2013 Foru Dekretuak arautzen ditu. 2013ko
urtarrilaren 1ean jarri zen indarrean dekretu hori, eta hauek dira berritasun nagusiak:
•
•
•
•
•

Faktura sinplifikatua: tiketa desagertzen da.
Fakturak egiteko epea (eragiketaren hartzailea enpresaburua edo profesionala den
ala ez kontuan hartuta).
Ez da fakturarik egin behar aseguruen eta finantza-zerbitzuen prestazioetan,
prestazio horiek salbuetsita daudenean.
Parekatu egiten dira paperean egindako faktura eta faktura elektronikoa.
Fakturazioari buruzko Espainiako arautegia aplikatu behar da mugaz gaindiko
eragiketetan.

Aldaketaren helburu nagusiak honako hauek ziren:
•
•
•

Subjektu pasiboen zama administratiboak arintzea.
Paperezko fakturak eta faktura elektronikoak berdin tratatzea.
Transakzio ekonomikoak erraztea eta agente ekonomikoen segurtasun juridikoa
sendotzea, arloko arautegiaren aplikazioari begira.

Araudi hori ez da askorik aldentzen aurreko arautegian ezarritakotik; funtsean, fakturaziosistemaren oinarrian bi faktura daude: faktura osoa edo arrunta, eta faktura erraztua edo
sinplifikatua, tiketen ordezkoa dena; bultzada sendoa eman zaio fakturazio elektronikoari
(geroago ef4ktur aplikazioaz hitz egingo dugu), eta beste era batera zehaztu da zer den
faktura elektronikoa: formatu elektronikoan ematen eta jasotzen den faktura, enpresajardueran edo jarduera profesionalean erabili ohi diren kudeaketa-kontrolen bidez
bermatua.

8.2.2.1 Faktura osoaren edukia

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005172
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884)
Fakturek eta fakturen kopiek ondoren aipatuko diren datuak eduki behar dituzte, eta
honako baldintza hauek bete behar dituzte beti (horiez gainera, baliteke beste datu eta
baldintza batzuk ere beharrezkoak izatea beste ondorio batzuetarako, eta beste aipamen
batzuk sartu behar izatea), besteak beste:
a. Zenbakia eta, behar denean, seriea. Serie bakoitzeko fakturen zenbakiak
korrelatiboak izan behar dira. Faktura hauek serieka bereizita egin behar dira
nahitaez.
b. Noiz egin den (data).
c. Faktura luzatu behar duenaren eta eragiketaren hartzailearen izen-deiturak
(sozietatea izanez gero, sozietate izen osoa).
d. Faktura egin behar duenak eragiketan erabili duen Identifikazio Fiskaleko
Zenbakia, Espainiako zerga-administrazioak edo Europar Batasuneko beste estatu
batekoak emana.
e. Faktura egin behar duenaren eta eragiketaren hartzailearen helbideak.
f. Eragiketaren deskripzioa. Eragiketaren zerga-oinarria eta zenbatekoa zehazteko
behar diren datu guztiak adierazi behar dira, unitate bakoitzaren prezioa barne
(BEZik gabe), bai eta unitateko prezioan sartuta ez dauden deskontu edo beherapen
guztiak ere.
g. Eragiketei aplikatutako karga-tasa (edo tasak).
h. Jasanarazitako zerga-kuota, egonez gero (bereizita adierazi behar da).
i. Dokumentatzen den eragiketa zer egunetan egin den adierazi behar da, edo,
bestela, aurretik ordaindu bada, faktura egin den egunean ez beste batean,
ordainketa zer egunetan jaso den.
j. Dokumentatzen den eragiketa zergaren kargatik salbuetsita badago, azaroaren
28ko 2006/112/CE Zuzentarauak, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren sistema
bateratuari buruzkoak, ezartzen dituen xedapenen edo Zergari buruzko Legearen
manuen erreferentzia agertu behar da fakturan edo eragiketa salbuetsita dagoela
adierazi.
Faktura osoaren adibidea:

Iturria:
https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/manu-ayerdi-tortilla-nafarcorrupcion/20181204171517234815.html

Iturria:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwislZ
i2LPsAhXEyIUKHV5BDLkQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fsac.irun.org%2Fwebservice
_leer.aspx%3FPXgaJlWPgNvrHX32yCyej7YyJQeAZplkfFOZQU%252F6X%252Bk10OWE6R26n

T%252BWq49SIRmg%252BLcmuXcVRa%252FUdKuuvoqP9U4VPZm%252FK%252Fe20Rwbx
Yb4zl%252BLj9h40pbI%252BA%253D%253D&usg=AOvVaw2Pw4QpuQpP5BH7qlnQOe1q

8.2.2.2 Faktura laburtuaren edukia

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/faq/faq_detalle.asp?Idioma=EU&idregistro=900004626
&Tem_Codigo=7884)
Faktura erraztuen edukia:
a. Zenbakia eta, behar denean, seriea. Serie bakoitzeko fakturen zenbakiak
korrelatiboak izan behar dira. Faktura erraztuak serieka bereizita egin daitezke kasu
hauetan:
o
o
o
o
o

Eragiketak establezimendu batean baino gehiagotan egiten direnean.
Era askotako eragiketak egiten direnean.
Hartzaileek edo hirugarrenek eginak.
Zuzentzaileak.
Urte batean faktura osoak eta faktura erraztuak eginez gero, mota
bakoitzekoak serie batean bereizi behar dira.

b. Data (noiz egin den).
c. Eragiketaren data (noiz egin den ordainketa aurreratua), faktura egin den egun bera
ez bada.
d. Egilearen IFZ eta izen-deiturak, edo sozietate-izena.
e. Emandako ondasunen edo egindako zerbitzuen identifikazioa.
f. Aplikatutako zerga-tasa eta, behar denean, «BEZ barne» esakunea (fakturako
eragiketa guztiek ez badute zerga-tasa bera jasaten, bakoitzaren zerga-oinarria
zehaztu behar da).
g. Kontraprestazioa, guztira.
h. Faktura erraztua beste bat zuzentzeko egiten bada, zuzendutakoaren erreferentzia.
i. Behar den kasuetan, honako datu hauek:
o
o
o
o
o

o

Salbuetsitako eragiketetan, arautegiaren erreferentzia edo salbuespenaren
aipua.
Esakune hau: «Hartzailearen fakturazioa».
Esakune hau: «Subjektu pasiboaren inbertsioa».
Esakune hau: «Bidaia agentzien araubide berezia».
Esakune hauetako bat: «Ondasun erabilien araubide berezia», «Artelanen
araubide berezia» edo «Antzinateko objektuen eta bilduma-objektuen
araubide berezia».
Esakune hau: «Kutxa-irizpidearen araubide berezia» (2014-4-1etik aurrera).

Eragiketaren hartzailea enpresaburua edo profesionala bada, faktura erraztua egiten
duenak datu hauek ere ezarri behar ditu:
j.

Hartzailearen IFZ eta egoitza, eta jasanarazitako kuota.

Faktura erraztuaren adibidea:

8.2.2.3 Nork egin behar du faktura

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004624
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884)
Honako kasu hauetan, faktura nahitaez egin behar da:
1. Hartzailea enpresaburua edo profesionala bada.
2. Hartzaileak eskatzen badu zergen arloko eskubide bat baliatzeko.
3. Eragiketa kargatik salbuetsitako Batasunaren barruko ondasun-ematea edo
esportazioa bada, zergarik gabeko dendetakoak izan ezik.
4. Zerga aplikatzen den lurraldean egiten diren zerga berezien kargapeko urruneko
salmentak eta ondasun-emateak, Batasuneko beste estatu batetik datozenak (BEZL,
68. art., hiru eta bost).
5. Instalazioa edo muntaketa eragiten duten ondasun-emateak (BEZL, 68. art., Bi.2).
6. Hartzailea ez enpresaburu ez profesional ez den pertsona juridikoa denean.
7. Hartzailea administrazio publikoa denean.
Urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretua, 2. artikulua
Honako kasu hauetan, faktura egin beharra faktura erraztua eta kopia eginez bete daiteke:
1. Zenbatekoa 400 eurotik gorakoa ez denean, BEZa barne.
2. Faktura zuzentzailea egin behar denean.
3. Honako eragiketa hauetako bat egiten denean, baldin eta zenbatekoa 3.000 eurotik
gorakoa ez bada, Balio Erantsiaren gaineko Zerga barne:
o Txikizkako salmentak.
o Anbulantziako salmentak eta zerbitzuak.
o Kontsumitzailearen etxean bertan egiten diren salmentak eta zerbitzuak.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pertsonen eta beren fardelen garraioa.
Ostalaritzako establezimendu bateko ostalaritza- edo otordu-zerbitzua.
Dantza-areto edo diskoteketako zerbitzuak.
Erabilera publikoko telefono-kabinen bidez egiten diren zerbitzu telefonikoak
eta eramailea identifikatzen uzten ez duten txartelen bidez egiten direnak.
Ile-apaindegi eta edertasun-institutuetako zerbitzuak.
Kirol-instalazioen erabilera.
Argazkiak errebelatzea eta argazkigintzako estudioetako zerbitzuak.
Ibilgailuak kokatu eta aparkatzeko zerbitzuak.
Filmak alokatzea.
Tindategi eta garbitegien zerbitzuak.
Bidesaria duten autobideak erabiltzea.

Fakturak paperean zein formatu elektronikoan egin daitezke. Faktura elektronikoa da
araudi honetan ezarritakoa bete eta formatu elektronikoan egin eta jasotzen den faktura.
Faktura elektronikoa egiteko, ezinbestekoa da hartzaileak baimena ematea.
Faktura elektronikoa egiteko, euskal foru aldundiek ef4ktur ekimena jarri dute abian
(https://www.ef4ktur.com/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=3
02), fakturak egiten dituztenei faktura elektronikoko soluzio erraza eta praktikoa doan
eskaintzera bideratutakoa, enpresei beren artean eta euskal administrazioekin erraz lan
egitea ahalbidetzeko xedearekin. Helburu nagusiena argia da: denbora eta dirua aurreztea.
Egileen esanetan, aplikazio honen abantailak honako hauek dira:
I.
•
•
•

II.

Igorlea
Kostua aurreztea: ez du zigilu, paper edo gutun-azalik behar, eta ez ditu kopiak
artxibatu behar.
Dokumentuak aurkitzeko azkartasuna.
Ordaintzeko arintasuna.
Hartzailea

•
•
•
•
•
•

Denbora eta langileak aurreztea, baliorik ematen ez duten zereginetan.
Langileen produktibitate handiagoa, lehen datuak sartzen eta dokumentuak
kudeatzen aritzen ziren eta.
Datuek ez dute akatsik. Datuak kudeatzeko programara zuzenean iraultzen direnez,
faktura eskura erregistratzea saihesten da.
Faktura automatikoki egiaztatzen da hornitzailearen albaranekin.
Erreklamazio berehalakoa eta automatikoa.
Kontabilitateko erregistro automatikoa.

9 Balio Erantsiaren gaineko Zerga

(http://web.bizkaia.eus/eu/web/educacion-tributaria/balio-erantsiaren-gaineko-zerga-bez) eta
(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&dpto_biz=5&IdPublicoMostrar=1323&IdPublicoMostrarAnterior=1322)

Zerga hau 1986ko urtarrilaren 1ean sortu zen, Espainia garaiko Europako Ekonomia
Erkidegoan (EEEn) (egun, Europar Batasuna) sartu zenean. 1992. urtean sartu zen
indarrean arau aldaketa nagusia. Zerga honen ondorioz, ordura arte zeuden beste zerga
batzuk kendu ziren Europar Batasuneko herrialdeen arteko zergak bateratzeko asmoz,
nahiz eta tokiak tokiko zergaren ehunekoa desberdina izan.
Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) kontsumoaren gaineko zeharkako zerga da,
ondasunen erosketa edo zerbitzu profesionalak jasotzea izan. Azken kontsumitzaileek jasan
behar dute.
BEZak honako eragiketa hauek kargatzen ditu:
•
•

•

Enpresaburuek eta profesionalek euren jardueran egiten dituzten ondasun-emateak
eta zerbitzuak.
Batasunaren barruko ondasun-eskuraketak (BBOE); gehienak enpresaburuek eta
profesionalek egiten dituzte, baina norbanakoek ere egin ditzakete (ibilgailu
berriaren eskuraketa Batasunaren barruan).
Ondasun-inportazioak, nornahik eginak (enpresaburuek, profesionalek zein
norbanakoek).

Oro har, BEZaren subjektu pasiboak enpresaburuak eta profesionalak izaten dira, berek
bete behar baitituzte zergaren betebehar materialak eta formalak; baina, hala ere,
zergaren karga jasaten dutenak ondasunen azken kontsumitzaileak dira.

9.1 Zergaren funtzionamendu orokorra

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005265
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884)
BEZak produkzioaren kate-maila guztiak zergapetzen ditu (enpresariak BEZa jasaten du
egiten dituen erosketetan, eta gero salmentetan jasanarazten du), eta prozedura hori
azken kontsumitzailearekin bukatzen da, benetan beronek ordaintzen baitu.
Tarteko enpresariek egiten duten bakarra da bezeroei jasanarazitako BEZaren eta
jasandako BEZaren arteko diferentzia Ogasunari ordaintzea. Bestela esanda: BEZa
enpresari gehienentzat ez da ez sarrera eta ez gastua, Ogasunarekiko duten zor edo
kreditua baizik.
Oro har, zerga aplikatzeko, enpresaburuek eta profesionalek:
•
•
•

Salmenten edo zerbitzugintzen BEZaren kuotak jasanarazi behar dizkiete
eskuratzaileei edo hartzaileei, eta Ogasunean sartu behar dituzte.
Egiten dituzten eskuraketen kuotak jasaten dituzte; kopuru horiek aldizkako
autolikidazioetan kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen diete.
Bezeroei jasanarazitako BEZa aitortzen dute aldizkako autolikidazioetan; likidazio
horietan, euren hornitzaileei egindako erosketetan eta eskuraketetan jasan duten
BEZa kendu behar dute jasanarazitakotik, eta kenketaren emaitza positiboa edo
negatiboa izan daiteke.

Enpresariek edo profesionalek BEZaren likidazioak aurkeztu behar dituzte Foru Aldundian.
Emaitza positiboa bada, kopurua sartu behar dute Ogasunean; aldiz, negatiboa bada,
hurrengo autolikidazioetan konpentsatuko dute, oro har.

Ekitaldi amaierako aitorpenean emaitza negatiboa bada, aukera bi dauzkate: dirua
itzultzeko eskatu, edo saldo negatiboa hurrengo ekitaldietan konpentsatzeko utzi.
Adibidea:
Demagun egur-hornitzailea, aroztegia, altzari-denda eta azken kontsumitzailea ditugula.
BEZa % 21.

Prezioa = 100
BEZ = 21

-

Prezioa = 500
BEZ = 105

Prezioa = 800
BEZ = 168

Aroztegiak egur-hornitzaileari 100 € balio duen egurra erosi dio; beraz, fakturaren
guztirakoa: 100 + BEZa (100 % 21) = 100 + 21 = 121
o Egur-hornitzailea: BEZ = 21 erasan du. Zenbateko osoa Ogasun Publikoari
eman beharko dio.
- Aroztegiak altzari-dendari altzariak saldu dizkio. Fakturaren zenbatekoa: 605 € izan
da (500 + 500 % 21 = 500 + 105).
o Aroztegia: BEZa dela eta, 105 € erasan ditu eta 21 € jasan ditu. Ogasun
Publikoari 105-21=84 zor izango dio.
- Altzari-dendak bezeroari altzariak saldu dizkio. Faktura 968 €-takoa izan da, hau da,
800 + (800 x 0,21).
o Denda: BEZa dela eta, 168 € erasan ditu eta 105 € jasan. Ogasun Publikoari
168-105= 63 zor izango dio.

Azken kontsumitzaileak BEZagatik 168 € jasan ditu, eta ezin du ezer erasan. Beretzat
eragiketaren kostua osoa da; hau da, 968 € (800 + 168).
Eragiketa honetan bildutako zerga osoa 168 €-koa (21+ 84+ 63) izan da, eta, aipatu den
moduan, kontsumitzaileak jasan du dena.

9.2 Zerga-egitatea, lotu gabe eta salbuetsita dauden eragiketak

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&dpto_biz=5&IdPublicoMostrar=1325&IdPublicoMostrarAnterior=1322)
BEZaren zerga-egitateak dira ondasun-emateak eta zerbitzugintzak, Europar Batasunaren
barruko ondasun-eskuraketak eta ondasunen inportazioak.
BEZari loturik egongo dira enpresariek edo profesionalek, euren enpresa- edo lanbidejardueran aritzean, kostu bidez eta ohiko zein lantzean behingo izaeraz zergaren guneeremuan gauzatzen dituzten ondasun-emateak eta zerbitzugintzak, baita gauzatzen
dituzten entitateen bazkide, elkartu, kide edo partaideentzakoak izanik ere.
Enpresariek, profesionalek edo pertsona juridiko gisa ez diharduten pertsona juridikoek
kostu bidez gauzatzen dituzten Europar Batasunaren barruko ondasun-eskuraketak,
eskualdatzailea enpresaria edo profesionala denean.
Ondasunen inportazioak, edozein erabileratarako egiten direla eta inportatzailearen izaera
edozein dela ere.

9.3 Zerga-egitatea egin den tokia

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&dpto_biz=5&IdPublicoMostrar=1659&IdPublicoMostrarAnterior=1322)
BEZaren ondorioetarako eragiketa egin den tokia hobeto ulertzeko, zerga aplikatzeko
eremua definitu behar da, Zerga Aplikatzeko Lurraldea (ZAL) deritzona: Iberiar penintsula
eta Balear Uharteak biltzen ditu, Kanariar Uharteak, Ceuta eta Melilla kanpoan utzita.
Eragiketa bat BEZaren menpe egon dadin, zerga aplikatzeko lurraldean eginiko eragiketa
dela ulertu behar da.
Horretarako, eragiketak kokatzeko hainbat arau ezarri ditu foru-arauak, ondasun-ematea
edo zerbitzugintza izatearen arabera.

9.4 Aplikatzen den araudia

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005257
&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884)
BEZa arautegi bateratuko zerga itundua da. Zerga hau eraentzeko, Estatuak ezarritako
funtsezko eta formazko arauak erabiliko dira; hala ere, lurralde historikoetako erakunde
eskudunek aitorpenak aurkezteko eta sarrerak egiteko ereduak onar ditzakete (lurralde
erkidean erabiltzen diren ereduetako datu berak eman behar dira, gutxienez), eta
likidazioaldi bakoitzeko sarrerak egiteko epealdiak ezar ditzakete (Estatuko Administrazioak
ezarritakoen antzekoak izan behar dira).

9.5 Zer zerga-administraziori aurkeztu behar zaizkio BEZaren ereduak?

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/faq/faq_detalle.asp?Idioma=eu&idregistro=900002802&
Tem_Codigo=7884)
Aurreko ekitaldian egindako eragiketen bolumena ez bada 7 milioitik gorakoa, zergaegoitza dagoen lurraldeko zerga-administrazioari.
Aurreko ekitaldian egindako eragiketen bolumena 7 milioitik gorakoa bada, zerga
administrazio bakoitzari bere lurraldean egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioan
ordaindu behar zaio (behin-behinean, aurreko ekitaldiko ehuneko bera; urtea
amaitutakoan erregularizatzen da).
Beraz, 303, 322, 353 eta 390 ereduak zerga-administrazio bakar batean edo batzuetan
aurkez daitezke (bostetan gehienez).
Egindako Eragiketa
Helbide fiskala
(E.E.)( egutegiko
Ordainarazpena
Kudeaketa eta ikuskapena
lehenengo urtean)
Euskadi (E.)

Lurralde
Erkidean (L.E.)

< 10 m.

E. (helbide fiskala)

≥ 10 m.

% E.E.

< 10 m.

L.E. (helbide fiskala)

≥ 10 m.

% E.E.

E. (helbide fiskala)
≥% 75 L.E.→ L.E.
<% 75 L.E.→ E.
L.E. (helbide fiskala)
% 100 E.→ E.
< % 100 E.→L.E.

9.6 Kargapean ez dauden eragiketak

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&IdPublicoMostrar=1447&IdPublicoMostrarAnterior=1325)
Ez dira zergari loturik egongo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enpresa edo lanbide-ondare baten zati diren elementu gorpuzdunen edo
gorpuzgabeen multzoa eskualdatzea, baldintza zehatz batzuk betetzen badituzte.
Salgaien laginak, baloratzeko moduko baliorik ez dutenak.
Lan-mendekotasuneko araubideko zerbitzuak eta lan kooperatibetako bazkideek
horietarako egindako zerbitzuak.
Ondasunen eta zerbitzuen autokontsumoak, horiei lotuta jasandako BEZa kendu ez
bada.
Erakunde publikoen jarduerak eta administrazio-emakidak, jarduera zehatz batzuk
izan ezik.
Doako eta derrigorrezko zerbitzugintzak.
Ureztatzaileen elkarteek egindako eragiketak.
Ordain bidezko diru-emateak.

9.7 Zerga-tasa

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&IdPublicoMostrar=1328&IdPublicoMostrarAnterior=1322)
BEZaren arauan, alde batetik, tasa orokorra ezarri da, eta, beste batetik, tasa murriztu,
eragiketa jakin batzuei tratamendu onuragarria emateko.
Eragiketa bakoitzari sortzapen egunean indarrean dagoen zerga-tasa aplikatzen zaio.
•

•

Karga-tasa orokorra. Indarrean dagoen karga-tasa % 21 da. Adibidez: etxetresna
elektrikoak, arropak, oinetakoak, brikolajea, tabakoa, edari alkoholdunak,
antzerkietarako, ikuskizunetarako, kontzertuetarako sarrerak, zine-areto eta
diskotekarako sarrerak, telefonia mugikorreko zerbitzuak, eta ile-apaindegien
zerbitzuak.
Zerga-tasa murriztuak: indarrean dauden zerga-tasa murriztuak % 10 eta % 4 dira.
Adibideak:
o % 10: besteak beste, honako hauek:
 Ondasunen emateak, erkidego barruko ondasun-eskuraketak edo
inportazioak; esaterako: gizakien edo animalien elikadurarako ohiki
eta egokiro erabil daitezkeen gaiak eta produktuak, edari
alkoholdunak izan ezik; era zuzenean edo beste jatorri batekoekin
nahastuz ekoizteko ohiki eta egokiro erabiltzen diren animaliak,
landareak eta gainerako gaiak; gizakien edo animalien elikadurarako
zein garaztatzeko egokiak diren urak; albaitaritza-erabilerarako
sendagaiak; farmazioako produktu batzuk eta konpresak, tanpoiak,
slip-babesak, preserbatiboak eta medizinalak ez diren beste
antisorgailu batzuk; loreak, apaintzeko erabiltzen diren landare biziak;
etxebizitza gisa erabil daitezkeen eraikinak edo haien zatiak, garajeplazak barne, gehienez bi unitate dituztenak.

Zerbitzu-emateak: bidaiarien eta haien fardelen garraioak;
ostalaritza, kanpaketa- eta bainuetxe-zerbitzuak, jatetxekoak eta, oro
har, unean bertan kontsumitzeko diren janari edo edarien hornidura;
nekazaritza, basogintza edo abeltzaintzazko ustiategien titularren
alde, ustiategi horien jarduketarako beharrezkoak baitira, ondoren
adierazten direnetarik egindakoak: landaketa, ereintza, txertaketa,
ongarriketa, lugintza eta bilketa, etab.; bide publiko, parke eta
lorategi publikoen garbiketa-zerbitzuak; hondakinak bildu,
biltegiratu, garraiatu, baloratu edo iraizteko zerbitzuak, estolda
publikoak garbitzeko eta haietako arratoiak hiltzeko zerbitzuak, eta
hondakin-urak bildu eta tratatzeko zerbitzuak; liburutegietarako,
dokumentazio-artxibo eta -zentroetarako, museoetarako, artegalerietarako,
pinakoteketarako,
zinema-aretoetarako,
antzerkietarako, zirkuetarako, zezenketetarako, kontzertuetarako eta
zuzeneko gainerako ikuskizunetarako sarrerak; afizionatu mailako
kirol-ikuskizunak; merkataritzako erakusketa eta azokak; etxebizitzaeraikinak edo haien atalak berriztatzeko eta konpontzeko egiten diren
obrak; besteak beste.
% 4: premiazko ondasunak: barazkiak, esnea, ogia, fruta…; publizitatea soilik
edo nagusiki ez duten liburu, egunkari eta aldizkariak; giza erabilerarako
sendagaiak, etab.


o

Eragiketa bakoitzari sortzapen-egunean indarrean dagoen zerga-tasa aplikatzen zaio,
fakturaren data gorabehera.
Faktura bat eginez gero aurreko beste bat zuzentzeko, bigarrenean sortzapenean indarrean
egon den zerga-tasa agertu behar da, nahiz eta ordurako beste bat egon indarrean.
Ordainketa aurreratua egiten denetik ondasuna eman edo zerbitzua egin bitartean zergatasa aldatzen bada, ez dago jasanarazitako kuota zuzendu beharrik, baldin eta ondasuna
edo zerbitzua zehatz-mehatz identifikatuta badago.

9.8 Salbueltsietako eragiketak

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&IdPublicoMostrar=1449&IdPublicoMostrarAnterior=1325)
Zergaren zerga-oinarria egitea dakarten baina zergaren xede izan ezin diren ondasunemateak edo zerbitzugintzak.
Argi eta garbi bereizten diren bi salbuespen mota daude:
•

Salbuespen mugatuak. Ematea edo zerbitzua egiten duen eta zerga jasanarazten ez
duen enpresaburuari edo profesionalari ez zaio baimentzen eragiketa
salbuetsiarekin lotutako erosketetan jasan duen BEZa kentzea. Salbuespen
mugatuak barneko eragiketei lotuta daude, oro har.
o Salbuespen medikoak eta sanitarioak: zuzenbide publikoko entitateek edo
eskuetsitako edo jakinarazitako prezio-erregimeneko entitate edo
establezimenduek gauzatzen dituzten ospitalizazioko edo sanitateurgazpeneko zerbitzugintzak, bai eta horiekiko lotura zuzena dutenak ere, eta
medikuntza edo osasun-arloko profesionalek pertsona fisikoei egindako

o

o

o

o

o

asistentzia, gaixotasunen diagnostikoa, prebentzioa eta tratamendua
dakartzana.
Salbuespenak hezkuntza-jardueretan: haurren eta gazteen hezkuntza,
haurrak zaindu eta begiratzea, eskolako, unibertsitateko eta graduatu-osteko
irakaskuntza, hizkuntzen irakaskuntza, eta lanbideko heziketa eta birziklapena,
herri-zuzenbideko erakundeek edo jarduerok gauzatzeko baimena duten
erakunde pribatuek egindakoak.
Gizarte-, kultura- eta kirol-salbuespenak: zuzenbide publikoko entitateek edo
gizarte izaerako kultur establezimendu pribatuek gauzatzen dituzten eta
arauak adierazten dituen zerbitzugintzak; erlijio-erakundeek osasun,
hezkuntza edo gizarte-laguntzako jarduerak garatzeko egindako langileen
lagapenak eta horien osagarriak diren zerbitzugintzak eta ondasun-emateak,
politika, sindikatu, erlijio eta filantropia arloetako, besteak beste, erakunde
zehatz batzuek beren kideei egindakoak beren berariazko helburuak
lortzeko; beren berariazko helburua betetzeko finantza-laguntza emateko
helburua daukaten manifestaldien ondorioz alderdi politikoek egindako
zerbitzugintzak eta ondasun-emateak; kirola edo gorputz-hezkuntza egiten
duten pertsona fisikoei egindako zerbitzuak; kultur zerbitzuak, esaterako,
liburutegiak, museoak, monumentuak, antzerkiak, zooak…; artista plastikoek,
idazleek, egunkari eta aldizkarietako literatura-, irudi- eta argazkikolaboratzaileek, musikagileek, antzerki-lan eta argumentuzkoen egileek,
ikus-entzunezko lanen moldaketa, gidoi eta elkarrizketen egileek,
itzultzaileek eta moldatzaileek ematen dituzten lanbide-zerbitzuak,
kontraprestazio gisa egile-eskubideak dituztenak barne.
Salbuespenak aseguru- eta finantza-eragiketetan: aseguru-, berraseguru- eta
kapitalizazio-eragiketak; aldi berean, tartekaritza-zerbitzuak, eta horien
barruan sartzen dira arestian aipatu diren eragiketa horietan esku hartzeko
bezeroak lortzeko tartekaritza-zerbitzuak, zerbitzu horiek egiten dituena
enpresaburua edo profesionala izatea gorabehera; finantza-eragiketak, hala
nola eskudiruzko gordailuak, kredituak eta diru-maileguak, bermeak,
transferentziak, igorpenak, txekeak, librantzak, zor-agiriak, kanbio-letrak,
ordainketa edo kreditu-txartelak eta bestelako ordainketa-aginduak; dibisaeragiketak, bankuko billeteak eta ordaintzeko lege-baliabideak diren
txanponak; akzio-eragiketak, sozietateetako partaidetzak, obligazioak eta
gainerako balioak.
Salbuespenak
higiezinetan:
nekazaritzako
ustiapena
gauzatzeko
ezinbestekoak diren landalurren eta eraikigarri ez diren gainerako lurren
emateak, haietan iltzaturik dagoen edozein izaeratako eraikuntzak barne, bai
eta esklusiboki parke eta lorategi publiko izateko edo erabilera publikodun
bideak egiteko diren lurren emateak ere; eraikinen bigarren emateak eta
hurrengoak, eraikin horiek kokatuta dauden lurrak barne, beren eraikuntza
edo birdoikuntza amaitu ondoren gauzatzen direnean.
Bestelako salbuespenak, besteak beste: posta-zerbitzu unibertsaleko
zerbitzugintzak eta haien osagarri diren ondasun-emateak, osorik edo
partzialki emateko konpromisoa hartu duten operadoreek eginez gero;
baldintza zehatz batzuk betez gero, funtsean jarduera salbuetsia edo lotu
gabea gauzatzen duten pertsonek baino osatzen ez dituzten elkarteek,

•

taldeek edo erakunde autonomoek –interes ekonomikoko elkarteak barne–
beren kideei zuzenean egindako zerbitzuak; bere berariazko helburuak
betetzeko Gizarte Segurantzak egiten dituen ondasun-emateak eta
zerbitzugintzak; Espainian legezkoak diren postako zigiluen eta gauza
tinbredunen emateak, balio izendatutik gorakoa ez den zenbatekoan; Loteria
eta Apustuen Estatuko Sozietateak, Itsuen Nazioko Erakundeak eta
autonomia erkidegoetako erakundeek antolatzen dituzten loteriak, apustuak
eta jokoak, baita jokoaren eta ausazko konbinazioen gaineko zergen zergaoinarriak diren jarduerak ere.
Erabateko salbuespenak. Ematea edo zerbitzua egiten duen eta zerga jasanarazten
ez duen enpresaburuari edo profesionalari ez zaio baimentzen eragiketa
salbuetsiarekin lotutako erosketetan jasan duen BEZa kentzea, baldin eta
kenketarako betekizun guztiak betetzen baditu. Erabateko salbuespenak dira
esportazioei eta pareko eragiketei eta abarri aplikatu beharrekoak.
o Salbuespenak
ondasunen
esportazioetan
eta
horiei
lotutako
zerbitzugintzetan. Europar Batasunetik kanpora bidaltzen edo garraiatzen
diren ondasunen emateak dira.
o Salbuespenak esportazioekin parekatutako eragiketetan. Besteak beste,
bidaiarien garraioa itsasoz edo airez, bidezkoa bada edo helmuga penintsulan
eta Balear Uharteetan ez dagoen portua edo aireportua bada.
o Zergarik gabeko eremuetako, zergarik gabeko gordetegietako eta bestelako
gordetegietako salbuespenak.
o Aduana eta zerga-araubideetako salbuespenak.
o Europar Batasuneko beste estatu kide batera doazen ondasunen emateetan
aplikatzen diren salbuespenak. Salbuespen hau Europar Batasunaren barruko
ondasun-eskuraketaren kontrakoa da. Ondasunen helmuga herrialdean
erosketa Europar Batasunaren barruko ondasun-eskuraketa gisa lotuta
dagoela adierazteko, salmenta salbuetsitzat jo behar da ondasunen
jaioterrian, zerga-ordainketa bikoitza saihesteko.

9.9 Eredu aplikagarriak

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&dpto_biz=5&IdPublicoMostrar=1351&IdPublicoMostrarAnterior=1322)
Honako taula honetan aurkezpen-epea eta BEZ ereduak doazkizue. Gure irakasgaian, horiz
azpimarratutakoak aztertuko ditugu.
redua

Urtean zehar…

Urtarrilean…

303 hiru hiruhilekoa

1-2-3
hiruhilekoa

Apirrilaren, uztailaren eta
urriaren 25etik 1ra

303 hilekoa
(Handiko
erakundea)

Urt.-aza.

Hurrengo hilabeteko 1etik
25era bitartean, uztaila
Ez du aurkezten Dic
izan ezik (irailaren 25era)

4ºH 390ean urtarrileko
1etik 31ra

303 hilekoa (HIE)

Urt.-aza.

Hurrengo hilabeteko 1etik
25era bitartean, uztaila
Bai aurkezten du Abe.
izan ezik (irailaren 25era.)

303 abe. eta 390
urtarrilaren 1etik 31ra

310 moduluak

1-2-3
hiruhilekoa

Apirrilaren, uztailaren eta
urriaren 25etik 1era

4. h 391n urtarrilaren 1etik
31ra

Ez du aurkezten 4.
hruhilekoa

Ez du aurkezten Dic

4. h 390ean urtarrilaren
1etik 31ra

redua

Urtean zehar…

Urtarrilean…

322 hilekoa Taldea:
Urt.-aza.
banakakoa

Hurrengo hilabeteko 1etik
25era bitartean, uztaila
Bai aurkezten du Abe.
izan ezik (irailaren 25era)

303 Abe. eta 390
informazio-eredua
informatibo 1-31
urtarrilaren 1etik 31ra

353 hilekoa Taldea:
Urt.-aza.
Banatua

Hurrengo hilabeteko 1etik
25era bitartean, uztaila
Bai aurkezten du Abe.
izan ezik (irailaren 25era)

1-31 urtarrilaren 1etik 31ra
(ez dago urtekorik)

390 urtekoa

Urteko laburpena 303 eta 322ko ereduak

1-31 urtarrilaren 1etik 31ra

391 moduluak
urtekoa

Urteko laburpena 310eko eredua

1-31 urtarrilaren 1etik 31ra

Hilekoa/
Hiruhilekoa

Hurrengo hilabeteko 1etik
Hilekoa/hiruhilekoa (ez
25era bitartean, uztaila
dago urtekorik)
izan ezik (irailaren 25era)

Atipikoa

Itzultzeko eskubidea sortzen duena ematetiko 3 hilabetetan

309 ez aldizkakoa
Ordaintzekoa

Hiruhilekoa

Apirilaren, uztailaren eta
urriaren 25etik 1era

Atipikoa

Hilabete bat

340 liburuak HIE

Epe berdina 303 eredu (hilekoa HIE) edo 322 (HIE)

308 itzultzeko
eskabidea

349 elkarte barneko
Hilekoa/
ondasunHiruhilekoa.
eskuraketak

Hiruhilekoa (ez dago
urtekorik)

Hurrengo hilabeteko 1etik
Hilekoa/hiruhilekoa/
25ra bitartean, uztaila izan
Urtekoa (ez laburpena)
ezik (irailaren 25era.)

1-31 urtarrilaren 1etik 31ra

1-31 urtarrilaren 1etik 31ra

1-31 urtarrilaren 1etik 31ra
(hiru kasuetan)

9.9.1 Aldian behingo ereduak
9.9.1.1 303 eredua. Araubide orokorra

303 eredua Balio Erantsiaren gaineko Zergaren (BEZ) autolikidazioa egiteko erabiltzen da.
Aldizka aurkezten dute (hilero edo hiru hilean behin) egoera honetan dauden subjektu
pasiboek:
1. Aitorpena araubide orokorrean aurkeztu behar dute.
2. Egutegiko aurreko urtean egin dituzten eragiketen bolumena 6.010.121,04 €-tik
gorakoa izan da, eta, ondorioz, hileko aitorpena aurkeztu behar dute.
3. Hileko Itzulketen Erregistroan (HIE) inskribatuta daude.
Eredua aurkezteko epealdia:
•

•

Subjektu pasiboaren likidazioaldia egutegiko hiruhilekoa bada, hiruhileko
likidazioaldia amaitu osteko hileko egutegiko lehen hogeita bost egunetan aurkeztu
behar da autolikidazioa. Subjektu horiek ezin dute aurkeztu laugarren hiruhilekoko
autolikidazioa; aldi :horretako likidazioa urteko 390 ereduan sartu behar dute
(urtarrilaren 1etik 31ra arte aurkeztu behar da).
Subjektu pasiboaren likidazioaldia egutegiko hila bada, hileko likidazioaldiaren osteko
hileko egutegiko lehenengo hogeita bost egunetan aurkeztu behar da autolikidazioa.
Hala ere, uztaileko autolikidazioa abuztuan zehar eta iraileko egutegiko lehenengo
25 egunetan aurkez daiteke. Subjektu pasibo horietatik, HIEn inskribatuta egon gabe
likidazioak egutegiko hilabeteen arabera egiten dituztenek ezin aurkeztu izango dute
abenduko likidazioaren 303 eredua: likidazioaren emaitza urteko 390 ereduan sartu
behar dute.

303 eredua, formatua

9.9.1.2 310 eredua. Araubide erraztua

310 eredua BEZaren araubide erraztuan dauden zergadun hauek aurkezten dute,
hiruhileko autolikidazioa egiteko:

•

•

BEZari buruzko Foru Arauko 122 eta 123 artikuluekin bat etorriz, BEZaren araubide
erraztuan dauden jarduerak soilik egiten dituzten enpresaburuek eta profesionalek,
araubide horri uko egin ezean.
BEZaren araubide erraztuan dauden jarduerak egiten dituzten subjektu pasiboek,
baldin eta araubide orokorrean ordaintzen badute ondasun higiezinen
errentamenduaren gaineko karga.

Araubide erraztua aplikatuko zaie pertsona fisikoei eta PFEZren ordainketarako errentak
eratxikitzeko araubidean dauden erakundeei, baldin eta araubide erraztuari buruzko
arauetan, ezarritako jarduerak egiten badituzte eta finkatutako betekizunak betetzen
badituzte. Hala ere, araubide horri uko egin diezaiokete, BEZaren araudiaren 33. artikuluan
ezarri den bezala.

9.9.2 Urteko laburpenak
9.9.2.1 390 eredua. Urteko laburpena

390 eredua aitorpena araubide orokorrean soilik aurkeztu behar duten subjektu pasiboek
aurkeztu behar dute azken autolikidazioa egiteko. Bakoitzak autolikidazio bat bakarrik
aurkeztu behar du. Laugarren hiruhilekoagatik eta abenduagatik ez da aurkeztu behar
beste aitorpenik; nahikoa da eredu hau betetzea.
Urteko laburpen-aitorpena egiteko, 390 eredua aurkeztu behar dute:
o

Erakunde-taldeen araubide bereziari heldutako subjektu pasiboek (abenduko
autolikidazioak 322 eta 353 ereduetan aurkeztu behar dituzte).

o

Hileko Itzulketen Erregistroan (HIE) inskribatuta dauden subjektu pasiboek
(abenduko autolikidazioa 303 ereduan aurkeztu behar dute).

390 eredua 303 eta 322 ereduen urteko laburpena egiteko erabiltzen da; beraz, eredu
horiek aurkeztu behar dituztenek aurkeztu behar dute.
390 iruzkinekiko ereduak

9.9.2.1.1 Datu orokorrak eta subjektu pasiboa

https://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?idioma=EU&IdPublicoMostrar
=1473&IdPublicoMostrarAnterior=1351

DATU OROKORRAK
Urteari doagokion ekitaldia ipini behar da
01. laukia: konkurtsoa dagoenean, epealdia zatikatzea.
Zergaren autolikidazioaren aldian konkurtsoa adierazten bada auto baten bidez, subjektu
pasiboak bi autolikidazio aurkeztu behar ditu: bata konkurtsoa adierazi aurreko zergaegitateengatik, eta bestea adierazpenaren ondokoengatik.
Autolikidazioaren aldia zatitzeko erreferentziatzat hartuko den eguna zehaztu behar da
formatu honekin: urtea/hila/eguna. Aldi-zatiketa hori ez zaie aplikatuko HIEan inskribatuta
dauden subjektu pasiboei, ez eta erakunde-taldeen araubide bereziari heldutakoei ere
(urteko laburpen-aitorpena).
02. laukia: autolikidazio osagarria
Honen ondoreetarako, autolikidazio osagarriak dira aurretik aurkeztutako bat osatzeko edo
aldatzeko aurkezten direnak. Autolikidazio hauek sartu beharreko diru kopurua aurreko
autolikidaziokoa denean baino gehiago denean edo itzuli edo konpentsatu beharrekoa
baino gutxiago denean aurkeztu daitezke.
Kutxa-irizpidearen araubide berezia
03. laukia: kutxa-irizpidearen araubide bereziari heldutako subjektu pasiboa.
04. laukia: eragiketen hartzailea; kutxa-irizpidearen araubide berezia aplikatu zaien
eragiketen hartzailea izanez gero, X jarri behar da lauki honetan.
Hainbanaketa bereziaren aplikazioa hautatzea / aukera hori baliogabetzea.
05. laukia. Hainbanaketa bereziaren aplikazioa hautatzea. Subjektu pasiboak hainbanaketa
berezia aplikatzea aukeratu badu, X jarriko da lauki honetan. Oro har, aukera hori egin ahal
izango da urte natural bakoitzari dagokion zergaren azken aitorpen-likidazioan, eta, horrela

eginez gero, urtean zehar aplikatutako kenkariak erregularizatu egingo dira. Hainbanaketa
bereziaren erregela aplikatzeko aukera horrek ondorioak sortuko ditu subjektu pasiboak
baliogabetzen ez duen bitartean, baina gutxienez hiru urte naturaleko inda raldia izango
du, aukera zein ekitalditarako egin den, ekitaldi horretako urte naturala ere barnean
hartuta.
06. laukia: hainbanaketa berezia aplikatzeko egindako aukera baliogabetzea.
Subjektu pasiboak hainbanaketa berezia aplikatzeko aukera baliogabetu nahi badu, X
jarriko da lauki honetan. Behin amaituta, 05 laukian aipatutako hiru urteko gutxieneko
indarraldia baliogabetu ahal izango da urte natural bakoitzeko azken aitorpen-likidazioan.
Horrela eginez gero, urtean zehar aplikatutako kenkariak erregularizatu egingo dira.
07. laukia: araubide berezia.
X bat jarri, BEZari buruzko Foru Arauaren 163. Sexies.Bost artikuluan jasotako araubide
berezia aplikatu nahi izanez gero.
SUBJEKTU PASIBOA
Jarduera nagusia. Jarduera nagusitzat hartu behar da ekitaldian sarrera gehien sortu
dituena.
JEZen epigrafea: jarduera nagusiak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan duen epigrafea
adierazi behar da, badauka.

9.9.2.1.2 Sortutako BEZa

ARAUBIDE OROKORRA
20 - 25 laukiak. Fakturatutako bezeroeientzako, ontzietako eta bilgarrietako eta
deskontuetako itzultzeak eta egindako operazioen ondoko hobariak barne, adierazi behar
dira.
Lauki hauek ere beste araubide berezi batzuk egotekotan (EOAB -erabilitako ondareetako
araubide bereziak-, kutxa-irizpidearen Araubide Berezikoak) erabiltzen dira.
BALIOKIDETASUN-ERREKARGUA
32 - 39 laukiak. Handizkariak sartzen duen eta eragiten duena txikizkariari.
BATASUNAREN BARRUKO ESKURAKETAK
40 - 41 laukiak. Berariazko Ekitaldian Batasunaren barruan egindako ondasunen
eskuraketak enpresari edo profesionalen artean.
SUBJEKTU PASIBOA INBERTITZEAREN ONDORIOZ SORTUTAKO BEZa
42 eta 43 laukiak. Subjektu pasiboa eroslea edo zerbitzuaren hartzailea den operazioak.
OINARRIEN ETA KUOTEN ALDAKETAK OROKORRA
44 eta 45 laukiak. Aurreko laukietan jarritakoez bestelako tasen ondorioz sortutako zergaoinarri guztien batura eta kuota guztien batura jarriko dira.

OINARRIEN ETA KUOTEN ALDAKETAK, BEZFAren 80. artikuluko 3. eta 4. zenbakiak
46 eta 47 laukiak. Kreditu kobraezinengatik eta hartzekodunen konkurtsoagatik, kantitate
ordaingabeak.

9.9.2.1.3 BEZ kengarria

BEZ KENGARRIA
60-64 laukiak: jasandako BEZ-kuota kontzeptu desberdinengatiko kengarriak.
INBERTSIOEN ONDASUNEN ERREGULARIZAZIOA
65. laukia. Aurrekoepealdietan inbertsio-ondasunen zioz aplikatutako kenkarien
erregularizazioaren emaitza adierazi behar da. Jarduerari ekinaurreko kenkaririk badago,
haien erregularizazioa ere zenbatu behar da. Erregularizazioaren ondorioz kenkarien
zenbatekoa txikitu behar bada, emaitza (–) zeinuarekin adierazi behar da. BEZaren FAko
107. Artikulua.

9.9.2.1.4 Zerga-ordainketa, emaitza eta sarrera-frogagiria

ZERGA-ORDAINKETA LURRALDEEN ARABERA (zergak hainbat administraziori ordaintzen
dizkieten subjektu pasiboak soilik)
81-92 laukiak: hainbat administraziori ordaintzen dieten subjektu pasiboek behin betiko
ehunekoa erregularizatu behar dute.
Eragiketa kopuruaren atalean, pasa den ekitaldian lurralde erkidean egindako eragiketen
bolumenaren zenbatekoa adierazi behar da. Ehuneko atalean, ekitaldi bakoitzari behinbehinean dagokiona guztizkoaren gainean.
ZERGA-ORDAINKETA (BESTE LAUKI BATZUK)
97 laukia: beste urteetako 390 eredua soilik.
99 laukia: hileko 303 ereduak, zenbatekoa.
100 laukia: Foru Aldundiak ekitaldian egindako itzulketen zenbatekoen eta eskatu arren
izapidetu gabe dauden itzulketen zenbatekoen batura jarri behar da.
EMAITZA

111 laukia: jarduerarik gabe; ekitaldian BEZaren kuotarik sortu edo jasan ez bada, edo
jardueraren amaiera dagoenean.

9.9.2.1.5 Kutxa-irizpidearen araubide berezia

Kutxa-irizpidearen araubide berezia duten subjektu pasiboentzako eta araubide horren
eraginpeko eragiketen hartzaileentzako baino ez.
130 eta 131 laukiak. Honako ondasun- eta zerbitzu-emate hauen zerga-oinarria eta kuota
zehaztu behar dira: kutxa-irizpidearen araubide berezian egonik, likidazioaldian araubide
horren arabera batere sortu ez arren, arau orokorra aplikatuz sortu dituztenak.
132 eta 133 laukiak. Honako ondasun eta zerbitzu hauen autolikidazioetako zerga-oinarria
eta jasandako kuota zehaztu behar dira: kutxa-irizpidearen araubide berezian egonik, edo
horretan egon daitezkeela, likidazioaldian jaso arren ordaindu ez direlako ez oinarririk ez
kuotarik sortu ez dutenak.

9.9.2.1.6 Informazio gehigarria eta laina

IZAKINAK
140 laukia: hasierako (urtarrilaren 1eko) izakinen zenbatekoa adierazi behar da, erosketaprezioaren arabera.
141 laukia: amaierako (abenduaren 31ko) izakinen zenbatekoa adierazi behar da, erosketaprezioaren arabera.
ONDASUN ARRUNTEN EROSKETAK

Ondasun arrunten erosketak: osagarriak, salgai-erosketa, lehengaiak, ordezkoak...
142-159 laukiak:
Zerga-oinarriaren zutabea. Ekitaldian egindako ondasun arrunten erosketen zioz jasandako
kuotei dagozkien zerga-oinarrien zenbatekoak adierazi behar dira, zerga-tasa bakoitzeko.
Jasandako kuotaren zutabea. Ekitaldian egindako ondasun arrunten erosketei dagozkien
kuotak, zerga-tasa bakoitzeko (kenezinak barne) lainaren erregela, bidezkoa denean,
aplikatu baino lehen.
Kuota kengarriaren zutabea. Ekitaldian egindako ondasun-erosketek jasandako kuotak,
zerga-tasa bakoitzeko, lainaren erregela, bidezkoa denean, aplikatu ondoren.
GASTUAK
Gastuak: konponketetako eta kontserbazioko gastuak, profesional independenteko
zerbitzuak, publizitatea, elektrizitatea, eta beste edozein hornikuntza...
160-174 laukiak:
Zerga-oinarriaren zutabea. Ekitaldian sortutako gastuengatik jasandako kuotei dagozkien
zerga-oinarrien zenbatekoak, zerga-tasa bakoitzeko.
Jasandako kuotaren zutabea. Ekitaldian egindako gastuei dagozkien kuoten zenbatekoa,
kenezinak barne, zerga-tasa bakoitzeko, lainaren erregela, bidezkoa denean, aplikatu baino
lehen.
Kuota kengarriaren zutabea. Ekitaldian egindako gastuek jasandako kuota kengarrien
zenbatekoa, zerga-tasa bakoitzeko, lainaren erregela, bidezkoa denean, aplikatu ondoren.
INBERTSIO-ONDASUNAK
Inbertsio-ondasunak: urtebete baino gehiagoan erabiliko diren eta zeinen eskuratze-balioa
3.005,06 euro baino gehiagokoa izan dadin ondareak.
LAINA
193-194 laukiak: lain orokorra (193) edota lain berezia (194)aplikatu bad(ir)a, lauki hauetan
X jarrita adierazi behar da.
195 laukia: ekitaldiko autolikidazioan aplikatutako lainaren ehunekoa adierazi behar da.

9.9.2.1.7 Eragiketen bolumena eta eragiketa espezifikoak

ERAGIKETEN BOLUMENA
200 laukia: araubide orokorreko eragiketak.
Urte naturalean subjektu pasiboak egin dituen eta BEZaren kargapean dauden ondasunemateen eta zerbitzuen prestazioen zenbatekoa guztira (BEZik gabe eta, kasuaren arabera,
baliokidetasun-errekargua).

201 laukia: kutxa-irizpidearen araubide berezia aplikatu ondoren, BEZFAko 75. artikuluan
jasotako sortzapen-erregela orokorraren arabera sortutako eragiketak.
BEZaren (fakturatutako guztia, sortutakoa zein sortu ez dena) kutxa-irizpidearen araubide
berezia aplikatzen zaien eragiketen zenbatekoa, guztira.
202 laukia. Batasunaren barruko ondasun-emate salbuetsiak. Batasunaren barruko
ondasun-emate salbuetsien (Europar Batasuneko estatu kideei) zenbatekoa guztira.
203 laukia. Esportazioak eta salbuetsitako beste eragiketa batzuk, kenkarirako eskubidea
ematen dutenak. Behin betiko esportazioak, bidaiarien araubideko esportazioak, behin
betiko bidalketak Kanarietara, Ceutara eta Melillara, etab.
204 laukia. Eragiketa salbuetsiak, kenkarirako eskubidea ematen ez dutenak. Eragiketa
salbuetsiak, kenkarirako eskubidea ematen ez dutenak (salbuespen mugatuak), baldin eta
zergadunak salbuetsita ez dagoen beste jarduera bat edo beste jarduera batzuk
garatzeagatik ereduak aurkezteko betebeharra baldin badu. Adib.: BEZaren nahitaezko
ereduak aurkeztu behar dituen medikua, medikuntzan aritzeaz gain (pribatua),
merkataritza-lokal bat alokatu duelako.
205 laukia. Kokapen-erregelak direla-eta zergapean ez dauden eragiketak. Kokapenerregelak direla-eta zergapean ez dauden ondasun-emateen eta zerbitzuen prestazioen
zenbatekoa, instalatu edo muntatu beharreko ondasun-emateak izan ezik. Adib.: zergaren
aplikazio-lurraldetik kanpo arkitekto-zerbitzuak ematea.
206 laukia. Subjektu pasiboaren inbertsioa duten eragiketak. Ondasun zehatz batzuen
emateak (urrea, hondakinak, higiezinak saltzea salbuespenari uko eginda, etab.), subjektu
pasiboaren inbertsioaren araua aplika dakiekeen horietan (eragiketaren hartzaileak
jasanarazten du BEZa).
207 laukia. Batasuneko beste estatu kide batzuetan instalatu edo muntatu beharreko
ondasunen emateak. Eskura jarri aurretik instalatu edo muntatu behar diren ondasunemateen zenbatekoa, instalazioa batasunean amaitzen bada eta instalazio horrek
ondasunak geldiaraztea eragiten badu.
208 laukia. Araubide erraztuko eragiketak. Araubide honetako eragiketen zenbatekoa
guztira, ekitaldi berean araubide orokorreko beste jarduera bat hastearekin bat egiten
duenean (salbuespen gisa, bateraezinak baitira).
209 laukia. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezian eginiko eragiketak.
Araubide honetako eragiketen zenbatekoa guztira, soilik araubide orokorreko beste
jarduera batekin bat egiten badu.
210 laukia. Baliokidetasun-errekarguaren araubide berezian dauden subjektu pasiboek
eginiko eragiketak. Araubide honetako eragiketen zenbatekoa guztira, soilik araubide
orokorreko beste jarduera batekin bat egiten badu.
211 laukia. Erabilitako ondasunen, arte objektuen, antzinako objektuen eta bilduma
objektuen araubide berezian eginiko eragiketak. Araubide honetako eragiketen zenbatekoa
guztira, soilik araubide orokorreko beste jarduera batekin bat egiten badu.
212 laukia. Bidaia-agentzien araubide berezian eginiko eragiketak. Araubide honetako
eragiketen zenbatekoa guztira, bakarrik araubide orokorreko beste jarduera batekin bat
egiten badu.
213 laukia. Ondasun higiezinen emateak eta ezohiko finantza-eragiketak. Ondasun
higiezinen emateen zenbatekoa, zergapean badaude eta subjektu pasiboaren ohiko
jarduera ez badira, baita BEZari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 20.bat.18. artikuluaren zioz
salbuetsitako finantza-eragiketen zenbatekoa ere.

214 laukia. Inbertsio-ondasunen emateak. BEZari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 108.
artikuluan definituta dauden zergapeko inbertsioen ondasun-emateen zenbatekoa.
ERAGIKETA ESPEZIFIKOAK
220 laukia: loturarik gabeko bestelako eragiketak kentzeko eskubidearekin, BEZari buruzko
7/1994 Foru Arauaren 94. artikuluan xedatutakoaren arabera, kenkarirako eskubidea
duten eta zergapean ez dauden eragiketen zenbatekoa guztira.
221 laukia: loturarik gabeko bestelako eragiketak kentzeko eskubiderik gabe, BEZari
buruzko 7/1994 Foru Arauaren 7. artikuluan araututakoaren arabera, kenkarirako
eskubiderik ez duten eta zergapean ez dauden eragiketen zenbatekoa guztira.
222 laukia. Ustiapenerako diru-laguntzak. Jarduerak finantzatzeko eta ekitaldian jasotako
kapitalekoak ez diren diru-laguntzak.
223 laukia. Ekitaldian jasotako kapitaleko diru-laguntzak. Ekitaldian jasotako diru-laguntzak,
jarduerak finantzatzeko direnak eta kapitalaren diru-laguntzatzat hartzen direnak.

9.9.2.1.8 Faktura-liburuak eta sinadura

FAKTURA-LIBURUAK
Emandako fakturak.
Faktura kopuruak bi partek eratuta daude: seriea eta zenbakia
Serieak aukera ematen du enpresa barruan eskaintzen diren zerbitzu edo produktu
desberdinekin lotutako fakturak bereizteko, edo, adibidez, eragiketak egiten dituzten
establezimendu bat baino gehiago dituztenean. Serie desberdinekin faktura-emisioa
aukera onargarria da eta Fakturazio Araudian begietsitakoa. Prozedura hau nahitaezkoa da,
adibidez, faktura zuzentzailea igortzen denean.
Zenbakia zenbakizko partea soilik da, eta beti izan behar du sekuentziala, zenbaki saltorik
gabea.
Jasotako fakturak.
«Lehen zk.» zutabean emandako lehen fakturari jasotzaileak ezarritako zenbakia jarri behar
zaio, eta «Azken zk.» zutabean serieko azken fakturari ezarritakoa. Fakturen zenbakiak
ekitaldian jasotako fakturen BEZaren erregistro-liburuan idaztohartuta daudenak izan
behar dira.

9.9.2.2 391 eredua. Urteko laburpena. Araubide erraztua

391 eredua BEZaren araubide erraztuan dauden zergadun hauek aurkezten dute:
•

•

BEZari buruzko Foru Arauko 122. eta 123. artikuluekin bat etorriz, BEZaren araubide
erraztuan dauden jarduerak soilik egiten dituzten enpresaburuek eta profesionalek,
araubide horri uko egin ezean.
BEZaren araubide erraztuan dauden jarduerak egiten dituzten subjektu pasiboek,
baldin eta araubide orokorrean ordaintzen badute ondasun higiezinen
errentamenduaren gaineko karga.

Araubide erraztua pertsona fisikoei eta PFEZren ordainketarako errentak eratxikitzeko araubidean
dauden erakundeei aplikatuko zaie, baldin eta araubide erraztuari buruzko arauetan ezarritako
jarduerak egiten badituzte eta finkatutako betekizunak betetzen badituzte. Hala ere, araubide horri
uko egin diezaiokete, BEZaren araudiko 33. artikuluan ezarri den bezala.
Aurkezteko epealdia:
391 eredua (urteko laburpena) urtarrilaren 31ra arte.
Ereduak non aurkeztu:
•
•

•

Emaitza dirua sartu beharra bada, Foru Ogasunaren Kutxan zein erakunde
laguntzaileetan (bankuak eta aurrezki-kutxak) aurkez daiteke.
Autolikidazioaren emaitza konpentsatu beharra edo zero bada, edo jarduerarik egin
ez bada, Bizkaiko Foru Ogasunaren bulegoetan aurkeztu behar da posta ziurtatu
bidez edo administrazio-prozeduran onartutako bideetako bat erabiliz.
Autolikidazioaren emaitza dirua itzuli beharra bada, Bizkaiko Foru Ogasunaren
bulegoetan aurkeztu behar da posta ziurtatu bidez edo administrazio-prozeduran
onartutako bideetako bat erabiliz.

9.9.3 Informazio-ereduak
9.9.3.1 349 eredua. Elkarte barruko eragiketak

349 eredua (Batasunaren barruan egindako eragiketen laburpena) honako eragiketa hau egin
dituzten subjektu pasiboek aurkeztu behar dute:
•

•

•

•
•

Batasuneko beste estatu baterako ondasun-emateak –Batasunaren barruko
emateak, BEZari buruzko Foru Arauko 25. artikuluaren arabera salbuetsita daudenak.
Zergaren ondorioetarako identifikaturik dauden pertsonek edo erakundeek haren
aplikazio-lurraldean egiten dituzten kargapeko Batasunaren barruko ondasuneskuraketak (BBOE).
BEZari buruzko Foru Arauko 26.3 artikuluan aipatzen diren BBOE-en ondoko
emateak, Espainiako zerga-administrazioak BEZaren ondorioetarako emandako
identifikazio-zenbakia erabiliz Europar Batasuneko beste estatu batean egiten
direnak.
Batasunaren barruko zerbitzugintzak, subjektu pasiboak inbertsioa eginez gero,
BEZaren araudiko 79. artikuluan ezarri den bezala.
Batasunaren barruko eskuraketak, subjektu pasiboak inbertsioa eginez gero, BEZaren
araudiko 79. artikuluan ezarri den bezala.

9.9.3.1.1 349 eredua: aldiak eta aurkezteko epealdiak

Hilekoa. Oro har, eredu honetan egutegiko hil bakoitzean egindako eragiketak aitortzen
dira laburbilduta. Eredua ondoko hilaren egutegiko lehenengo hogeita bost egunetan
aurkeztu behar da; salbuespenak: uztailekoa abuztuan eta iraileko lehenengo hogeita bost
egunetan aurkeztu daiteke, eta abendukoa hurrengo urteko urtarrilean aurkeztu behar da.
Ez dauka urteko laburpenik.
Hiru hilean behin. Ez erreferentziazko hiruhilekoan ez aurreko lau hiruhilekoetan 349
ereduan aitortu behar diren ondasun-emateen eta zerbitzugintzen guztirako zenbatekoa
ez bada izan 50.000 € baino gehiago (2010eko eta 2011ko ekitaldietan muga 100.000 € da),
BEZa zenbatu gabe, hiruhilekoaren ondoko hileko lehenengo hogeita bost egunetan
aurkeztu behar da; salbuespena: azken hiruhilekoko eredua hurrengo urteko urtarrilean
aurkeztu behar da. Ez dauka urteko laburpenik.
Zer gertatzen da hiruhileko bateko emateen eta zerbitzugintzen zenbatekoa 50.000 € baino
gehiago bada?
Egutegiko hiruhilekoa hasi denetik pasatutako hilean edo hiletan egindako emateen edo
zerbitzugintzen laburpen-aitorpena aurkeztu behar da hiruhilekoaren ondoko egutegiko
lehenengo hogeita bost egunetan, irizpide hauen arabera:
1. Gehieneko zenbatekoa egutegiko hiruhilekoko lehen hilean gainditzen bada, hil
horretan egindako eragiketak biltzen dituen aitorpena aurkeztu behar da.
2. Gehieneko zenbatekoa egutegiko hiruhilekoko bigarren hilean gainditzen bada,
lehenengo bi hiletan egindako eragiketak biltzen dituen hileko aitorpena aurkeztu

behar da. Horrelakoetan x batez markatu behar da inprimakiaren azaleko lauki
egokia, datuak iraungitako hiruhileko batekoak direla adierazteko.
Urtekoa. Hurrengo urteko urtarrilaren 1etik 31ra bitartean aurkeztu behar da, honako bi
kasu haueikk gertatuz gero:
•
•

Egutegiko urtean egindako ondasun-emateen eta zerbitzugintzen guztirako
zenbatekoa (BEZ gabe) ez izatea 35.000 € baino gehiago.
BEZari buruzko Foru Arauko 25. artikuluaren arabera salbuetsita dauden urteko
Batasunaren barruko emateen guztirako zenbatekoa (garraiogailu berriak zenbatu
gabe) ez izatea 15.000 € baino gehiago.

9.9.3.1.2 Zer zerga-administraziori aurkeztu behar zaio 349 eredua?

340 eta 349 laburpen-ereduak informatiboak dira; hori dela eta, Ekonomia Itunean ezarritakoaren
arabera zerga-administrazio bati bakarrik aurkeztu behar zaizkio; hain zuzen ere, ikuskatzeko ahala
daukanari.

10 Pertsona Fisikoen Errenta Zerga

(http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=788
4&IdPublicoMostrar=1674), (http://web.bizkaia.eus/eu/web/educacion-

tributaria/pertsona-fisikoen-errentaren-gaineko-zerga-pfez) eta
(https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/Ogasuna/Errenta19/eu_manual.pdf?hash=a1248c
96b5c4f3dccac30684157dc4e8&idioma=EU)
Zerga zuzena da, eta urtero ordaintzen da. Urtean irabazitako errendimenduak eta
sarrerak hurrengo urteko udaberrian aitortzen dira, eta errenta-kanpainarekin batera
izaten da. Hau da, 2017ko errenta-aitorpena 2018ko maiatzean eta ekainean aurkeztu da.
Zergaldia hasi baino lehen (gure kasuan, 2018. urtea), lanaren etekinen taulak, ondareirabaziak kalkulatzeko eguneratze-koefizienteak, arauen aldaketak eta abar argitaratzen
dira.
Zerga hau Bizkaiko Foru Aldundiak batzen du.

10.1 Zer zergapetzen du?

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergak (PFEZ, 100 eredua) urte naturalean Bizkaian
egoitza duten pertsonek lortutako errenta kargatzen du. Zerga hori berdintasun,
orokortasun eta progresibitatearen printzipioei jarraitzeko eratzen da, zergadunen egoera
pertsonala eta familiarra kontuan hartuta.

10.2 Nork aurkeztu behar du aitorpena BFAn?
A.

Ohiko egoitza Bizkaian daukaten pertsona fisikoek.
Familia-unitate bateko zergadun batzuen ohiko egoitza beste lurralde batean
badago eta Zerga batera ordaintzea hautatzen badute, Bizkaiko Foru Aldundiari
ordainduko diote likidazio-oinarririk handiena daukan kidearen ohiko egoitza
Bizkaiko lurraldean egonez gero.

B.

Egoitza Espainiako estatuan duten pertsonek, baldin eta zergaldiko egun gehienak
Euskal Autonomia Erkidegoan emanik, Bizkaian emandako egunen kopurua Euskal
Autonomia Erkidegoko beste bi lurralde historikoetako bakoitzean emandakoa
baino handiagoa bada.

Pertsona batek lurralde batean zenbat denbora eman duen zehazteko, aldi batez
kanpoan egondako aldiak zenbatuko dira.
Adibidea. Pertsona bat Bilbon bizi izan da 2019/1/1etik 2019/09/1era arte eta Castron
2019/09/1etik 2019/12/31ra arte. Asteburu guztiak Castron eman ditu, eta ekaineko
oporretan ere bertan egon da.
Non ordaindu behar du Zerga 2019an? 2019an 8 hilabete bizi izan da Bilbon
(asteburuak eta oporrak aldi baterako absentziak dira); beraz, Bizkaiko zergaduna
da.

10.3 Ohiko egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan

Egoitza fiskala da zerga bati loturik egotea edo ez egotea dakarrena herrialde batean edo
bestean, eta, beraz, egoitza hori zehaztu beharra dago.

Pertsona bat bakar-bakarrik izan daiteke herrialde bateko egoiliar fiskala urte natural
bakoitzean. PFEZren zergaldia urte naturalekoa da. Pertsona bat egoiliarra izango da urte
natural osoan, egoitza-aldaketak zergaldia eteten ez duelako.
Oro har
Espainiako lurraldeko egoiliar den pertsona fisiko baten ohiko egoitza Bizkaiko lurralde
fisikoan dagoen zehazteko, honako arau hauek aplikatuko dira, jarraian eta agertzen diren
hurrenkeran:
1.

Zergaldiko egun gehienak Euskal Herrian emanez gero, Bizkaiko Lurralde
Historikoan beste lurralde historikoetan baino egun gehiagoan badago.
i. Nola zehaztu zenbat egun egon den Bizkaian: lurraldetik kanpo ematen
dituen epealdiak ere zenbatuko dira.
Bizkaiko Lurralde Historikoan egon den egunen kopurua = Bizkaian fisikoki
egon den egunen kopurua + Aldi batez egon ez den egunen kopurua
ii.

Nola zehaztu zenbat egun egon den Bizkaiko Lurralde Historikoan egoitza
atzerrira lekualdatu duen pertsona fisikoa? Frogatu beharko du egutegiko
urteko 183 egunean gutxienez zerga-egoitza beste herrialde batean eduki
duela eta bertan bizi izan dela; horretarako, ez dira kontuan hartuko
Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo emandako epealdiak.
iii. Egonaldia Bizkaiko Lurralde Historikoan: pertsona fisikoa Bizkaiko Lurralde
Historikoan dagoela ulertuko da ohiko etxebizitza bertan dagoenean.
2. Interesgune nagusia Bizkaiko Lurralde Historikoan badauka. Zergadun batek bere
interesgune nagusia Bizkaian duela ulertuko da, zerga-oinarriaren zatirik handiena
Euskal Autonomia Erkidegoan lortzen duenean eta, gainera, Bizkaian lortutako
zerga-oinarriaren zatia handiagoa denean beste lurralde historikoetako bakoitzean
lortutakoa baino. Dena dela, ondorio bietarako, irizpide horretatik kanpo geratuko
dira kapital higigarriaren errentak nahiz ondare-irabaziak eta egotzitako zergaoinarriak.
3. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondoreetarako zergadunak aitortu
duen azken egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan badago.
Kasu bereziak
1.

Egoitza Espainiako lurraldean daukaten pertsona fisikoak, baldin eta lurralde
horretan 183 egun baino gehiago pasatzen ez badituzte: egoitza Euskal Autonomia
Erkidegoan daukatela ulertuko da honako inguruabar hauetako bat gertatzen bada:
a. Jarduera ekonomikoen gune nagusia edo oinarria Euskal Autonomia
Erkidegoan egotea.
b. Interes ekonomikoen gune nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan egotea.
Horrenbestez, aurreko bi gidoietan aipatzen diren inguruabarretako bat dela eta
egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan daukaten pertsona fisikoen egoitza Bizkaiko
Lurralde Historikoan dago hauetako bat gertatuz gero:

i.
ii.
2.

Jarduera ekonomikoen gune nagusia edo oinarria Bizkaiko Lurralde
Historikoan egotea.
Interes ekonomikoen gune nagusia Bizkaiko Lurralde Historikoan egotea.

Pertsona fisikoa, beraren ezkontideak edo izatezko bikotekideak (legez bananduta
ez badago) eta beraren menpean dauden adingabeko seme-alabek ohiko egoitza
Bizkaiko Lurralde Historikoan badute: egoitza Espainiako lurraldean daukala
pentsatuko da eta ohiko egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan dagoela. Presuntzio
horren aurkako froga aurkez daiteke.

10.4 Ohiko etxebizitza aldatzea

Bizkaian egoitza fiskala duen pertsona bat lurralde honetatik lekualdatzen denean, edo
kontrara, zalantzak sortzen dira beraren zerga-betebeharretan izan daitezkeen aldaketak
direla eta.
Egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten zergadunek ohiko egoitza foruko beste lurralde
batera edo lurralde erkidera aldatzen badute edo, ohiko egoitza beste lurralde batean
(foruduna zein erkidea) dutela, ohiko egoitza Bizkaiko Lurralde Historikora aldatzen
badute, orduan, subjektu pasibo horiek euren zerga-betebeharrak euren egoitza berriaren
arabera beteko dituzte, baldin eta egoitza berri hori lotunea bada.
Egoitza aldaketa gertatu dela pentsatuko da egoitza berriak gutxienez hiru urte irauten
badu etengabean.
Egoitza aldatzen bada ere, aldaketa ez da aintzat hartuko honako inguruabar hauek
gertatzen direnean:
a. Egoitza berriak hiru urte jarraian gutxienez ez irautea.
b. Egoitza aldatzen den urtean edo hurrengoan zerga-oinarria egoitza aldatu
zen urtearen aurrekoan egon zena baino % 50 gehiago izatea, gutxienez.
c. Egoitza aldatu den urtean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
benetako tributazioa egoitza aldatu baino lehenago bizi zen lurraldean
aplikatu beharreko arautegiaren arabera izango zena baino txikiagoa izatea.
d. Egoitza hasierako lurraldean egotea berriro b) letran azaldutako egoera
sortzen den urtearen hurrengo urtean edo hurrengoan.
Espainiar naziotasuna duten pertsona fisikoek Bizkaiko zerga-arautegiaren menpean egon
ondoren zerga-egoitza berria zerga-paradisutzat jotzen den lurralde batean daukatela
frogatzen badute, ez diote utziko zergadun izateari. Arau hau egoitza-aldaketa egiten den
zergaldian eta hurrengo lauretan aplikatuko da. Atal honetan ezarritako inguruabarrak
direla eta uste bada ez dela egoitza-aldaketarik gertatu, zergadunek behar diren aitorpen
osagarriak aurkeztu beharko dituzte, eta haietan berandutze-korrituak sartu beharko
dituzte.

10.5 PFEZaren eskema

10.6 Nork aurkeztu behar du PFEZa?

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren autolikidazioa aurkeztu eta sinatu behar
dute zergaren kargapeko ondare-etekinak eta ondare-irabaziak lortzen dituzten
zergadunek.
Hala ere, errentak honako iturri hauetatik soilik lortzen dituzten zergadunek ez dute
aurkeztu behar autolikidaziorik:
• Lan-etekin gordinak:
•
•

Urteko 12.000 eurora bitarte.
12.000,01 eurotik 20.000 eurora arte, ondorengo paragrafoan jasotako kasuetako
batean sartuta daudenean izan ezik.
1. Ordaintzaile batengandik baino gehiagorengandik jasotzen dituztenean.
2. Lan-kontratu bat baino gehiago sinatu dutenean, ekitaldiaren barruan edo
indarrean zegoen kontratua luzatuta.
3. Pentsio konpentsagarriak edo zergari lotutako urteko mantenuak jasotzen
dituztenean.

4. Arauz jasotako kasuetako batean sartuta daudenean (75 artikulua).
• Kapitalaren etekin gordinak eta ondare irabaziak, kasu bietan, salbuetsitakoak barne, biak
batuta urteko kopuru gordina 1.600 euro baino gehiago ez bada.
Gure irakasgaian aztertzen ari garen jarduera daukaten pertsona fisikoek eta errentak
esleitzeko araubidean dauden erakundeen (ondasun-komunitateak) parte-hartzaileak
ezinbestean aurkeztu beharko dute PFEZ.

10.7 Zerga-egitatea

Zergadunek lortzen duten errenta guztiaren araberako karga jasango dute, errenta non
lortzen duten eta ordaintzailea bizi den tokia gorabehera:
a. Zerga banaka ordaintzen bada, aitortzaileak lortutako errentak aitortu behar dira.
b. Familia-unitate batean dauden pertsonek zerga batera ordaintzea hautatzen
badute, denek lortutako errenta guztiak aitortu behar dira.
Zergadunaren errentan sartzen dira:
a.
b.
c.
d.
e.

Lanaren etekinak.
Jarduera ekonomikoen etekinak.
Kapital higigarriaren eta kapital higiezinaren etekinak.
Ondare-irabaziak eta ondare-galerak.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arautegian ezartzen diren errentaegozketak.

10.7.1 Jarduera ekonomikoen etekinak

Jarduera ekonomikoen etekin osotzat honako hauek hartzen dira: lan pertsonaletik eta
kapitaletik, bietatik aldi berean edo horietako batetik bakarrik, eratorriak izanik,
zergadunak produkzio bideak eta giza baliabideak, edo bietako bat bakarrik, bere kontura
antolatzea dakartenak ondasun eta zerbitzuen produkzio edo banaketan esku hartzeko.
Bereziki, halakotzat jotzen dira erauzketa-jardueren etekinak eta fabrikazio, merkataritza
edo zerbitzu-prestazioenak, artisautza, nekazaritza, basogintza, abeltzaintza, arrantza,
eraikuntza, meatzaritza eta jarduera profesionalak barne.
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko tarifen bigarren eta hirugarren sekzioetan
sailkatzen direnak baino ez dira joko jarduera profesionaltzat.

10.7.1.1

Etekin garbia zehazteko modalitateak

Etekin garbia zuzeneko zenbatespenaren metodoaren bidez kalkulatu behar da; modalitate
hauek daude:
Arrunta
a. Hauxe izango da jarduera ekonomikoen etekin garbia zehazteko modalitate
orokorra; izan ere, modalitate erraztua erabili nahi izanez gero, zergadunak

beren-beregi hautatu behar du. Zergadunak Administrazioari jakinarazten
ez badio modalitate erraztua erabili nahi duela, etekin garbia modalitate
arruntaren bidez zehaztuko da.
b. Modalitate hau zergadunak modalitate erraztua aplikatzeko ezarritako
mugak gainditzen dituenean erabiliko da.
Zuzeneko ohiko motaren bidez, jardueren etekin garbia kalkulatzeko urtean zehar
lortutako sarreren (ez dira jardueraren sarrerak kontu korronteetako interesak, eperako
ezarpenak, dibidenduak, akzioak, inbertsio-funtsak...) eta horiek lortzeko egindako gastuen
arteko aldea kalkulatzen da, Sozietateen gaineko Zergan ezarritako arauen arabera.
Etekin garbia = Sarrerak – Gastuak ± Ondare-aldaketak
Kalkulatzeko, sarreren eta gastuen norbereraren aitorpenetik abiatzen da, kontabilitateko
liburu eta agirietan eta nahitaezko erregistro-agirietan oinarrituta.
Erraztua
Modalitate erraztua erabili dezakete jarduera ekonomikoak (enpresa-jarduerak, jarduera
profesionalak zein jarduera artistikoak) egiten dituzten zergadunek, honako beharkizun
hauek betez gero:
a. Zergadunak berariaz hautatu behar du modalitate erraztua bere jarduera
guztien etekin garbia kalkulatzeko.
b. Zergadunak aurreko urtean jarduera ekonomiko guztietan egindako
eragiketen bolumena ezin da izan 600.000 euro baino gehiago. Neurri hori
ez zaie aplikatuko nekazaritzako, abeltzaintzako, basogintzako eta baxurako
arrantzako jarduerei.
Eragiketen bolumena jardueran ondasunak emanez eta zerbitzuak eginez lortutako
kontraprestazioen guztirako zenbatekoa da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta
Baliokidetzaren Errekargua kenduta.
Eragiketen bolumena modalitate hau aplikatuko den aurreko urtekoa izango da.
Jarduera urtean zehar hasi bada, eragiketen bolumena zenbatzeko ekitaldian egindako
eragiketen bolumena hartuko da kontuan.
Aurreko urtean jarduerarik egin ez bada, etekina modalitate honen bidez zehaztuko da,
baldin eta zergadunak modalitate hau erabiltzea hautatzen badu.
Aurreko urtean jarduera bati ekin bazaio, jarduera horretako eragiketen kopurua
kalkulatzeko urte osoan egingo ziren eragiketak hartuko dira kontuan.
Egutegiko urte batean eragiketen bolumena hori baino handiagoa bada, hurrengo urtetik
aurrera zergaduna modalitate erraztutik baztertuta geratuko da, eta modalitate arrunta
aplikatu beharko du bere etekinak kalkulatzeko.
Zergadunak bazterketa gertatuko den urteko apirilaren 25a baino lehen jakinarazi behar du
gertatuko dela; horretarako, errolda-aitorpenerako 036 edo 037 eredua erabili beharko du,
kasuan kasukoa.

Adibideak

1. ADIBIDEA. Zergadun batek ile-apainketari ekin zion 2018an. Erroldako altaaitorpena aurkeztu zuen (036 eredua) eta ez zuen hautatu etekin garbia
kalkulatzeko modalitaterik PFEZren ordainketarako.
EBAZPENA: PFEZren ordainketarako, etekin garbia kalkulatzeko zuzeneko
zenbatespen arrunta aplikatuko du.
2. ADIBIDEA. Zergadun batek jarduera ekonomiko bat abiarazi zuen 2017ko irailaren
1ean (jarduera ez zen ez nekazaritzakoa, ez abeltzaintzakoa, ez basogintzakoa,
ezta baxurako arrantzakoa ere) 260.000 euroko eragiketa-bolumenarekin.
Hel diezaioke zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate erraztuari
2017ko eta 2018ko ekitaldietan?
EBAZPENA: 2017ko ekitaldian modalitate horri heltzeko nahikoa da erroldako
altaren aitorpenean modalitate hori hautatzea.
2018ko ekitaldian, jarduera aurrekoan hasi denez gero, eragiketen zenbatekoa
kalkulatzeko bolumena urtekora eraman behar da.
Eragiketen bolumena, urtekora eramanda: 780.000 €.
2018ko eragiketen bolumena 600.000 euro baino gehiago izan denez, ezin zaio
heldu modalitate erraztuari eta etekin garbia kalkulatzeko modalitate arrunta
erabili behar da.
3. ADIBIDEA. Zergadun bat jarduera batean ari da 2010az gero; 2016ko eragiketen
bolumena 300.000 euro izan da. 2010ean erroldako alta-aitorpena aurkeztu zuen
eta jardueraren etekinak kalkulatzeko modalitate erraztua aplikatzea hautatu zuen.
2017ko apirilean beste jarduera bati ekin dio. Erroldako alta-aitorpena aurkeztu du,
eta ez du hautatu etekina zehazteko modalitaterik PFEZren ordainketarako.
EBAZPENA:
2017ko ekitaldia
Lehenengo jardueraren etekin garbia kalkulatzeko zuzeneko zenbatespen erraztua
aplika dezake, eta beste jarduerarena kalkulatzeko zuzeneko zen-batespen arrunta
aplikatu behar du, ez baitu hautatu modalitate erraztua.
2018ko ekitaldia eta hurrengoak
Zuzeneko zenbatespen arrunta aplikatu beharko du nahitaez jarduera bien etekin
garbia zehazteko, zuzeneko zenbatespen arrunta eta erraztua bateraezinak dira eta.

10.8 Zuzeneko zenbatespenaren araubidea. Modalitate arrunta

Etekin garbia kalkulatzeko modalitate orokorra zuzeneko zenbatespen arrunta izango da.
Prozedura nolabait erraztuta, etekin garbia sarrera guztien eta gastu guztien arteko
kendura izango da; sarreretan autokontsumoa, diru-laguntzak eta jasotako gainerako
transferentzia guztiak sartuko dira, eta gastuetan sarrerak lortzeko egin behar izan diren
gastuak eta sarrerak sortu dituzten ondasunen narriaduraren zenbatekoa.
Diferentzia horri hauxe gehitu behar zaio: jarduerari lotutako ondare-elementuek
sortutako irabazi-galeren saldo garbia; eta hauxe kendu behar zaio betiere: jarduera
hasteagatik aplika daitekeen murrizketa.
Etekin garbia = Sarrerak – Zerga-kenkaria dakarten gastuak + Lotutako ondare-elementuen
irabazien eta galeren saldo garbia – Jarduera hasteagatik aplika daitekeen murrizketa

10.8.1 Diru-sarrerak

Oro har, hartukizun guztiak sarrera gisa jarri behar dira, edozein dela beraien izena edo
izaera, baldin eta jardueraren ondoriozkoak badira, diruzkoak zein gauzazkoak izan.
Horrez gain, honako ohar hauek ere aintzat hartu behar dira:
Diru-sarrera gisa jasoko dira:
a. Ustiapeneko ekoizkinei gertatutako ezbeharrengatik aseguru-konpainiek
ordaindutako kopuruak.
b. Jardueraren titularraren edo bere familia-unitatearen ondarerako ondasunemateak eta zerbitzugintzak, eta beste pertsona batzuei doan edo
merkatukoa baino askoz prezio baxuagoan egindako ondasun-emateak eta
zerbitzugintzak. Sarreren zerga-balorazioa lagatako ondasunen edo
zerbitzuen merkatuko balio arrunta izan behar da.
c. Diru-laguntzen eta dirutan balora daitezkeen ondasunen edo eskubideen
gainerako transferentzia arrunten zenbatekoa, baldin eta jardueran erabili
badira.
B. Izakinen aldakuntza dela eta, hasieran amaieran baino izakin gutxiago baldin
badago, diru-sarrera gisa hartuko da.
C. Jarduera ekonomikoaren ondoriozko sarreren barruan ez da konputatu behar
sortutako Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa), baldin eta BEZaren kuotak zerga
horri dagozkion autolikidazioetan sartu behar badira.
A.

10.8.2 Gastuak

Oro har, zerga-ordainketan gastuak kengarriak izateko ezinbestekoa da honako hauek
betetzea:
- Erregistratuta egotea kontabilitatean edo jarduera ekonomikoren bat egiten duten
zergadunek nahitaez arteztu beharreko erregistro-liburuetan.
- Jarduerari lotuta egotea.
- Behar bezala frogatzea.

KASU PRAKTIKOA:
AA emakumeak enpresa-jarduera bat du, eta jarduera horren JEZaren epigrafea 131410
da. Eragiketak 2018. urte osokoak dira.
Kasu praktiko honetan etekin garbiaren kalkulua erakusten da, zuzeneko zenbatespen
arruntean, aldez aurretik eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuan idazten diren
jardueraren datuekin.
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuan eragiketa bakoitza kontabilizatu behar da; kasu
honetan, metatuz egingo dugu.
Halaber, oro har, salmenta edo zerbitzu-emateetarako nahiz erosketetarako % 21eko BEZa
aplikatu da.
Enpresa-jardueraren eragiketak 2018ko ekitaldirako
1 Zerbitzu-emateak
125.000
2 Lehengaien erosketak
45.000
Bezero bati deskontu bat eman zaio fakturatik kanpo goiz
3
ordaintzeagatik
300
Hornitzaile batek erosketa-bolumen jakin batera heltzeagatik rappel
4
bat eman dio
250
5 Energia elektrikoaren hornidura
1.700
6 Ur-hornidura
500
7 Telefonia
2.000
8 Lan- eta zerga-aholkularitza
3.000
9 Negozioaren aseguru-prima
2.000
10 Alokairua
12.000
11 Autonomoak
3.614,4
Soldatak
20.300
Laneko atxikipenak
2.500
12
Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza
4.922
Langileen kargurako Gizarte Segurantza
1.218
Hau da altzarien balioa:
12 apalategi: 15.000 €
4 mahai: 4.000 €
13
3.000
3 apalategi kendu eta ekainaren 1ean prezio honen truke saldu ditu.
Horien eskuraketa-balioa 3.750 €-koa izan zen eta 2018ko
urtarrilaren 1era arte 1.125 €-ko amortizazioa aplikatu da.
14 2018ko uztailaren 1ean ordenagailu bat erosi zuen negoziorako.
2.000
Hasierako izakinen balioa
10.000
15
Amaierako izakinen balioa
12.500
Oharrak:
- Amortizazio kontablea 2.856,25 € izan da.
- Ibilgetuko elementu bat saldu da 3.000 -tan.
- Ibilgetua inorenganatzeagatik lortutako emaitza posibitoak: 535,33.

10.9 Zuzeneko zenbatespenaren araubidea. Modalitate erraztua

Modalitate erraztua erabili dezakete jarduera ekonomikoak (enpresa-jarduerak, jarduera
profesionalak zein jarduera artistikoak) egiten dituzten zergadunek, honako beharkizun
hauek betez gero:
a) Zergadunak berariaz hautatu behar du modalitate erraztua bere jarduera guztien
etekin garbia kalkulatzeko.

b) Zergadunak aurreko urtean jarduera ekonomiko guztietan egindako eragiketen
bolumena ezin da izan 600.000 euro baino gehiago. Neurri hori ez zaie aplikatuko
nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerei eta baxurako arrantzari.
Eragiketen bolumena jardueran ondasunak emanez eta zerbitzuak eginez lortutako
kontraprestazioen guztirako zenbatekoa da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta
Baliokidetzaren Errekargua kenduta.
Eragiketen bolumena modalitate hau aplikatuko den urteko aurreko urtekoa izango
da.
Jarduera urtean zehar hasi bada, eragiketen bolumena zenbatzeko ekitaldian
egindako eragiketen bolumena hartuko da kontuan.
Modalitate honen hautapena eta hautapenaren ezeztapena errolda-aitorpenaren
bidez egin behar dira (036 eredua edo 037 eredua).

10.9.1 Etekin garbiak. Arau orokorrak

Modalitate honetaz baliatuz etekin garbia zehazteko, hauxe egin behar da:
a) Sarrerak eta gastuak, honako hauek izan ezik: narriaduragatiko galerak,
amortizazioak, ibilgailuen errentamenduek, lagapenek eta balio-galerek eragiten
dituzten gastuak, eta jarduerari lotutako ondare-elementuen ondoriozko irabaziak
eta galerak.
b) Aurreko letran aipatutako sarreren eta gastuen arteko aldea kalkulatuko da, eta
hortik ateratako zenbatekoari % 10a kenduko zaio amortizazio, narriaduragatiko
galera eta gastu frogagaitzen kontzeptu gisa.
c) Aurreko b) letran esaten denaren arabera kalkulatutako zenbatekoari gehitu edo
kendu egingo zaizkio jarduerari lotutako ondare-elementuek sortutako irabaziak
eta galerak.
( + ) Sarrerak
( – ) Gastuak
Salbuetsita: narriaduragatiko galerak, amortizazioak, 27. artikuluko 5. arauko bigarren eta
hirugarren idatz-zatietako a) letran aipatzen diren ibilgailuen errentamenduek, lagapenek
eta balio-galerek eragiten dituzten gastuak, eta jarduerari lotutako ondare-elementuen
ondoriozko irabaziak eta galerak
( = ) Diferentzia
( – ) Gastuen koefizientea (aurreko diferentzia positiboaren % 10)
= Aurreko etekina
( ± ) Jarduerari loturiko ondare-elementuen irabazien eta galeren saldo garbia
( – ) Murrizketa jarduera hasteagatik
= Amaierako etekin garbia

10.9.2 Diru-sarrerak

Modalitate arruntean sarreren gainean aztertutakoa balio du.

10.9.3 Gastuak

Modalitate honetan ez dira inoiz gastu kenkarriak izango:
1. Narriaduragatiko galerak eta amortizazioak ez dira inoiz kengarriak izango.
2. Ibilgailuen errentamenduek, lagapenek eta balio-galerek eragiten dituzten
gastuak.
3. Lotutako ondare-elementuek ondarean sortzen dituzten irabaziak eta galerak ez
dira sartu beharez sarreretan ez gastuetan.
KASU PRAKTIKOA:
Pertsona batek enpresa-jarduera bat egiten du bere lokal batean. Sarrera eta gastuen
erregistro-liburuetan dauden datuen arabera, 2018ko ekitaldiko sarrerak eta gastuak
honako hauek izan dira:
- Sarrera osoak: 74.000 €
- Gastuak.
Erosketak: 22.000 €
Soldatak eta alokairuak: 29.000 €
Gizarte Segurantzaren autonomoen araubidean egindako ekarpena: 1.450 €
Telefonoa: 3.400 €
Elektrizitatea: 720 €
Estatuarenak ez diren zergak: 390 €
Lotutako ondasunen amortizazioak: 1.480 €
Aseguru-primak: 160 €
Eskuzabaltasunak: 7.100 €
Frogatu gabeko beste gastu batzuk: 3.250 €
- Beste datu batzuk.
2018ko irailaren 1ean ondare-irabazi garbia lortu zuen jarduerari lotutako makina
bat eskualdatuta: 13.000 euro.
Produktuen hasierako izakinen zenbatekoa 12.500 euro izan zen, eta azken
izakinena 15.000 euro.
Soldaten eta alokairuen partidan jarduera ekonomikoa egiteko kontratatutako
pertsonaren oporraldietan 2006tik aurrera egindako zerbitzuengatik ezkontideari
ordaindutako 2.350 euroak sartu dira.
Kalkulatu jarduera ekonomikoaren etekin garbia zuzeneko zenbatespen erraztuaren bidez.
EBAZPENA:
Modalitate honetan ezin dira kendu jarduerari lotutako ondare-elementuen
amortizazioak; konpentsazio gisa kenkari hau aplika daiteke: sarreren eta
modalitate honetan kengarri diren gastuen arteko diferentziaren % 10 (gastuetan
ez dira sartu behar amortizazioak, narriaduragatiko galerak, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 27. artikuluko 5. arauko bigarren
eta hirugarren idatz-zatietako a) letran aipatzen diren ibilgailuen errentamenduek,

lagapenek eta balio-galerek eragiten dituzten gastuak, eta frogatzen gaitz diren
gastuak).
Sarrerak
Sarrera osoak = 74.000 €
Izakinen aldakuntza = 15.000 – 12.500 = 2.500 €
Sarrerak, guztira = 76.500 €
Gastu kengarriak
Erosketak 22.000 + Soldatak eta alokairuak 26.650 + Autonomoen araubidean
egindako ekarpenak 1.450 + Telefonoa 3.400 + Elektrizitatea 720 + Estatuarenak ez
diren zergak 390 + Aseguru-primak 160
Oharrak
«Soldatak eta alokairuak» partidatik ezkontideari ordaindutako 2.350 euroak kendu
dira, ez baita betetzen arautegian kengarritzat jotzeko eskatzen den guztia: lankontratua egotea, Gizarte Segurantzaren araubide egokian afiliatuta egotea eta
jarduera ekonomikoan etengabean aritzea.
Gainera, eskuzabaltasunek eragindako gastuak eta frogatu gabeko gastuak ere ez
dira kengarriak.
Gastu kengarriak, guztira = 54.770 €
Diferentzia (Sarrerak – Gastuak) = 21.730 €
Gastuen koefizientea (% 10) = 2.173 €
Aurreko etekina = 19.557 €
Jarduerari lotutako ondasunen ondare-irabazia = 13.000 €
Etekin garbia = 32.557 €

11 Zatikako ordainketa (130 eredua)

Jarduera ekonomikoren bat egiten dutenek ondoren azalduko diren erregelen araberako
autolikidazioa egin behar dute, eta horren ondoriozko konturako sarrerak egin behar
dizkiote Foru Ogasunari.
Ez dute zatikako ordainketa egin behar honako hauek:
a) Nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako jardueraren bat egiten duten
zergadunek, baldin eta ordainketa zatikatuen urtearen azkenaurreko urtean
ustiapenak sortutako sarreren % 70i, gutxienez, diru-laguntza arruntak, kapital dirulaguntzak eta kalte-ordainak zenbatu gabe, atxikipena edo konturako sarrera
aplikatu bazaie.
b) Jarduera profesionalen bat egiten duten zergadunek, baldin eta zatikako
ordainketen urtearen azkenaurreko urtean jarduerak sortutako sarreren % 70i,
gutxienez, atxikipena edo konturako sarrera aplikatu bazaie.

11.1 Nola kalkulatu zatikako ordainketa?

Araubide orokorra
Zatikako ordainketaren zenbatekoa: zatikako ordainketak azkenaurreko urtean jarduera
ekonomikoaren bidez lortutako etekin garbien % 5, etekin garbia zehazteko erabiltzen den
metodoa gorabehera.

Azkenaurreko urtean jarduerari ekin bazaio, urte horretako etekin garbiaren zenbatekoa
urte osoan lortuko zena izan behar da.
Aparteko araubidea
a) Jarduerari ekin zaion ekitaldia eta hurrengoa:
Zatikako ordainketaren zenbatekoa: egutegiko hiruhileko bakoitzean sortutako
sarrera konputagarrien eta gastu kengarrien arteko diferentziaren % 20.
b) Etekin garbi negatiboa:
Araubide hau kasu hauetan aplikatuko da: ordainketa zatikatuaren ekitaldiaren
azkenaurreko ekitaldian jardueraren etekin garbia positiboa ez denean.
- Orokorra. Zatikako ordainketaren zenbatekoa: ordainketaren urtearen
azkenaurreko urtean izan diren salmenten edo sarreren bolumenaren % 0,5.
- Handizkako merkatariak. Zatikako ordainketaren zenbatekoa: ordainketaren
urtearen azkenaurreko urtean izan diren salmenten edo sarreren
bolumenaren % 0,25.

