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 BIDASOA TXINGUDIN BIZI ETA LAN EGIN

EUROPAKO HIRITARRA IZANIK M





Pertsona eta kapitalen zirkulazio askea aukera ezin hobea da Bidasoa-Txingudiko hiritar, profesional eta 
enpresentzat. Hortaz, ahaleginak egin behar dira Bidasoa-Txingudiko gizarte eta ekonomiaren garapenerako 
eredu bat itxuratzeko eta mugaz gaindiko egoerak berezko dituen ezaugarrien aurreko informazio eta ezagutza 
defizitak gainditzeko. 

Argitalpen honek Bidasoa-Txingudiko (Hendaia, Irun, Hondarribia) biztanleentzako laguntza tresna bat izan 
nahi du, bereziki Bidasoa ibaiaren alde bietako sistema juridiko ezberdinei aurre egiteko orduan zailtasunak 
dituztenentzako eta bizimodu eroso bat garatu ahal izateko informazio-oinarri bat behar dutenentzako. 

Helburu horrekin beraz, sistema juridiko ezberdinen informazio-oinarri nagusien selekzio bat aurkezten du 
argitalpen honek hainbat esparrutan (lana, zergak, merkataritza, osasuna eta hezkuntza), gai hauetan nolabaiteko 
segurtasun judiziala eskain dezakeen euskarri sendo bat lortu ahal izateko. 

Ahaleginak egin dira informazioa era ulerterraz batean azaltzen, kontsulta baliagarria eta atsegina gerta dakien 
nola interesatuta dauden profesionalei hala Bidasoa-Txingudi (Hendaia, Irun, Hondarribia) eskualdeko hiritar 
guztiei eta enpresei berei. 

Argitalpen honen edukia galdera-erantzunetan egituratuta dago, eta mugaz gaindiko esparruan planteatu 
daitezkeen egoera guztiak aztertzen ditu aldi berean erantzun integral bat emateko egoera horiei guztiei.
Zazpi kapitulutan mugaz gaindiko egungo hiritar, enpresa eta profesionalen egoera aztertzen da, indarrean 
dauden araudietan aurreikusten diren forma juridikoak alderatzen dira, eta arautegiak, formularioak eta helbide 
interesgarriak aurkezteaz gainera, mugaz alde bietara dauden lan kontratuen ezaugarri nagusiak azaltzen dira.

Adierazitako zazpi kapitulu horien azterketaren bidez egoera ezberdinak islatu nahi dira, eta besteak beste, 
honako alderdi hauek ukitzen dira:

• Forma juridikoen azterketa (enpresari pertsona bakarra eta elkarte motak) honako alderdi hauek aintzat 
harturik: enpresak sortzeko nahitaezko tramiteak, elkartearen estatutuak, bazkideen erantzukizuna, kapitala eta 
ekarpenak, desegitea eta likidazioa, etab.
• Tokian tokiko zergei, errentei, elkarteei eta jarduera ekonomikoei buruzko azterketa honako aldagai hauen 
arabera: adierazpenak aurkezteko betebeharra, erregimen bereziak, izaera eta aplikazio esparrua, zerga-eskala, 
kenketak ezarpen bikoitza egiteagatik, zerga eta sortzapen aldiak, etab.
• Lan kontratuen azterketa ezaugarrien arabera: kostua, gizarte segurantza, pentsioak, diruzko prestazioak 
bajan egoteagatik, osasun asistentzia, etab.
• Osasun eta hezkuntza esparruko alderdien azterketa: funtzionamendua, kostua, etab.

Edukiak gaurkotzeko beharrari erantzuten dio argitalpen honek, eta aurreneko argitalpena kaleratu zenez geroztik 
gai honen inguruan egiaztatu ahal izan dugun gero eskaera handiagoa asetzea du helburu nagusi.
Gainera, bada bertsio zabalago bat, eta hartan sakonago aztertzen dira Mugaz gaindiko Gida Praktiko honetan 
jorratutako gaiak.
 
Lan hau Eskualdeko hiritar, profesional eta enpresen arteko integrazio handiago batean isla izatea espero 
dugu, elkarrekiko ezagutza handiagoaren erakusgarri litzatekeena, horrek Bidasoa-Txingudiko harremanak eta 
garapen orokor.

 
 José Antonio Aitor Jean Baptiste 
 Santano Clavero  Kerejeta Cid  Sallaberry
 Irungo Alkatea  Hondarribiko Alkatea  Hendaiako Alkatea
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EGOERAK E
1. EGOERA
GIPUZKOAN AUTONOMO EDO BESTEREN 
KONTURA LANGILE GISA LAN EGIN ETA 
BIZI EUROPAKO HIRITARRA BAI BAINA 
ESPAINIARRA IZAN GABE

1. Ba al dut Gipuzkoan autonomo edo soldatapeko gisa lan egiteko 
eskubiderik Espainiako hiritarra ez naizen arren? Zer gertatzen da lan 
egin nahi dudan lanbidea bereziki arautua baldin badago?
2. Nazionalitate europarraren jabe bagara, nahiz eta espainiarrak 
ez izan, neu eta neure familia Gipuzkoan era iraunkor batez bizi 
al gaitezke Gipuzkoan autonomo edo soldatapeko gisa lan egiten 
badut? Zer tramite egin behar ditut? Zer gertatzen da familiako edo 
mendeko pertsona Europako hiritarra ez baldin bada? 
3. Zertan da Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ) lortzeko tramitea? 
Eta Espainian legeen arabera bizitzeko tramitea? Tramite horiek non 
bururatu behar ditut Bidasoaldean bizi baldin banaiz?
4. Frantses nazionalitatea baldin badut eta Espainian bizi baldin 
banaiz, zer tramite egin behar ditut nire Kontsulatuan edo 
Enbaxadan? 
5. Nire enpresariak non kotizatzen du dagokidan gizarte segurantza 
besteren kontura lan egiten duena banaiz? Eta non ordaindu behar 
ditut gizarte segurantzari ordaindu beharrekoak langile autonomoa 
baldin banaiz? Ba al du eraginik Espainiako nazionalitatea ez izateak? 
6. Nola kudeatzen dira nire kotizazioak Gipuzkoan lan eginda herrialde 
hartan ordaindu behar dudanean, enpresariak egoitza iraunkorra 
Frantzian baino ez duenean? Eta gaitz arruntak jota bajan banago? 
Nork ordaintzen du bajan zehar nire prestazioak dirutan jasotzeko 
eskubidea? Eta aldi batez (oporretan, ikasketa aldietan, aldi baterako 
desplazamenduetan) osasun laguntza behar izatera bizi naizen eta 
kotizatzen dudan herrialdean ez baizik eta Europar Batasuneko beste 
herrialde batean nagoenean?
7. Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak osasun asistentzia? Zer 
gertatzen da nire osasun asistentziarekin lan istripuren bat gertatuz 
gero edo lanak eragindako gaixotasunen bat izanez gero? 
8. Zer gertatzen da autonomo edo besteren konturako langile 
izateagatik egindako gizarte kotizazioetatik eratorrir iko 
prestazioekin? 
9. Espainiako nazionalitatearen jabe ez banaiz, tratamendu fiskal 
bereziak izango ditut arrazoi horrengatik? 

2. EGOERA
FRANTZIAN AUTONOMO EDO BESTEREN 
KONTURA LANGILE GISA LAN EGIN ETA 
BIZI EUROPAKO HIRITARRA BAI BAINA 
FRANTSESA IZAN GABE.

10. Ba al dut Frantzian autonomo edo soldatapeko gisa lan egiteko 
eskubiderik Frantziako hiritarra ez naizen arren? Zer gertatzen da lan 
egin nahi dudan lanbidea bereziki arautua baldin badago?
11. Nazionalitate europarraren jabe bagara, nahiz eta frantziarrak 
ez izan, neu eta neure familia Frantzian era iraunkor batez bizi al 
gaitezke Gipuzkoan autonomo edo soldatapeko gisa lan egiten 

badut? Zer tramite egin behar ditut? Zer gertatzen da familiar edo 
mendeko pertsona batek nazionalitate europarraren jabe ez bada? 
12. Zertan da Frantzian bizitzeko txartela lortzeko tramitea? Non egin 
behar dut tramite hori? Eta egoitza-udalerrian izena emateko?
13. Espainiako nazionalitatea baldin badut eta Frantzian bizi baldin 
banaiz, zer tramite egin behar ditut nire Kontsulatuan edo Enbaxadan?
14. Nire enpresariak non kotizatzen du dagokidan gizarte segurantza 
besteren kontura lan egiten duena banaiz? Eta non ordaindu behar 
ditut gizarte segurantzari ordaindu beharrekoak langile autonomoa 
baldin banaiz? Ba al du eraginik Frantziako nazionalitatea ez izateak?
15. Nola kudeatzen dira nire kotizazioak Frantzian lan eginda lurralde 
hartan ordaindu behar dudanean, enpresariak egoitza iraunkorra 
Espainian baino ez duenean?
16. Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak osasun asistentzia? 
Zer gertatzen da nire osasun asistentziarekin lan istripuren bat 
gertatuz gero edo lanak eragindako gaixotasunen bat izanez 
gero? Nork ordainduko du diruzko prestazioak jasotzeko dudan 
eskubidea bajan nagoen bitartean? Eta gaitz arruntak jota bajan 
banago? Eta aldi batez (oporretan, ikasketa aldietan, aldi baterako 
desplazamenduetan) osasun laguntza behar izatera bizi naizen eta 
kotizatzen dudan herrialdean ez baizik eta Europar Batasuneko beste 
herrialde batean nagoenean?
17. Zer gertatzen da autonomo edo besteren konturako 
langile izateagatik egindako gizarte kotizazioetatik eratorririko 
prestazioekin?
18. Frantziako nazionalitatearen jabe ez banaiz, tratamendu fiskal 
bereziak izango ditut arrazoi horrengatik?

3. EGOERA
FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN 
EGIN EUROPAKO HIRITARRA BAI BAINA 
FRANTSESA IZAN GABE 

3.1.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN AUTONOMO GISA 
EDO BESTEREN KONTURA LAN EGIN 

19. Ba al dut Gipuzkoan autonomo edo soldatapeko gisa lan egiteko 
eskubiderik Espainiako hiritarra ez naizen arren? Zer gertatzen da lan 
egin nahi dudan lanbidea bereziki arautua baldin badago?
20. Nazionalitate europarraren jabe bagara, nahiz eta frantziarrak 
ez izan, neu eta neure familia Frantzian era iraunkor batez bizi al 
gaitezke Gipuzkoan autonomo edo soldatapeko gisa lan egiten 
badut? Zer tramite egin behar ditut?
21. Zertan da Frantzian bizitzeko txartela lortzeko tramitea? Non egin 
behar dut tramite hori? Eta egoitza-udalerrian izena emateko?
22. Espainiako nazionalitatea baldin badut eta Frantzian bizi 
baldin banaiz, zer tramite egin behar ditut nire Kontsulatuan edo 
Enbaxadan? 
23. Gizarte segurantzaren arloan arautegi komunitarioaren arabera 
jardun behar dut Gipuzkoan autonomo edo soldatapeko gisa lan egin 
baina Frantzian bizi baldin banaiz? 
24. Nola babesten nau arautegi komunitarioak gizarte segurantzaren 
arloan?
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25. Zein kasutan babesten nau arautegi komunitarioak gizarte 
segurantzaren arloan?
26. Non ordaindu behar ditut Gizarte Segurantzarentzako nire 
kotizazioak autonomo edo besteren konturako langilea baldin banaiz 
eta Frantzian bizi bai baina Gipuzkoan  lan egiten baldin badut? 
27. Nola kudeatzen dira nire kotizazioak Gipuzkoan lan eginda 
herrialde hartan ordaindu behar dudanean, enpresariak egoitza 
iraunkorra Frantzian baino ez duenean?
28. Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak osasun asistentzia? 
Zer gertatzen da nire osasun asistentziarekin lan istripuren bat 
gertatuz gero edo lanak eragindako gaixotasunen bat izanez gero? Eta 
gaitz arruntak jota bajan banago? Eta aldi batez (oporretan, ikasketa 
aldietan, aldi baterako desplazamenduetan) osasun laguntza behar 
izatera bizi naizen eta kotizatzen dudan herrialdean ez baizik eta 
Europar Batasuneko beste herrialde batean nagoenean?
29. Gaixotasunagatik edo ezbehar bat izateagatik bajan egonez gero, 
nork ordaintzen du bajan nagoen artean diruzko prestazioak jasotzeko 
dudan eskubidea?
30. Zer gertatzen  da baliogabetasun kasuetan?
31. Nork ordaintzen du nire erretirorako pentsioa?
32. Ba al dut alargun pentsioa edo alargun prestazioren bat izateko 
eskubidea?
33. Ba al dut umezurtzak uzteagatik prestazioak jasotzeko 
eskubiderik?
34. Ba al dut heriotzagatik diru-laguntzak edo kalte-ordainak 
jasotzeko eskubiderik?
35. Zer egin enplegurik gabe geratzen banaiz? Lanik gabe egoteagatik 
prestazioak izateko eskubidea dut, non?
36. Zein egoeratan dut gizarte laguntzak jasotzeko eskubidea? Non 
dut laguntza horiek jasotzeko eskubidea?
37. Formularioak eta administrazio tramiteak
38. Jatorria Frantzian ez duten nire sarrerak Frantziako gizarte 
kontribuzio orokorraren (CSG) eta Frantziako gizarte zorraren 
errenboltsoaren kontribuzioaren (CRDS) mende daude? 
 
Besteren kontura lan egiten duten langileen alderdi fiskalak 

39. Non aurkeztu behar dut nire Errentaren gaineko Zergaren 
deklarazioa? 
40. Frantzian zer urrats egin behar ditut nire deklarazioa beste 
edozein frantses zergapeko baten moduan aurkezteko? 
41. Zer urrats egin behar ditut nire Errentaren gaineko Zergaren adieraz
pena Frantzian aurkezteko eta Gipuzkoan zerga- ondoriorik ez izateko? 
42. Dokumentazio hori guztia aurkeztu ondoren amaitu egiten dira 
Gipuzkoako Foru Ogasunaren aurrean dauden betebeharrak? 
43. Dagoeneko Gipuzkoatik kanpora bizi naizenez, nola eta non 
jasoko ditut administrazio fiskalak orduz geroztik igorri beharreko era 
guztietako jakinarazpenak? 
44. Nire ohiko etxebizitza berrian egindako inbertsioa deduzitu ahal 
izango dut? 

Beren kontura lan egiten duten langileen alderdi fiskalak

45. Non aurkeztu behar dut nire Errentaren gaineko Zergaren 
deklarazioa? 
46. Zerga arloko zein formaltasun administratibo bete beharko ditut? 
47. Aurrekoaren ondorioa al da Zatikako Ordainketak egiteko 130. 
ereduaren araberako deklarazioa aurkezteko betebeharra ez izatea? 
48. Profesional gisa egiten ditudan fakturetan kontura egindako 
atxikipena egiten jarraitu behar dute? 
49. Egoiliarrak ez direnen Errentaren gaineko Zergaren nire 
deklarazioa aurkeztu ondoren, amaitzen al dira errentaren gaineko 
zergaren arloko nire betebehar fiskalak? 
50. Frantzian formazko betebeharren bat bete behar dut? 
51. Aurreko baldintza guztiak betetzen ditudala erakusten badut, nire 
ohiko etxebizitza Frantzian erosteko egindako inbertsioa deduzitu 
ahal izango dut?

52. Era berean, niri aukerako erregimena aplikatu diezadatela eska 
dezaket kontuan izanik zergak batera ordaintzeari buruzko arauak? 
53. Deklarazioa egitean irabazien %32,5 aurreratu behar izan nuenez 
gero, aukera baliatuta itzuliko al didate aldea? 
54. Egoiliarra ez naizelako egoerak eraginik ba al du Balio Erantsiaren 
gaineko Zerga ordaintzeko dudan betebeharrean? 
55. Zer administrazio-tramite bete behar dira enpresari bakar gisa 
jardun ahal izateko (autonomo izateko)?  
56. Mugaz gaindiko langile autonomoa naizen aldetik, sozietate 
baten forma juridiko bat osatzea komeni al zait? 

3.2.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN FORMA 
JURIDIKO BAT OSATUZ (S.M., O.E., ETAB) 

57. Zer alderdi hartu behar dira kontuan enpresarentzako forma 
juridiko bat ala forma fisiko bat aukeratzeko orduan? 
58. Zer arrazoi egon daitezke enpresari bakarraren figura aukeratzeko 
orduan? 
59. Zer elkarte edo sozietate mota aurreikusten dira Espainiako 
ordenamendu juridikoan?
60. Berezko nortasun juridikoa duten sozietateen kasuan, kapitalari 
egindako ekarpenen aurreko erantzukizunaren mugak esan nahi du 
bazkideari, aipatutako ekarpenez harantzago, sekula ere ezin zaiola 
erantzukizunik eskatu? 
6. Zer administrazio-tramite bete behar dira Sozietate edo Elkarte 
baten bidezko jarduera ekonomiko bat garatzeko? 
62. Elkarte edo sozietatearentzako zer abantaila du nortasun juridikoa 
izateak? 
63. Noiz dago osatuta merkataritza elkarte bat?
64. Jarduera pertsona bakar baten esku dagoen kasuetan, ba al dago 
enpresaren eta pertsona fisikoaren nortasunak bereizteko aukerarik? 
65. Zertan da merkataritza elkarte bat desegiteko eta likidatzeko 
prozedura? 
66. Espainiako forma juridikoen laburpen koadroa

3.2.1.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN. ELKARTE 
EDO SOZIETATE MUGATUAREN AUKERA. 

67. Edozein enpresari bakarrak, egoiliarra ez izan arren, osatu dezake 
Erantzukizun Mugatuko Elkarte bat? 
68.  Zenbat bazkidek osatzen dute?
69. Zer gertatzen da hainbat bazkidez osaturiko E.M. batean 
partaidetza guztiak bazkide bakar batenak bihurtzen direnean?
70. Ba al dago elkarte mugatu bat osatzea familiakoen artean? 
71. Edozein jarduera mota garatu dezaket E.M.aren elkarte 
formarekin? 
72. Zein da jarri beharreko gutxieneko kapitala? 
73. Nora jo behar dut elkarte mugatu bat osatzeko? 
74. Zenbat balio du era honetako elkarte bat sortzeak? 
75. Zeintzuk izango dira elkartearen edo sozietatearen betebehar 
formalak eta fiskalak? 
76. Zein administrazio formak erabili ditzake EME batek? 
77. Nahitaezkoa al da EME bateko bazkide izatea elkarteko 
administratzailearen kargua izateko? 
78. EME bateko administratzaileak izateagatik sariren bat dagokie? 
79. Ba al du eraginik bazkideak edo/eta administratzailea Frantzian 
bizi izatea? 
80. Eskuarki, noiz interesatzen zait EM bat osatzea?

3.2.3.- ERANTZUKIZUN MUGATUKO ELKARTE 
PERTSONABAKARRA (EMEPB)

81. Zein da bazkide bakar batez osaturiko erantzukizun mugatuko 
elkarteen helburu nagusia? 
82. Zein da EMEPBak Enpresari Bakarraren figuraren aurrean duen 
abantaila nagusia? 
83. Zein bazkide motak osa dezake E.M.E.P.B. bat? 
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84. Noren esku egon daiteke EMEPBaren administratzaile kargua? 
85. Zer gertatzen da enpresari bakarrak ordu arte igortzen eta 
jasotzen zituen fakturekin? 
86. Enpresari bakarraren jardueraren irabazia osatzen zuen 
zenbatekoa Administratzailearen soldata bihurtzen da? 
87. Enpresari bakarra enpresako Administratzaile izan daiteke? 
88. Zer gertatzen da Administratzailea Frantzian bizi baldin bada? 
89. Enpresari bakarrak enplegaturen bat bazuen, aldatu egiten zaizkio 
eskubideak eta betebeharrak? 

3.2.4.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN. ONDASUN 
ERKIDEGOA (OE)

90. Noiz gertatzen da OE bat?
91. Zein da erkidegoko kideen gutxieneko kopurua? 
92. OE bateko kide izan ahal izateko, zer gaitasun legala eduki 
behar da?
93. Zer baldintza formal bete behar dira O.E. bat osatu ahal izateko? 
94. Zenbat balio du O.E. baten osaerak? 
95. O.E. batek berezko nortasun juridikorik ez duen aldetik, zeintzuk 
dira O.E. bateko kideek dauzkaten desabantaila handienak? 
96. Zein egoeratan du O.E. batek merkataritza elkarte  batek baino 
aukera hobeak?
97. O.E. batean nola hartzen dira erabakiak? 
98. Noiz bereiz daiteke kide bat erkidegotik? 
99. Erkidegoko beste kideengan eraginik ba al du ni Frantzian bizitzeak? 
100. BEZari dagokionez, nire egoera berriak eraginik izango al du 
Erkidegoan?

3.3.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN, 
FUNTZIONARIO GISA. 

101. Funtzionario gisa edozein enplegu eska dezaket Europako 
Batasuneko Estatu Kide bateko nazionalitatea dudan unetik? Hortaz, 
ba al dut Gipuzkoan funtzionario gisa lan egiteko eskubidea nahiz eta 
Espainiako hiritarra ez izan? 
102. Non ordaindu behar ditut Gizarte Segurantzari egin beharreko 
kotizazioak, kontuan izanik Frantzian bizi naizela eta Espainian lan 
egiten dudala funtzionario gisa? 
103. Zer tramite egin behar ditut, nola Espainiako Kontsulatuan 
hala Frantziako agintarien aurrean, Frantzian nire egoitza 
erregularizatzeko? 
104. Non jasotzen dut nire osasun asistentzia kontuan izanik Frantzian 
bizi naizela eta Espainian lan egiten dudala funtzionario gisa?
105. Non jasoko ditut nire Gizarte Segurantzaren prestazioak, 
kontuan izanik Frantzian bizi naizela eta Espainian lan egiten dudala 
funtzionario gisa?
106. Espainiako nazionalitateko funtzionarioa edo enplegatu publikoa 
baldin banaiz, aldatu dezaket nire ohiko egoitza Frantziara? 
107. Zer urrats egin behar ditut egoiliarra ez naizen aldetik nire 
funtzionarioaren egoera fiskala formalizatzeko? 
108. Nire deklarazioan deduzitu ahal izango ditut ohiko etxebizitza 
erosteko inbertsioaren kontzeptupean aurreratutako kopuruak? 
109. Non aurkeztu behar dut nire Errentaren gaineko Zergaren 
deklarazioa? 
110. Nire deklarazioan deduzitu ahal izango ditut ohiko etxebizitza 
erosteko inbertsioaren kontzeptupean aurreratutako kopuruak? 

4. EGOERA
GIPUZKOAN BIZI ETA FRANTZIAN LAN EGIN
EUROPAKO HIRITARRA BAI BAINA ESPAINIARRA 
EZ DEN NAZIONALITATE BAT IZANIK

4.1.- GIPUZKOAN BIZI ETA FRANTZIAN AUTONOMO GISA 
EDO BESTEREN KONTURAKO LAGILE GISA LAN EGIN 

111. Ba al dut Frantzian autonomo edo soldatapeko gisa lan egiterik 

Frantziako hiritarra ez naizen arren? Zer gertatzen da lan egin nahi 
dudan lanbidea bereziki arautua baldin badago?
112. Nazionalitate europarraren jabe bagara, nahiz eta espainiarrak 
ez izan, neu eta neure familia Gipuzkoan era iraunkor batez bizi al 
gaitezke Frantzian autonomo edo soldatapeko gisa lan egiten badut? 
Zer tramite egin behar ditut?
113. Zertan da Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ) lortzeko 
tramitea? Eta Espainian legeen arabera bizitzeko tramitea? Tramite 
horiek non bururatu behar ditut Bidasoaldean bizi baldin banaiz?
114. Frantziako nazionalitatea baldin badut eta Espainian bizi baldin 
banaiz, zer tramite egin behar ditut nire Kontsulatuan edo Enbaxadan?
115. Gizarte segurantzaren arloan arautegi komunitarioaren arabera 
jardun behar dut Frantzian autonomo edo soldatapeko gisa lan egin 
baina Gipuzkoan bizi baldin banaiz?
116. Nola babesten nau arautegi komunitarioak gizarte segurantzaren 
arloan?
117. Zein kasutan babesten nau arautegi komunitarioak gizarte 
segurantzaren arloan?
118. Non ordaindu behar dira nire Gizarte Segurantzari dagozkion 
kotizazioak autonomo edo besteren kontura ari den langilea baldin banaiz 
eta lurralde batean bizi baina beste batean lan egiten baldin badut?
119. Nola kudeatzen dira nire kotizazioak Frantzian lan eginda 
herrialde hartan ordaindu behar dudanean, enpresariak egoitza 
iraunkorra Espainian baino ez baldin badu?
120. Non jasoko dugu neuk eta neure familiak osasun asistentzia? Zer 
gertatzen da nire osasun asistentziarekin lan istripuren bat gertatuz gero 
edo lanak eragindako gaixotasunen bat izanez gero? Non jasotzen dugu 
neuk eta neure familiak osasun asistentzia? Zer gertatzen da nire osasun 
asistentziarekin lan istripuren bat gertatuz gero edo lanak eragindako 
gaixotasunen bat izanez gero? Eta gaitz arruntak jota bajan banago? Eta 
aldi batez (oporretan, ikasketa aldietan, aldi baterako desplazamenduetan) 
osasun laguntza behar izatera bizi naizen eta kotizatzen dudan herrialdean 
ez baizik eta Europar Batasuneko beste herrialde.
121. Gaixotasunagatik edo ezbehar bat izateagatik bajan egonez 
gero, nork ordaintzen du bajan nagoen artean diruzko prestazioak 
jasotzeko dudan eskubidea?
122. Zer gertatzen  da baliogabetasun kasuetan?
123. Nork ordaintzen du nire erretirorako pentsioa?
124. Ba al dut alargun pentsioa edo alargun-prestazioren bat izateko 
eskubidea?
125. Ba al dut umezurtzak uzteagatik prestazioak jasotzeko 
eskubiderik?
126. Ba al dut heriotzagatik diru-laguntzak edo kalte-ordainak 
jasotzeko eskubiderik?
127. Zer egin enplegurik gabe geratzen banaiz? Lanik gabe 
egoteagatik prestazioak izateko eskubidea dut, non?
128. Zein egoeratan dut gizarte laguntzak jasotzeko eskubidea? Non 
dut laguntza horiek jasotzeko eskubidea?
129.  Formularioak eta administrazio tramiteak.

4.2.- GIPUZKOAN BIZI ETA FRANTZIAN LAN EGIN FORMA 
JURUDIKOA OSATUZ  (SARL, EURL, ETC.)

130. Zein forma juridiko aukeratu?
131. Zein jarduera mota daude ikuspuntu juridikotik?
132. Zein egitura aukeratu?
133. Zer gertatzen da pertsona bakarrez osaturiko enpresaren hautua 
egiten baduzu?
134. Aitzitik, zer gertatzen da elkarte bat osatzea erabakitzen 
baduzu?
135. Zein dira elkarte mota arruntenak?
136. Zein dira aukeratzeko irizpide nagusiak?
137. Zein dira pertsona bakarreko enpresa bat osatzeko baldintza 
nagusiak? 
138. Ba al da eragozpen legalik?
139. Zein dira pertsona bakarraz osaturiko enpresak dauzkan 
bateraezintasun formalak?
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140. Zein da eskatzen den gutxieneko kapitala?
141. Zenbat bazkide?
142. Non egon behar du Pertsona bakarraz osaturiko Enpresa baten 
egoitzak? 
143. Zein dira Enpresen Formalitate Zentroko (EFZ) bitartekariak 
bideratu beharreko formalitateak?
144. Zein dira EFZtik kanpora bete beharreko formalitateak? 
145. Zer zerga status mota?
146. Zein dira enpresari bakarraren ahalmenak eta betebeharrak?
147. Zein dira enpresari bakarraren erantzukizunak?
148. Zein elkarte estatutu  mota?
149. Zein dira ohiko motibazioak?
150.Nola hartu pertsona bakarraz osaturiko enpresa Elkarteen 
Zergaren mendeko elkarte bihurtzeko erabakia?
151.  Frantziako forma juridikoen laburpen koadroa.

4.2.1.- ERANTZUKIZUN MUGATUKO ENPRESA PERTSONA 
BAKARRA (EMEPB)

152. Zein dira enpresa bazkide bihurtzeko funtsezko baldintzak?
153. Zein dira enpresa bazkide bihurtzeko formazko baldintzak?
154. Nola osatzen da elkarteari egin beharreko ekarpena?
155. Zein dira EMEPB bat osatzeko eduki beharreko funtsezko 
baldintzak?
156. Non egokitu behar da EMEPB baten egoitza soziala?
157. Zein izan behar du EMEPB baten jarduera?
158. Ba al da debekatutako jarduerarik?
159. Zein baldintza formal bete behar dira? Estatutuak
160. Zein dira estatutuetan nahitaez azaldu beharreko datuak?
161. Zein dira eskumeneko datuak?
162. Estatutuekin batera zein eranskin aurkeztu behar dira?
163. Zenbat estatutu ale atera behar dira?
164. Nork izenpetu behar ditu estatutuak?
165. Zein da EMEPB bat erregistratzeko prozedura?
166. Zein elkarte estatus mota?
167. Zein elkarte estatus mota du enpresan lan egiten duen 
ezkontideak?
168. Zein zerga erregimenaren pean dago EMEPB bat?

4.2.2.- ERANTZUKIZUN MUGATUKO ELKARTEA (EME)

169. Zer esan nahi dute « erantzukizun mugatukoa » hitzek? 
170. Zein dira EME bat osatzeko baldintza garrantzitsuenak?
171. Zer gertatzen da nirea artisau jarduera bat baldin bada? 
172. EME baten bidez edozein jarduera mota garatu daiteke?
173. Zein dira EME bat osatzeko baldintza formalak?
174. Zein dira nahitaez aurkeztu beharreko datuak?
175. Zein dira eskumeneko datuak?
176. Estatutuekin batera zein eranskin aurkeztu behar dira?
177. Zenbat estatutu ale atera behar dira?
178. Nork izenpetu behar ditu estatutuak?
179. Zein da EME bat erregistratzeko prozedura?
180. Zein kasutan osatu behar da EME bat?
181. Elkartearen partaidetzak zesioan eman daitezke?
182. Nor da elkarteko zuzendari?
183. Zein dira EME bat zuzentzeko baldintzak?
184. Zein dira eragozpenak?
185. Zein dira bateraezintasunak?
186. Zein dira EME bat zuzentzeko bete behar diren formazko baldintzak?
187. Nola ordaintzen zaie gerenteei?
188. Nire elkartean soldatapeko bat izan naiteke? 
189. Gizarte Segurantzarako eskubidea dut?
190. Ba al dut langabezia saria jasotzeko eskubiderik?
191. Zer gertatzen da jubilazio edo erretretarekin?
192. Zein dira zerga izaerako abantailak?
193. Zertan dira EME bateko kontabilitatearen gaineko jarraipena 
eta jarraipen juridikoa? 

194. Nola izendatzen dira gerenteak?
195. Gerentearen edo gerenteen izendapenaren auka egin daiteke?
196. Zein dira gerentearen edo gerenteen ahalmenak?
197. Zein ahalmen dituzte beste bazkideen aurrean?
198. Zein dira salbuespenak?
199. Zein ahalmen dituzte hirugarrengoen aurrean?
200. Zein dira gerentearen edo gerenteen betekizunak bazkideen 
aurrean?
201. Zein dira gerentearen edo gerenteen betekizunak bazkideen 
aurrean?
202. Zein dira bere erantzukizunak?
203. Zein dira gerentearen arriskuak EMEak porrot egiten badu? 
204. EME bat nire helbide partikularrean helbideratu dezaket? 
205. Nola bihur naiteke EME bateko bazkide?
206. Beti izanen naiz nire enpresaren jabe nahiz eta beste bazkide 
bat izan? 
207. Zein dira bazkidearen arriskuak EMEak porrot egiten badu? 
208. Zein dira bazkideen ahalak  eta eskubideak?
209. Zein da elkartearen estatus fiskala?
210. Zein da bere sorrera arautzen duen erregimen fiskala?
211. Zein da elkartearen funtzionamendua arautzen duen erregimen 
fiskala?
212. Zer gertatzen da EME batek Elkarteen Zergaren (EZ) arabera 
erantzun behar duenean?
213. Zer gertatzen da EME batek Errentaren gaineko Zergaren 
arabera erantzun behar duenean?
214. Zer gertatzen da Elkarteen Zerga ordaintzen duen EME bateko 
bazkideen zergei dagokienez?
215. Zer gertatzen da Errentaren gaineko Zerga ordaintzen duen EME 
bateko bazkideen zergei dagokienez?
216. Zer gertatzen da Elkarteen Zerga ordaintzen duen EME bateko 
zuzendariaren zergei dagokienez?
217. Zer gertatzen da Errentaren gaineko Zerga ordaintzen duen EME 
bateko zuzendariaren zergei dagokienez?
218. Zein da zuzendari bati dagokion estatus soziala?
219. Zer gertatzen da gerenteak elkarteko bazkideek baino partaidetza 
txikiagoa edo berdina duenean?
220. Zer gertatzen da gerenteak partaidetzen erdia baino gehiago 
duenean?
221. Zein da bazkideei dagokien estatus soziala?

4.2.3.- ELKARTE ZIBILAK

222. Zein dira elkarte zibilen jarduera esparruak?
223. Zenbat bazkide behar ditu izan elkarte zibil batek? 
224. Zenbatekoa behar du izan elkarte zibilaren kapitalak?
225. Zein da bazkideen erantzukizuna?
226. Zein da gerenteen erantzukizuna?
227. Nola funtzionatzen du elkarte zibil batek?
228. Zein da elkartearen erregimen fiskala?
229. Zein da gerenteen erregimen soziala? 
230. Zein da gerenteen erregimen fiskala?
231. Zer gertatzen da elkartearen transmisioari dagokionez?
232. Zein dira abantaila nagusiak?
233. Zein dira desabantaila nagusiak?

4.2.4.- HIGIEZINEN ELKARTE ZIBILA (HEZ)

234. Zergatik bereizi higiezinak eta enpresa?
235. Zergatik HEZ bat? 
236. Nola osatzen da HEZ bat?
237. Zer adierazi behar da estatutuetan? 
238. Zure jarduera pertsona bakarraz osatutako enpresa baten bidez 
garatu behar baduzu, zer lortu behar duzu?
239. Zer lortu behar duzu elkarte bat osatu nahi baduzu?
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4.3.- GIPUZKOAN BIZI ETA FRANTZIAN FUNTZIONARIO GISA 
LAN EGIN.

240. Funtzionario gisa edozein enplegu eska dezaket Europako 
Batasuneko Estatu Kide bateko nazionalitatea dudan unetik? Hortaz, 
ba al dut Frantzian funtzionario gisa lan egiteko eskubidea nahiz eta 
Frantziako hiritarra ez izan?
241. Non ordaindu behar ditut Gizarte Segurantzari egin beharreko 
kotizazioak, kontuan izanik Espainian bizi naizela eta Frantzian lan 
egiten dudala funtzionario gisa?
242. Non jasoko dut nire osasun asistentzia kontuan izanik Frantzian 
bizi naizela eta Espainian lan egiten dudala funtzionario gisa?
243. Frantziako nazionalitateko funtzionarioa edo enplegatu publikoa 
baldin banaiz, aldatu dezaket nire ohiko egoitza Gipuzkoara?
244. Zer urrats egin behar ditut egoiliarra ez naizen aldetik nire 
funtzionarioaren egoera fiskala formalizatzeko?
245. Non aurkeztu behar du nire Errentaren gaineko Zergaren 
deklarazioa?
246. Dagozkion dedukzioak egiteko eskubidea izango dut Frantzian 
bizi diren gainerako zergapekoen baldintza berdinetan? 

5. EGOERA
EGOITZA FRANTZIAN DUTEN ENPRESEK 
GIPUZKOAN GARATZEN DUTEN JARDUERA 
EKONOMIKOA ETA EGOITZA GIPUZKOAN 
DUTEN ENPRESEK FRANTZIAN GARATZEN 
DUTEN JARDUERA EKONOMIKOA. ALDI 
BATERAKO DESPLAZAMENDUAREN IRUDIA

247. Zer gertatzen da besteren kontura edo bere aldetik eskuarki 
Frantzian lan egiten duen langile bat aldi baterako lan egitera 
Gipuzkoara bidaltzen dutenean edo alderantziz? Hau da, zer gertatzen 
da “desplazatua” izenaz ezagutzen den langilearekin? 
248. Zer baldintza bete behar dira langile desplazatutzat hartzeko, 
lana eskuarki egiten den herrialdean aseguratuta egoteko eta, beraz, 
lana aldi batez egiten den herrialdean aseguratu eta kotizatu behar 
ez izateko? 
249. Zenbat iraun behar du desplazatuaren jarduerak? 
250. Zer gertatzen da desplazatutako langilearen jarduerak hasiera 
batean urtetik gorako epea gainditzea aurreikusten bada? 
251. Enpresaria baldin bada bere langileetako bat aldi baterako 
lekuz aldatzea erabakitzen duena, nolakoa behar du izan bien arteko 
harremana? 
252. Zeintzuk dira langile autonomo baten edo langile bat lekuz 
aldatzen duen enpresaren jarduera nagusiak? 
253. Langile autonomoak edo besteren kontura lan egiten duenak 
aseguratuta egon behar du lanera bidaltzen duten herrialdean?  
254. Zer esan nahi du desplazatutako langileen artean ordezkapenik 
ez izatea Europako beste herrialde batean egiteko bera egiteko? 
255. Zer nazionalitate izan behar du desplazatutako langileak? 
256. Zer urrats egin behar ditu enpresari batek langile bat lekuz 
aldatzeko? 
257. Zer jasotzen du E 101 formularioak? 
258. Desplazatutako langilearentzat zenbat denbora egongo da 
indarrean E 101 formularioa? Zer gertatzen da iraupen gorena 
gainditzen denean? 
259. Zeintzuk dira E 101 eta E 102 formularioak igortzeko erakunde 
eskudunak? 
260. E 101 edo E 102 formularioan desplazatutako langilearen 
jarduerarako epe zehatz bat adierazten bada ere, langile hau 
jatorrizko herrialdera itzul al daiteke oporraldietan edo ikustaldi 
laburretan? 
261. Zer betebehar ditu E 101 edo E 102 formulario baten jabe den 
langile desplazatuak? 
262. Zer eskubide dituzte langileak eta bere familiako kideek? 
263. Zer gertatzen da nire eta nire familiakoen osasun 
asistentziarekin? 

264. Zer arazo sor litezke desplazatutako langileak ez badu 
desplazamendu baliagarria dela egiaztatzen duen formulariorik? 
265. Zeintzuk dira langileek dituzten gutxieneko eskubideak, lekuz 
aldatzen dituen enpresariak errespetatu beharrekoak, harrera egiten 
dieten herrialdeetan?
266. Ba al dago arestian aipatutako gutxieneko eskubideak osorik 
errespetatu ez daitezkeen salbuespenik? 
267. Lekuz aldatutako langileek nola baliatu ditzakete beren 
eskubideak harrera egiten dien estatuan? 
268. Eskuarki Frantzian lan egiten badut eta aldi baterako Europako 
beste herrialde batera eramaten banaute, nire diru sarrerak Frantziako 
gizarte kontribuzio orokorraren (CSG) eta Frantziako gizarte zorraren 
errenboltsoaren kontribuzioaren (CRDS) mende daude?

BEZ komunitatearen barneko eragiketetan 

269. Kontuan harturik zerbitzuak non eskaini diren, non sortzen da 
BEZ? 
270. Kontuan harturik ondasunak non eman diren, non sortzen da 
BEZ? 
271. Komunitatearen barneko Ondasunak eskuratzean? 

I.- ZERBITZUAK FRANTZIAN ESKAINTZEN DITUZTEN 
ENPRESA GIPUZKOARRAK

Zerbitzuak Frantzian eta establezimendu egonkor baten bidez 
eskaintzen dituzten enpresa gipuzkoarrak. 

272. Araututako lanbideek dituzten betebehar berberak ditut nik?
273. Frantzian nire diploma ezagutua dagoenean, nire enpresa 
sortzeko tramiteei ekin diezaieket?
274. Ikuspuntu juridiko batetik, zer egin behar dut jardunean 
hasteko?
275. Enpresak Formalizatzeko Zentro (CFE) bakar batera joan beharra 
dago?
276. Noiz joan behar da Enpresak Formalizatzeko Zentro (CFE) 
batera?
277. Zein dira Merkataritza eta Industria Ganberan bideratu 
beharreko formalitate administratiboak?
278. Zein tramite bideratu behar ditut Ofizialeen Ganberan?
279. Ikastaroa bukatu eta gero, zein dira Ofizialeen Ganberan bete 
beharreko gainerako formalitateak?
280. Zein da enpresa bat sortzeko formalidade juridikoen kostua?
281. Frantzian zerbitzuak eskaini nahi baditut, nire burua aseguratu 
behar dut nahitaez?
282. Obra bakoitzeko ez al dago aseguru kontratu bakar bat 
eraikuntzan esku hartzen duten guztientzako?
283. Partikular guztiek eduki behar duten automobilaren asegurua, 
era berean nahitaezkoa da enpresek edukitzea?  
284. Automobil aseguruen formetan bat aukeratu dezaket? 
285. Nire erantzukizun zibilaren polizak zer balio du Europan nire 
automobilari dagokionez?
286. Zein dira nire automobilaren aseguruaren kontratuan nahitaez 
aurkeztu behar diren datuak?
287. Zein dira automobilaren asegurua dudala erakusteko eduki 
behar ditudan dokumentuak?
288. Frantzian zer zigor ezartzen dira automobilaren asegurua ez 
izateagatik?  
289. Zein kasutan estaltzen ditu automobilaren aseguruak zirkulazio 
istripu baten ondorioz sortutako kalteak?
290. Lanean ari naizela zirkulazio ezbehar batean kaltetua gertatzen 
banaiz, kalte-ordainak emango dizkidate?
291. Noiz ulertu behar da zirkulazio istripu batean zerikusia izan 
dudala?
292. Zein dira eragin dezakezun kaltea konpontzeko modalitateak?
293. Ezbeharraren kalteen erantzulea ezezaguna bada, edo 
aseguratuta ez badago, edo bere aseguru etxea erabat edo partzialki 
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kaudimengabea baldin bada, zer egin behar dut nik nire kalteen 
konponketa lortzeko?
294. Zein datu eman behar dizkiot aseguru etxeari jasan dudan kaltea 
konpontzeko eskatzen dudanean? 
295. Zer eduki behar du aseguru etxearen kalte-ordainen 
eskaintzak?
296. Frantzian pasoko bidean baldin banago (mugaz gaindiko 
langilea...) eta zirkulazio istripu baten biktima baldin banaiz, zein 
da nire kalte-ordainak jasotzeko aplikagarria den legeria, Frantziako 
legea ala Espainiakoa?
297. Enpresek bestelako aseguru motak izenpetu behar dituzte 
nahitaez?
298. Eskuarki zein aseguru mota izenpetzen dituzte enpresek 
erantzukizun zibilari dagokionean?
299. Ez al dago aldi berean erantzukizun mota ezberdinak estaltzen 
dituen kontratu berezirik?
300. Nire enpresak soldatapeko langileak baldin baditu, balizko 
kalteei aurre egiteko aseguratu behar ditut?
301. Hainbat herrialdetan filialak eta sukurtsalak dituen enpresa 
handi bateko zuzendaria baldin banaiz, guztietan aseguratu naiteke 
batera?
302. Frantzian zerbitzuak askatasun osoz eskaintzeko baimena dut?
303. Zehatz adierazteko, nola jardun behar da araututako lanbide 
baten markoan lan egiteko?
304. Zer epe dute Frantziako agintariek diplomak ezagutzen dituzten 
ala ez erabakitzeko? 
305. Zer dokumentu aurkeztu behar ditut nire eskaeraren 
lagungarri?  
306. Zein formalitate administratibo bete behar ditut Merkataritza 
eta Industria Ganberaren aurrean (CCI)?
307. Zein formalitate administratibo bete behar ditut Ofizialeen 
Ganberaren aurrean? 
308. Ba al da bete beharreko beste formalitate administratiborik?
309. Ordezkari bat aukeratu behar ote dut derrigorrez Frantzian neure 
obligazio fiskalak bete ahal izateko?
310. Hortaz bakar-bakarrik bete behar ditut Frantzian nire betebehar 
fiskalak, nahiz eta frantsesa ez naizen?
311. Nola erregistratu behar dut nire enpresa diru-bilketa bulegoan?
312. Zein maiztasunez aurkeztu beharko dut BEZ eta antzeko zergen 
aitorpena?
313. Non egin behar dira adierazpenak edo deklarazioak eta 
ordainketak?

II.- EGOITZA FRANTZIAN DUTEN ENPRESEK GIPUZKOAN 
GARATZEN DUTEN JARDUERA EKONOMIKOA 

Merkataritzaren ikuspegitik

314. Frantzian biziz gero, zer aukera daude Gipuzkoan norberaren 
kontura enpresa jarduera bat garatzeko? 
315. Zer da establezimendu egonkor bat? 
316. Establezimendu egonkor (EE) mota ezberdinez hitz egin 
daiteke? 
317. Aipatutako zein EE motatara biltzen da erakunde frantses baten 
(pertsona fisikoa edo juridikoa) Ordezkaritza Bulego (OB) bat?  
318. Zer alde dago Sukurtsal eta Establezimendu egonkor (EE) baten 
artean? 
319. Zer urrats egin behar dira sukurtsal bat abian jartzeko? 
320. Zer alde dago Sukurtsal eta Filial baten artean? 
321. Gipuzkoan garatzen duen jarduera ekonomikoari dagokionez, 
zein izango da sozietate baten helbide fiskala sozietatearen helbide 
soziala Frantzian baldin badago baina Gipuzkoan lan egiten baldin 
badu? 
322. Noiz izendatu behar da ordezkari legal bat enpresa jarduera 
garatuko den herrialdean?
323. Hasteko ba al dago oztoporik Gipuzkoan bizi ez direnek herrialde 
honetan jarduera ekonomiko bat garatzeko? 

324. Zer jarduera ekonomiko edo/eta profesional mota daude 
araututa Gipuzkoan garatu ahal izateko?
325. Non zergapetu behar dira herrialde batean garatzen ditudan 
lanen ordainetan jasotako sarrerak, auzoko herrialdean bizi baldin 
banaiz? 
326. Noiz ulertu behar da jarduera establezimendu egonkor baten 
bidez garatzen dela? 
327. Non ordaindu beharko nituzke zergak nire diru sarrerak beste 
herrialde batean eta establezimendu egonkor batean oinarrituta 
garatutako lanen emaitzak direnean, baina nire egoitza nagusia 
auzoko herrialdean dudanean? 
328. Nola kalkulatu behar da beste herrialde batean establezimendu 
egonkorraren ondorioz lortutako irabazien zenbatekoa? 

6. EGOERA
GIPUZKOAN EDO FRANTZIAN BIZI ETA LANA 
MUGAZ ALDE BIETARA EGIN 

Lanaren eta Gizarte Segurantzaren ikuspuntuetatik:

329. Zer gertatzen da aldi berean Bidasoa ibaiaz alde bietan lan egiten 
dudanean enpresari bakar (autonomo) gisa edo besteren kontura, eta 
beraz, gizarte segurantza bestela araututa duten sistema biren pean? 
Non kotizatu behar dut?  
330. Zer arau aplikatzen da pertsona bat aldi berean herrialde bitan 
lan egiten duenean eta batean soldatapekotzat hartua den artean 
bestean bere kontura lan egiten duen langiletzat hartzen dutenean? 
331. Europako bi herrialdetan kotizatzen edo kotizatu badut, 
eskubideak galtzen ditut?, nola kalkulatzen dira nire prestazioak? 
332. Zer gertatzen da nire erretiro-pentsioarekin Europako Batasuneko 
estatu kide bi edo gehiagotan kotizatu baldin badut? 
333. Zer gertatzen da nire baliaezintasuneko pentsioarekin hura 
behar badut eta Europako Batasuneko estatu kide bi edo gehiagotan 
kotizatu baldin badut? Zein zerga estatus motari erantzun beharko 
diot?

7. EGOERA
ERRETIRO-PENTSIOA DUTEN JUBILATUAK 
ETA BALIAEZINTASUNEKO EDO BIZIRAUTEKO 
PENTSIOA DUTEN PENTSIODUNAK

334. Gizarte Segurantzaren arloan Europako arautegiak babesten 
al nau Europako beste herrialde batera joateko edo Europako beste 
herrialde batean bizitzeko erabakia hartzen baldin badut? 
335. Pentsioa jasotzeko eskubidea sortu dudan herrialdean ez baizik 
eta Europako Batasuneko beste herrialde batean bizitzeko erabakia 
hartzen badut, nire pentsioa jasotzen jarraituko dut? Esate baterako, 
Espainian pentsioa edukita Frantzian bizitzeko erabakia hartzen 
badut edo alderantziz? 
336. Non jasoko dugu osasun asistentzia neuk eta neure familiak? 
337. Pentsioduna naizen aldetik, tramiteren bat egin behar dut nire 
egoitza Gipuzkoan edo Frantzian erregularizatzeko? 
339. Zertan da Frantzian bizitzeko txartela lortzeko tramitea? Non 
egin behar dut tramite hori?
340. Zertan da Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ) lortzeko 
tramitea? Eta Espainian legeen arabera bizitzeko tramitea? Tramite 
horiek non bururatu behar ditut Bidasoaldean bizi baldin banaiz?
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SARRERA - PRINTZIPIOAK ETA ESKUBIDEAK
ZIRKULATZEKO ASKATASUNA

EGOITZA FINKATZEKO ASKATASUNA
ZERBITZUAK EMATEKO ASKATASUNA

BIZITZEKO ESKUBIDEA
EUROPAR HIRITARTASUNA 0

Europako Batasuneko hiritarrak, estatu kideen barruan, Erromako 
Tratatuan jasoriko pertsona, zerbitzu eta kapitalak aske zirkulatzeko 
printzipioaren onuradunak dira. 

Pertsonak zirkulatzeko eta zerbitzuak emateko askatasunak 
soldatapeko langileak, besteren kontura lan egiten dutenak eta 
beren kontura lan egiten dutenak edo autonomoak hartzen ditu 
aintzat. Beraz, jarduera ekonomikoetan parte hartze  duten 
pertsonei zuzendua da, besteren kontura lan egiten dutenei, beren 
kabuz egiten dutenei eta zerbitzuen hartzaileei; debekatu egiten da 
herritartasunean oinarritutako diskriminazioa, eta estatu kideetako 
herritarrak estatu kide interesatuko herritarrak bezala hartuko dira. 

Honenbestez,

1. Langileen zirkulazio askearen ondorioz, Europar hiritar orok 
du lan egiteko eskubidea edozein estatu kidetako langileen baldintza 
berdinetan eta lan egin nahi duen estatu kidean. Europar hiritarrak, 
honenbestez, estatu kide bakoitzeko herritarren pareko dira, 
batez ere lan zuzenbidearen arloan. Zirkulazio askeak debekatu 
egiten ditu batasuneko langileen eta hiritarren arteko diskriminazioak 
oro enplegu, soldata, lan-baldintza eta lan eta zerga betebeharren 
arloan.
Gisa honetan, europar hiritar guztiek dute Europar Batasunaren 
baitan egiten diren lan eskaintzei erantzuteko eskubidea eta, xede 
horretan, Batasuneko lurraldean barna askatasun osoz mugitzeko 
eskubidea.

2. Egoitza hartzeko askatasunak ordaintzen ez diren jardueretan 
sarrera izatea eta haiek baliatu ahal izatea dakartza berekin batera, 
baita elkarteak eratzeko eta kudeatzeko aukera ere, modu egonkor 
eta jarraituan.

3. Zerbitzuak eskaintzeko askatasunak Batasunaren baitan 
zeuden mugen desagertzea ekartzen du. Gisa honetan, Estatu Kide 
bateko partikularrek eta elkarteek beren zerbitzuak eskaini ditzakete 
beste estatu kide batean. Honenbestez, zerbitzu edo elkarte horri 
leku egiten dion estatu kidearen lurraldetik kanpora bururatzen den 
jarduera batez, aldi baterako izaera duenaz, ari gara.

Hiru eskubide hauek honako hauek kontuan izanik interpretatu behar 
dira:

1. Estatu kideek nazionalitatea ez dutenei begira eta ordena publiko, 
segurtasun publiko eta osasun publikoaren arrazoiengatik erregimen 
bereziak aurreikusi ditzakete. Baina badira muga batzuk, esate 
baterako, jarduera jakin batzuetan sarrera izateko mugak jarduera 
horiek zuzenbide publikoko boterearen jarduna eskatzen badute eta 
tokian tokiko interes orokorreko gaietan agintarien jarduna eskatzen 
badute. Adibidez, diplomazia eta epaile lanetan jarduteko mugak 
daude.

2. Administrazio publikoko enpleguak Erromako Itunaren aplikazio 

esparrutik kanpo daude. Hala eta guztiz ere, Estatu Kideek arautu egin 
dute europar hiritarren enplegu publikorako sarrera. Ildo honetatik, 
Europako Justizia Epaitegiak kontzepzio funtzional baten alde egin 
du, eta horren arabera, soilik Estatu Kide bateko herritarrentzat 
gorde daitezke zuzenean edo zeharka botere publikoan esku hartzea 
ekartzen duten enpleguak eta Estatuaren edo beste elkarte publikoen 
interes orokorra zaintzeko xedea duten funtzioa.

3. Agintari publikoek esku hartzen duten jarduerak, aldiz, ezin dira 
euren lurraldeetatik kanpora egokitu.

Era berean, zehaztu egin behar dira egoitza finkatzeko askatasuna 
eta zerbitzuak emateko askatasuna lanbide jakin batzuk direnean 
eta lanbide horiek garatzeko diploma bat, erakunde profesional 
bati lotuta dagoelako agiria edo/eta baimen administratibo bat 
behar denean. Praktikan, horrek esan nahi du Europako Batasuneko 
estatu kideek elkarri ezagutzen diotela mediku, arkitekto, abokatu, 
ile-apaintzaile eta besteen lanbide tituluak, estatu kide bakoitzaren 
zuzenbideari gainditzen zaizkion arau europar zehatzen araberakoak 
baitira, eskubide horiek baliatu ahal izateko forma praktikoari 
dagokionez. Baina erne! Egun oraindik badira hutsune juridiko batzuk 
diploma edo/eta lanbide jakin batzuetan. Beraz, hiritarrak bere lana 
bururatu nahi duen herrialdean lanbide jakin batzuetan sarrara 
izateko bete beharreko baldintzei buruzkoak ikasi behar ditu, lanbide 
horretan hasi baino lehen. Ez da ahantzi behar, europar araudiak 
neurri handiagoan edo txikiagoan arauturiko lanbide baten esparruan 
izana la ez, lana bururatu nahi den herrialdeko hizkuntza jakitea eska 
daitekeela bururatu nahi den enpleguaren izaeraren arabera, horrek, 
beti ere, diskriminaziorik ezartzen ez badu.

Informa zaitez, halaber, europar herritartasuna izanik eta zuzenean 
europarra ez den baina Estatu Kide batek homologatutako diploma 
baten jabe izanik, kasu honetan ere zeure diploma baliatzeko mugak 
edo baldintza bereziak betetzeko eskatuko baitizute (ohikoa da, esate 
baterakoa, Argentinako diploma duten hiritar italiar eta espainiarren 
kasua).

Informazio hau kasuen araberako erakundeek emango dizute. 
Honatx adibide bat: Frantziako Unibertsitate batean zuzenbidean 
lizentziatua bazara edo Frantzian abokatua bazara, Frantziako 
eta Espainiako Justizia Ministerioan, Hezkuntza Ministerioan 
eta Abokatuen Elkargoan eskatu behar duzu informazio hau, 
nazioarteko edo Europako harremanak eta kasu bakoitzean lanbide 
hau homologatzeko eta bururatzeko baldintzak kudeatzen dituzten 
sailetan. Kasu askotan horien bulego nagusietan kudeatuko dira 
kontu hauek, sarritan Madrilen eta Parisen, nahiz eta erabakitzeko 
eskuduntza ordezkaritzek edo probintzietako organoek duten; eta hori 
horrela gertatzen da besterik gabe gaia ezezaguna delako, okerreko 
erantzuna emateko “beldurra” dagoelako.

Bestalde, Europar Batasuneko hiritarrak, estatu kideen baitan, 
MUGITZEKO ETA EGOITZA HARTZEKO ESKUBIDEAREN 
onuradun dira, Estatu Kide bakoitzaren baitako zuzenbidean zuzenbide 
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komunitarioak eta hauek baliatzeko modalitateak zehaztutako 
baldintzak betetzen baldin badira. Interesatzen zaizkigun Estatuetan 
eskubide hauek baliatzeko baldintzetan sartu gabe, dagozkien 
kapituluetan izango baititugu aztergai, Europako zuzenbidean hainbat 
egoera bereizten dira, eta hainbat alderdi eduki behar dira kontuan:

1. Mugitzeko eta egoitza hartzeko eskubidea, hiru hilabete 
artekoa. Europar Batasuneko herritar guztiek dute beste Estatu kide 
batera joateko eskubidea, dagokien nortasun agiria edo pasaportea 
aurkeztuta. Estatu kide bateko herritartasuna ez duten familiako 
kideak lagun duten hiritarraren eskubide beraren onuradunak dira, 
baina epe laburreko egonaldiak egiteko zenbaitetan iragan-agiri bat 
aurkeztu behar da nahitaez. Epe laburreko egonaldietarako iragan-
agiriaren baliokideak dira egoitza txartelak. Hiru hilabetetara iristen 
ez diren egonaldietarako, berriz, indarrean den nortasun agiri edo 
pasaportearen jabe izatea baizik ez zaio eskatzen Batasuneko hirita-
rrari.  Harrera egiten duen Estatuak interesatuari eska liezaioke epe 
zentzuzko batean, inolako diskriminaziorik egin gabe, bere lurraldean 
dagoela jakinaraz diezaiola. 

2. Egoitza hartzeko eskubidea, hiru hilabetetik gorako epean. 
Baliogabetu da egoitza baimena Batasuneko hiritarrentzat. Nolanahi 
den ere, Estatu kideek hiritarrari eska diezaiokete iritsi den egune-
tik kontatzen hasi eta hiru hilabetetara agintari eskudunen aurrera 
aurkeztea. Hiru hilabetetik gorako egoitza-eskubidea lortzeko honako 
baldintza hauetako bat bete behar da: 
•  besteren kontura edo norberaren kontura jarduera ekonomiko bat 

bururatzea;
•  nahikoa baliabideak eta gaixotasun aseguru bat edukitzea harrera 

egiten dion Estatu kidearen gizarte segurantzarentzat karga bat 
izan ez dadin bere egonaldian zehar. Ildo honetatik, Estatu kideek 
ez dute nahikotzat kontsideratzen dituzten baliabideen zenbatekoa 
zehaztu ahal izango, eta interesatuaren egoera pertsonala izango 
dute kontuan; 

•  lanbide hezkuntzako ikasketak egitea 
• arestian adierazitako baldintzetatik bat betetzen duen Europar 

Batasuneko hiritar baten familiako kidea izatea.
Estatu kide bakar bateko herritartasuna ez duten baina Europar 
Batasuneko hiritar baten familiarrak diren kideek “Batasuneko 
hiritar baten familiako kidearentzako egoitza-baimen” bat eskatu 
behar dute; agiri horrek gutxienez bost urteko indarraldia izango 
du igortzen den unetik kontatzen hasita.  

Ez heriotzak, ez Batasuneko hiritarrari harrera egin dion Estatu 
kideko lurraldetik alde egiteak, ez senar-emazteen banaketak, ez 
ezkontzaren hausturak, ez erregistratutako elkartzearen amaierak, ez 
dute inolako eraginik Estatu bakar bateko herritartasuna ez duten 
familiako kideen egoitza-eskubidean, baldintza jakin batzuk betetzen 
badituzte. 

3. Modu egonkorrean bizitzeko eskubidea. Europar Batasuneko 
hiritar guztiek bere egiten dute harrera egin dieten Estatu kideetan 
modu egonkorrean bizitzeko eskubidea, estatu horietan bost urtez 
etenik gabe bizi izan badira eta euren aurka herrialde horietatik 
kanporatua izateko neurririk hartu izan ez bada. Modu iraunkorrean 
bizitzeko eskubideari ez zaio baldintzarik ipintzen. Arau bera aplikat-
zen zaie Estatu kide bakar bateko herritartasuna ez duten familiako 
kideei, Batasuneko hiritarrekin bost urte bizitzen eman badute. Es-
kubide hori lortuta, harrera egindako Estatu kidetik kanpora jarraian 
bi urte baino gehiago emanda baizik ez da modu egonkorrean bizit-
zeko eskubidea galtzen.
Besteren kontura edo norberaren kontura lanean ari diren 
Batasuneko hiritarrei eta euren familiako kideei modu egonkorrean 
bizitzeko eskubidea aitortzen zaie arauen araberako bost urtez modu 
egonkorrean  bizitzeko epea iritsi baino lehen, 1251/70 zenbakiko 
Araudian (EEE) adierazten diren baldintza jakin batzuk betetzen 
badituzte.

Modu egonkorrean bizitzeko txartelak edo dokumentu baliokideak 
mugarik gabeko iraupena du, hamar urtean behin berritu egiten da 
automatikoki, eta eskatu eta sei hilabeteetara jasoko da. Hiritarrak, 
estatu horretan bizi dela erakusteko, harrera egin dion Estatu kidean 
xede horretan indarrean dagoen edozein agiri aurkeztuko du.

4. Aldi baterako edo modu egonkorrean bizitzeko eskubidearen onu-
radun diren Batasuneko hiritar guztiek eta beren familietako kideek 
harrera egiten dien Estatuko kideek bezalako tratamendua jasoko 
dute. Nolanahi den ere, modu iraunkorrean bizitzeko eskubidea 
jaso baino lehen, harrera egiten dien Estatu kideak ez die zertan 
gizarte laguntzaren prestazioak edo gaixotasun aseguruak eman be-
harrik besteren kontura edo norberaren kontura lan egiten ez duten 
pertsonei, ez eta bere lurraldera ikasketak egitera joandako eta egoi-
tza izateko eskubidea duten onuradunei bekak eman beharrik ere. 
Herritartasuna edozein dutela ere, familiako kideek besteren kontura 
edo norberaren kontura garatu ahal izango dute jarduera ekonomiko 
bat.

5. Ordena publiko, segurtasun publiko eta osasun publikoaren 
arrazoiak tarteko herrialdean sartzeko eta egoteko eskubi-
dearen mugak. Batasuneko hiritar oro eta bere familiako kide oro 
izan daiteke harrera egin dion Estatu kidetik egotzia ordena publiko, 
segurtasun edo osasun publikoko arrazoiak tarteko. Erabaki hori inoiz 
ere ez da arrazoi ekonomikoetan oinarrituko. Inoiz ere ezin izango 
da harrera Estatuko lurralderako sarrera eta egonaldia betirako de-
bekatu.
 
6. Egoitza-eskubidearen onuradun den Batasuneko hiritarren 
familiarrak, euren herritartasuna edozein delarik ere, nadi-
ra egoitza-eskubide honen onuradun ere. Familiartzat hartzen 
da erregistro publiko batean modu egonkorrean inskribatutako 
senar-emazteen pareko bikotea edo laguna, eta hiritarraren eta 
bere lagunaren edo bikotearen kontura dauden zuzeneko ondo-
rengoak eta aurrekoak.

Bukatzeko, garrantzitsua da EUROPAR HIRITARTASUNAREN 
PRINTZIPIOA azpimarratzea. Europar Batasuneko hiritarra da Es-
tatu Kide bateko herritartasuna duen oro, baita Batasuneko estatu 
bateko herritartasuna izanik beste herritartasun batzuk dituena ere, 
nahiz eta pertsona hori Europar Batasunetik kanpora bizi den. Ho-
nako hauek dakartza berekin batera printzipio honek:

1. Batetik bestera joateko eta bizitzeko eskubidea, jarduera 
ekonomiko bat garatu ala ez, zuzenbide komunitarioak ezarritako 
baldintzak betetzen baldin badira.

2. Botoa emateko eta jasotzeko eskubidea udal hauteskundeetan 
eta Europakoetan.

3. Estatu kide guztiek Batasuneko hiritar guztiak diplomaziaren bidez 
babesteko eskubidea.

4. Europar Legebiltzarrean eskaera egiteko eskubidea eta bitartekari 
komunitarioari helegitea aurkezteko eskubidea.

Honenbestez, esan dezagun eskuliburu hau europar hiritarrei 
zuzendua dela, Europar Batasunean sartzeko epeak eta aldi baterako 
arauen pean ez daudenei zuzenduak, azken hauei beste arau batzuk 
aplikatu baitakizkieke eta gidak halako nahasmena sor dezakeelako. 
Gainera, gero eta gehiago dira  Europar Batasunekoak EZ diren, 
Europar herritartasuna EZ duten hirugarren estatuetako hiritarrak. 
Hiritar hauek beste arau batzuk bete behar dituzte, gida honetan 
soilik batean edo bestean aipatzen diren arauak. Beraz, agintari 
eskudunengana jotzea aholkatzen diegu horrelakoei, euren zalantzak 
argitzeko xedean (irakur ezazu honekin batera doan helbideen 
eranskina, oso baliagarria izango zaizu).
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PRAKTIKAN ZERTAN DIRA PRINTZIPIO ETA ESKUBIDE HAUEK? ZEIN 
EGOERA DAUDE BIDASOALDEAN?

Ikuspuntu praktiko batetik hainbat egoera gerta daitezke:

1. Gipuzkoan lan egin eta bizi Europako hiritarra izanik baina ez 
espainiarra.

2. Frantzian lan egin eta bizi Europako hiritarra izanik baina ez 
frantsesa.

3. Frantzian bizi eta Gipuzkoan lan egin Europako hiritarra izanik.
4. Gipuzkoan bizi eta Frantzian lan egin Europako hiritarra izanik.
5. Egoitza Frantzian duten enpresek Gipuzkoan garatzen duten 

jarduera ekonomikoa eta egoitza Gipuzkoan duten enpresek 
Frantzian garatzen duten jarduera ekonomikoa. Aldi baterako 
desplazamenduaren irudia.

6. Gipuzkoan nahiz Frantzian bizi eta mugaz alde bietara lan egin.
7. Erretiro-pentsioa duten jubilatuak eta baliaezintasuneko edo 

bizirauteko pentsioa duten pentsiodunak.
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1. EGOERA
GIPUZKOAN AUTONOMO EDO BESTEREN 
KONTURA LANGILE GISA LAN EGIN ETA 
BIZI EUROPAKO HIRITARRA BAI BAINA 
ESPAINIARRA IZAN GABE.

Jarraian galdera – erantzun batzuk aurkezten dira, zuretzat guztiz 
interesgarriak Gipuzkoan soldatapeko langile edo autonomo gisa 
lan egiten baduzu eta eskuarki Espainian bizi baldin bazara, bertan 
garatuz zure jarduera profesionala. 

Egun Gipuzkoan lan egiten baduzu baina Frantzian edo Europako 
Batasuneko beste estatu kide batean, baina ez Espainian, lan egin 
edo egiten baduzu, ez diote zehazki zure profilari erantzuten atal 
honetan aurkezten diren erantzunek. Izan ere, Europako legeriak 
kasu jakin batzuetan eta gizarte segurantzaren arloan tratamendu 
bereziak aurreikusten ditu beren lan bizitzan zehar gizarte segurantza 
erregimen bat baino gehiagoren mende egon diren langileei begira. 
Horrexegatik, zure kasua hori baldin bada, atal honen irakurketa 
lagungarri izango duzu egun Gipuzkoan jarduera bakar bat garatzen 
baduzu eta Gipuzkoan bizi baldin bazara, eta gainera 6. egoerako 
galderei emaniko erantzunak irakurri behar dituzu. Gainera, kasu 
guztiz berezia izanik Gipuzkoan lan egiten baduzu zeure enpresa 
aldi baterako ohiko Estatu Kidetik beste estatu batera lekuz 
aldatu delako, 1. egoera honi emaniko ihardespenek ere ez diote 
zeure perfilari erantzuten. 5. egoeran aztertzen da aldi baterako 
desplazamenduaren irudia.

1. Ba al dut Gipuzkoan autonomo edo soldatapeko gisa 
lan egiteko eskubiderik Espainiako hiritarra ez naizen 

arren? Zer gertatzen da lan egin nahi dudan lanbidea bereziki 
arautua baldin badago? 

Egokiak dira 3. egoeraren araberako 19. galderari emaniko erantzunak, 
baita eskuliburuaren sarreran emaniko azalpenak ere. 

2. Nazionalitate europarraren jabe bagara, nahiz eta 
espainiarrak ez izan, neu eta neure familia Gipuzkoan 

era iraunkor batez bizi al gaitezke Gipuzkoan autonomo edo 
soldatapeko gisa lan egiten badut? Zer tramite egin behar 
ditut? Zer gertatzen da familiar edo mendeko pertsona batek 
nazionalitate europarraren jabe ez bada? 

Bai. Arau europarrek aukera ematen dizute enpleguan sarrera 
izateko langile autonomo bezala edo besteren kontura lan egiten 
duenaren moduan, eta aukera ematen dizute aldi batez bizitzeko edo 
modu egonkorrean bizitzeko Europar batasuneko Estatu kideetan. 
Honenbestez, Gipuzkoan lan egin dezakezu eta zure familiarekin batera 
Gipuzkoan bizi zaitezke.  baina garrantzitsua da, bizitzeko eskubideari 
bagagozkio, eskuliburu honen sarreran emaniko azalpenak. 

Zuk eta zure familiak formaltasun batzuk bete behar dituzue zuen 
egoitza Espainian erregularizatzeko:

•  Zeure egoera erregularizatu behar duzu Espainian zure 
egoitza eremua hartzen duen Kontsul-etxean edo Enbaxadan.
•  Zeure egoera erregularizatu behar duzu Espainian zure egoitza 
eremua hartzen duen Atzerritarren Bulegoan edo Polizia etxean, 
beti ere iraupenaren arabera.
•  Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ) eskatu behar duzu.

3. Zertan da Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ) 
lortzeko tramitea? Eta Espainian legeen arabera 

bizitzeko tramitea? Tramite horiek non bururatu behar ditut 
Bidasoaldean bizi baldin banaiz?

Ikuspuntu praktiko batetik, Gizarte Segurantzan altak tramitatzeko 
edo era askotako erakundeetan zeure identifikazioa eskuz edo 
informatikaren bidez adierazteko orduan, zenbaitetan nahitaezkoa da 
eta besteetan gomendagarria oso, Espainiar lurraldean Atzerritar 
Identifikazio Zenbakia (AIZ) edukitzea. Beraz, nola zeuk hala 
zeure familiak, adin nagusikoek bederen, hura eskatzea gomendatzen 
dizugu zeure egoitza Gipuzkoan hartu bezain agudo edo lanean hasi 
baino lehen. Aipatutako AIZ hori behin bakarrik emango dizute, eta 
bizi artean identifikatuko zaituen zenbaki bat izanen da. 

Egokiak dira eskuliburuaren sarreran sartzeko eta egoitza hartzeko 
duzun eskubidearen inguruan emaniko azalpenak, ondo irakurri behar 
dituzu. Gainera, ikuspuntu praktiko batetik, espainiar arautegiak 
osatu behar ditu Gipuzkoan egoitza edukitzeko eskubideak baliatu 
behar dituzunean. Honako egoera hauek bereizi behar dira: 

•  Sarrera eta hiru hilabetetik beherako egonaldia (helburua 
edozein dela ere, hau da, lan egiteko ala ez): nahikoa da indarrean 
dagoen pasaportea edo nortasun agiria edukitzea.
•  Hiru hilabetetik gorako egonaldia: zeuk eta zeure familiak 
zuzenean eta nahitaez eskatu behar duzue Atzerritarren Erregistro 
Zentralean inskribatuak egotea, Espainian sartzeko egunetik 
kontatzen hasita hiru hilabeteko epean. Berehalakoan emango 
dizute erregistro-agiri bat, eta bertan zeure izena, nazionalitatea, 
erregistratutako pertsonaren helbidea, zeure AIZ zenbakia (Atzerritar 
Identifikazio Zenbakia) eta erregistroaren eguna adieraziko dira.  
•  Izaera iraunkorreko egoitza: gogora ekartzen dugu, sarreran 
azaldu bezala, zeu eta zeure familia eskubide honen jabe izango 
zaretela Espainian legez eta izaera iraunkor batez bizi izan bazarete 
bost urtez, etenik gabe. Zeuk eta zeure familiak eskubide hori eskatu 
behar duzue Atzerritarren Bulegoan edo dagokizun Polizia Etxean, 
eta egiaztatu beharrekoak egiaztatu eta gero, izaera iraunkor batez 
bizitzeko eskubidea aitortzen dizun ziurtagiria emango dizute. 

Hau da, aztertzen ari garen egoera honetan aipatutako eskubidearen 
jabe izan zaitezen, gutxienez bost urtez lan egin eta bizi behar izan 
duzu legearen barruan (beste kasu batzuetan nahikoa da legez 
bizi izana); hala eta guztiz ere, babestuta zaude lehendik etor 
litezkeen gertaera jakin batzuen aurrean. Araudiaren arabera, modu 
iraunkorrean bizitzeko eskubidea izango duzu, lehen aipatutako bost 
urteko epea amaitu baino lehen, besteren kontura edo zure kabuz 
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lan egiten baduzu eta jarraian adierazten dugu zirkunstantziaren bat 
gertatzen baldin bada:

-  Lan egiteari utzi diozu eta espainiar legedian aurreikusitako 
adinera iritsi zara jubilatzeko eta pentsioa jasotzeko eskubidea 
izateko; 

-  Soldatapeko lana utzi egin duzu aurretiazko erretiroa tarteko, eta 
Espainian gutxienez aurreko hamabi hilabeteetan lan egin duzu 
eta Espainian hiru urtetik gora bizi izan zara etenik gabe;

-  Lan egiteari utzi diozu ezgaitasun iraunkorraren ondorioz, eta 
Espainian bi urtetik gora bizi izan zara etenik gabe. Salbuespena 
da ezgaitasuna lan ezbehar baten edo laneko gaixotasun baten 
ondorio baldin bada eta pentsio bat jasotzeko eskubidea baldin 
baduzu, eta pentsio horren arduradun bakarra edo partziala 
espainiar estatuko erakunde bat baldin bada;

-  Espainiar hiritar baten senar-emaztea edo bikote erregistratua 
zara, eta kasu honetan ez zaizu egonaldiaren iraupenaren 
baldintza eskatuko;

-  Espainian hiru urtez egon zara jarraian bizitzen eta lan egiten, 
eta gero Espainian bizitzen jarraitu duzu baina beste estatu kide 
batean lan egin duzu, nahiz eta astean gutxienez behin zeure 
egoitza lekura itzuli zaren. Kasu hau, geure Bidasoaldean, sarritan 
gertatu liteke. Egoitzari dagokionez, kasu honetan Espainian 
jarraituko bazenu bezala ulertuko da. 

2007ko apirilaren 2tik aurrera ez dira Europar Batasuneko 
hiritarrentzako egoitza txartelak banatzen, nahikoa da indarrean 
dagoen nortasun agiria edukitzea eta aipatutako erregistroetan 
izena ematea. Aitzitik, egoitza txartelak ematen zaizkie Europar 
Batasuneko hiritarren familiei.

Nola AIZ hala erregistro agiria eta egoiliar txartela honako helbide 
hauetan eskatu behar dira: 

DONOSTIAKO KOMISALDEGI PROBINTZIALA 
José María Salaverría kalea z/g
20010 Donostia
Tel. :00 34 943.44.98.00
Fax.:00 34 943.44.97.97
Ordutegiak: 9etatik 14ak arte (Astelehenetik ostirala arte)

IRUNGO KOMISALDEGI PROBINTZIALA
Colon Ibilbidea, Zabaltza Plaza, 1
20300 Irun
Tel.: 00 34 943.63.99.00
Fax.: 00 34 943.44.97.97
Ordutegiak: 9etatik 14ak arte (Astelehenetik ostirala arte)
Espainian bizitzeko txartela Gipuzkoan eskatu nahi dutenei 
gomendatzen zaie azken Polizia-etxe honetan egitea eskera, 
Donostiako Polizia-etxean ilara luzeak saihestearren. Kontuan 
eduki behar da goizeko 9:00etan ematen direla jendeari arreta 
eskaintzeko zenbakiak, egun bererako, amaitzen diren arte; beraz, 
komenigarria da goiz joatea kudeaketa egin nahi duzun egunerako 
zenbakia eta hitzordua lortuko dituzula bermatu nahi baduzu. 
Era berean, komenigarria da eskatuko dizuten dokumentazioa 
zein den aldez aurretik jakitea, eskuliburu honetan horren berri 
ematen dugun arren litekeena baita dokumentu berriak eskatzea. 

BARNE MINISTERIOA
Tel: 900.150.000 (Doan)
www.extranjeros.mir.es
www.mir.es
estafeta@mir.es

AIZ lortzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa (pertsonako 
bat eta ez AIZ bakarra familia unitateko): 

-  Zeuk aurkeztu behar duzu eskaera egitera.
-  Eskaera dokumentua behar bezala bete behar duzu. Doan 

emango dizute atzerritarren Bulegoan, edo Interneten bidez jaitsi 
dezakezu. 

- Indarrean dagoen jatorrizko nortasun agiria edo pasaportea eta 
haren kopia bat. 

Atzerritarren Erregistro Zentralean NAHITAEZKO inskripzioa 
lortzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa (inskripzio honen 
eskaera egiten denean automatikoki ematen zaio AIZ bat horrelakorik 
ez duenari):

-  Zeuk aurkeztu behar duzu eskaera egitera. 
-  Eskaera dokumentua behar bezala bete behar duzu. Doan 

emango dizute atzerritarren Bulegoan, edo Interneten bidez jaitsi 
dezakezu.

-  Indarrean dagoen jatorrizko nortasun agiria edo pasaportea eta 
haren kopia bat.

-  Bizi zaren udalerriko udalean erroldatuta zaudela egiaztatzen 
duen agiria.

-  Argazki bat.

Izaera iraunkor batez bizitzeko eskubidea aitortzen dizun 
ziurtagiria lortzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa: 
araudi hau 2007ko apirilaren 2an jarri zenez indarrean, jar zaitez 
harremanetan lehen adierazitako erakunde eskudunekin, eskubide 
hau aitortu aurreko bost urteetan bizi izan dituzun zirkunstantzien 
araberakoa izango baita aurkeztu beharreko dokumentazioa. 

Batasuneko hiritarraren familia aldi batez eta modu 
iraunkorrean bizitzeko txartela lortzeko aurkeztu beharreko 
dokumentazioa:
jar zaitez harremanetan lehen adierazitako erakunde eskudunekin, 
zeure zirkunstantzia pertsonalen eta jatorrizko herrialdearen 
araberakoa izango baita aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Gogora ekartzen dugu 2007ko apirilaren 2tik aurrera Europar 
Batasuneko hiritarrei ez zaiela egoitza txartelik ematen.

4. Frantses nazionalitatea baldin badut eta Espainian 
bizi baldin banaiz, zer tramite egin behar ditut nire 

Kontsulatuan edo Enbaxadan?

Frantziako hiritarra baldin bazara eta Espainian bizi, Frantziako 
Kontsulatuak atzerrian duen eta zuri, Espainian bizi zaren nazionalitate 
frantseseko Egoiliarra zaren aldetik dagokizun Bulegoko Matrikula 
Erregistroan eman behar duzu izena.

Bidasoako eskualdean Frantziak Bilbon duen Kontsulatu Nagusira 
joan behar duzu. Jarraian adierazten dizkizugu haren helbidea eta 
telefono zenbakia: 

FRANTZIAK BILBON DUEN KONTSULATUA 
Iparraguirre kalea, 26
48011 Bilba
Tel.: 00 34 94 425.51.80
Fax.: 00 34 94 423.88.12
E-mail: ecrire@consulfrance.org
www.consulfrance-bilbao.org
Astelehenetik ostirala arte, 9:00etatik 13:00ak arte.

Frantziak Bilbon duen Kontsulatuak honako dokumentu hauek 
eskatuko dizkizu inskripzio kontsularra lortzeko: 
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-  Kontsulatuak errazturiko eskaera dokumentua, behar bezala 
betea. 

-  Nazionalitate frantsesa duzula egiaztatzen duen dokumentua 
(Frantziako nortasun agiria edo pasaportea)-

-   AIZ (Atzerritar identifikazio zenbakia, ikus 3. galdera).
-  Nortasun-argazki berri 2, inskripzio kontsularraren gutun bat jaso 

nahi izatera.

Eskuarki nahitaezkoa ez den tramite hau, nahitaezkoa da Frantziako 
nortasun agiria eta hamar urteko indarraldia duen pasaportea 
eskatzeko. Inskripzio kontsular hori ez eduki arren, baduzu Frantziako 
pasaportea premiazko izaera batez eskatu, baina soilik 6 hilabeteko 
indarraldia izango du. 

Era berean, inskripzio kontsularrak aukera ematen dio titularrari 
abantaila batzuk izateko, esate baterako, Frantziako nortasun 
agiria edo pasaportea eskatzeko garaian ordaindu beharreko zergei 
dagokienez, eta erraztasunak ematen dizkio sor litekeen edozein 
arazoren aurrean Frantziako Administrazioarekiko tramiteak egiteko 
orduan. Ikasteko bekak lortzeko aukera ere ematen ditu.

Bozkatzeko garaian:

• Inskripzio kontsularraren titularra bazara, zeuk zuzenean bozka 
dezakezu Kontsulatuaren bidez Presidentetzarako hauteskundeetan 
(ez ordea legebiltzarrerakoetan), Europar hauteskundeetan (kasu 
honetan Frantzian edo Espainian eman dezakezu botoa) eta 
erreferendumetan. Era berean, atzerrian Ordezkari frantsesen 
Kontseilua aukeratzeko bozetan parte hartu ahal izango duzu. Zeuk 
ezin baduzu, ahalak eman diezazkiokezu konfiantzazko pertsonei 
botoa zeure ordez eman dezaten edozein hauteskunde frantziarretan 
eta dagokion lekuan, atzerrian Ordezkari frantsesak aukeratzeko 
izan ezik. 
• Legebiltzarrerako hauteskundeei dagokienez, ezin duzu boza 
Kontsulatuaren bidez eman. Botoa emateko duzun eskubidea baliatu 
nahi baduzu, Frantziako udalerri bateko hautesle-zerrendetan 
inskribatua behar duzu hauteskundeak izango diren urtearen aurreko 
urteko abenduaren 31 baino lehen. Inskripzio hau Kontsulatuan egin 
dezakezu. Inskripzio horrek emango dizu Frantzian (udal, eskualde, 
nazio nahiz europar hauteskundeak izan) izango diren hauteskunde 
orotan botoa emateko eskubidea, zuzenean edo konfiantzazko 
pertsonei ahalak emanez botoa zeure ordez eman dezaten.

5. Nire enpresariak non kotizatzen du dagokidan gizarte 
segurantza besteren kontura lan egiten duena banaiz? 

Eta non ordaindu behar ditut gizarte segurantzari ordaindu 
beharrekoak langile autonomoa baldin banaiz? Ba al du 
eraginik Espainiako nazionalitatea ez izateak?

Kasu hauetan ez du garrantzirik zure nazionalitatearen izaerak. 
Gipuzkoan lan egiten baduzu eta aldi berean ez baduzu Europako 
Batasuneko beste Estatu Kide batean lan egiten, gizarte 
segurantzaren araberako zure kotizazioak Gipuzkoan ordaindu 
behar dituzu, herrialde hartan egiten baituzu lan, aldi baterako 
desplazatua izan bazara izan ezik (ikus 5. egoeran lanaren 
ikuspuntutik egindako galderak eta emandako erantzunak). Ez du 
axolarik zeu Gipuzkoan edo Frantzian bizitzeak, edo zeure enpresa 
Gipuzkoan egoteak ala ez. 
 
Ildo honetatik, nazioko hiritarrekiko bereizketarik ez da egiten. 
Baina kontuan eduki ezazu erakundeek nolabait ere “sortu” egin 
behar zaituztela, eta beraz, hainbat dokumentu eskatu ahal izango 
dizkizutela: atzerritar identifikazio zenbakia –AIZ–, aldez aurretik 
polizia etxean emana (ikus 3. galdera), jaiotza agiria eta beste, 
esate baterako gizarte segurantzari kotizatzen diozulako zenbaki 
bat ematea nahi baduzu. Lasai hartu eta bururatu itzazu egokiro 
tramite horiek, beste hiritar nazionalek dauzkaten eskubide guztiak 

bermatuko baitizkizute. Era berean, dokumentu horiek beharrezkoak 
izango dituzu etorkizunean beste leku batera aldatzen bazara 
eta Europar Batasuneko beste Estatu Kide batzuetan lortutako 
eskubideak batzeko eta koordinatzeko garaia iristen bazaizu. 

6. Nola kudeatzen dira nire kotizazioak Gipuzkoan lan 
eginda herrialde hartan ordaindu behar dudanean, 

enpresariak egoitza iraunkorra Frantzian baino ez duenean?

Gerta liteke zeuk Gipuzkoan egitea lan egoitza iraunkorra Frantzian 
baino ez duen enpresa batentzat. Hori ez da eragozpen Espainiako 
gizarte segurantzari nahitaez kotizatzeko (ikus 5. galdera). Kasu 
honetan, enpresak legezko ordezkari bat behar du administrazioen 
aurrean jarduteko eta Gizarte Segurantzaren kotizazioak 
ordaintzeko.

Araudi komunitarioak hainbat soluzio aurreikusten ditu, eta Espainian 
ordezkari fisiko bat (langilea bera izan daitekeena) edo Espainian 
egoitza duen elkarte kudeatzaile bat, kuotak ordaintzeaz arduratuko 
dena, izendatu daiteke. Eskuliburuaren eranskinean aurkituko 
dituzu gizarte segurantzaren erakundeekin harremanetan jartzeko 
helbideak; zeure kasuaren arabera zer urrats egin behar dituzun 
azalduko dizute. Hasteko jo ezazu Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Nagusira (TGSS) eta Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalera 
(INSS), bertako afiliatze eta kotizazio zerbitzura. 

7. Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak osasun 
asistentzia? Zer gertatzen da nire osasun asistentziarekin 

lan istripuren bat gertatuz gero edo lanak eragindako 
gaixotasunen bat izanez gero? Eta gaitz arruntak jota bajan 
banago? Eta aldi batez (oporretan, ikasketa aldietan, aldi 
baterako desplazamenduetan) osasun laguntza behar izatera 
bizi naizen eta kotizatzen dudan herrialdean ez baizik eta 
Europar Batasuneko beste herrialde

Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak osasun 
asistentzia?

Zuk eta zeure familiak osasun asistentzia  Gipuzkoan izateko 
eskubidea duzue, herrialde horretan bizi baitzarete Arau hauek 
besteren kontura lan egiten duten langileei eta langile autonomoei 
aplikatzen zaizkie.

INSS (Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala) da zeure osasun 
asistentzia kudeatzeaz arduratzen den erakundea. Gainera, lehen 
aldia bada Espainian lanean hasi zarela, INSS institutuak Espainiako 
gizarte segurantzaren zenbaki bat eman behar dizu, eta bertara 
zeure onuradunak bildu ahal izango dituzu. Jar zaitez harremanetan 
aipatutako institutuarekin agiria lortzeko xehetasunen berri eman 
diezazuten. 

Ikuspuntu praktiko batetik, Osakidetza euskal osasun zerbitzuak 
eskainiko dizu zeure osasun asistentzia. Eskubide hau egokiro 
baliatu dezazun, Osakidetzaren osasun txartelak eskatu behar 
dituzu zeuretzako eta zeure familiarentzako. Horretarako, honako 
dokumentazio hau eskatuko dizute:

• Osakidetzaren eskaera orria behar bezala betea. Indarrean 
dagoen Nortasun Agiria edo pasaportea. Titularra eta bere mendeko 
onuradunak Euskadiko udalerri batean erroldaturik daudela erakusten 
duen agiria (egoitza lekuko Udaletxean lortzen da). P1 eredua (Gizarte 
Segurantza, zeure kotizatzaile zenbakia eta zeure mendeko onuradunen 
datuak ageri dira; gisa honetan egiaztatu egiten da zeure mendeko 
onuradunak direla eta kotizazioen ordainketak egunean dituzula) .
Honek guzti honek esan nahi du zeure osasun asistentzia Gipuzkoan 
eskainiko dela Osakidetza euskal osasun sistema publikoaren 
arabera. Beraz, garrantzitsua da ondo ezagutzea. 
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Ildo honetatik, jakin ezazu Gipuzkoan osasun estaldura osoa edukitzeko 
ez dela beharrezkoa zeuk eta zeure familia osasun mutua batean 
izena ematea. Zuk Gipuzkoan mutua bat kontratatzeko hautua egiten 
baduzu, osasun zerbitzu jakin batzuk, polizan zehaztutakoak, eskainiko 
dizkizun aseguru pribatu bat ari zara kontratatzen. Hau da, kontratatzen 
duzun mutuak ez dizu gizarte segurantzaren sare publikoan egindako 
kontsulten ordainketaren itzultzea osatzeko balioko, Gipuzkoako 
sistemak ez baitu horrela funtzionatzen, besterik gabe, koadro mediku 
jakin batean sarrera izateko (mutuak kontrataturiko sendagileen 
zerrenda) eta izaera pribatuko osasun instalazioetan sarrera izateko 
balioko dizu, kontratuan xedaturikoaren arabera.

Oso garbi eduki behar duzu euskal osasun sistema oso bestelakoa 
dela Frantziakoaren aldean. Gisa honetan eta adibide gisa, zeure 
egoitza aldeko osasun zentroari dagozkion familia-medikuen artean 
aukeratuarengana joko duzu, eta familia-medikuak emango dizu 
espezialistarengana joateko baimena; nolanahi ere den, Frantzian ere 
halaxe da 2006. urtetik aurrera, salbuespenak salbuespen. Ez duzu 
bisitaldiaren prezioa ordaindu beharko, atenditzen dizuten medikuak 
eskuarki Osakidetza Euskadiko osasun sistemakoak baitira  edo 
Osakidetzak kontrataturiko langileak eta ez baitute beren lanbidea 
era pribatuan garatzen, osasun zerbitzu publikoak ordaintzen baitie 
zuzenean. 
 
Honako hauek dira aipatu ditugun erakunde eskudunak (ikus, halaber, 
helbideen eranskina):

Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionala Donostian
Plaza Pío XI 2 (Behea)
20010 Donostia
Tel: 00 34 943 47 25 36
Fax: 00 34 943 47 27 86
Astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 14:00ak arte
www.seg-social.es

Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionala Irunen
Bartolomé de Urdinso kalea, 2 (Sarrera Anaka kalean)
20300 Irun
Tel: 00 34 943 61 97 70
Fax: 00 34 943 61 98 03
Astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 14:00ak arte
www.seg-social.es

Osakidetza Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoan duen
Osasun Saila
Santxo Jakintsua kalea, 35
20010 DONOSTIA
Tel. 00 34 943 02 30 00
Fax. 00 34 943 02 30 79
www.osanet.net

Irunen osasun zentroek onartu egiten dute dokumentazio 
administratiboa, eta Donostiako bulegora igortzen dute, hura baita 
hainbat kudeaketa tramitatzeko organo eskuduna.

Zer gertatzen da nire osasun asistentziarekin lan istripuren 
bat edo lanbide gaixotasunen bat badut? Eta gaixotasun 
arrunt baten ondorioz bajan baldin banago? nork ordaintzen 
du bajan nagoen artean diruzko prestazioak jasotzeko dudan 
eskubidea?

Osasun asistentzia eta dagokizun diruzko prestazioen ordainketa 
Gipuzkoan jasoko dituzu, lurralde horretan bizi baitzara eta bertan 
kotizatzen baituzu. 

Arau hau besteren kontura lan egiten duten langileei eta autonomoei 
aplikatzen zaie. 

Prestazio hauen zenbatekoa eta iraupena maila legalean dauzkazun 
baldintzen araberakoak izango dira, besteren kontura lan egiten duen 
langilea bazara hitzarmenaren edo enpresaren baldintzen araberakoak 
eta autonomoa baldin bazara gizarte segurantza publikoaren 
sistemarekin edo sistema pribatu batekin zure borondatez kontratatu 
dituzun baldintzen araberakoak.

Zer gertatzen da nire osasun asistentziarekin eta aldi 
batez (oporretan, ikasketa aldietan, aldi baterako 
desplazamenduetan) osasun laguntza behar izatera bizi 
naizen eta kotizatzen dudan herrialdean ez baizik eta Europar 
Batasuneko beste herrialde batean nagoenean?

Kasu hauetan zeure Osasun txartel europarrarekin bidaiatu behar 
duzu. Txartel hori kotizatzen duzun herrialdeak emango dizu (kasu 
honetan Espainiak), jubilatuen kasuan izan ezik, azken hauen kasuan 
bizi diren herrialdeak emango baitie. Txartel hau aurkezturik eta 
beharrezkoa denean eskaintzen zaizun osasun asistentzia aldi 
baterako bizi zaren herrialdeko gizarte segurantzaren araudiak 
araututa egonen da. Bidai bati ekin baino lehen, komenigarria da 
nola funtzionatzen duen jakitea. 

Osasun txartel europarra eskatzeko zuk zeuk joan behar duzu Gizarte 
Segurantzaren Institutu Nazionalera, aldean zeure Nortasun agiria 
edo pasaportea edo Gizarte Segurantzaren Txartela eta afiliazio 
zenbakia, edo biak dituzula, eskaera egiten duen pertsona ez bada 
eskubidearen titularra. Aipatutako txartela mendeko familiarrentzat 
ere eskatu nahi izatera, P1 eredua ere aurkeztu behar da  (Gizarte 
Segurantza, non zeure kotizatzaile zenbakia eta zeure mendeko 
onuradunen datuak adierazten diren). Badago eskaera Interneten 
bidez egitea. 

Urte beteko balioa du eta doakoa da. Familiako kide guztiek eduki 
behar dute bana, baita haurrek ere. Ez da jaso zenitzakeen osasun 
prestazioak ordaintzeko txartel bat. Larrialdi batean behar izanez 
gero, Behin-behineko Ordezko Ziurtagiri bat (CPS) eska zenezake 
Gizarte Segurantzaren Bulego Birtualaren bidez. Agiri hori lortzeko 
behar-beharrezkoa da datuen segurtasuna eta isilpekotasuna 
bermatuko dituen agiri digital bat edukitzea, Beraz, komenigarria da 
Txartela garaiz eskatzea.

Erne. Aldi baterako desplazamenduez eta osasun asistentzia puntual 
baten beharraz ari gara, edo gaixotasun batek eragindako larrialdi 
batez edo batez ere ohiko ezbeharrez. Osasun asistentzia jasotzeko 
eskubide hau zehaztu egin behar dira kasu batzuetan. Honatx 
aipagarrienak: 

• Aldi batez beste Estatu kide batera joan nahi izatera aldez aurretik 
programaturiko ospitaleratze baten onuradun izateko xedean, 
beharrezkoa da zeuk kotizatzen duzun herrialdeko, kasu honetan 
Espainiako, erakunde eskudunak aldez aurretik baimen bat ematea. 
Baimen hori E-112 formularioaren bidez tramitatzen da behin-
behinean. 
• Lan istripu bat gertatzera, bereziki bizi zaren edo kotizatzen duzun 
herrialdean ez baizik eta hirugarren Estatu kide batean izatera, E-123 
formularioa tramitatu behar da, prestazioak jasotzeko eskubideak 
aitortzen dizkizuna. Kasu hau sarritan gertatzen da garraiolarien 
artean beren bidaietan zehar. 

8. Zer gertatzen da autonomo edo besteren konturako 
langile izateagatik egindako gizarte kotizazioetatik 

eratorririko prestazioekin?

Zuk eta zeure familiak Espainiako erregimenean aurreikusten diren 
prestazio guztiak izateko eskubidea izango duzue, estatu horretan 
kotizatzen baituzu Espainiako hiritarra bazina bezala. Hortaz, ez da 
bereizketarik egiten. 
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Honenbestez, prestazioetara sarrera izateko baldintza berak 
eskatuko dizkizute, eta frantsesek dituzten eskubide berak izango 
dituzu osasun asistentziaren, gaixotasunen eta lan istripuen, 
baliaezintasunen, erretiroaren, alarguntzaren, zurztasunaren, 
heriotza nahiz langabeziagatik ematen dituzten diru-laguntzaen eta 
gizarte laguntzen arloan.

Nolanahi ere den, lehendik beste Estatu Kide batzuetan kotizatu 
baduzu, nahiz eta orain, aztertzen ari garen egoeran, Estatu Kide bakar 
batean bizi eta kotizatzen duzun, agintari eskudunen informazioa 
jaso behar duzu dagozkizun prestazioen kalkulu zuzena egiteko eta 
lortutako eskubideak ez galtzeko. Kasu hau sarritan gertatzen da 
erretreta hartzeko adina iristen denean eta, esate baterako, hainbat 
Estatu kidetan lan egin denean. 

9. Espainiako nazionalitatearen jabe ez banaiz, tratamendu 
fiskal bereziak izango ditut arrazoi horrengatik?

Funtzionarioak eta pentsiodunak alde batera utzirik, ikuspuntu fiskal 
batetik ez dago alderik pertsona fisikoei aplikatu dakiekeen zerga 
erregimenean, pertsona horien nazionalitatea espainiarra izan 
ala ez. Baina kontuan edukiko da non bizi den eta zein ekonomia 
jarduera garatzen duen, horien arabera nazioko langileei aplikatzen 
zaien zerga-erregimen bera aplikatzeko xedean. 
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FRANTZIAN AUTONOMO EDO BESTEREN
KONTURA LANGILE GISA LAN EGIN ETA BIZI

EUROPAKO HIRITARRA BAI
BAINA FRANTSESA IZAN GABE 2

2. EGOERA
FRANTZIAN AUTONOMO EDO BESTEREN 
KONTURA LANGILE GISA LAN EGIN ETA 
BIZI EUROPAKO HIRITARRA BAI BAINA 
FRANTSESA IZAN GABE.

Jarraian galdera – erantzun batzuk aurkezten dira, zuretzat guztiz 
interesgarriak Frantzian soldatapeko langile edo autonomo gisa 
lan egiten baduzu eta eskuarki Frantzian bizi baldin bazara, 
bertan garatuz zure jarduera profesionala. 

Egun Frantzian lan egiten baduzu baina Europako Batasuneko beste 
estatu kide batean, baina ez Frantzian, lan egin edo egiten baduzu, 
ez diote zehazki zure profilari erantzuten atal honetan aurkezten diren 
erantzunak. Halaxe da: europar legeriak, kasu jakin batzuen aurrean, 
tratamendu zehatzak aurreikusten ditu gizarte segurantzaren arloan 
eta beren lan bizitzan zehar gizarte segurantzaren erregimen baten 
baino gehiagoren mendean egon direnen aurrean, edo aldi berean 
hainbat Estatu kidetan lan egiten dutenen aurrean. Horrexegatik, zure 
kasua hori baldin bada, atal honen irakurketa lagungarri izango duzu 
egun Frantzian jarduera bakar bat garatzen baduzu eta bertan bizi 
baldin bazara, eta gainera, ondo irakurri behar dituzu 6. egoeraren 
araberako galderei emaniko erantzunak. Gainera, salbuespen gisa 
Frantzian lan egiten ari bazara zeure enpresa, lan egiten duzun 
enpresa, estatu kide batetik beste batera desplazatua izan delako 
aldi baterako, 1. egoeraren araberako erantzunok ere ez diote zeure 
perfilari erantzuten. 5. egoerak erantzuten dio, bertan aztertzen baita 
aldi baterako desplazamenduaren gaia.  

10. Ba al dut Frantzian autonomo edo soldatapeko gisa 
lan egiteko eskubiderik Frantziako hiritarra ez naizen 

arren? Zer gertatzen da lan egin nahi dudan lanbidea bereziki 
arautua baldin badago?

Egokiak dira 4. egoeraren araberako 111. galderari emaniko 
erantzunak eta eskuliburu honen sarreran emaniko azalpenak. 

11. Nazionalitate europarraren jabe bagara, nahiz eta 
frantsesak ez izan, neu eta neure familia Frantzian 

era iraunkor batez bizi al gaitezke Frantzian autonomo edo 
soldatapeko gisa lan egiten badut? Zer tramite egin behar 
ditut? Zer gertatzen da familiako kide bat edo mendeko 
pertsona nazionalitate europarraren jabe ez bada?

Bai. Arau europarrek aukera ematen dizute autonomo gisa edo 
besteren kontura lan egiteko, baita Europar Batasuneko Estatu 
kideetan nola aldi batez hala modu iraunkorrean bizitzeko ere. 
Beraz, Frantzian lan egin dezakezu eta bertan bizi zaitezke zeure 
familiarekin, baina garrantzitsua da eskuliburuaren sarreran bizitzeko 
eskubidearen inguruan emaniko azalpenak ondo irakurtzea.   
Gainera, ikuspuntu praktiko batetik, arau horiek legeria frantsesak 
osatu behar ditu Frantzian sartzeko eta egoitza hartzeko 
dauzkazun eskubideak baliatzeko orduan.

Honako egoera hauek bereizten dira:
• Sarrera eta hiru hilabetetik beherako egonaldia: nahikoa da 
indarrean dagoen pasaportea edo nortasun agiria edukitzea Frantzian 
sartzeko. Baina bizitzeko eskubidea eman ematen da iristen den 
hiritar europarra ez bada gizarte segurantzaren sistemarentzat karga 
zentzugabe bihurtzen, batez ere gaixotasun aseguruaren eta gizarte 
laguntzen ikuspegitik.     

• Hiru hilabetetik gorako egonaldia: zeuk eta zeure familiak 
nahitaez eskatu behar duzue zeuen inskripzioa bizi zareten herriko 
Udaletxean, Frantziara iritsi zineten egunetik kontatzen hasita hiru 
hilabeteko epean. Ez da nahitaezkoa egoiliar txartelaren jabe izatea, 
baina hura eskatuz gero, eman eman egin behar dizute (atzerritarren 
sarrera eta egoitzari eta babes eskubideari buruzko Kodearen L.121-2 
artikuluak xedatua, immigrazioari eta gizarteratzeari buruzko 2006ko 
uztailaren 24ko 2006-911 Legearen 23. artikuluan zehazturikoaren 
arabera). 

• Izaera iraunkorreko egoitza: gogora ekartzen dugu, sarreran 
azaldu bezala, zeu eta zeure familiakoak eskubide honen jabe izanen 
zaretela Frantzian eta legearen arabera bost urtez jarraian bizi izan 
bazarete.

Hau da, eskubide batez ari gara aztertzen ari garen egoeran zeu 
legearen arabera ari bazara eta bizi bazara (beste kasu batzuetan 
nahikoa da legearen arabera bizitzea); halaz ere, gerta litezkeen 
gertaera jakin batzuen aurrean babestuta egongo zara. Araudiari 
jarraiki, egoitza izateko eskubideari eutsi ahal izango diozu honako 
zirkunstantziaren bat gertatuz gero: 

- Lan egiteari utzi diozu gaixotasun edo ezbehar baten ondorioz 
aldi baterako ezgai zarela erabakitzen bada. 
- Zeure gogoz kontra langabezia egoeran zaude, behar bezala 
egiaztaturik, urte betetik gora lanean eman ondoren, eta enplegu 
baten eskaera egile gisa erregistraturik zaude. Urte betera iristen 
ez den epe batez kontratatua izan zara, edo kontratua izenpetu 
ondorengo hamabi hilabeteetan lan-kontratua borondatez kontra 
urratu da, eta enplegu baten eskaera egile gisa erregistraturik 
zaude. Bere borondatez kontra langabezia egoeran dagoen 
egoiliar komunitarioak soilik sei hilabetez kontserbatuko du bere 
egoiliar eskubidea .
- Aurreko jarduera profesionalarekin zerikusia duen lanbide 
prestakuntzari ekiten diozu, gogoz kontrako langabezia egoeran 
bazaude. 

Azaldu berri ditugun azalpen guztiak gogoan, zeuk eta zeure familiak 
formalitate batzuk bete behar dituzue zeuen egoitza Frantzian 
erregulatzeko: 

• Zeure egoitza-herria hartzen duen Kontsulatuan edo Enbaxadan 
erregularizatu behar duzu zeure egoera, kasu honetan Baionan, 
espainiar naziotasuna baldin baduzu (irakurri 3. egoeraren araberako 
22. galderari emaniko erantzuna);
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• Baionako Suprefeturan erregularizatu behar duzu zeure egoera, 
zeuk zeure borondatez eskatzen baduzu egoiliar txartela. 
• Bizi zaren frantziar udalerriko Udaletxean erregularizatu behar 
duzu zeure egoera, eta horretarako komenigarria da zure izena 
ematea egoitza-udalerrian.

12.  Zertan da Frantzian bizitzeko txartela lortzeko 
tramitea? Non egin behar dut tramite hori? Eta egoitza-

udalerrian izena emateko?

Bizitzeko txartela

Lehen adierazi dugun bezala, borondatez eduki daiteke bizitzeko 
txartela, eta horrelakorik eskatzera, eman egin behar da (atzerritarren 
sarrera eta egoitzari eta babes eskubideari buruzko Kodearen L.121-
2 artikuluan zehaztutako puntua, immigrazioari eta gizarteratzeari 
buruzko 2006ko uztailaren 24ko 2006-911 Legearen 23. artikuluak 
garatua). Txartela nahi izatera, zeuk joan behar duzu Frantziako 
egoitza-udalerria hartzen duen Suprefetura edo prefeturara. 
Bidasoaldean bazaude, Baionako Suprefeturara joan behar duzu, 
atzerritarrentzako zerbitzura. Jarraian aurkezten dizkizugu helbidea 
eta telefono zenbakiak: 

BAIONAKO SUPREFETURA
Service des Etrangers
2, Avenue Allées Marines
64100 Baiona (Frantzia)
Tél. 00 33 (0)5 59 44 59 44
Fax 00 33 (0)5 59 25 49 72
Fax Atzerritik 00 33 (0)5 59 44 59 59
Jendaurreko ordutegiak: astelehenetik ostirala arte 9etatik 
11:30ak arte eta 13etatik 16ak arte.

Baionako suprefeturak dokumentu batzuk aurkez ditzazula eska 
diezazuke kasuaren (besteren kontura edo zeure kontura lan egiten 
duena, mugaldeko langilea, ikaslea, jubilatua, etab) arabera, txartela 
lortzeko orduan. Dokumentu horietako batzuk 2007ko martxoko 
dekretuan zehaztuta daude, legezko berrikuntza bat egin ostean. 
Baina legezko testu hauek, jarduteko modalitateetan zehaztapen 
praktikoak eskaintzen dituzten testu hauek aplikatzeko zirkularra edo 
erabakia artean ez da argitara eman, eta 2007ko apirilaren hondarrean 
gaude, mugaz gaindiko gida honen argitalpena ixteko tenorean. 
Beraz ezin dizugu egoiliar txartel hau lortzeko zer prozedura eta zer 
dokumentu zehatz aurkeztu behar dituzun adierazi, gida honetako 
egoera bakar batean ere. Beraz, txartela eskatzeko interesa baldin 
baduzu, Baionako Suprefeturara jo dezazula gomendatzen dizugu, 
aurkeztu behar dituzun dokumentuen berri eman diezazuten, legeen 
aplikazioari buruzko xehetasunak aurkeztuko dituen testua argitara 
eman eta gero. 

Izena ematea egoitza-udalerrian

Frantzian bizi direnek bizi diren udalerriko udaletxean izena emateko 
aukera dute. 

Izen-emate hau 2006an eta 2007an arautegietan egindako aldaketen 
ondorioa da. Baina legezko testu hauek, jarduteko modalitateetan 
zehaztapen praktikoak eskaintzen dituzten testu hauek aplikatzeko 
zirkularra edo erabakia artean ez da argitara eman, eta 2007ko 
apirilaren hondarrean gaude, mugaz gaindiko gida honen argitalpena 
ixteko tenorean. Beraz ezin dizugu egoiliar txartel hau lortzeko zer 
prozedura eta zer dokumentu zehatz aurkeztu behar dituzun adierazi, 
gida honetako egoera bakar batean ere. Beraz, txartela eskatzeko 
interesa baldin baduzu, egoitza-udalerrian jo dezazula gomendatzen 
dizugu, aurkeztu behar dituzun dokumentuen berri eman diezazuten, 
legeen aplikazioari buruzko xehetasunak aurkeztuko dituen testua 
argitara eman eta gero.

Esan dezagun izen-emate hau, argitara gabe dauden testuen bidez 
sinplifikatzen ez bada bederen, ez dela honako hauek bezalakoa:

• Egoitza-udalerriko hauteskunde zerrendetako izen-emateak. 
Horrek aukera ematen dizu udal hauteskundeetan botoa emateko 
eta, egoki irizten badiozu, Europako hauteskundeetan botoa Frantzian 
emateko.
• Erroldatzea (Frantzian ez dago horrelakorik)
• Biztanleen errolda

13. Espainiako nazionalitatea baldin badut eta Frantzian 
bizi baldin banaiz, zer tramite egin behar ditut nire 

Kontsulatuan edo Enbaxadan?

Egokiak dira 3. egoeraren 22. galderari emaniko erantzunak. 

14. Nire enpresariak non kotizatzen du dagokidan gizarte 
segurantza besteren kontura lan egiten duena banaiz? 

Eta non ordaindu behar ditut gizarte segurantzari ordaindu 
beharrekoak langile autonomoa baldin banaiz? Ba al du 
eraginik Frantziako nazionalitatea ez izateak?

Frantzian lan egiten baduzu eta aldi berean ez baduzu Europar 
Batasuneko beste Estatu Kide batean lan egiten, Frantzian ordaindu 
behar dituzu gizarte segurantzaren kontzeptupeko kotizazioak, 
herrialde hartan bururatzen baituzu zeure jarduera, ez bazara 
aldi baterako desplazatua izan (ikus 5. egoeraren araberako lan 
ikuspuntutik egindako galderak emandako erantzunak). Beraz ez du 
axolarik zein estatu kidetan bizi zaren edo zure enpresa Frantzian 
dagoen ala ez. 

Arlo honetan ez da bereizketarik egiten hiritar nazionalekiko. Baina 
kontuan eduki behar duzu erakundeek nolabait ere “sortu” egin 
behar zaituztela, eta ondorioz dokumentu batzuk eska diezazkizutela 
(etxebizitzaren egiaztagiria, jaiotza-agiri elebiduna, etab.), esate 
baterako gizarte segurantzaren zenbaki bat emateko xedean. 
Lasai hartu eta bururatu itzazu egokiro tramite horiek, beste hiritar 
nazionalek dauzkaten eskubide guztiak bermatuko baitizkizute. Era 
berean, dokumentu horiek beharrezkoak izango dituzu etorkizunean 
beste leku batera aldatzen bazara eta Europar Batasuneko beste 
Estatu Kide batzuetan lortutako eskubideak batzeko eta koordinatzeko 
garaia iristen bazaizu.

15. Nola kudeatzen dira nire kotizazioak Frantzian lan 
eginda lurralde hartan ordaindu behar dudanean, 

enpresariak egoitza iraunkorra Espainian baino ez duenean?

Baliteke zeuk Frantzian lan egitea egoitza iraunkorra Espainian 
baino ez duen enpresa batentzat. Kasu honetan, enpresak legezko 
ordezkari bat izendatu behar du administrazioen aurrean jarduteko 
eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kotizazioak ordaintzeko 
(ikus 14. galderari emaniko erantzuna).

Komunitatearen arautegiak hainbat soluzio aurreikusten ditu, eta 
ordezkari fisiko frantses bat edo egoitza Frantzian duen entitate 
kudeatzaile bat izendatu daiteke kuoten ordainketez arduratzeko. 

Eskuliburuaren eranskinean gizarte segurantzaren erakundeekin 
harremanetan jartzeko helbideak aurkituko dituzu; horiek izango 
dira zeure kasuaren arabera zein urrats egin behar dituzun 
adieraziko dizutenak. Hasteko, jo ezazu lehenik URSSAF erakundera, 
bertako afiliazio eta kotizazio zerbitzura, eta CPAM edo CANAM 
erakundeetara, osasun asistentziari dagozkionak argitzera. 

Kontuan izan ezazu besteren kontura lan eginez gero enpresa bera 
izango dela kotizazioen kudeaketaz arduratuko dena; aitzitik, zeure 
kabuz ari bazara, kotizazioak kudeatzeko hainbat erakunde daude, 
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eta zeure lanbide motaren arabera batera edo bestera jo beharko 
duzu. Beraz, ezin dugu kasu guztiei buruzko informazioa eman, eta 
aholkularitza ezinbestekoa izango zaizu.

16. Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak 
osasun asistentzia? Zer gertatzen da nire osasun 

asistentziarekin lan istripuren bat gertatuz gero edo lanak 
eragindako gaixotasunen bat izanez gero? Eta gaitz arruntak 
jota bajan banago? Eta aldi batez (oporretan, ikasketa 
aldietan, aldi baterako desplazamenduetan) osasun laguntza 
behar izatera bizi naizen eta kotizatzen dudan herrialdean 
ez baizik eta Europar Batasuneko beste herrialde batean 
nagoenean?

Osasun asistentzia eta dagokizun diruzko prestazioen ordainketa 
Frantzian jasoko dituzu, lurralde horretan bizi baitzara. Arau hau 
besteren kontura eta autonomo gisa ari diren langileei aplikatzen 
zaie. Jarraian aurkezten ditugun xehetasunek, berriz, besteren 
kontura ari diren langileak baizik ez dituzte hartzen. 

Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak osasun asistentzia?

Frantzian, lurralde horretan bizi baitzarete.

CPMA (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) da zure osasun 
asistentzia kudeatzeaz arduratzen den erakundea, besteren kontura 
lan egiten baduzu edo soldatapekoa baldin bazara, eta CANAM 
(Caisse d’assurance maladie des professions indépendantes) zeure 
kontura lan egiten baduzu: artisaua, industriala, merkataria edo 
“liberala”, zuzendaria edo enpresa bateko bazkidea zenbaitetan. 
Erne! Galdera honetan emaniko erantzunak CPAM-era biltzen diren 
langileei, besteren kontura lan egiten dutenei, zuzenduak dira.

Gainera, Frantzian lehenengoz lanean hasi baldin bazara, CPAm 
erakundeak Frantziako gizarte segurantzaren zenbaki bat eta 
dagokion osasun txartela, Carte Vitale deitua, eman behar dizkizu, 
eta hartara zeure onuradunak jaso ahal izango dituzu. Horretarako 
honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzu:

-   CPAM erakundeak emandako formularioa(k) behar bezala beterik, 
kasuak kasu.

-   Jatorrizko jaiotza agiria, ele bitan, frantsesez eta gaztelaniaz.
-   Jatorrizko RIB: Rélevé d’identité bancaire. Hau da, Frantziako 

banku batean duzun kontu zenbakia egiaztatzen duen agiria. 
Jatorrizkoa eskatzen dutenez, komenigarria da bankuak ondo 
izenpetuta eta zigilatuta ematea, gero atzera bota ez diezazuten.

-   Frantzian bizi zarela erakusten duen agiri bat.
-   Nortasun Agiriaren edo pasaportearen kopia.
-   Lan kontratuaren kopia.
-   Nominaren/nominen kopia: kotizatutako 60 ordu justifikatu behar 

dira; beraz nomina bakarrarekin ez bada kopuru hori betetzen bat 
baino gehiago aurkeztu beharko da. 

Zeure kargura dauden familiarrak onuradun izatea nahi baduzu:
-   Familia liburua, egiazko bikotea delako agiria (Frantzian 

“concubinage” deitua) eta beste batzuk, kasuak kasu.
-   16 urtetik beherako seme-alabak automatikoki dira onuradun.
-   16 urtetik gorako baina 21 urtetik beherako seme-alabak onuradun 

gisa hartuko dira ikasten ari direla egiaztatzen duen agiria 
aurkeztuta, edo horiek haren kargura daudela idatziz aurkeztuta.

-   21 urtetik gorako seme-alabak: ikasleak baldin badira, ikasleen 
gizarte segurantzaren erregimenean kotizatu behar dute; 
langileak edo langabeak badira euren gizarte segurantzaren 
onuradun dira. Ondo informa zaitez kasu hauetan, zure seme-
alaben ikasketa-herrialdearen arabera litekeena baita ikaslearen 
gizarte segurantzarik ez edukitzea. 

Horrek guztiak esan nahi du zure osasun asistentzia Frantzian 
eskaintzen dizutela herrialde hartako arauen arabera. Beraz, 
garrantzitsua da arau horiek ondo ezagutzea.

Ildo honetatik, garrantzitsua da jakitea Frantzian osasun estaldura 
integral bat edukitzeko nahitaezkoa zaizula zure familiakoekin 
batera osasun mutua batean izena ematea. Frantzian mutua batekin 
kontratua egiteko erabakia hartzen baduzu, ez zara osasun zerbitzu 
jakin batzuk emango dizkizun aseguru pribatu bat kontratatzen ari, 
polizak dioenaren arabera. Hau da, Frantzian mutua bat kontratatuz 
gero, osasun kontsultak, botikak, ospitaleratzeak eta beste gastu 
batzuen ordainketaren errenboltsoa osatzeko balioko dizu. Frantziako 
osasun sistemak sarritan aurreikusten du osasun asistentziaren 
parte bat ordaintzea, ez ordea osasun asistentzia osoa; beraz, 
osasun mutuarik ez izatera, sarritan ordaindu beharko duzu zeure 
sakelatik osasun gastuen parte bat. Ordainketa honen eragina 
murrizteko xedean, komenigarria da zeure eta zeure familiarentzako 
mutua-kontratu bat egitea, beti ere ondo jakinik izenpetzen duzun 
kontratuaren arabera estaldura eta kostua handiagoak edo txikiagoak 
izango direla.  

Kontuan eduki, halaber, sarri askotan zeuk ordaintzen dituzula osasun 
eta beste prestazio batzuen gastuak, eta gero gizarte segurantzak 
eta mutuak dagokien partea itzuliko dizutela tarifa ofizialen 
eta kontratatutako tarifen arabera. Gainera, zenbaitetan bada 
ordainketaren subrogazioa eskatzea. Hau da, osasun asistentzia eta 
prestazio motaren arabera, baliteke ordaindu behar ez izatea eta 
gero itzuli behar ez izatea, profesionalak zuzenean kobratzen baitizkie 
sortutako gastuak gizarte segurantzari eta mutuari; horrelakoetan, 
aseguru biek estaltzen ez duten partea baizik ez duzu ordaindu 
behar.

Gainera, gizarte segurantzak egiten dizun itzultzean tarifa ofizialen 
araberako maila gorena lortu nahi baduzu, orotariko sendagile bat 
aukeratu behar duzu espezialista baten aurrera joan baino lehen, 
orotariko sendagileak igorri behar zaitu, horrelakorik behar izanez 
gero, espezialistengana. Nolanahi den ere, badago orotariko 
sendagilearen bulegotik pasa behar izan gabe oftalmologo, 
ginekologo eta pediatrarengana zuzenean jotzea. Zeuk aukeratutako 
orotariko sendagilearen berri eman behar diozu CPAM erakundeari.

Horratx aipatu berri ditugun erakunde eskudunak (ikus, halaber, 
helbideen eranskina):

CPAM Bayonne et Pays Basque
68, Av Allées Marines
64111 Bayonne Cédex
Astelehenetik ostiral arte 8:00etatik 16:30ak arte
Tel. 0820 904 214: telefonoz 8:00etatik 18:00ak arre, astelehenetik 
ostiral arte, gaztelaniaz dakitenekin (telefono zenbaki honetara 
ezin iritsi daiteke Frantziako lurralde nazionaletik at nazioarteko 
aurre-zenbakiak erabiliz)
Tel. 0820 900 900: osasun prestazioen errenboltsoen gaineko 
jarraipena, 24 orduz (telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke 
Frantziako lurralde nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak 
erabiliz)

CPAM erakundeak ere zuzenean erantzuten dizu baita gaztelaniaz 
ere Hendaiako Herri Etxean, astelehenetan 13:30etatik 16:30ak 
arte eta astearte, asteazken eta ostegunetan 10:00etatik 12:00ak 
arte eta 13:30etatik 16:30ak arte
www.ameli.fr

Zer gertatzen da nire osasun asistentziarekin lan istripuren bat 
edo lanbide gaixotasunen bat badut? Eta gaixotasun arrunt 
baten ondorioz bajan baldin banago? nork ordaintzen du bajan 
nagoen artean diruzko prestazioak jasotzeko dudan eskubidea?



26

Osasun asistentzia eta dagokizun diruzko prestazioen ordainketa 
Frantzian jasoko dituzu, lurralde horretan bizi baitzara eta bertan 
kotizatzen baituzu. 

Prestazio honen zenbatekoa eta iraupena, besteren kontura ari 
bazara, legezko hitzarmenean edo enpresaren mailan kontrataturik 
dauzkazun baldintzen araberakoak izango dira, eta zeure kabuz 
lan egiten baduzu, gizarte segurantza publikoko sistemarekin edo 
sistema pribatu batekin kontratatu dituzun baldintzen araberakoak.

Eta aldi batez (oporretan, ikasketa aldietan, aldi baterako 
desplazamenduetan) osasun laguntza behar izatera bizi 
naizen eta kotizatzen dudan herrialdean ez baizik eta Europar 
Batasuneko beste herrialde batean nagoenean?

Kasu hauetan aldean behar duzu eraman Osasun txartel europarra, 
Txartel hori kotizatzen duzun herrialdeak emango dizu (kasu honetan 
Frantziak), jubilatuen kasuan izan ezik, azken hauen kasuan bizi diren 
herrialdeak emango baitie. Txartel hau aurkezturik eta beharrezkoa 
denean eskaintzen zaizun osasun asistentzia aldi baterako bizi zaren 
herrialdeko gizarte segurantzaren araudiak araututa egonen da. Bidai 
bati ekin baino lehen, komenigarria da nola funtzionatzen duen jakitea. 

Osasun txartel europarra eskatu nahi baduzu, jo ezazu CPAM 
(besteren kontura lan eginez gero) edo CANAM (langile autonomoak) 
erakundeetara. Urte beteko balioa du eta doakoa da. Familiako 
kide guztiek eduki behar dute bana, baita haurrek ere. Ez da jaso 
zenitzakeen osasun prestazioak ordaintzeko txartel bat. 15 bat 
egunetan jasoko duzu. Premiazko izaera batez behar izanez gero, 
egun 3 hilabeteko indarraldia duen ordezko agiri bat ematen dute. 
Beraz, Txartela garaiz eska dezazula gomendatzen dizugu. 

Erne. Aldi baterako desplazamenduez eta osasun asistentzia puntual 
baten beharraz ari gara, edo gaixotasun batek eragindako larrialdi 
batez edo batez ere ohiko ezbeharrez. Osasun asistentzia jasotzeko 
eskubide hau zehaztu egin behar dira kasu batzuetan. Honatx 
aipagarrienak:

• Aldi batez beste Estatu kide batera joan nahi izatera aldez aurretik 
programaturiko ospitaleratze baten onuradun izateko xedean, 
beharrezkoa da zeuk kotizatzen duzun herrialdeko, kasu honetan 
Frantziako, erakunde eskudunak aldez aurretik baimen bat ematea. 
Baimen hori E-112 formularioaren bidez tramitatzen da behin-
behinean. 
• Lan istripu bat gertatzera, bereziki bizi zaren edo kotizatzen duzun 
herrialdean ez baizik eta hirugarren Estatu kide batean izatera, 
E-123 formularioa tramitatu behar da, diruzko prestazioak jasotzeko 
eskubideak aitortzen dizkizuna. Kasu hau sarritan gertatzen da 
garraiolarien artean beren bidaietan zehar. 

17. Zer gertatzen da autonomo edo besteren konturako 
langile izateagatik egindako gizarte kotizazioetatik 

eratorririko prestazioekin?

Zuk eta zeure familiak Frantziako erregimenean aurreikusten diren 
prestazio guztiak izateko eskubidea izango duzue, estatu horretan 
kotizatzen baituzu Frantziako hiritarra bazina bezala. Hortaz, ez da 
bereizketarik egiten. 

Honenbestez, prestazioetara sarrera izateko baldintza berak 
eskatuko dizkizute, eta frantsesek dituzten eskubide berak izango 
dituzu osasun asistentziaren, gaixotasunen eta lan istripuen, 
baliaezintasunen, erretiroaren, alarguntzaren, zurztasunaren, 
heriotza nahiz langabeziagatik ematen dituzten diru-laguntzaen eta 
gizarte laguntzen arloan.

Nolanahi ere den, lehendik beste Estatu Kide batzuetan kotizatu 
baduzu, nahiz eta orain, aztertzen ari garen egoeran, Estatu Kide bakar 
batean bizi eta kotizatzen duzun, agintari eskudunen informazioa 
jaso behar duzu dagozkizun prestazioen kalkulu zuzena egiteko eta 
lortutako eskubideak ez galtzeko. Kasu hau sarritan gertatzen da 
erretreta hartzeko adina iristen denean eta, esate baterako, hainbat 
Estatu kidetan lan egin denean. 
 

18. Frantziako nazionalitatearen jabe ez banaiz, tratamendu 
fiskal bereziak izango ditut arrazoi horrengatik?

Funtzionarioak eta pentsiodunak alde batera utzirik, ikuspuntu fiskal 
batetik ez dago alderik pertsona fisikoei aplikatu dakiekeen zerga 
erregimenean, pertsona horien nazionalitatea frantsesa izan ala ez. 
Baina kontuan edukiko da non bizi den eta zein ekonomia jarduera 
garatzen duen, horien arabera nazioko langileei aplikatzen zaien 
zerga-erregimen bera aplikatzeko xedean.
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FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN
EUROPAKO HIRITARRA IZANIK 3

3. EGOERA 
FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN 
EUROPAKO HIRITARRA IZANIK

3.1.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN AUTONOMO GISA 
EDO BESTEREN KONTURA LAN EGIN 

Jarraian galdera – erantzun batzuk aurkezten dira, zuretzat guztiz 
interesgarriak Gipuzkoan soldatapeko langile edo autonomo gisa lan 
egiten baduzu eta eskuarki Frantzian bizi baldin bazara, baina herrialde 
horretan jarduera profesionalik garatzen edo garatu ez baduzu.

Egun Gipuzkoan lan egiten baduzu baina Frantzian edo Europako 
Batasuneko beste estatu kide batean, baina ez Espainian, lan egin 
edo egiten baduzu, ez diote zehazki zure profilari erantzuten atal 
honetan aurkezten diren erantzunak. Halaxe da: europar legeriak, kasu 
jakin batzuen aurrean, tratamendu zehatzak aurreikusten ditu gizarte 
segurantzaren arloan eta beren lan bizitzan zehar gizarte segurantzaren 
erregimen baten baino gehiagoren mendean egon direnen aurrean, 
edo aldi berean hainbat Estatu kidetan lan egiten dutenen aurrean. 
Horrexegatik, zure kasua hori baldin bada, atal honen irakurketa 
lagungarri izango duzu egun Gipuzkoan jarduera bakar bat garatzen 
baduzu eta Frantzian bizi baldin bazara, eta gainera, ondo irakurri behar 
dituzu 6. egoeraren araberako galderei emaniko erantzunak. Gainera, 
salbuespen gisa Gipuzkoan lan egiten ari bazara zeure enpresa, lan 
egiten duzun enpresa, estatu kide batetik beste batera desplazatua izan 
delako aldi baterako, 3. egoeraren araberako erantzunok ere ez diote 
zeure perfilari erantzuten. 5. egoerak erantzuten dio, bertan aztertzen 
baita aldi baterako desplazamenduaren gaia.

19. Ba al dut Gipuzkoan autonomo edo soldatapeko gisa 
lan egiteko eskubiderik Espainiako hiritarra ez naizen 

arren? Zer gertatzen da lan egin nahi dudan lanbidea bereziki 
arautua baldin badago?

Bai, jakina. Europako Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea 
baldin baduzu Gipuzkoan lan egiteko eskubidea duzu Espainiako 
hiritar baten baldintza berdinetan, nola zure kontura lan egiteko hala 
besteren kontura eta soldatapean lan egiteko.
Baina erne! Informa zaitez zeure lanbidea Gipuzkoan garatzeko 
baldintzen inguruan, lanean hasi baino lehen. Irakur itzazu  eskuliburu 
honen sarreran emaniko azalpenak, garrantzitsuak dira.

20. Nazionalitate europarraren jabe bagara, nahiz eta 
frantsesak ez izan, neu eta neure familia Frantzian 

era iraunkor batez bizi al gaitezke Frantzian autonomo edo 
soldatapeko gisa lan egiten badut? Zer tramite egin behar ditut?

Bai, jakina. Zu mugaldeko langile deritzona zara, zeure lanbidea 
Gipuzkoan garatzen duzulako autonomo edo soldatapeko gisa eta 
Europako Batasuneko beste Estatu kide batean bizi zarelako, kasu 
honetan Frantzian, eskuarki bertan bizi baitzara, astean gutxienez 
behin bertara itzultzen baitzara. 

Zeure familiak ere bertan bizitzeko eskubidea du. 

Zuk eta zure familiak formaltasun batzuk bete behar dituzue zuen 
egoitza Frantzian erregularizatzeko: (irakurri eskuliburuko sarrera):  

• Zeure egoera erregularizatu egin behar duzu egoitza herrialdeko 
Kontsul-etxean edo Enbaxadan, kasu honetan Baionan, espainiar 
herritartasuna baldin baduzu. (irakur ezazu 3. egoeraren 22. galderari 
emaniko erantzuna);
• Baionako Suprefeturan zeure egoera erregularizatu behar duzu zeure 
borondatez bizitzeko txartela eskatzeko erabakia hartua baduzu. 
• Egoitza-udalerriko Udaletxean zeure egoera erregularizatu behar 
duzu, eta horretarako nahitaez eman behar duzu izena egoitza-
udalerrian. 
Zeure familiak ere bertan bizitzeko eskubidea du. 

21. Zertan da Frantzian bizitzeko txartela lortzeko 
tramitea? Non egin behar dut tramite hori? Eta egoitza-

udalerrian izena emateko? 

Egokiak dira 12. galderari emaniko erantzunak. 

22. Espainiako nazionalitatea baldin badut eta Frantzian 
bizi baldin banaiz, zer tramite egin behar ditut nire 

Kontsulatuan edo Enbaxadan?

Espainiako hiritarra baldin bazara eta Frantzian bizi, Espainiako 
Kontsulatuak atzerrian duen eta zuri, Frantzian bizi zaren nazionalitate 
espainiarreko Egoiliarra zaren aldetik dagokizun Bulegoko Matrikula 
Erregistroan eman behar duzu izena.
Bidasoako eskualdean Espainiak Baionan duen Kontsulatura joan 
behar duzu. Jarraian adierazten dizkizugu haren helbidea eta 
telefono zenbakia: 

ESPAINIAK BAIONAN DUEN KONTSULATUA 
Résidence du Parc nº4
Boulevard du BAB
64100 Baiona
Tel.: 00 33 (0)5 59 59 03 91
Fax.: 00 33 (0)5 59 25 73 09
Jendaurreko ordutegia: astelehenetik ostirala arte 9etatik 14ak 
arte.

Baionako Kontsulatuak honako dokumentu hauek eskatuko dizkizu: 

- Kontsulatuak errazturiko eskaera dokumentua, behar bezala 
betea. 
- Frantzian bizi zarela egiaztatzen duen agiria (akuraren kontratua, 
argiaren faktura, Frantziako egoiliarraren txartela, etab).
- Espainiako nortasun agiria edo pasaportea.
- Argazki 1
- Familia-liburua eta mendeko pertsona bakoitzaren argazki bana, 
horrelakorik behar izanez gero.
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Espainiako Bulego Kontsularreko Matrikula Erregistroan izena eman 
ondoren, egoiliar bezala baja emango duzu zuren jatorrizko udalerriko 
hautesle-erroldan, eta zeuk aukeratzen duzun Espainiako udalerrian 
bizi ez diren egoiliarren hautesle-erroldan inskribatuta geratuko 
zara. 

Hau da: ez duzu botoa emateko eskubidea galtzen, ez erkidegoko 
hauteskundeetan ez eta estatukoetan ere. Erregistro Kontsularrean 
izena eman izanari esker, Kontsulatuan emango duzu botoa nola 
erkidegoko hauteskundeak hala estatukoak direnean ere.

Era berean, bizi zaren frantziar udalerriko hauteskundeetan boza 
eman ahal izango duzu lehendik udaletxean izena emana baldin 
baduzu, eta udalerri horretan berean hautagaia ere izan zaitezke. 
Ez duzu Frantziako hauteskunde nazionaletan botoa emateko 
eskubiderik izango, ez baitzara herrialde hartako nazionalitatearen 
jabe (irakur ezazu 12. galderari emaniko erantzuna). 

Europako hauteskundeei dagokienez, zeuk erabakiko duzu boza non 
eman, eta harrera egin dizun herrialdean ematen baduzu botoa (kasu 
honetan Frantzian, bizi zaren udalerrian izena eman eta gero) ezin 
izango duzu jatorrizko herrialdean eman. Bestela, baduzu Europako 
hauteskundeetan botoa Espainiak kasu honetan Baionan duen 
Kontsulatuaren bidez ematea.

Bestalde, zure izena ematen duzun unetik beretik, zeure pasaportea 
Espainiako Kontsulatuak emango dizu, Frantzian duzun helbidearekin. 
Espainiako beste edozein hiritarrek bezala, Nortasun Agiri baten 
jabe izan zaitezke. Horretarako Kontsulatuak atzerrian bizi zarela 
egiaztatzen duen ziurtagiri bat emango dizu (hiru hilabeteko balioa 
du tramite hau egiteko); ziurtagiria eskutan, Espainiako edozein 
polizia etxera joan behar duzu Nortasun agiria tramitatu diezazuten. 
Nortasun agiri berrian Frantzian duzun helbidea azalduko da. 
Nortasun agiri hau emateko aurkeztu beharreko dokumentuak ez 
dira beti berdinak izaten, kontuan hartzen da eskatzen duzun lehen 
aldia den, berritu behar duzun hala, besterik gabe, helbide aldaketa 
bat azaldu nahi duzun. Beraz, jo ezazu Bidasoaldeko polizia etxera 
eta eska ezazu informazioa (eskuliburuaren eranskinean ageri dira 
helbideak). 

23. Gizarte segurantzaren arloan arautegi komunitarioaren 
arabera jardun behar dut Gipuzkoan autonomo edo 

soldatapeko gisa lan egin baina Frantzian bizi baldin banaiz?

Besteren kontura edo autonomo gisa Gipuzkoan lan egin baina Frantzian 
bizi zaren langilea baldin bazara,  arautegi komunitarioaren arabera 
jardun behar duzun gizarte segurantzaren arloan, zuren nazionalitatea 
Europako Batasuneko Estatu kide batekoa baldin bada. (beste kasu bat 
izatera, jar zaitez harremanetan espezialista batekin).

Arautegi hau 70. hamarraldiaren hasieratik dago indarrean, baina 
denboraren joanean egokitu, hobetu eta zabaldu egin da. 
Arautegi horren aplikazioak lehentasunezko izaera du Europako 
estatuetan, eta zuzenean aplikatzen da. 
Testuinguru honetan, arautegi honek ez ditu gizarte segurantzaren 
arloko sistema nazionalak aldatu nahi, zeu babesteko koordinatu nahi 
ditu, mugaldeko zure egoera kontuan izanik egoera jakin batzuetan 
zure eskubideak murriztuta gera ez daitezen.

24. Nola babesten nau arautegi komunitarioak gizarte 
segurantzaren arloan?

Gizarte segurantzak zu eta zure familia kasu zehatz bakoitzean 
babestu zaitzaten, edozein delarik ere Europako Batasuneko zein 
herrialdetan bizi edo lan egiten duzun, besteren kontura edo zure 
kontura lan egiten duen langilea izan ala ez, eskubide hau bermatzeko 
arautegi-printzipio batzuk daude:  

- Arautegien bakartasunaren printzipioa kasu bakoitzean 
aplikagarria den gizarte segurantzaren legeria zehazteko xedean. 
- Nazionalitatearen arrazoiagatik ez diskriminatzeko eta berdin 
tratatzeko printzipioa. 
- Prestazioen esportazioaren printzipioa. 
- Koordinazio administratiboaren printzipioa. 
- Prestazioak metatzearen printzipioa. 
- Kotizatutako aldien neurketa orokorraren printzipioa. 
- Prestazioen hainbanaketaren printzipioa. 

25. Zein kasutan babesten nau arautegi komunitarioak 
gizarte segurantzaren arloan?

Gizarte segurantzaren arloko arautegi komunitarioak soluzio 
praktikoak eskaintzen dizkiete gizarte segurantzaren arloan sortzen 
diren arazo gehienei, nola besteren kontura lan egiten duten langileei 
hala beren kontura ari direnei ere.  
Arautegi hau legeria nazional guztian aplikatzen da, eta besteren 
kontura edo autonomo gisa lan egiten duen mugaldeko langilea 
zarenez babestu egiten zaitu ondoko arlo hauetan zure eskubide 
guztiak bermatzeko: 

- Gaixotasuna eta amatasuna.
- Lan istripuak.
- Lanbideak eragindako gaixotasunak.
- Baliaezintasuneko prestazioak.
- Erretiro-prestazioak.
- Bizirauteko prestazioak.
- Kalte-ordainak heriotzagatik.
- Langabezia laguntzak.
- Familia laguntzak.

26. Non ordaindu behar ditut Gizarte Segurantzarentzako 
nire kotizazioak autonomo edo besteren konturako 

langilea baldin banaiz eta Frantzian bizi bai baina Gipuzkoan  
lan egiten baldin badut?

Egokiak dira 1. egoeraren 5. galderari emaniko erantzunak.  

27. Nola kudeatzen dira nire kotizazioak Gipuzkoan lan 
eginda herrialde hartan ordaindu behar dudanean, 

enpresariak egoitza iraunkorra Frantzian baino ez duenean?

Egokiak dira 1. egoeraren 6. galderari emaniko erantzunak. 

28. Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak 
osasun asistentzia? Zer gertatzen da nire osasun 

asistentziarekin lan istripuren bat gertatuz gero edo lanak 
eragindako gaixotasunen bat izanez gero? ? Eta gaitz arruntak 
jota bajan banago? Eta aldi batez (oporretan, ikasketa 
aldietan, aldi baterako desplazamenduetan) osasun laguntza 
behar izatera bizi naizen eta kotizatzen dudan herrialdean 
ez baizik eta Europar Batasuneko beste herrialde batean 
nagoenean?

Zuk eta zeure familiak osasun asistentzia Frantzian izateko eskubidea 
duzue, herrialde horretan bizi baitzarete.Arau hauek besteren kontura 
lan egiten duten langileei eta langile autonomoei aplikatzen zaizkie. 
Europako arau orokorraren arabera, zure eta zure familiaren osasun 
asistentzia bizi zareten herrialdean eskaini behar da (Frantzian), zuk 
edozein tokitan kotizatzen duzula ere (kasu honetan Gipuzkoan).
Europako araudiek printzipio honen salbuespen bat onartzen dute 
zeu bezalako mugaldeko langileei begira. Salbuespen honen arabera, 
zuk, mugaldeko langilea zaren aldetik, osasun asistentzia Frantzian 
edo Gipuzkoan espezietan jasotzeko hautua egin ahal izango duzu, 
baina erne: 
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- Aukera hau ezin da zure familiakoengana zabaldu, familiarrek 
nahitaez bizi diren herrialdean izango baitute osasun asistentzia 
jasotzeko eskubidea. Hautua egiteko eskubide hau galdu egingo 
duzu pentsiodun bihurtzen zarenean, eta prestazio hauek zure 
egoitza herrialdean espezietan jasoko dituzu. 
- Praktikan, Bidasoaldean, gizarte segurantzaren erakundeek 
ulertzen dute nola zeuk hala zeure familiak hautu hau egiteko 
eskubidea duzuela. Guk, eskumena duten erakundeekin hainbat 
elkarrizketa izan ondoren, ez dugu eskubide honen aplikazioan 
muga praktikorik bereizi. 

CPMA (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) da zure osasun 
asistentzia kudeatzeaz arduratzen den erakundea, besteren kontura lan 
egiten baduzu edo soldatapekoa baldin bazara, eta CANAM (Caisse 
d’assurance maladie des professions indépendantes) zeure kontura 
lan egiten baduzu: artisaua, industriala, merkataria edo “liberala”, 
zuzendaria edo enpresa bateko bazkidea zenbaitetan. 
Erne! Galdera honetan emaniko erantzunak CPAM-era biltzen diren 
langileei, besteren kontura lan egiten dutenei, zuzenduak dira.
CPMA erakundeak tramitatzen du Gipuzkoako gizarte segurantza 
erakundeak – INSS – Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionalak– 
igorririko E-106 formulario bikoitza. Dokumentu honek egiaztatu egiten 
du zeuk Gipuzkoan kotizatu arren Frantzian duzula osasun asistentzia 
jasotzeko eskubidea. Ondoren Frantziako osasun sistemara biltzen 
diren osagileek atendituko zaituzte, baina CPAM da E-106 formularioa 
tramitatzeko erakunde eskuduna; honek, geroago, Espainiari eskatuko 
dio zuk eta zure familiak jaso dituzuen osasun prestazioen errenboltsoa, 
herrialde hartan kotizatzen baituzu zuk.
INSS erakundeak E-106 formularioa igor diezazun, zeure lan kontratua 
edo enplegua egiaztatzen dizun agiria aurkeztu behar duzu, zeure 
gizarte segurantzaren zenbakia eta Frantzian bizi zarela erakusten 
duen agiriren bat: Espainiar kontsul-etxean izena eman duzulako kopia 
edo Nortasun Agiriaren kopia, bertan Frantzian bizi zarela adierazten 
bada. Dokumentu hauek ikusirik, E-106 agiria igorriko dizute zeure 
lan-kontratuaren pareko iraupenarekin (aldi baterako kontratua 
baldin bada), edo urte beterako, 5 urtetara luzatu daitekeena, zeure 
kontratua mugagabea baldin bada. Frantzian egonaldi luzeak eman 
behar dituzula erakutsiz gero, 10 urtetarako E-106 bat igorriko dizute, 
agian baita iraupen mugagabea duen bat. Formulario horretan zure 
kargura dituzun familiarrak ageriko dira, eta nahikoa izango da familia 
osoarentzat formulario bat betetzea, ale bikoitzean.

Gainera, CPAM erakundeak Frantziako gizarte segurantzaren zenbaki 
bat eta dagokion osasun txartela, Carte Vitale deitua, emango dizkizu, 
eta bertara jaso ahal izango dituzu zeure onuradunak. Horretarako 
honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzu:

- CPAM erakundeak emandako formularioa(k) behar bezala 
beterik, kasuak kasu.
- Jatorrizko jaiotza agiria, ele bitan, frantsesez eta gaztelaniaz.
- Jatorrizko RIB: Rélevé d’identité bancaire. Hau da, Frantziako 
banku batean duzun kontu zenbakia egiaztatzen duen agiria. 
Jatorrizkoa eskatzen dutenez, komenigarria da bankuak ondo 
izenpetuta eta zigilatuta ematea, gero atzera bota ez diezazuten.
- Frantzian bizi zarela erakusten duen agiri bat.
- Nortasun Agiriaren edo pasaportearen kopia.
- E.106 formularioa, bikoitza.

Zeure kargura dauden familiarrak onuradun izatea nahi baduzu:

- Familia liburua, egiazko bikotea delako agiria (Frantzian 
“concubinage” deitua) eta beste batzuk, kasuak kasu.
- 16 urtetik beherako seme-alabak automatikoki dira onuradun.
- 16 urtetik gorako baina 21 urtetik beherako seme-alabak 
onuradun gisa hartuko dira ikasten ari direla egiaztatzen duen 
agiria aurkeztuta, edo horiek haren kargura daudela idatziz 
aurkeztuta.

- 21 urtetik gorako seme-alabak: ikasleak baldin badira, ikasleen 
gizarte segurantzaren erregimenean kotizatu behar dute; langileak 
edo langabeak badira euren gizarte segurantzaren onuradun 
dira. Ondo informa zaitez kasu hauetan, zure seme-alaben 
ikasketa-herrialdearen arabera litekeena baita ikaslearen gizarte 
segurantzarik ez edukitzea. Halakoetan, CPAM erakundeak nola 
babesten dituen ikusi beharko da.

Horrek guztiak esan nahi du zure osasun asistentzia Frantzian 
eskaintzen dizutela herrialde hartako arauen arabera. Beraz, 
garrantzitsua da arau horiek ondo ezagutzea.

Ildo honetatik, garrantzitsua da jakitea Frantzian osasun estaldura 
integral bat edukitzeko nahitaezkoa zaizula zure familiakoekin 
batera osasun mutua batean izena ematea. Frantzian mutua batekin 
kontratua egiteko erabakia hartzen baduzu, ez zara osasun zerbitzu 
jakin batzuk emango dizkizun aseguru pribatu bat kontratatzen ari, 
polizak dioenaren arabera. Hau da, Frantzian mutua bat kontratatuz 
gero, osasun kontsultak, botikak, ospitaleratzeak eta beste gastu 
batzuen ordainketaren errenboltsoa osatzeko balioko dizu. Frantziako 
osasun sistemak sarritan aurreikusten du osasun asistentziaren 
parte bat ordaintzea, ez ordea osasun asistentzia osoa; beraz, 
osasun mutuarik ez izatera, sarritan ordaindu beharko duzu zeure 
sakelatik osasun gastuen parte bat. Ordainketa honen eragina 
murrizteko xedean, komenigarria da zeure eta zeure familiarentzako 
mutua-kontratu bat egitea, beti ere ondo jakinik izenpetzen duzun 
kontratuaren arabera estaldura eta kostua handiagoak edo txikiagoak 
izango direla.  

Kontuan eduki, halaber, sarri askotan zeuk ordaintzen dituzula 
osasun eta beste prestazio batzuen gastuak, eta gero gizarte 
segurantzak eta mutuak dagokien partea itzuliko dizutela tarifa 
ofizialen eta kontratatutako tarifen arabera. Gainera, zenbaitetan 
bada ordainketaren subrogazioa eskatzea. Hau da, osasun asistentzia 
eta prestazio motaren arabera, baliteke ordaindu behar ez izatea eta 
gero itzuli behar ez izatea, profesionalak zuzenean kobratzen baitizkie 
sortutako gastuak gizarte segurantzari eta mutuari; horrelakoetan, 
aseguru biek estaltzen ez duten partea baizik ez duzu ordaindu behar.

Gainera, gizarte segurantzak egiten dizun itzultzean tarifa ofizialen 
araberako maila gorena lortu nahi baduzu, orotariko sendagile bat 
aukeratu behar duzu espezialista baten aurrera joan baino lehen, 
orotariko sendagileak igorri behar zaitu, horrelakorik behar izanez 
gero, espezialistengana. Nolanahi den ere, badago orotariko 
sendagilearen bulegotik pasa behar izan gabe oftalmologo, 
ginekologo eta pediatrarengana zuzenean jotzea. Zeuk aukeratutako 
orotariko sendagilearen berri eman behar diozu CPAM erakundeari.

Agerikoa denez, zuri eta zure familiako edozein kideri Gipuzkoan 
atendituko zaie gerta litekeen edozein osasun larrialditan. 
Mugaldekoen kasuan, hau da, gida honetan aztergai ditugunen kasuan, 
INSS erakundeak onartu egiten ditu baita larriak ez diren kasuak ere, 
eta galdera honen hasieran azaldutako arrazoietan oinarritzen du 
mugaldekoen aukera-eskubide hau, nahiz eta, berriro diogun, alderdi 
praktiko batetik begiratuz eta hainbat erakunderekin beste hainbeste 
elkarrizketa egin ondoren, alderdi hau erabat argi ez dagoen.

Horratx aipatu berri ditugun erakunde eskudunak (ikus, halaber, 
helbideen eranskina):

Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionala Donostian
Plaza Pío XI 2 (Behea)
20010 Donostia
Tel: 00 34 943.47.25.36
Fax: 00 34 943.47.27.86
Astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 14:00ak arte
www.seg-social.es
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Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionala Irunen
Bartolomé de Urdinso kalea, 2 (Sarrera Anaka kalean)
20300 Irun
Tel: 00 34 943.619.770
Fax: 00 34 943.619.803
Astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 14:00ak arte
www.seg-social.es

CPAM Bayonne et Pays Basque(Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie)
68, Av Allées Marines
64111 Bayonne Cédex
Astelehenetik ostiral arte 8:00etatik 16:30ak arte
Tél. 0820 904 214: harrera telefonoz 8:00etatik 18:00ak arte, 
astelehenetik ostiral arte, gaztelaniaz mintzatzen diren langileekin 
(telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke Frantziako lurralde 
nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak erabiliz).
Tel. 0820 900 900: osasun prestazioen errenboltsoen gaineko 
jarraipena, 24 orduz (telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke 
Frantziako lurralde nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak 
erabiliz)
CPAM erakundeak ere zuzenean erantzuten dizu baita gaztelaniaz 
ere Hendaiako Herriko Etxean, astelehenetan 13:30etatik 16:30ak 
arte eta astearte, asteazken eta ostegunetan 10:00etatik 12:00ak 
arte eta 13:30etatik 16:30ak arte
www.ameli.fr

Zer gertatzen da nire osasun asistentziarekin eta aldi 
batez (oporretan, ikasketa aldietan, aldi baterako 
desplazamenduetan) osasun laguntza behar izatera bizi 
naizen eta kotizatzen dudan herrialdean ez baizik eta Europar 
Batasuneko beste herrialde batean nagoenean?

Egokiak dira 1. egoeraren araberako 7. galderari emaniko 
erantzunak.

29. Gaixotasunagatik edo ezbehar bat izateagatik bajan 
egonez gero, nork ordaintzen du bajan nagoen 

artean diruzko prestazioak jasotzeko dudan eskubidea?

Frantzian jasoko duzu dagokion osasun asistentzia, herrialde 
horretan bizi baitzara (mugaldekoen aukeraren kasuan azaldutako 
salbuespenarekin). 

Prestazio honen zenbatekoa eta iraupena, besteren kontura ari 
bazara, legezko hitzarmenean edo enpresaren mailan kontrataturik 
dauzkazun baldintzen araberakoak izango dira, eta zeure kabuz 
lan egiten baduzu, gizarte segurantza publikoko sistemarekin edo 
sistema pribatu batekin kontratatu dituzun baldintzen araberakoak.

Kasu honetan CPAM erakundeak (besteren kontura ari bazara) 
eta ez INSS institutuak eman behar dizu formulario berriemaile 
europarra, E-115 formularioa, eta zuk INSS institutuari igorri beharko 
diozu, bizi zaren herrialdeak jakinarazi behar baitizkio kotizatzen 
duzun herrialdeari zeure bajari buruzko datuak. Gisa honetan, zeuk 
kotizatzen duzun herrialdeak ordainduko dizkizu kalte-ordainak aldi 
baterako ezintasun aldi honetan, betiere zeuk ordaindutako kotizazio 
motari dagozkion bermeen arabera.

30. Zer gertatzen  da baliaezintasun kasuetan?

Zure baliaezintasun pentsioa Espainiako lan-legeriaren arabera 
kalkulatuko da, zeu Gipuzkoan kotizatzen duzun langilea baitzara eta, 
beraz, aipatutako gizarte segurantzarako erregimenak aseguratuta 
baitzaude. Atal honetan soilik Espainiako lan-erregimenari kotizatzen 
diotenen kasua aztertzen dugu, nahi zeta Frantzian bizi. 

Espainiako legeriaren arabera baliogabetasun pentsio bat jasotzeko 
eskubidea baldin baduzu, pentsio hori ordainduko zaizu kontuan 
hartu gabe Europako Batasuneko zein herrialdetan bizi zaren, beraz 
Frantzian bizirik ere prestazioa jasoko duzu, Europako Batasuneko 
Estatu Kide bateko nazionalitatearen jabe baldin bazara. (beste 
kasuren bat izatera, kontsultatu ezazu).

31. Nork ordaintzen du nire erretirorako pentsioa?

Zure erretirorako pentsioa Espainiako lan-legeriaren arabera kalkulatuko 
da, zeu Gipuzkoan kotizatzen duzun langilea baitzara eta, beraz, 
aipatutako gizarte segurantzarako erregimenak aseguratuta baitzaude.

Kasu honetan soilik Espainiako legeriaren arabera kalkulatzen 
da prestazio hau, atal honetan soilik Espainiako lan erregimenari 
kotizatu diotenen kasua hartzen baitugu aintzat, nahiz eta pertsona 
horiek Frantzian bizi.

Erretirorako pentsio bat jasotzeko eskubidea baldin baduzu, pentsio 
hori ordainduko zaizu kontuan hartu gabe Europako Batasuneko zein 
herrialdetan bizi zaren, beraz Frantzian bizirik ere prestazioa jasoko 
duzu, Europako Batasuneko Estatu Kide bateko nazionalitatearen 
jabe baldin bazara. (beste kasuetan, kontsulta ezazu).

32. Ba al dut alargun pentsioa edo alargun prestazioren bat 
izateko eskubidea?

Alargun pentsioa edo alargun prestazio bat jasotzeko eskubidea 
izango duzu kotizatzen duzun estatu europarrak, kasu honetan 
Espainiak, prestazio mota hori aurreikusten badu. Espainian 
alargun pentsio bat aurreikusten denez, bizirik jarraitzen duen zure 
ezkontideak prestazio hori jasotzeko eskubidea izango du. 

Espainiako legeriaren arabera kalkulatzen da prestazio hau, atal 
honetan soilik Espainiako lan erregimenari kotizatu diotenen kasua 
hartzen baitugu aintzat, nahiz eta pertsona horiek Frantzian bizi.

Pentsioa murrizketa, aldaketa edo etendurarik egin gabe kalkulatuko da.

33. Ba al dut umezurtzak uzteagatik prestazioak jasotzeko 
eskubiderik?

Zeu hiltzean umezurtzak uzten baldin badituzu eta soilik Espainian kotizatu 
baldin baduzu, eta ez Europako beste herrialde batean, dagokigun kasuan 
bezalaxe, zure umezurtzek Espainiako legeriaren arabera kalkulatutako 
umezurtz prestazioak jasotzeko eskubidea izango dute. 

Ez da inolako salbuespenik egingo zure umezurtzak Frantzian bizi baldin 
badira, baina horretarako Europako Batasuneko Estatu Kide bateko 
nazionalitatea eduki behar dute. ((beste kasuetan, kontsulta ezazu).

34. Ba al dut heriotzagatik diru-laguntzak edo kalte-ordainak 
jasotzeko eskubiderik?

Aurreko kasuan bezalaxe, dagokigun kasu honetan soilik Espainian 
kotizatu duzunez eta ez Europako beste herrialde batean, Espainiako 
legeriaren arabera kalkulatuko dira laguntza horiek. 

35. Zer egin enplegurik gabe geratzen banaiz? Lanik gabe 
egoteagatik prestazioak izateko eskubidea dut, non?

Erne! Langabeziari buruzko arau europarrak oso zehatzak dira, eta 
batzuetan ez dira egokiro aplikatzen. Hortaz, bereziki erregutzen 
dizugu ondo informatzea edozein tramite motari ekin baino lehen, 
lehenbailehen, bestela zure eskubideak galtzeko arriskuan egongo 
baitzara. 
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Hainbat egoera bereizi behar dira, horietako batzuek ez dute aztergai 
dugun mugaldeko egoerarekin zerikusi handiegirik, baina guztiak 
azalduko ditugu batera:

• Enplegua galdu duen unean bere egoitza Frantzian 
kokatzen duen pertsona: Lehen adierazi dugun bezala, egoitza-
herrialdean jasotzen dugu langabezia-saria kobratzeko eskubidea. 
Baina Frantzian langabezia-sarian sarrera izan dezazun, gutxienez 
egun batez egin behar duzu lan Frantzian. Bestela ez dizu langabezia-
sarian sarrera izateko aukerarik emango, langabeziari berari kotizatu 
ez diotenentzako diru-laguntza bat batera baino ez.
Frantzian gutxienez egun bat kotizatu baldin baduzu, Frantzian lan 
egin duten pertsonen eskubide berberen onuradun izango zara, 
Frantziako legeen arabera. E301 Europar formularioa aurkezturik, 
langileak kotizatu duen herrialdeak beterik, Frantziak aitortu egingo 
dizkizu Europako beste herrialdeetan kotizatutako aldiak. Frantziako 
soldatak izango dira, eskaera egileak Frantzian gutxienez 4 astez lan 
egin baldin badu, langabezia-saria kalkulatzeko oinarria. Eskaera 
egileak Frantzian ez baditu gutxienez 4 aste eman lanean, DDTEFP 
(Lan, Enplegu eta Lanbide Prestakuntzaren Zuzendaritza) erakundeak 
ebaluatutako soldata baliokide baten arabera kalkulatzen da oinarria.

• Frantzian ez beste herrialde europar batean langabezia-
saria kobratuta egoitza Frantzian kokatzen duen pertsona: 
Lehen adierazi dugun bezala, egoitza-herrialdean jasotzen dugu 
langabezia-saria kobratzeko eskubidea. Horretarako, langabezia-
saria kobratzen den herrialdeari E303 formulario europarra eskatu 
behar zaio lekuz aldatu baino lehen. Formulario honekin eta aurreko 
herrialdean egoiliar gisa baja eman eta hurrengo 7 egunetan Frantziako 
langabezian alta emanik, Frantziak jarraitu egingo du pertsona horri 
langabezia-saria ordaintzen, baina soilik hiru hilabetez.

• Frantzian langabezia-saria kobratuta egoitza Europako beste 
herrialde batean kokatzen duen pertsona: Lehen adierazi dugun 
bezala, egoitza-herrialdean jasotzen dugu langabezia-saria kobratzeko 
eskubidea. Horretarako, langabezia-saria kobratzen den herrialdeari 
E303 formulario europarra eskatu behar zaio lekuz aldatu baino lehen. 
Formulario honekin eta aurreko herrialdean egoiliar gisa baja eman eta 
jomuga berriko herrialdeko langabezian alta emanik, eskaera egileak 
jarraitu egingo du langabezia-saria jasotzen, baina soilik hiru hilabetez.

• Mugaldekoak: Lehen ere esan dugun bezala, mugaldeko 
langilea zara zu, lana Gipuzkoan egiten duzulako soldatapeko gisa 
(autonomoak prestazio hau jasotzetik at daude) eta Batasuneko 
beste Estatu kide batean bizi zarelako, Europan, kasu honetan 
Frantzian, asten behin bederen zeure etxebizitzan izaten zarelako. 
Enplegurik gabe gelditzen bazara, bi egoera bereizi behar ditugu 
europar araudien argitara:

1. Zu partzialki edo tarteka zaude langabe (lanaldi murriztua duzu, 
edo orduka egiten duzu lan, edo aldizkako langile finkoa zara).
Kasu honetan dagozkizun langabezia prestazioak jasotzeko 
eskubidea duzu zeu aseguratuta zauden estatuko legeriaren 
arabera (Espainia), bertan biziko bazina bezala.
Hau da; langabezia prestazioa eskatzeko unean kotizatu 
duzun herrialdeak (kasu honetan Espainiak) lanaldi murriztua 
edukitzeagatik, orduka lan egiteagatik edo aldizkako langile 
finkoa izateagatik langabezia prestazio bat metatzeko aukera 
ematen badizu, prestazio hori jasotzeko eskubidea izango duzu 
nahiz eta ez bizi Europako Batasuneko estatu kide horretan.

2. Zu erabateko langabezia egoeran zaude.
Egoiliar eta ez egoiliarrek ez bezala, mugaldekoen kasuan 
norbera bizi den herrialdea da eta ez lan egiten duen herrialdea 
langabezia-prestazioak ordaintzen dituena, E301 formulario 
europarraren eta nominen arabera, bere nazio arautegia aplikatuz. 
Beraz, Bidasoalde honetan sarritan aurkitzen ditugu Frantziako 

lan merkatua ezagutzen ez dutenak batez ere Gipuzkoan lan egin 
dutelako; aitzitik, langabezia-prestazioen onuradun dira beren 
egoitza-aldean, hau da, Frantzian. Ez da aplikatzen gutxienez egun 
batez lan egin beharra langabezia-eskubidea abiarazteko, beti ere 
ondo erakusten bada langilea mugaldekoa dela eta muga astean 
gutxienez behin igarotzen duela lan arrazoiengatik. Kasu honetan 
bizi zaren Estatuko legeriaren arabera jasoko dituzu zuk langabezia-
prestazioak, Frantziako legeriaren arabera, han kotizatu izan 
bazenu bezala. Prestazioaren kalkulua egiteko orduan, Frantziak 
kontuan edukiko ditu Espainian jaso dituzun soldatak.
Eta hori horrela da mugaldeko langilea zaren aldetik itxura batean 
aukera handiagoak dauzkazulako lana Frantzian aurkitzeko, bertan 
bizi baitzara zu. Irizpide honekin ados ez baldin bazaude eta azken 
lana eskaini zizun Gipuzkoarekin harreman estuagoak dauzkazula 
erakutsi baldin badezakezu (esate baterako, Frantzian bizitzeko 
baina Gipuzkoan lan egiteko aukerari eutsi baldin badiozu), zure 
azken enplegua izan zenuen herrialdean eskatu ahal izango dituzu 
langabezia prestazioak. Europako arautegietan aurreikusi egiten 
da aukera hau, baina Bidasoako erakunde kudeatzaileek ia ez 
dute edo ez dute batere aplikatzen. Honek berriro ere bultzatzen 
gaitu zuri gogoraraztera ondo informatuta egon behar duzula.

Langabezia-prestazioen inguruan dauzkazun eskubideei buruzko argibide 
gehiago behar baldin baduzu, dagokizun Espainiako edo Frantziako 
kudeaketa erakunde eskudunengana jo dezakezu. Jarraian adierazten 
dizkizugu Eskualdean erabilienak diren bulegoei buruzko datuak:

INEM
Langabezia-prestazioa kudeatzen duen erakundea 
Irungo Bulegoa
Basurko kalea z/g
20300 Irun (Gipuzkoa)
Tel 00 34 943 61 13 23
Fax 00 34 943 61 94 73
www.mtas.es / www.inem.es 

ASSEDIC
Langabezia-prestazioa kudeatzen duen erakundea 
Euskal Kostaldeko Bulegoa
8 ter, rue Borde d’André
BP 70215 – CP 64205 BIARRITZ Cedex
5, rue d’Industrie
64500 Donibane Lohizune
Tél. 00 33 (0) 8 11 01 01 64 (oharra: telefono zenbaki hori nazionala 
da. Hortaz, pertsonalki bulegotik igaro zaitezela gomendatzen 
dizugu behar bezala atenditua izan zaitezen).
www.assedic.fr
Ordutegiak: Astelehenetik ostegun arte, 8:00etatik 15:00ak arte. 
Ostiraletan itxita. Hitzordua aldez aurretik eskatu behar da. 

ANPE
Enplegua bilatzeko kudeaketa agentzia
15 all Forêt 64200 BIARRITZ
Tel. 0 811 550 100
Ordutegiak: Astelehenetik ostegun arte 9:00etatik 17:00ak arte 
eta ostiraletan 9:00etatik 16:00ak arte.
www.anpe.fr

APEC
“Koadroentzako” enplegua bilatzeko kudeaketa agentzia, hau 
da, oro har hartuta, aipatutako lan estatusa edukitzeagatik 
“kutxa” jakin batzuei kotizatzen dietenei eta, ikasketak amaiturik, 
diplomadun gazteei enplegua bilatzeko agentzia.
Tel 0 810 805 805
Ordutegiak: harrera telefonoz, astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 
19:00ak arte.
www.apec.fr
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36. Zein egoeratan dut gizarte laguntzak jasotzeko eskubidea? 
Non dut laguntza horiek jasotzeko eskubidea?

Orain darabilgun kasu honetan, zuk Gipuzkoan lan egiten duzu 
autonomo edo soldatapeko gisa, baina Frantzian bizi zara. Hortaz, 
sarrera duzu Frantzian dagoen gizarte eta familia laguntzen sistema 
zabalean. Bidasoaldean Baionako Caise d’Allocations entitateak 
kudeatzen du sistema hori. Jarraian azaltzen dizkizugu entitatearen 
helbidea eta harremanetan jartzeko pertsona:

CAF de Bayonne
10, Av Maréchal Foch
64100 Baiona
Tél 00 33 (0)5 59 44 78 18
Fax 0033 (0) 5 59 46 78 86
Astelehenetik ostiral arte, 9:00etatik 16:00ak arte
Gaztelaniaz eta euskaraz mugaldekoentzat harremanetan 
jartzeko pertsona: M Etcheverry Jean Antoine jaunak kontsultak 
eskaintzen ditu astero Pausun, 20, rue Colber – Les Joncaux 
auzoan, asteazkenetan 9:00etatik 12:00ak arte, eta hil bakoitzeko 
hirugarren astelehenean, 9:00etatik 12:00ak arte.
Pertsona berak erantzuten du Donibane Lohizunen, 32 rue 
de Havas – centre social Sagardian zentroan, asteazkenetan 
14:00etatik 17:00ak arte eta hil bakoitzeko hirugarren 
astelehenean 14:00etatik 17:00ak arte. 

Jarraian egun dauden prestazioen zerrenda azaltzen dugu. Era 
askotakoak dira laguntza hauek jasotzeko irizpideak, eta horrexegatik 
aholkatzen dizugu CAF entitatearekin harremanetan jar zaitezela zure 
eskubideak aztertzeko xedean.

- Laguntzak seme-alabak izateagatik eta adopzioan hartzeagatik.
- Laguntzak kargura dituzun seme-alabak zaintzeagatik.
- Laguntzak kargura dituzun seme-alabengatik.
- Laguntzak ikasturteari ekiteko.
- Laguntzak etxebizitza eskuratzeagatik (erosteagatik nahiz akuran 
hartzeagatik).
- Laguntzak bananduriko gurasoentzat.
- Laguntzak minusbalioak dituzten seme-alabengatik nahiz 
helduengatik.
- Gizarteratzeko gutxieneko sarrera

37. Formularioak eta administrazio tramiteak

Administrazio formulario estandar batzuk daude Europako herrialde 
guztietan Estatu Kideen arteko komunikazioa errazteko.
Beraz, saihestu egiten dira ulermen eta geldotasun administratibo 
izaerako arazoak, Europako Batasuneko hizkuntza ofizial guztietan 
baitaude eskuragarri formulario horiek.

Honenbestez, formularioa atzerriko erakunde baten aurrean aurkeztu 
behar duzunean, gure kasuan Frantzian edo Gipuzkoan, zeure 
hizkuntzan aurkezten den formularioarekin alderatu eta, beraz, haren 
edukia ulertu ahal izango duzu.
Beraz, ez duzu zertan kezkatu beharrik era honetako formularioak 
atzerriko erakundeetan aurkeztu behar duzunean. Erakunde horietako 
langileek ondo asko dakite formularioak nola bideratu. Gisa honetan, 
zuk zeure hizkuntzan aurkeztu ahal izango dituzu eskaerak, gutunak 
eta ziurtagiriak, Europako batasuneko 13 hizkuntza ofizialetatik 
batean baldin bada. Hona zeintzuk diren: Alemana, Daniera, 
Gaztelania, Frantsesa, Grekera, Holandesa, Ingelesa, Islandiera, 
Italiera, Nederlandera, Norvegiera, Portugesa eta Suediera.

Edozein kasutan, dokumentuak aurkezten diren erakundearen 
hizkuntza ofizialean idatzita egotea gomendatzen dizugu, dagozkion 
administrazio tramiteak arindu daitezen.

Gizarte Segurantzari buruzko formulario europarrak “E” serietan 
sailkatzen dira, eta aurkezten den eskaeraren arabera molde 
honetakoak izango dira:

- E 100 seriea: aplikagarria den legeria zehazteko eta 
gaixotasunagatik, heriotzagatik nahiz amatasunagatik prestazioak 
izateko eskubideak egiaztatzeko.
- E 200 seriea: pentsioak kalkulatzeko eta ordaintzeko.
- E 300 seriea: langabe egoteagatik laguntzak jasotzeko eskubidea 
egiaztatzeko.
- E 400 seriea: Familia-sorospenak jasotzeko eskubidea 
egiaztatzeko.
- E 500 seriea: truke elektronikoak prestazioen ordainketa 
arintzeko.
- E 600 seriea: kontribuzio izaera ez duten prestazio bereziak 
emateko.

IV. eranskinean deskribatutako serie bakoitzean dauden formularioen 
zerrenda aurkituko duzu.

Europako Estatu batean bizi baina beste herrialde batean lan egiten 
duzun mugaldeko langilea baldin bazara, eta sekula ere ez baduzu 
Europako sistema bat baino gehiagotan kotizatu, hainbat prestazio 
izango dituzu. Prestazio horiek, esate baterako alargun eta erretiro-
pentsioak, zeuk kotizatu duzun estatuaren legeriaren arabera 
kalkulatuko dira, baina beste batzuek mugaz gaindiko izaera izango 
dute, esate baterako, osasun asistentziak eta langabezia-prestazioak.

Horrexegatik, zure kasuan E formularioaren serie batzuk bete beharko 
dituzu hainbat erakunderen aurrean, baina beste serie batzuk ez 
dituzu behar izango, kotizatu duzun estatuaren legeriaren arabera 
kalkulatuko baitira zeure prestazio batzuk.

38. Jatorria Frantzian ez duten nire sarrerak Frantziako gizarte 
kontribuzio orokorraren (CSG) eta Frantziako gizarte 

zorraren errenboltsoaren kontribuzioaren (CRDS) mende daude?

Sarrera hauek CSG eta CDRS kontribuzioen mende egon behar ote 
dutenari buruzko eztabaida urtetan luzatu da, Frantziak tradizionalki 
hartu baititu kontzeptu biak zergagarri izaerakoak eta beraz, 
nahitaezkoak Frantzian bizi direnentzat sarreren jatorria atzerrian 
baldin badago. 

Europako Batzordearen iritziz nola CSG hala CRDS gizarte kotizazioak 
dira eta ez zergak. Europako Batzordearen ustez Frantzian bizi diren 
mugaldeko langileei begira dagoen arautegi komunitarioak CSG eta 
CDRS kontribuzioen mendetik at utzi behar dira Europako Batasuneko 
beste herrialdetan jasotako soldatak eta egindako kotizazioak. 

Europako Justizia Auzitegi Nagusiak hainbat epai eman ondoren, 
Frantziako administrazioa 2001. urtean egokitu zaio Europaren 
erabakiari. Hortaz, utzi egin dio sarrera horiengatik CSG eta CRDS 
jasotzeari eta jasotako kopuruak itzultzeari ekin dio. 

Betebehar fiskalak – Besteren kontura lan egiten duten 
langileak

39. Non aurkeztu behar dut nire Errentaren gaineko Zergaren 
deklarazioa?

Frantzian bizi baldin bazara eta aldi berean Gipuzkoan besteren 
kontura lan egiten baldin baduzu, hau da, soldata bat ordaintzen 
dizun beste pertsona fisiko edo juridiko batentzat lan egiten baduzu 
eta Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean baldin bazaude, 
jakin ezazu zeure egoera fiskala Espainiaren eta Frantziaren arteko 
Hitzarmenean araututa dagoela errentaren gaineko zerga arloan 
zergapetze bikoitzik gerta ez dadin.
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Hitzarmen honek, besteren kontura lan egiten duen langilea 
zaren aldetik, errentaren gaineko zergaren adierazpena bizi zaren 
herrialdean aurkeztu behar duzula erabakitzen du, hau da, Frantzian.

40. Frantzian zer urrats egin behar ditut nire deklarazioa beste 
edozein frantses zergapeko baten moduan aurkezteko?

Frantzian bizi zarela erakusten duen dokumentazioa (jabetza-
eskritura, kontsumoak eta beste) zeure esku duzunean, bi adierazpen 
edo deklarazio aurkeztu behar dituzu Biarritzeko Centre des Impôts 
Zentroaren egoitzan (17, avenue Charles Floquet):

- Lehenengo adierazpenean Frantzian bizi zarela adieraziz, 
beharreko egiaztagiriekin (egoiliar txartela edo alokairu kontratua, 
argiaren eta uraren fakturak eta beste), eta horri dagokion 
inskripzioaren eskaera eginez.
- Bigarrena zure enpresak bete behar du, bertako langilea 
zarela egiaztatuz, zeure soldataren zenbatekoa eta beste batzuk 
azalduz.

Adierazpen edo deklarazio biak horretarako dagoen inprimakia 
erabilita egin daitezke. Inprimakia 1998ko Otsailaren 14ko 
Espainia eta Frantzia arteko Itunaren, inposizio bikoitza 
saihesteko xedean alde biek izenpetutako Itunarekin bat 
egiteko Protokoloaren 12. puntuan garatuaren ondorioa da. 
Inprimaki hau gaztelaniaz eta frantsesez idatzita dago, eta honako 
zentro ofizial hauetan duzu eskuragarri:

- Biarritzeko Centre des Impôts, 17 av. Charles Floquet (Astearte 
eta ostegunetan 9etatik 12ak arte).
- Irungo agentzia exekutiboa, Geltoki kalea, 5. zenb. (astelehenetik 
ostirala arte, 8,30etatik 14ak arte).

41.  Zer urrats egin behar ditut nire Errentaren gaineko 
Zergaren adierazpena Frantzian aurkezteko eta Gipuzkoan 

zerga-ondoriorik ez izateko?

Aurreko galderan zehaztutako adierazpen biak Biarritzen aurkeztu 
eta gero, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzu Agentzia 
Exekutibo izenaz ezagutzen den Gipuzkoako Foru Ogasunaren Irungo 
bulegoetan, Geltoki kaleko 5. zenbakian:

- Zehaztutako adierazpen bien kopia bana.
- Gipuzkoako Foru Ogasunaren 002 Ereduko ale bat, zerga-
inprimakiak saltzen dituzten Irungo edozein estankotan 
eskuragarria.
- Nortasun Agiri berriaren kopia bat, Frantzian bizi zarela erakusten 
duena, edo aipatutako Nortasun Agiriaren eskaera egina duzula 
adierazten duen agiriaren kopia, edo Espainiako Kontsul-etxeak 
Baionan duen bulegoak igorririko egiaztagiria, non Frantzian bizi 
naizela adierazten duen, “behar denerako”.  

42. Dokumentazio hori guztia aurkeztu ondoren amaitu 
egiten dira Gipuzkoako Foru Ogasunaren aurrean dauden 

betebeharrak?

Gipuzkoako Foru Ogasunean 002 Modeloa aurkeztu bezain pronto, 
inskribatuta geratuko zara Mugaldeko Langileen Erregistroan. 
Aldi berean, jakinarazpen bat igorriko zaio zure enpresari. Bertan 
zirkunstantzia horren berri emango zaio, eta beraz, une horretatik 
aurrera zure nominan PFEZ atxikipena ez egiteko betebeharra 
gogoraraziko zaio zure enpresari. 

Era berean, Frantzian duzun helbidera jakinarazpen bat helaraziko 
dizute aipatutako Erregistroan altan zaudela zuri jakinarazteko. 

Une horretatik aurrera eta zure ez egoiliarraren egoerari eusten 
diozun bitartean, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan 

subjektu pasiboa izateari uzten diozu ; hortaz, dagokion deklarazioa 
edo adierazpena aurkezteko betebeharretik salbuetsita geratzen 
zara, baina ERNE ! Ondo kontuan eduki behar dituzu honako hauek : 

- Frantziako Egoiliar Txartela dagokion urteko uztailaren 1etik 
aurrera lortzen baduzu, Gipuzkoako Lurralde Historikoan aurkeztu 
behar duzu PFEZren adierazpena, nahi eta nahi ez. 
- Zure txartela lehenagokoa baldin bada eta zeure nominaren 
batean atxikipenak egin badizkizute, atxikipen horiek itzultzea 
eskatu behar diozu Gipuzkoako Zergak Kudeatzen dituen 
Organoari, Erregistroan alta eman baino lehenagotik Frantzian 
bizi zarela erakusten duten agiriekin batera (etxebizitzaren 
salerosketa eskritura, argiaren, gasaren eta uraren kontsumoak, 
Frantzian egindako adierazpen administratiboak eta beste). 

Azkenik, betirako izango da Mugaldeko Langileen Erregistroan 
egindako inskripzioa, Gipuzkoara edo Frantziako beste leku batera 
bizitzera joaten ez bazara, horrela izatera dagozkion adierazpen 
osagarriak egin beharko baitituzu.  

43. Dagoeneko Gipuzkoatik kanpora bizi naizenez, nola eta 
non jasoko ditut administrazio fiskalak orduz geroztik 

igorri beharreko era guztietako jakinarazpenak?

Gipuzkoan ez bizi arren Lurralde Historiko horretan lan egiten 
duzunez, oso litekeena da etorkizunean komunikazio motaren 
bat eduki behar izatea zerga administrazioarekin. Egon lasai, 
administrazio honek zeure Frantziako etxebizitzara igorriko baitizkizu 
helarazi beharrekoak. 
Dagoeneko ez da beharrezkoa Gipuzkoan ordezkari fiskal bat izendatzea, 
lurralde horretan eta modu iraunkorrean bizi eta lan egiten ez baduzu 
edo Administrazioak berak kasuz kasu eskatzen ez badu. Baina, zuk hala 
nahi baduzu, ordezkari “boluntario” bat izendatu dezakezu Gipuzkoako 
Ogasunaren aurrean jardun dezan. Horretarako, 322. galderari emaniko 
erantzunean azaldutako tramiteak egin behar dituzu. 

44. Nire ohiko etxebizitza berrian egindako inbertsioa 
deduzitu ahal izango dut?

Frantzian bizi zaren unetik beretik beste edozein frantses zergapeko 
baten baldintza berdinetan bete behar dituzunez zeure betebehar 
fiskalak, jakin ezazu une honetan Frantzian ez dela ohiko etxebizitzan 
inbertitu izanagatik inolako kenketa edo dedukziorik egiten. Hala ere, 
badira beste dedukzio mota batzuk, eta horien artean hauexek dituzu 
aipagarrienak:

- Gastu profesionalak (joan-etorriak, autopistako ordainsariak, 
otorduak...)
- 7 urtez beherako txikiak zaintzeko gastuak.
- Etxebizitza nagusian mantenu lanak egiteagatik.
- Etxeko lanak egiteko pertsona baten enpleguan egindako 
gastuak.
- Etab.

Betebehar fiskalak – Beren kontura lan egiten duten langileak 
(autonomoak)

45. Non aurkeztu behar dut nire Errentaren gaineko Zergaren 
deklarazioa?

Frantzian bizi baldin bazara eta aldi berean Gipuzkoan zure kontura 
lan egiten baldin baduzu, hau da, era independentean lan egiten 
baduzu autonomo, profesional (Abokatua, Medikua, Diseinatzailea, 
etab) edo industrial gisa (Arotza, Iturgina, Argiketaria, etab) eta 
Gizarte Segurantzaren Langile Autonomoen Erregimen Berezian 
baldin bazaude, jakin ezazu zeure egoera fiskala Espainiaren eta 
Frantziaren arteko Hitzarmenean araututa dagoela errentaren 
gaineko zerga arloan zergapetze bikoitzik gerta ez dadin.



34

Hitzarmen honek, zeure kontura lan egiten duen langile independentea 
zaren aldetik, errentaren gaineko zergaren adierazpena zeure egoitza 
iraunkorra duzun herrialdean aurkeztu behar duzula erabakitzen du, 
hau da, Espainian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasun Sailean, eta 
hurrengo galderan zehazten diren xehetasunak bete behar dituzu.
 

46. Zerga arloko zein formaltasun administratibo bete 
beharko ditut?

Gipuzkoan era independente batean lan egiten duzunez baina 
Frantzian bizi zarenez, jakin ezazu Egoiliarrak Ez direnentzako 
Errentaren gaineko Zergapekoa zarela.
Zergaren Oinarri Zergagarria kalkulatzeko orduan Elkarteen gaineko 
Zergaren erregimen orokorraren xedapenen arabera kalkulatuko da, 
eta horretarako honako betebehar hauek bete behar dituzu:

a) Zure sarreren eta gastuen kontabilitate kontrola, Merkataritzaren 
Kodearen arabera (funtsean, kontabilitate irizpidearen araberako 
sarreren eta gastuen adierazpena). Egoiliarrak Ez direnentzako 
Errentaren gaineko Zergaren 17. artikuluak aukera ematen 
dizu Frantzian sortutako zuzendaritza eta administrazio 
gastuak kentzeko, beti ere gastu horiek Gipuzkoako zure lanari 
badagozkio.
b) Egoiliarrak Ez direnentzako Zergaren adierazpena epetan 
aurkeztu behar duzu (uztailaren 1etik 25era), aurreko irizpideari 
jarraiki lortutako irabaziari %32,5eko zergapetzea aplikaturik.
c) Ordezkari bat, pertsona fisikoa nahiz juridikoa, izendatu behar 
duzu, ohiko etxebizitza edo helbide fiskala Gipuzkoan duena, 
zerga honek dakartzan betebeharrak aintzat harturik zerga 
Administrazioaren aurrean ordezkatu zaitzan.

47. Aurrekoaren ondorioa al da Zatikako Ordainketak 
egiteko 130. ereduaren araberako deklarazioa aurkezteko 

betebeharra ez izatea?

Halaxe da, Oinarri Zergagarria kalkulatzeko orduan Elkarteen 
gaineko Zergaren araberako arauen mende zaudenez gero, ez duzu 
zertan aurkeztu beharrik 130. ereduaren araberako deklarazio edo 
adierazpenik.

48. Profesional gisa egiten ditudan fakturetan kontura 
egindako atxikipena egiten jarraitu behar dute? 

Egoiliarra ez zarenez eta arestian aipatutako arauen aplikazioaren 
ondorioz, zure fakturen aurrean ordaintzaileak ez du kontura egindako 
%15-ko? atxikipena egiteko betebeharrik. Hortaz, zirkunstantzia 
honen berri eman behar diezu zuren bezeroei.
Egoera honek halako mesfidantza eragin dezakeenez  ezezaguna 
delako zure mugaldeko langile independentearen baldintza berezia, 
zure bezeroak Ogasun eta Finantza Sailarekin harremanetan jartzen 
saiatu zaitezela aholkatzen dizugu, hauetako bulego batean jarri ere:

- Ogasunaren Egoitza Nagusian, Donostiako Errotaburu plazako 2. 
zenbakian, Erretentzioen Sekzioan.
- Foru Ogasunaren Agentzia Exekutiboan, Irungo Geltoki kaleko 
5. zenbakian.

49. Egoiliarrak ez direnen Errentaren gaineko Zergaren nire 
deklarazioa aurkeztu ondoren, amaitzen al dira errentaren 

gaineko zergaren arloko nire betebehar fiskalak?

Halaxe da, Egoiliarrak Ez direnen Errentaren gaineko Zergaren zure 
adierazpena aurkeztu ondoren beteta edukiko dituzu zerga honen 
inguruko betebeharrak. Bestalde, jakin ezazu baduzula Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arabera legokizukeen 
fiskalitatea aplikatzea, Gipuzkoan biziko bazina bezala. Baina 
horretarako honako baldintza hauek bete behar dituzu: 

a) Pertsona fisikoa izan behar duzu (Elkarte baten bidez fakturatzen 
baldin baduzu, ikus ezazu ELKARTE MUGATUAREN AUKERA atala)
b) Frantziako egoiliarra zarelako baldintza bete behar duzu
c) Honako zirkunstantzia hauek egiaztatu behar dituzu:

a. Espainian jardun duzun bitartean Lan errendimenduengatik 
eta jarduera ekonomikoen errendimenduagatik gutxienez zuren 
errentaren %75 lortu izana.  
b. Espainian lortutako errendimenduen parterik handiena 
Euskadin lortu izana. 
c. Euskadin lortutako errendimenduen parterik handiena 
Gipuzkoako Lurralde Historikoan lortu izana. 

d) Aurreko atalak aintzat hartzen dituen Espainiako lurraldean 
lortutako errentak egiazki zergapetu izana Egoiliar Ez direnen 
Errentaren gaineko Zerga aldian. Horrek esan nahi du, aurreko 
galderan adierazi den bezala, Egoiliarrak Ez direnen Errentaren 
gaineko Zergaren adierazpena aurkeztu dela, Oinarri Zergagarria 
Elkarteen Zergaren arauen arabera kalkulatu dela eta %32,5eko 
atxikipena aplikatu dela. 

50. Frantzian formazko betebeharren bat bete behar dut?

 
Espainia eta Frantziaren arteko Hitzarmenean zehaztutakoaren 
arabera, jarduera establezimendu egonkorraren bidez garatzen den 
herrialdean aurkeztu behar da dagokion deklarazioa edo adierazpena. 
Formalki 2047 Modeloko adierazpen bat aurkeztu behar duzu 
Frantziako zerga administrazioan, baina soilik informazioa emateko 
helburua du. 

51. Aurreko baldintza guztiak betetzen ditudala erakusten 
badut, nire ohiko etxebizitza Frantzian erosteko egindako 

inbertsioa deduzitu ahal izango dut?

Halaxe da, aurreko baldintza guztiak betetzen dituzula egiaztatzen 
baduzu, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga Espainian bizi 
eta lan egiten duen beste edozein pertsona fisiko baten baldintza 
berdinen arabera kalkulatzea eskatu ahal izango duzu. (Estatuaren 
PFEZ arauak aplikatuko zaizkizu foruaren PFEZ arauen ordez, baina 
azken emaitzan hutsaren hurrengoak dira alde ekonomikoak).
Beraz, besteak beste, Frantzian ohiko etxebizitzan egindako 
inbertsioa deduzitu ahal izango duzu, baina horretarako dagozkion 
dokumentuak aurkeztu behar dituzu:

- Etxebizitza erosi duzula egiaztatzen duen notariotza 
dokumentua.
- Erosketa egiteko maileguen amortizaziorako inbertituriko 
kopuruen banku ziurtagiriak eta ordaindutako interesak.

52. Era berean, niri aukerako erregimena aplikatu diezadatela 
eska dezaket kontuan izanik zergak batera ordaintzeari 

buruzko arauak?

Bai, halaxe da, zergak batera ordaintzeko arauak aplika diezazkizutela 
eska dezakezu, baina horretarako honako baldintza hauek bete behar 
dituzu:

a) Ezkontidek eta, hala izatera, familia unitateko beste kideak ere 
Frantzian bizi izatea. 
b) X galderako c) eta d) letretan adierazitako baldintzak betetzea 
familia unitateko kide guztiek lortutako errenta guztiak kontuan 
harturik.
c) Eskaera familia unitateko kide guztiek egitea. 

53. Deklarazioa egitean irabazien %32,5 aurreratu behar izan 
nuenez gero, aukera baliatuta itzuliko al didate aldea?

Aukerazko erregimenaren aplikazioa eskatu ondoren, Zerga 
Administrazioak (Gipuzkoako Foru Aldundia) Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren zenbatekoa zehaztuko du. Egoiliarra Ez 
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direnentzako Errentaren gaineko Zergaren (32,5%) kontzeptupean 
zuk ordaindutako kopuruen guztizkoa baino kopuru txikiagoa baldin 
bada emaitza, Administrazioak itzuli egingo dizu aldea.

54. Egoiliarra ez naizelako egoerak eraginik ba al du 
Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaintzeko dudan 

betebeharrean?

Zure jarduera Espainiako lurraldean garatzen den artean zure ez 
egoiliarraren egoerak ez du inolako eraginik izango Balio Erantsiaren 
gaineko kudeaketan. Hortaz,  aipatutako zerga hori ordu arte egiten 
zenuen baldintza berdinetan zergapetu behar duzu igortzen dituzun 
fakturetan. 
Era berean, zure hornitzaileek dagokien BEZ mota eransten jarraitu 
behar dute, kontuan izan gabe egoiliarra ez zarena ; izan ere, 
zure jarduera profesionala edo industriala zure establezimendu 
egonkorraren bidez garatzen jarraitzen duzu. 

Administrazio-tramiteak norberaren kontura lan egin ahal 
izateko (autonomoak)

55. Zer administrazio-tramite bete behar dira enpresari bakar 
gisa jardun ahal izateko (autonomo izateko)?

•   Udalean:
 - Obretarako lizentzia (soilik lokal bat eduki behar den kasuetan)
 - Irekitzeko lizentzia

•   Foru Ogasunean:
 - Alta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan
 - Alta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ), zuzeneko 

Estimazio Erregimenaren (sarrerak ken gastuak emaitza) edo 
Estimazio Objektiboko Erregimenaren araberako hautua egiteko 
aukerarekin, edo moduluen araberakoekin, aldez aurretik ezarririko 
datu batzuk aintzat harturik eta errendimenduaren arabera.

 - Errolda Adierazpena

•   Gizarte Segurantzaren Lurralde Diruzaintzan:
 - Norberaren kontura lan egiten duten langileen eskaera eta alta 

(Autonomoen Erregimen Berezia).
 - Enpresaren inskripzioa Gizarte Segurantzan. Patronalaren 

zenbakia (soilik langileak kontratatzen direnean)
 - Langileen afiliazioa eta alta Gizarte Segurantzaren Erregimen 

Orokorrean (soilik langileak kontratatzen direnean).

•  Eusko Jaurlaritzaren Lurraldeko Lan Ordezkaritzan:
 - Lantokiaren Irekieraren Komunikazioa (soilik langileak 

kontratatzen direnean).

•   Lan eta Gizarte Segurantzaren Ikuskaritzan:
 - Bisiten Liburua eskuratzeko eta legeztatzeko.
 - Matrikulen Liburua eskuratzeko eta legeztatzeko (soilik langileak 

kontratatzen direnean).
 - Lan egutegia eskuratzeko.

•   Enplegu Bulegoa – INEM
 - Enpresariak langileari egindako lan kontratuen erregistroa.

•   Jabetza Erregistroa:
 - Patenteak, modeloak, industria-diseinuak eta merkataritza 

markak, errotuluak eta izenak inskribatzeko.
Gainera, kontuan eduki behar duzu jarduera ekonomiko edo/eta 
profesional jakin batzuk burura eraman ahal izateko espresuki horiei 
begira garatu den arautegia bete behar duzula. Honenbestez, garatu 
nahi duzun jarduera bereziki arautua dagoen ala ez kontsultatu behar 
duzu, eta hala behar badu, dagozkion administrazio tramiteak bete 
beharko dituzu.

56. Mugaz gaindiko langile autonomoa naizen aldetik, 
sozietate baten forma juridiko bat osatzea komeni al zait?

Egoiliarrak Ez direnen Errentaren gaineko Zergaren adierazpena 
egiteko prozedura zehatza aurreikusten duen arau juridiko bat egon 
badagoen arren –aurreko galderetan aurreratu ditugu xehetasunak–, 
baliteke ekonomia fiskalaren ikuspuntutik eta zure zergen 
adierazpenen kudeaketaren erraztasunaren ikuspuntutik komeni 
izatea zure negozioari edo jarduera ekonomikoari erantzukizun 
mugatuko elkartearen forma juridikoa ematea. Edozein kasutan, 
erabakia hartu baino lehen zuren Aholkulari Fiskalarekin edo 
Abokatuarekin kontsultatu dezazula aholkatzen dizugu, edo egin 
ezazu zure kontsulta zuzenean Ogasun Sailean.

3.2.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN FORMA 
JURIDIKO BAT OSATUZ (E.M., O.E. ETAB.)

Industria eta merkataritza jarduerak eta zenbaitetan jarduera 
profesional batzuk Espainiako antolamendu juridikoak aurreikusten 
dituen formetako bat baliatuta eraman daitezke aurrera. 

Honenbestez, enpresa jarduera bat garatzeko, hasteko enpresari 
berezko nortasun juridikoa ematea komenigarria den ala ez 
planteatzen da, hau da, jarduera elkarte baten bidez garatu ala 
zuzenean enpresari bakarraren bidez. Kontuan eduki beharreko 
lehenengo gauza da enpresa jardueratik etorririko ondare 
erantzukizuna egindako ekarpenetara mugatu nahi den ala ez. 

Enpresa jarduera garatzekotan, honako aukera hauek baizik ez 
dituzu:

-  “Enpresari Bakarraren” (pertsona fisikoa) forma erabil dezakezu, 
“autonomo” gisa, zure nortasuna galdu gabe eta zure negozioaren 
emaitza zure ondasun guztiekin erantzunez, edo

-  pertsona bakarreko merkataritza forma erabil dezakezu, bere 
izaera juridikoarekin, bazkidearen eta elkartearen ondareak 
bereizteko aukerarekin. 

Baina jarduera aurrera eramateko hirugarren pertsonak erabili behar 
badituzu, “Elkarte Enpresariaren” forma baizik ezin dezakezu erabili. 
Kasu honetan ere, enpresari berezko nortasun juridikoa emango 
diozun ala ez aukeratu dezakezu.

Nortasun juridikorik gabeko entitateei dagokienez, merkataritza 
izaerarik ez dutenak, esate baterako Ondasun Erkidegoak, eta hain 
arruntak ez diren beste batzuk bereizi behar dira, esate baterako 
Elkarte Zibilak eta partaidetza-kontratuak. 

Ondasun Erkidegoa jabetza komun bat mantentzeko eta bazkide 
guztien aprobetxamendua lortzeko forma bat bada ere, figura hau 
oso zabalduta dago merkataritza jarduera garatzeko formula gisa, 
eta espresuki onartuta dago nola zerga hala lan arautegian. 

Berezko nortasun juridikoa (merkataritza izaerarekin) duten entitateen 
kasuan, osatzen diren unetik beretik bazkideez bereiziriko nortasun 
edo izaera independentea lortzen dute entitateok.

Kontuan izanik elkarteak bazkideen aurrean eta pertsona juridiko 
bezala duen independentzia maila, honako hauetan sailka daitezke 
merkataritza elkarteak: 

- elkarte pertsonalistak; elkarteak pilatutako zorretan eta 
elkartearen ondarea eskasa denetan bazkide guztiek edo batzuek 
beren ondasunekin erantzuten diete, pertsonalki, hirugarrengoei
- elkarte kapitalistak; zorrei aurre egiteko bazkideek elkarteari 
eginiko ekarpenekin erantzuten dute 
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Elkarte anonimoa eta erantzukizun mugatuko elkartea dira 
merkataritza elkarte arruntenak, biak kapitalistak. Horien artean 
erantzukizun mugatuko elkartea (EME edo EM) da enpresa txiki eta 
ertainei ongien egokitzen zaiena bazkideak aldez aurretik arrisku 
mugatua beren gain hartzeko prest daudenean.

Jarraian enpresari bere nortasun juridikoa emateko aukerarekin 
zerikusia duten kontu ustez interesgarri batzuk planteatzen ditugu.

57. Zer alderdi hartu behar dira kontuan enpresarentzako 
forma juridiko bat ala forma fisiko bat aukeratzeko 

orduan?

Funtsean, honako alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

•  Hirugarrengoen aurreko erantzukizuna:
Pertsona fisiko batek zuzenean egiten du arriskua bere, bere ondare 
guztiarekin erantzuten du, eta beraz, mugagabea da hirugarrengoen 
aurreko erantzukizuna. Aitzitik, elkarteetan elkarteen ondarea eta 
bazkideena bereizirik aurkezten dira, eta hirugarrengoen aurreko 
erantzukizuna bazkideek egindako ekarpenetara mugatzen da (elkarte 
kolektibo eta komanditarioei begira zehazturiko salbuespenak 
salbuespen). 

•  Osatzeko gutxieneko kapitala:
Legeriak ez die pertsona fisikoei gutxieneko kapital baten ekarpena 
egitea eskatzen, bai ordea pertsona juridikoei, elkarte kolektibo eta 
elkarte komanditario soiletan izan ezik. 

•  Zerga erregimena:
Gipuzkoan bizi diren enpresaburuek Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergan (PFEZ) ordaintzen dituzte enpresa jardueren ondorioz 
sortutako errentak, baina Elkarteek Elkarteen gaineko Zergaren (EZ) 
bidez ordaintzen dituzte errentak, eta Gipuzkoan irabazien gaineko 
%32,5ekoa da zerga-tasa orokorra. 

•  Administrazio-tramiteak:
Pertsona fisikoek jarduerari dagozkion administrazio-tramiteak baizik 
ez dituzte egin behar. Aitzitik, elkarteek aldez aurretik tramite jakin 
batzuk egin behar dituzte nortasun juridiko batez jabetzeko. 

•  Jarduera mota:
Izaera berezi batez, legeak forma juridiko jakin baten forma eskatzen 
du jarduera batzuetan: 

- Ekonomia-intereseko Taldeak (EIT)
- Elkarrekiko Bermea duten Elkarteak (EBE)
- Arrisku Kapitalak dituzten Elkarteak (AKE)
- Higigarrietan Inbertitzeko Elkarteak
- Kreditu Kooperatibak
- Mutuak eta Aseguru Kooperatibak
- Aurreikuspen Sozialeko Mutualitateak

58. Zer arrazoi egon daitezke enpresari bakarraren figura 
aukeratzeko orduan?

Enpresari bakarraren figuraren hautua egiteko orduan batetik zerga 
kontuen erraztasuna aipatzen da, eta bestetik forma hori osatzeko eta 
betebehar formalekin betetzeko erraztasunak nabaritzen dira, baina 
kontuan eduki behar dira aukera honek dituen arriskuak norberaren 
ondareari begira.  

59. Zer elkarte edo sozietate mota aurreikusten dira 
Espainiako ordenamendu juridikoan?

Elkarteak pertsona fisiko edo juridiko bik edo gehiagok beren 
borondatez osaturiko elkarteak dira, eta izen beraren pean ondare 

fondo komun bat osatzen dute bazkideek egindako ekarpenez osatuta 
(dirua, ondasunak, etab). 

Baina horietaz gainera, badira pertsona bakarreko elkarteak, hau 
da, bazkide bakar batez osatutako elkarteak, esate baterako, Elkarte 
Mugatuak eta Elkarte Anonimoak.

Bestalde, Ondasun Erkidegoak eta Elkarte Zibilak bezalako elkarteak 
daude, baina erantzukizun, ekonomiaren antolakuntza, ondarearen 
egitura eta zerga arloetan pertsona juridikoei baino hobe egokitzen 
zaizkie pertsona fisikoei. 

Elkarteak honako hauetan sailkatzen dira :

1)  Merkataritza Elkarteak:
 Erantzukizun Mugatuko Elkarteak (EM edo EME)
 Elkarte Anonimoa (EA)
 Elkarte Kolektiboa (EK)
 Elkarte Komanditario Soila (EKS.)
 Akzioen araberako Elkarte Komanditarioa (AEK)

2)  Merkataritza Elkarte Bereziak (Jarduera helburu zehatz batzuk 
garatzeko osatzen dira):

 Kooperatiba Elkartea (Koop. E.)
 Lan Elkarte Anonimoa (LEA)
 Lan Elkarte Mugatua (LEM)
 Ekonomia-intereseko Taldeak (EIT)

3) Enpresa txiki eta ertainak finantzatzeko beste Elkarte berezi  
batzuk:

 lkarrekiko bermea duten Elkarteak (EBE)
 Arrisku-kapitala duen elkartea (AKE)

60. Berezko nortasun juridikoa duten sozietateen 
kasuan, kapitalari egindako ekarpenen aurreko 

erantzukizunaren mugak esan nahi du bazkideari, aipatutako 
ekarpenez harantzago, sekula ere ezin zaiola erantzukizunik 
eskatu?

Ez. Eskubideen gaineko gehiegikeriei eta asmo txarreko jarduerei 
aurre egiteko xedean mantelina altxatzeko dotrina prestatu da. 
Horrek ateak irekitzen dizkio auzitegi bati benetako egoera zein den 
azter dezan, pertsona juridiko baten irudia erabiliz hirugarrenekin 
loturiko ardurak (enpresa kaudimengabeek ordaindu ez dituzten 
hornigaiak eta beste) behin eta berriz saihestuak izan ez daitezen. 
Halakoetan Auzitegiek pertsona juridiko baten itxurarekin elkartearen 
benetako kudeatzaile gisa jarduten duenari egozten diote ardura, 
elkarteko administratzaile izan ala ez. Itxurazko elkarte baten atzean 
legez kanpo ezkutatzen den baina “egitatez” edo “izatez” jabe edo 
benetako enpresaburu gisa jarduten duen bazkidearena izango da 
ardura osoa.

61.  Zer administrazio-tramite bete behar dira Sozietate 
edo Elkarte baten bidezko jarduera ekonomiko bat 

garatzeko?

Jarduera ekonomiko bat elkarte baten bidez garatu ahal izateko, bi 
tramite mota bete behar ditugu, elkartea osatzeko bata eta jarduera 
abian jartzeko bestea. 

•  Elkartea osatzeko tramiteak:
- Merkataritza Erregistro Nagusia: Elkartearen izena hartuta 
ez dagoela egiaztatzeko (Erne!: KOOPERATIBAK SALBUESPEN 
DIRA)
- Notarioa: Eskritura Publikoa eta Elkartearen Estatutuak
- Gipuzkoako Foru Ogasuna: 
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- Herrialdeko Merkataritza Erregistroa: Enpresaren inskripzioa

•  Jarduera abian jartzeko tramitea:
- Udalean:

Obretarako lizentzia
Irekitzeko lizentzia

- Foru Ogasunean:
Alta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ)
Errolda Adierazpena

- Gizarte Segurantzaren Lurralde Diruzaintzan:
Enpresaren inskripzioa Gizarte Segurantzan. (patronalaren 
zenbakia)
Bazkide edo/eta administratzaileen alta dagokien 
erregimenean.
Langileen alta Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean

- Eusko Jaurlaritzaren Lurraldeko Lan Ordezkaritzan:
Lantokiaren Irekieraren Komunikazioa (soilik langileak 
kontratatzen direnean).
Lan-egutegia lortzeko

- Lan eta Gizarte Segurantzaren Ikuskaritzan:
Bisiten Liburua eskuratzeko eta legeztatzeko.
Matrikula-Liburua lortzeko (soilik langileak kontratatzen 
badira).

- Enplegu Bulegoa – INEM:
Enpresariak langileari egindako lan kontratuen erregistroa.

- Jabetzaren erregistroa:
Patenteak, modeloak, industria-diseinuak eta markak, 
errotuluak eta merkataritza izenak erregistratu. 

62. Elkarte edo sozietatearentzako zer abantaila du 
nortasun juridikoa izateak?  

Abantaila garrantzitsuenen artean honako hauek dira aipagarri:
- jarduteko eta kontratatzeko gaitasun juridiko osoa du 
- ondarearen gaineko autonomia du
- elkarteak izen berezia du, soilik berea, baita helbide eta 
nazionalitate bat ere 
- erantzukizunak bereizi egiten dira (elkarteak bere zorrei erantzun 
behar die, bazkideek soilik beren zor partikularrei egin behar diete 
aurre) 
- pertsona fisiko batzuek elkartearen izenean jardun behar dute, 
horiexek dira ordezkaritza organoak deitutakoak. 

63. Noiz dago osatuta merkataritza elkarte bat?

Berezko nortasun juridiko batez hornituriko elkartea, hau da, 
merkataritza elkarte osatzeko erabakia hartu ondoren, eskritura 
publiko batean islatu behar da eta Merkataritza Erregistroan eta 
Elkarteen Erregistroan inskribatu beharra dago. 

64. Jarduera pertsona bakar baten esku dagoen kasuetan, 
ba al dago enpresaren eta pertsona fisikoaren 

nortasunak bereizteko aukerarik?

Aurreko 60. galderari emaniko erantzunean azaldutako gehiegikeria-
egoerak albora utzirik eta elkartea ofizialki “pertsona bakarra” dela 
adierazten bada, elkartearen erantzukizunak bere kapital sozialera 
mugatuko dira, bazkide bakarra (anonimoa edo mugatua) ukitu gabe. 
Beraz, bazkide bakarrak, hainbat bazkide biltzen dituen elkarteetan 
bezala, bere jardueraren erantzukizunak bere elkartearenak izatea 
lortuko du. 

65. Zertan da merkataritza elkarte bat desegiteko eta 
likidatzeko prozedura?

Gisa honetan laburbildu daitezke merkataritza elkarte bat desegiteko 
baldintza formalak:

1º  Desegiteko akordioa: Batzar Nagusiak edo Batzar Unibertsalak 
erabaki behar du (bazkide guztiak berritzen diren aldiro gertatzen 
da).

2º Likidazio egileen izendapena: Elkartea desegiteko unean 
administratzaile zirenak edo propio horretarako izendatutakoak. 

3º Likidazio egileek mugagabeko epe batez beteko dute kargu 
hori. 

4º Likidazio eragiketak amaitutakoan, likidazio egileek azken 
balantzea, burura eramandako jarduerei buruzko txostena eta 
metatutako aktiboa bazkideen artean banatzeko proiektu bat 
aurkeztuko dizkiote Batzar Nagusiari, honek, hala behar badu, 
onarpena eman diezaien. 

5º Bazkide bakoitzari dagokion likidazio kuota elkartearen 
kapitalean duen partaidetzaren araberakoa izango da. 

6º Elkartea desegiten dela erakusten duen Eskritura Publikoa. 
Likidazio egileek elkartea desegiten dela erakusten duen eskritura 
publikoa idatziko dute. Honako hauek jasoko dira horretan : 

a) Akordioaren aurka jotzeko legezko epea igaro dela 
egiaztatzen duen likidazio egileen adierazpena.
b) Hartzekodunei ordaindu egin zaiela edo kredituak kontsignatu 
direla egiaztatzen duen likidazio egileen adierazpena. 
c) Bazkideei likidaziotik etorritako kuota ordaindu zaiela 
edo zenbatekoa kontsignatu dela egiaztatzen duen likidazio 
egileen adierazpena.

7º Elkartea desegiten dela erakusten duen eskritura publikoan 
likidazioaren azken balantzea, bazkideen zerrenda eta horien 
nortasuna, eta bakoitzari dagokion likidazio kuotaren balioa jasoko 
dira. Horretaz gainera, Merkataritza Erregistroan inskribatuko da 
elkartea desegin dela erakusten duen eskritura publikoa. 

66. Espainiako forma juridikoen laburpen koadroa

Jarraian labur-labur adierazten dira ordenamendu juridiko 
espainiarraren forma juridiko nagusien ezaugarriak
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NORTASUNA MOTA IZENA ERATZEA BAZKIDEEN KOP.

PERTSONA
FISIKOAK

Banakako enpresaria • Titularraren izena - Inskripzioa Merkataritza Erregistroan (nahi izanez gero) Bazkide 1

Ondasun Erkidegoa

• Bazkide guztien izena edo hauetako baten 
   edo batzuen  izena “eta bestea(k)” hitzak 
   gehituta, eta ondoren “Ondasun-Erkidegoa 
   edo O.E.”gehituko zaizkio. 

- Formaltasun berezirik gabe (kontratu pribatua)
- Higiezinak edo eskubide errealak jartzen badituzte, Eskritura            
  Publiko bat egin behar da (Notarioaren aurrean). 
- I.T.P.A.J.D. delakoa kitatu
- Inskripzioa Merkataritza Erregistroan (nahi izanez gero)

Bazkide 2 o edo gehiago

 PERTSONA 
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Elkarte
Kolektiboa

• Bazkide baten, batzuen edo guztien izena, 
   “eta konpainia” hitzak gehituta.  

- Eskritura Publikoa (Notarioaren aurrean)
- I.T.P.A.J.D. delakoa kitatu
- Inskripzioa Merkataritza Erregistroan

 Bazkide 2 o edo gehiago 

Elkarte
Mugatua

• Honako hitz hauek gehituko zaizkio: “Elkarte 
   Mugatua, E.M. edo E.M.E.”
• Debekatuta dago beste Elkarte baten izen 
   bera edukitzea, debekatuta dago erakunde 
    ofizialei aipamen egitea eta legearen 
    aurkako adierazpenak edo hitzak erabiltzea
 

- Hasieratik jarritako kapitala
- Bazkide bakoitzak egindako ekarpenaren egiaztagiria, 
  bakoitzaren partaidetzaren portzentajearen arabera
- Eskritura Publikoa (Notarioaren aurrean)
- I.T.P.A.J.D. delakoa kitatu
- Inskripzioa Merkataritza Erregistroan
- Elkartea osatzen duten bazkideen nortasuna 
- Administrazio organoaren nortasuna eta haren osaera 
- Elkartearen izenaren egiaztagiri negatiboa
- Elkartearen estatutuak

Elkart earen izenaren agiria: telematikaren bidez eska 
daiteke Espainiako edozein notaritzatik eta bide bera 
erabilita jaso daiteke gutxi gora-behera 48 ordutan. Jaso eta 
berehala eskuratu daitezke elkartearen osaeraren eskriturak 
(edo elkartearen izenaren aldaketa)   
Era berean eta tramiteak azkartze aldera, Notarioak IFZ 
eskatu ahal izango du telematikaren bidez, elkartea osatu 
dela adierazten duen eskritura izenpetu ondoren.

Bazkide 2 edo gehiago 
Bazkideen kopuru 
mugaturik gabe

Elkarte
Anonimoa

• Honako hitz hauek gehituko zaizkio: 
  “Elkarte Anonimoa, E.A.”

- Osorik jarritako kapitala
- Kapitalaren laurdena jarria
- Eskritura Publikoa (Notarioaren aurrean)
- I.T.P.A.J.D. delakoa kitatu
- Inskripzioa Merkataritza Erregistroan

Edozein bazkide 
kopuru, bazkide bakar 
batetik hasi eta muga 
gorenik gabeko bazkide 
kopuruan amai. Nola 
pertsona juridikoak hala 
fisikoak izan daitezke 
bazkide edo akziodun.

Elkarte 
Komanditario

Soila

• Bazkide kolektiboaren izenari honako hitzak 
    gehituko zaizkio: 
   “Elkarte Komanditario soila”

- Eskritura Publikoa (Notarioaren aurrean)
- I.T.P.A.J.D. delakoa kitatu
- Inskripzioa Merkataritza Erregistroan

Bazkide 2 edo gehiago

Akzioen 
araberako 

Elkarte
Komanditarioa

• Bazkide kolektiboaren izenari honako hitzak 
    gehituko zaizkio: 
   “Akzioen araberako Elkarte Komanditarioa”

Komandita bazkidearen edo bazkideen izenak 
ezin ager daitezke akzioetan oinarritutako 
komandita elkartearen osaera-eskrituran. 
Gisa honetan hirugarrengoek ezin izango dute 
horien partaidetzaren berri izan, Merkataritza 
Erregistroan inskribatu beharreko agirian ez 
baitira haien izenak ageri. Halatan, akziodu-
nen batzarrei dagozkien liburuetara sarrera 
izatean baizik ezin izango da komandita 
bazkideen izenen berri izan.

- Eskritura Publikoa (Notarioaren aurrean)
- Jabetza erregistroan eskritura publikoa eman eta hurrengo 
  30 lanegunetan I.T.P.A.J.D. kitatu behar da elkartearen 
  helbideari leku egiten dion tokian, eta elkartearen  osaera- 
  eskriturak, Elkartearen izenaren agiri negatiboa eta ITP/AJD 
  ordaintzeko agiria aurkeztu behar dira. 
- Inskripzioa elkartearen helbide soziala hartzen duen 
  Merkataritza Erregistroan, osaera-eskriturekin, Elkartearen 
  izenaren agiri negatiboarekin eta  ITP/AJD ordaintzeko 
  agiriarekin batean.
- Merkataritza liburu ofizialen legeztatzea: Inbentario eta 
  Urteko Kontuak Liburua, Eguneko Liburua, Agirien Liburua. 
  Paper-denda espezializatuetan erosten dira, eta Probintziako 
  Merkataritza Erregistroan legeztatzen dira jarduerari ekin 
  baino lehen (30 euro inguru balio du). 
- Elkartearen Izenaren Egiaztagiri Negatiboa. 

Bazkide 2 edo gehiago
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Lan-
Elkartea

• Honako hitz hauek gehituko zaizkio: “Lan 
Elkarte Anonimoa, L.E.A.”, edo “Erantzukizun 
Mugatuko Lan Elkartea, E.L.E.”. 
• Beste elkarte baten izen bera edukitzeko 
debekua. 
“Lan” izena ezin erabiliko dute “Lan 
Elkartea” kalifikazioa jaso ez duten elkarteen 
izenean. Lan izena bere dokumentazio, 
korrespondentzia, eskaera-ohar eta faktura 
guztietan azalduko da, baita estatutu edo 
legezko xedapenek hartaraturik argitara eman 
beharreko iragarki guztietan ere.

- Eskritura Publikoa (Notarioaren aurrean)
- Inskripzioa Eusko Jaurlaritzaren mendeko Gizarte Ekonomiako  
  Enpresen Erregistro Administratiboan 
- Inskripzioa Merkataritza Erregistroan
- Eratzea: E.A. eta E.M.E.aren antzeko erregimena 

Bazkide 3 edo gehiago 
(gutxienez 2 lan 
bazkideak izanen dira)
Bi bazkide mota izan 
daitezke: enpresan lan 
egiten duten bazkide 
akziodunak, besteren 
kontura lan egiteko 
kontratu batek lotuak 
direnak, eta enpresan 
lan egiten ez duten 
bazkide akziodunak, 
enpresarekin inolako lan 
harremanik ez dutenak. 

Kooperatiba
Elkartea

• Honako hitz hauek gehituko zaizkio: 
“Kooperatiba Elkartea” edo “Koop.Elk.”
• Debekatuta dago beste Elkarte Kooperatiba 
baten izen bera erabiltzea 
• Berezitasuna: Erregistro bi kontsultatu 
behar dira izena hartuta ez dagoela 
egiaztatzeko orduan 

- Gutxieneko kapitala hasieratik jarri behar da, Kooperatiba 
  osatzen denetik. 
- Eskritura Publikoa (Notarioaren aurrean)
- Elkarte Kooperatibaren Kalifikazioa Lan Ministerioaren Lan 
  Elkarteen Kooperatiben Erregistroan, Madrilen 
- Inskripzioa Eusko Jaurlaritzaren mendeko Euskadiko 
  Kooperatiben Erregistroan 

Bazkide 3 edo gehiago

ESPAINIAKO FORMA JURIDIKOEN LABURPEN KOADROAK. FORMA JURIDIKOAK I
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NORTASUNA MOTA EKARPENAK ERANTZUKIZUNA KAPITALA

PERTSONA
FISIKOAK

Banakako enpresaria
• Ez da bereizketarik egiten 
  enpresaren eta banakako 
   enpresariaren ondareen artean

- Pertsonala eta titularrarena, mugarik gabe, 
  dauzkan eta etorkizunean izan ditzakeen ondasun 
  guztiekin  

Ez dago gutxienekorik

Ondasun Erkidegoa • Dirua, lana, ondasunak edo 
   eskubideak

- Pertsonala, mankomunatua eta mugarik gabea, 
  bazkide guztiena
  Izaera juridikorik izan ezean, ekintza judizial 
  batean guztion aurkako salaketa egin daiteke,  
  ekintza baliogabetu nahi ez bada.

Mugarik gabe

PERTSONA 
JURIDIKOAK
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Elkarte
Kolektiboa

• Dirua, lana, ondasunak edo 
   eskubideak

- Erantzule subsidiarioa, pertsonala eta solidarioa, 
  bakoitzaren ondasun guztiekin Mugarik gabe

Elkarte
Mugatua

• Dirua, ondasunak edo ondare 
   izaerako eskubideak

- Jarritako ekarpenetara mugatua
  Elkarte mota honen izenean argi eta garbi 
  adierazi behar da erantzukizun mugatuko 
  elkartea dela. Horrelakorik ez adieraztera, 
  bazkideek solidarioki erantzungo diete 
  elkartearen betebeharrei.

Gutxienekoa: 3.005,06 e

Elkarte
Anonimoa

• Dirua, ondasunak edo ondare 
   izaerako eskubideak

- Jarritako ekarpenetara mugatua
  Bazkideek ez diete beren ondasunekin 
  erantzungo elkartearen zorrei

Gehienezkoa: 60.101,21 e
osaeraren unean 
elkartearen 
kapitalaren gutxienez 
%25a aurreratzeko 
betebeharrarekin

Elkarte
Komanditario

Soila

• Bazkide kolektiboak: Dirua, lana, 
   ondasunak edo eskubideak
• Bazkide komanditarioak: 
   ondasunak, dirua edo eskubideak

- Bazkide kolektiboak: pertsonala, solidarioa eta 
  mugarik gabea
- Bazkide komanditarioak: egindako eta 
  hitzartutako ekarpenetara mugatua 

Mugarik gabe

Akzioen
araberako

Elkarte
Komanditarioa

• Bazkide kolektiboak: Dirua, lana, 
   ondasunak edo eskubideak
• Bazkide komanditarioak: 
   ondasunak, dirua edo eskubideak

- Bazkide kolektiboak: pertsonala, solidarioa eta 
  mugarik gabea
- Bazkide komanditarioak: egindako eta 
  hitzartutako ekarpenetara mugatua

Gutxienekoa: 60.101,21 e
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Lan
Elkartea

• Dirua, ondasunak edo ondare 
    izaerako eskubideak - Jarritako ekarpenera mugatua.

Gutxienekoa: 3.005,06 e 
E.L.E.etan

Gutxienekoa: 60.101,21 e 
L.E.A.etan gutxienez %51 
bazkide-langileen esku 
egon behar du 
Legezko edo estatutuen 
araberako erreserbez 
gainera, lan elkarteek 
Erreserba Funts Berezi bat 
osatu behar dute nahitaez, 
eta horretarako ekitaldi 
bakoitzeko irabazien 
ehuneko hamar bereiziko 
du.

Kooperatiba
Elkartea

• Dirua, ondasun higiezinak eta 
    higigarriak eta horiei lotutako 
   maileguak edo eskubideak 

- Mugarik gabeko erantzukizuna duen kooperatiba: 
  pertsonala, mugarik gabea eta mankomunatua,   
  Estatutuek solidaritatea aurreikusten ez badute 
- Erantzukizun mugatuko kooperatiba: egindako 
  ekarpenetara mugatua

 

ESPAINIAKO FORMA JURIDIKOEN LABURPEN KOADROAK. FORMA JURIDIKOAK II
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MERKATARITZA ELKARTEETAKO ADMINISTRATZAILEAK ETA BAZKIDE LANGILEAK
GIZARTE SEGURANTZA MOTA

a. Langilearen akzioek edo partaidetzek gutxienez elkartearen kapitalaren erdia 
hartzen dutenean (elkartearen kapitalaren %50 edo gehiago) .

b. Langileak lan egiten duen elkartearen kapitalaren erdia gutxienez bazkideen 
artean banatuta dagoenean eta bazkide horiekin bizi denean, ezkontzak edo odol-
ahaidetasunak, afinitateak edo adopzioak loturik, bigarren maila arte (kapitalaren 
%50 edo gehiago ahaideen artean banatuta).

c. Langileak elkartearen kapitalean duen partaidetza elkartearen kapitalaren herena 
edo handiagoa denean (kapitalaren 1/3 edo gehiago langilearen esku dago).

d. Langileak elkartearen kapitalean duen partaidetza elkartearen kapitalaren laurdena 
edo handiagoa denean eta elkartearen zuzendaritza eta gerentzia funtzioak betetzen 
dituenean (elkartearen kapitalaren 1/4 edo gehiago zuzendaritza eta gerentzia 
funtzioak burura eramateko ahalmena duen langilearen esku dago).

EGOERA APLIKAGARRI DEN GIZARTE SEGURANTZA ERREGIMENA

Bazkide langileak, administrazio organoko kideak izanik ere, baldintza hauek 
betetzen badira: 
• Elkartearen administrazio organoan betetako karguak ez du zuzendaritza eta 
gerentzia lanak egitea eskatzen; 
• Ez dute elkartearen gaineko “egiazko kontrolik”.

Kontseilariak eta Administratzaileak, elkartearen gaineko zuzeneko edo zeharkako 
kontrola ez duten artean, beren lanek elkartearen zuzendaritza eta gerentzia 
izaerako egitekoak garatzea eskatzen dutenean eta hori egiteagatik ordaintzen 
zaienean elkartearen kontura lan egiten duten langileak diren aldetik. 

Kontseilari edo administratzaile karguetatik etorririko zuzendaritza eta gerentzia 
funtzioak ez bete arren, elkartearen gaineko zuzeneko edo zeharkako kontrola duten 
langileak. 

Zuzendaritza eta gerentzia izaerako funtzioak betetzen dituzten Bazkide - 
Kontseilariak eta Bazkide – Administratzaileak, elkartearen gaineko zuzeneko nahiz 
zeharkako kontrola dutenak. 

Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorra

Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorra, baina langabezia saririk eta
Soldatak Bermatzeko Fondoaren saririk gabe

Langile Autonomoen Erregimen Berezia

 

ESPAINIAKO FORMA JURIDIKOEN LABURPEN KOADROAK. FORMA JURIDIKOAK III

NORTASUNA MOTA GIZARTE SEGURANTZA FISKALITATEA OHARRAK

PERTSONA
FISIKOAK

Banakako enpresaria • Autonomoen Erregimen 
Berezia P.F.E.Z. - Kargu publiko jakin batzuek ezin dute enpresari gisa jardun

Ondasun Erkidegoa • Autonomoen Erregimen 
Berezia P.F.E.Z.

- Ondasun erkidegoek merkataritza jarduerak garatzen 
badituzte, merkataritza elkarte irregular izena jasotzen dute 
legearen araberako terminologian 

PERTSONA
 JURIDIKOAK
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Elkarte
Kolektiboa

• Autonomoen Erregimen 
Berezia E.Z.

- Industria bazkidea soilik lan egiten duen hori da 
- Ez die galerei aurre egiten, elkartearen kontratuan 

hitzarmen espresik jasotzen ez bada 
- Jarduera bakarra du, bestela dioen hitzarmen espresik ez 
  badago 

Elkarte
Mugatua

• Langile bazkideek egiazko 
    kontrola duten ala ez hartu 

behar da aintzat 
E.Z.

- Bazkideen partaidetzak ezin dira balio titulu bihurtu, eta ezin 
  dira akziotzat hartu 
- Elkartearen Administrazioa pertsona bati edo batzuei esleitu 
  dakieke, bereizirik edo batera 

Elkarte
Anonimoa

• Langile bazkideek egiazko kon- 
    trola duten ala ez hartu behar 
    da aintzat

E.Z. - Akzioak izateko aukera dago, botoa emateko eskubiderik 
gabe baina

Elkarte
Komanditario

Soila

• Langile bazkideek egiazko 
   kontrola duten ala ez hartu 
    behar da aintzat

E.Z.

 Akzioen
araberako

Elkarte
Komanditarioa

• Langile bazkideek egiazko kon- 
    trola duten ala ez hartu behar 
    da aintzat

E.Z.

- Akzioen araberako Elkarte Komanditarioa izango da kapital 
  komanditarioa akzioen bidez ordezkatzen denean
(E.A.ei begira xedaturikoa aplikatuko zaie, Merkataritzaren 
Kodean araututakoa urratzen ez den artean) 

- Bazkide komanditarioek ezin izango dute administrazioaren 
  egoera aztertu, bestela xedaturik ez badago
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Lan
Elkartea

• Langile bazkideek egiazko kon- 
   trola duten ala ez hartu behar 
    da aintzat

E.Z.

- Bazkide bakar batek ere ez dezake %25 baino gehiago 
eduki, entitate publikoak edo Estatuaren, Autonomia 
Erkidegoaren eta Toki Erakundeen gehiengo partaidetza 
duten elkarteak ez badira (%49 arte) 

- Transmisioa izanez gero, enpresako langileei eta langileak 
ez diren bazkideei eskaini behar zaizkie aurrenik 

Kooperatiba
Elkartea

• Erregimen Orokorraren eta 
    Autonomoen Erregimen 
    Bereziaren arteko hautua egin 
    behar da 

E.Z.

- Bazkide bakoitzaren kapital gorenak ezin %25 gaindi dezake 
1. mailako Kooperatibetan 

- Bazkide elkartuaren figura dago, interesaren truke kapitala 
jartzen duena (horien ekarpenak ezin du elkartearen 
kapitalaren %33 gainditu) 

Koadro hau interpretatzeko orduan kontuan eduki behar da honako kasu hauetan ulertzen dela elkartearen gaineko egiazko kontrola egon badagoela:
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3.2.1.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN. ELKARTE 
MUGATUAREN AUKERA. 

Jarduera hauek bideratzeko sor daitezkeen merkataritza elkarte 
moten artean aipagarria da Erantzukizun Mugatuko Elkartea, elkarte 
mota hau ongi egokitzen zaiolako fakturazio bolumen txikiko jarduera 
ekonomikoei eta izaera pertsonal nabariari, administratzaileen eta 
bazkideen artean eskuarki harreman estua izaten delako. 
Pertsona juridiko mota hau bikain egokitzen zaie tradizionalki langile 
autonomo deituek (igeltseroak, arotzak, iturginak, argiketariak, 
etab) obren exekuzioetan eta beste talde profesional batzuek 
garatu dituzten jarduerei. Beste talde profesional horien Elkargoek 
edo gobernu organoek aukera ematen diete beren lanbidea elkarte 
mota honen bidez garatzeko, esate baterako medikuei, abokatuei, 
aparejadoreei, arkitektoei eta beste batzuei. 
Enpresa jarduera edo jarduera profesional bat garatzeko formula hau 
gero eta erabiliagoa da eguneroko merkataritzaren trafikoan. Hortaz, 
funtzionatzeko printzipioak eta mugaz gaindiko langile autonomoari 
egokitzeko printzipioak aurreratzen saiatuko gara jarraian. 

Elkarte mota honen aurrean interesatuta egon daitezkeen 
pertsonek enpresa edo lanbidea kudeatzeko forma honen elementu 
garrantzitsuenei buruzko oinarrizko ezaupidea izan dezaten, 
interesgarriak izan daitezkeen galdera eta erantzun batzuk garatzen 
ditugu jarraian. 

67. Edozein enpresari bakarrak, egoiliarra ez izan arren, 
osatu dezake Erantzukizun Mugatuko Elkarte bat?

Edozein pertsonak, bere bizilekua Espainian izan ala ez, osatu dezake 
erantzukizun mugatuko elkarte bat. Erantzukizun Mugatuko Elkarteen 
Legean xedaturiko mugak baizik ez daude, eta ez du inolako baldintza 
berezirik ezartzen egoiliarrak ez direnei begira, azken hauek Europako 
Batasuneko herrialde bateko kideak baldin badira. 

68. Zenbat bazkidek osatzen dute?

Badago erantzukizun mugatuko elkarte bat baita bazkide bakar 
batekin osatzea ere, baina kasu honetan Erantzukizun Mugatuko 
Elkarteen Legeak neurri batzuk hartzera behartzen du pertsona 
bakarraren egoera honen berri emateko. Funtsean, honako hauek 
dira neurri horiek :

•  Pertsona bakarraren egoera elkartea sortu ondoren gertatzen 
baldin bada, jazoera honen berri eman behar da Notarioaren aurrean 
izenpeturiko eskritura publiko batean, eta idatzi hori Merkataritza 
Erregistroan inskribatu behar da. 

•  Elkartearen dokumentazioan, hau da, faktura, emate-agiri, 
ordainagiri, korrespondentzia eta besteetan, pertsona bakarraren 
egoera adierazi behar da. Praktikan elkarteari « Pertsona bakarra » 
hitzak gehitu behar zaizkio. Hortaz « MUGAZ GAINDIKO AROZTEGIA, 
EM » izenaren ordez « MUGAZ GAINDIKO AROZTEGIA, PERTSONA 
BAKARREKO EM » izena erabili beharko litzateke. 

69. Zer gertatzen da hainbat bazkidez osaturiko E.M. 
batean partaidetza guztiak bazkide bakar batenak 

bihurtzen direnean?

Bazkide bi edo gehiagorekin osaturiko elkarte bat pertsona 
bakarreko elkarte bihurtu baldin bada eta sei hilabeteko epean 
ez badu Merkataritza Erregistroan pertsona bakarraren izaera hori 
adierazteko betebeharra bete, bazkide bakarrak pertsonalki eta 
mugarik gabe erantzungo du, hau da, bere ondasunekin, pertsona 
bakarreko elkartearen aldian zehar pilatutako elkarte zorren 
aurrean. 

70. Ba al dago elkarte mugatu bat osatzea familiakoen 
artean?

Ez dago inolako lege eragozpenik senar-emaztearen artean, horietako 
baten eta bien seme-alaben artean edo horien guztien eta beste 
familiar batzuen artean elkarte mugatu bat osatzeko. 
Erantzukizun Mugatuko Elkarteen Legeak zehazten duenaren 
arabera, elkartea Merkataritza Erregistroan inskribaturik, bere 
nortasun juridikoaren jabe bihurtzen da elkartea, eta nortasun 
hori eta bazkideena bereizirik agertzen da, eta era berean, libre 
eta independente aurkezten dira bazkideen nortasunak, elkarteak 
nortasun juridikoa duelako.  

71. Edozein jarduera mota garatu dezaket E.M.aren elkarte 
formarekin?

Hasiera batean bai, baina jarduera batzuk Elkarte Anonimoen 
Legearen arabera araututa daude (Botika industriak, Aseguruak, Banku 
Elkarteak, Leasing, Pentsio Fondoen Kudeatzaileak, etab). Era berean, 
E.A.aren forma behar dute izan Burtsan kotizatu nahi dutenek. 

72. Zein da jarri beharreko gutxieneko kapitala?

Une honetan 3.005,06 eurokoa da elkarte mugatu bat osatzeko 
aurreratu behar den gutxieneko kapitala. Elkartea osatu ahal izateko 
aipatutako kopuru hori banku edo aurrezki kutxa batean « osatzen 
ari den » elkartearen izenean utzi duzula erakutsi behar duzu. Ez 
duzu kapital kontzeptupean sartutako kopuru hori elkartearen 
kostuarekin nahasi behar. 3.005,06 euroko kopuru hori, elkartearen 
osaeraren eskritura izenpetutakoan eta Merkataritza Erregistroan 
inskribatutakoan, enpresaren beraren baliabideak dira, eta une 
horretatik aurrera elkartea osatzeko gastuak ordaintzeko (Notarioa, 
Erregistroa, BORME aldizkarian argitara ematea eta beste), 
elkartearen izenean jasotako hornitzaileen lehenengo fakturak 
ordaintzeko eta beste.

73. Nora jo behar dut elkarte mugatu bat osatzeko?

Gipuzkoan enpresei aholkuak ematen dizkieten enpresa edo 
profesionalengana jo dezakezu (Aholkularitzak, Gestoriak, Abokatuak, 
etab), edo bestela zuzenean joan zaitezke Gipuzkoako hirietan dauden 
Notarioengana. 
Horiek guztiak ondo prestatuta daude elkartea osatzeko prozesuan 
beharrezkoak dituzun aholkuak emateko eta ondorengo lanak 
bideratzeko, betebehar material eta formalei dagokienez. 

74. Zenbat balio du era honetako elkarte bat sortzeak?

Funtsean elkarteari aurreratuko diozun kapitalaren araberakoa da. 
Nolanahi ere, eta modu orientagarri batean, esan dezagun legeak 
eskatzen duen gutxieneko kapitalarekin (3005,06 e) osaturiko elkarte 
batek, gutxi gora-behera laurehun euroko kostua duela gutxienez. 

75. Zeintzuk izango dira elkartearen edo sozietatearen 
betebehar formalak eta fiskalak?

Helbide soziala Gipuzkoan duten erantzukizun mugatuko elkarte guztiek 
nahitaez aurkeztu behar dute Elkarteen gaineko Zergaren urteko deklarazio 
edo adierazpen bat Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza 
Sailaren aurrean. Horretarako sarreren eta gastuen kontrol xehea eraman 
behar dute Kontabilitatearen Plan Orokorraren printzipio orokorrei jarraiki. 
Urteko kontabilitatea itxi eta gero, kontabilitate horren laburpen bat aurkeztu 
behar de Merkataritza Erregistroan. Era berean, ekitaldi ekonomikoaren 
alderdi garrantzitsuenen memoria edo deskripzio bat aurkeztu behar da. 
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Konplexuak eta bereziak izanik, era honetako tramiteak Aholkularitza 
Fiskalek eta Gestoria Administratiboek egiten dituzte. Nolanahi 
ere, langile autonomoei beren betebehar fiskaletan eta gizarte 
segurantzaren aurreko betebeharretan laguntzen dieten pertsonak 
edo entitateak eskuarki gai izango dira baldintza hauek betetzeko, 
eta zehatz-mehatz azalduko dizute aholkularitzaren ondoriozko 
kostuan zer alde dagoen langile autonomo bat izatearen eta elkarte 
mugatu baten bide fakturatzearen aldean. 

76. Zein administrazio formak erabili ditzake EME batek?

ARTIKULO II
Elkartearen administrazioa antolatzeko era legeak zehaztutako 
antolamendu ereduek mugatuta dago: 
- administratzaile bakarra
- administratzaile solidarioak, hau da, berex jarduten duten hainbat 
administratzaile
- Mankomunatutako administratzaile batzuk, hau da, batera jarduten 
dute
- administrazio kontseilu bat. Kasu honetan, hiru eta hamabi bazkide 
bitarteko kopurua izan behar du. 

77. Nahitaezkoa al da EME bateko bazkide izatea 
elkarteko administratzailearen kargua izateko?

Ez da beharrezkoa bazkide izatea, elkartearen estatutuetan kontrakorik 
adierazten ez den artean. Era berean, elkartearen estatutuek beste 
baldintza batzuk eska ditzake administratzaile izateko, esate 
baterako honako baldintza hauek: gutxieneko partaidetza izatea, 
bazkide bezala halako antzinatasuna edukitzea, kualifikazio jakin bat 
edukitzea eta beste batzuk. 

78. EME bateko administratzaileak izateagatik sariren bat 
dagokie?

Hasiera batean doako izaera du administratzailearen karguak, 
elkartearen estatutuetan kontrakorik adierazten ez den bitartean. 
Kasu honetan, aplikatu beharreko ordainketa sistema zehaztu behar 
da. Edozein kasutan, administratzaileek Gizarte Segurantzan kotizatu 
behar dute, hauetako batean kotizatu ere: 
a) Erregimen Orokorrean administratzaileez gainera langile bazkideak 
direnean baina ez dutenean enpresaren gaineko egiazko kontrolik eta 
ez dutenean zuzendaritza eta gerentzia funtzioak betetzen. 
b) Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean baina langabezia 
saririk eta Soldatak Bermatzeko Fondoaren saririk gabe
c) Langile Autonomoen Erregimen Berezian beste edozein kasutan.

79. Ba al du eraginik bazkideak edo/eta administratzailea 
Frantzian bizi izatea?

Egoera honek ez du inolako eraginik merkataritza elkartearen 
ikuspuntutik. 
Kontuan eduki behar da Espainiako legeriak aurreikusten duenaren 
arabera espainiarrak izango direla egoitza Espainiako lurraldean 
duten erantzukizun mugatuko elkarteak. Beraz horixe da zirkunstantzia 
erabakigarria, eta ez elkarteko bazkideen edo administratzaileen 
helbidea. 

80.  Eskuarki, noiz interesatzen zait EM bat osatzea?

• Zure elkarteari 60.101,21 eurotik beherako kapitala aurreratzea 
aurreikusten baduzu. 
• Elkartean bazkide kopuru handia aurreikusten ez baduzu. 
• Elkarte familiar bat osatu nahi baduzu. 
• Elkartea funtzionatzeko kostuak gutxitu nahi badituzu. 

3.2.3.- ERANTZUKIZUN MUGATUKO ELKARTE 
PERTSONABAKARRA (EMEPB)

81. Zein da bazkide bakar batez osaturiko erantzukizun 
mugatuko elkarteen helburu nagusia?

Arautegiaren ikuspuntutik, hirugarrengoen aurreko babesa handitzea 
du helburu EMEPB batek, eta horretarako elkartea gardena izateko 
publizitate irizpide eta baldintza jakin batzuk ezartzen dira. 
 

82. Zein da EMEPBak Enpresari Bakarraren figuraren 
aurrean duen abantaila nagusia?  

EMEPBak bazkidearen eta elkartearen ondareak bereizteko aukera 
ematen du; beraz, mugatua da erantzukizuna. 
Gainera, era honetako abantailak eskaintzen ditu:
- enpresak bizirauten erraztea bazkide bakarra zendu arren (oinordetza 
prozesua erraztuz) eta,
- enpresa handitzen erraztea, elkarteko partaidetza guztiak edo 
batzuk zesioan emanda. 

83. Zein bazkide motak osa dezake Erantzukizun Mugatuko 
Elkarte bat? 

Erantzukizun mugatuko elkarte pertsona bakarra, pertsona natural 
edo juridikoa den bazkide bakar batez osatuta egon daiteke. 
 

84. Noren esku egon daiteke EMEPBaren administratzaile 
kargua?  

Administratzailearen kargua bazkide bakarraren esku geratzen da, 
eta bera da, nahitaez, administratzaile bakarra. Nolanahi ere, hori 
ez da oztopo elkarte pertsona bakarrak hirugarrengoez osaturiko 
administrazio organo bat edukitzeko. 

85. Zer gertatzen da enpresari bakarrak ordu arte igortzen 
eta jasotzen zituen fakturekin?

Ez dago inolako arrazoirik enpresari bakarrak ordu arte igorririko 
fakturetako zenbatekoak aldatzeko edo hornitzaileek igorririko 
fakturetan aldaketak egiteko. 
Kontua zerbitzuak eskaintzea edo obrak egitea denez, kostuak 
berdina izan behar du, berdin dio fakturak nork igortzen dituen. 
Bestela esanda, enpresari bakarrak urtean fakturatutako guztizkoa 
ez da aldatuko, eta materialak eta hornidurak erosteagatik jasoriko 
fakturen batura ere berdina izango da, berdin dio hornitzaileak nori 
fakturatzen dion, enpresari bakarrari ala elkarteari. 

86. Enpresari bakarraren jardueraren irabazia osatzen 
zuen zenbatekoa Administratzailearen soldata 

bihurtzen da?

Bere enpresa jardueraren edo jarduera profesionalaren garapenean 
enpresari bakarrak ekitaldian zehar irabaziak (jardueraren 
errendimendua) lortzen ditu, eta haren araberako Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari dagokion kopurua ordaintzen du. 
Aipatutako errendimendua edo irabazia –modu erraz batez 
adierazteko- sarreren eta gastuen arteko aldea dela ulertzen 
badugu, elkartearen sarreren eta gastuen aldea izanen da, halaber, 
elkartearen irabazia, baina administratzaileak aipatutako irabazi hori 
jaso ahal izateko soldataren moduan jaso behar du. 
Soldata elkartearen beste gastu bat bihurtzen denez, sarreren eta 
gastuen arteko oreka bat gertatuko da, eta elkarteak ez du irabazirik 
izango. Honenbestez, lehen enpresari bakarraren jardueraren irabazi 
gisa zergapetzen zen kopurua norberaren lanaren errendimendu gisa 
zergapetuko da aurrerantzean. 
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87. Enpresari bakarra enpresako Administratzaile izan 
daiteke?

Bai, halaxe da. Aurreko galderan azaldu bezala, bere kontura ari den 
langileak ez du inolako legezko eragozpenik enpresaren soldatapeko 
langile bihurtzeko, enpresako Administratzaile gisa. 
Eta beraz, ez dago inolako eragozpenik Administratzailea hirugarren 
pertsona bat izateko, nahiz eta pertsona hori elkartetik kanpokoa 
izan, familiarra izan nahiz elkartearen kapitalean deus ez duen 
profesional bat izan. 

88. Zer gertatzen da Administratzailea Frantzian bizi 
baldin bada?

Arestian azaldutako guztiaren ondorioz, elkarteko Administratzailea 
(lehen enpresari bakarra zena, eta beraz, Gizarte Segurantzaren 
Autonomoen Erregimen Berezira biltzen zena) besteren kontura ari 
den langile bihurtu da, baina aurreko egoeran bezalaxe, Gizarte 
Segurantzaren Autonomoen Erregimen Bereziaren mende egongo 
da, Zuzendaritza, gerentzia eta administrazio lanak egin ez arren, 
Gizarte Segurantzaren Autonomoen Erregimen Bereziaren mende 
egongo da elkartearen gaineko kontrola izateagatik. 

Erregimen fiskalari dagokionez, Administratzailea besteren kontura 
ari den langile bihurtu da, eta inolako salbuespenik gabe aplikatu 
behar zaio eskuliburu honetako besteren kontura ari den langilearen 
betebehar fiskalei buruzko atalean deskribatutako mugaldeko 
langileen erregimena. 

89. Enpresari bakarrak enplegaturen bat bazuen, aldatu 
egiten zaizkio eskubideak eta betebeharrak?

Enpresaria zendu, elbarri bihurtu edo erretiratzen baldin bada, 
automatikoki eta espediente administratiboaren beharrik gabe 
baliogabetzen da lan bere kontura dituen langileen lan kontratua 
(Langileen Estatutuaren 49. artikulua). Hala eta guztiz ere, ez da 
aipatutako baliogabetzerik gertatzen enpresaren jarduerari eusten 
dion enpresa-subrogazio bat gertatzen baldin bada. 
Baliogabetutako kontratuak dituzten langileei dagokien kalte-ordaina 
hilabeteko soldatarena izango da; 

Kontratuak arrazoi honengatik galdu dituzten langileek langabezia-
prestazioak jasotzeko eskubideak dituzte. Langabeziaren egoera 
erakusteko enpresariak, haren oinordekoek edo legezko ordezkariak 
kontratua egiazki baliogabetu dela egiaztatu behar dute idatziz, 
jakinarazpenaren aurka egin ez badute. Erreklamazioa aurkeztuz 
gero, kontziliazio agiriaren bidez edo epai judizialaren bidez 
egiaztatzen da.

Edozein forma duela, elkarte anonimoa, elkarte mugatua edo beste 
izan, enpresa pertsona juridikoak osatzen baldin badu, aipatutako 
nortasun juridikoa ezerezean geratzean baliogabetu daitezke 
kontratuak. 

Elkarteak desegiteko arrazoiak dagozkien arautegietan aurreikusten 
dira. Besteak beste, honako arrazoi hauek izan daitezke: zehaztutako 
helburua lortu izana, beste elkarte batekin bat egitea, porrot 
egitea, Batzar Nagusiak hartutako erabakia eta beste batzuk. Baina 
kontratuak baliogabetzeko, arrazoi ekonomiko edo teknologiko 
sendoak egon behar dute, edo bestela ezinbestean izan behar du 
horrela. 

Plantila osoa bost lagunek baino gehiagok osatzen badute, lan 
agintaritzaren baimena behar da. Baimen administratibo hori ez 
izatera, enpresariaren nortasun juridikoa ezerezean geratzeagatik lan 
kontratuen baliogabetze kolektiboaren baliogabetasun adierazpena 
ekartzen du, ofizioz edo alde batek eskatura, eta ondorioak 

bidegabeko kaleratze adierazpenaren baliokideak izango dira; 
porrotaren adierazpena gertatzera, eta sindikoek enpresa jarduerari 
eusteko asmorik ez badute edo enpresaren jarduera bertan behera 
geratzen baldin bada, soilik langabezia-saria jasotzeko espedientea 
tramitatuko da epai erabaki bati jarraiki.

Gizarte Segurantzari enpresaren desagertzearen edo jardueraren 
etenaren berri eman behar zaio.

3.2.4.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN. ONDASUN 
ERKIDEGOA (OE)

90.  Noiz osatzen da OE bat?

Ondasun erkidego bat osatzen da lagun bik edo gehiagok zerbait 
jabetzan dutenean edo berena duten eta ezin bana daitekeen 
eskubide baten titularrak direnean. Erkidegoa lana norberaren 
kontura burutzeko xedearekin sortzen den kasuetan, non lagun bik 
edo gehiagok jarduera komuna edo ezberdina garatzen duten, beren 
lana burura eramateko baliagarri duten ondasun baten eskubidearen 
jabe edo titular dira. (Adibidea: lagun bik lokal bat hartzen dute 
akuran ile-apaindegi bat instalatzeko xedean; uzta biltzeko makina 
bat erosten dute, etab). 
Lanean hasi baino lehen kontratu pribatu bat egin behar da, eta 
hartan erkidegoko kide bakoitzak Ondasun Erkidegoaren galeretan 
eta irabazietan duen partaidetzaren portzentajea eta egindako 
ekarpenen izaera adieraziko dira zehaztasun osoz. 
Eskubideak gai dituen gauzak kide guztiek batera erabili ditzaketen 
arren, horrexegatik eskatzen baita taldekako jarduera, aho batekoa 
edo gutxienez gehiengoak babestua, kide bakoitzak badu bere ahalak 
baliatzeko eskubidea, beste kideengandik berex; halatan, erkidegoko 
kide bakoitza dagokion partearen jabea, jabe bakarra, izango da, 
eta ondorioz, jabe bakoitzak badu bere eskubidea saltzea, ematea 
eta baita hipotekatzea ere, baina onuradun berria ez da erkidegoa 
osatzen dutenen taldera bilduko, nahiz eta aurreko jabeak zituen 
onuren gaineko eskubidea izango duen. 

91. Zein da erkidegoko kideen gutxieneko kopurua?  

Pertsona fisiko edo juridiko bi.

92. OE bateko kide izan ahal izateko, zer gaitasun legal 
eduki behar da?

Pertsona fisikoei begira eskatzen den bera, hau da, adin nagusia 
izatea eta bere ondasunak askatasun osoz erabiltzeko ahalmena 
izatea (hau da, epairen batek horretarako ez-gai izendatu ez izana). 
Gainera, gauza edo eskubide komunaren titularrak edo jabeak direla 
erakusten duen tituluaren jabe izatea eskatzen zaie. 

93. Zer baldintza formal bete behar dira O.E. bat osatu 
ahal izateko? 

 
Erkidegoaren erregimena kontratu pribatu baten bidez (ondasun 
higiezinak edo eskubide errealak jartzen direnean izan ezik) arautu 
daiteke, edo, nahi izanez gero, eskritura publiko baten bidez. Ez da 
Merkataritza Erregistroan bere inskripzioa egiteko aukera ematen 
duen arau bakar bat ere. 

94. Zenbat balio du O.E. baten osaerak?

OE baten osaerari begira legeak ez du gutxieneko kapitalik 
zehazten. Eta ez da egiten den ekarpenaren egiaztapenik egin 
beharrik hirugarrengoen aurrean. Bestalde, aurrez adierazi bezala, 
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erkidegoaren osaera eskritura publiko batez formalizatzea eta 
Merkataritza Erregistroan inskribatzea beharrezkoa ez denez, O.E. 
baten osaerak ez du inolako kosturik, egindako ekarpenen balioaren 
%1 izan ezik (Ondare Transmisio eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen 
kontzeptupean, kasu honetan OE osatzeko operazioa zergapetzen 
baita). Eskrituren bidez osatuko da Erkidegoa

95. O.E. batek berezko nortasun juridikorik ez duen 
aldetik, zeintzuk dira O.E. bateko kideek dauzkaten 

desabantaila handienak?

-  Hirugarrengoen aurreko erantzuleak dira, eta beren partaidetzarekin 
ez ezik beren ondasun guztiekin erantzuten dute. 
-  Kredituak lortzeko zailtasun handiagoa, pertsona fisiko bakar batek 
eskatzeko orduan dagoen egoera berean geratuz.  
-  Beren ondare pertsonalarekin erantzuten diete galerei. 
-  Gauza komuna dagokion helburuaren arabera erabili behar da. 
-  Gauza komunean ezin aldaketarik egin daiteke beste guztien 
oniritzia jaso gabe. 

96. Zein egoeratan du O.E. batek merkataritza elkarte  
batek baino aukera hobeak?

Enpresa txikien kasuetan, enpresak O.E.aren formula egin baldin 
badu bere, eskuarki kontabilitate erraztuaren arabera funtzionatzen 
dutenak. Dirua aurreztu dezakete kanpoko aholkularien zerbitzuak 
kontratatu behar ez dituztelako eta zergak txikiagoak izan 
daitezkeelako. 
O.E. bat osatzeko unean kostua merkataritza elkarte bat osatzerakoan 
baino txikiagoa da, eta enpresen sorrera sustatzeko politikak egun 
irudi hau bultzatzen ari dira.

97. O.E. batean nola hartzen dira erabakiak?

Administrazioa, nahitaez, bazkideen gehiengoaren erabakiaren 
bidez bideratzen da. Erkidegora biltzen den kide bakoitzak gauza 
komunaren administrazioan parte hartzen du bere botoa emateko 
eskubidearekin, beti ere bere partaidetzaren arabera. 
Bazkideen gehiengoaren erabakia ondasunaren helbururako 
kaltegarria baldin bada edo akordiorik ez baldin badago, alderen 
batek eskatzen duenean eta bazkideen borondateaz harantz, Epaileak 
erabaki bat har dezake edo administratzaile bat izendatu dezake. 

98. Noiz bereiz daiteke kide bat erkidegotik?

Bazkide bakar batek ere ez du nahitaez erkidegoan jarraitu beharrik. 
Horrenbestez, edozein bazkidek edozein unetan eska dezake ondasun 
komuna banatzea. Hortaz, bere partaidetza besterendu, hipotekatu 
eta beste egin dezake. 
Nolanahi ere, hamar urteko epe gorenean ondasuna banaezina izatea 
hitzartu daiteke. Bazkideek ezin izango dute gauza komuna banatzea 
eskatu ez baldin bada baliagarria haren helburuaren erabilerarako. 

Ondasun Erkidegoek betebehar fiskalen aurrean bizi duten egoera: 
Betebehar fiskalen aurrean dituzten betebeharrak norberaren 
kontura ari den langile baten betebeharren antzekoak dira ondorio 
guztietarako. Hortaz, jarraian adierazten diren berezitasunak alde 
batera utzirik, 45. galderatik 56.era bitartean aurkeztutakoak irakur 
ditzakezu. 

99. Erkidegoko beste kideengan eraginik ba al du ni 
Frantzian bizitzeak? 

Beste bazkideengan ez du inolako eraginik izan behar zu ez egoiliarra 
izateak. 

PFEZaren Konturako Sarrerei dagokienez (130. Eredua) Erkidegoko 
administrazioaz arduratzen den pertsonari edo aholkulariari jakinarazi 
beharko diozu zure egoeragatik eta kontuan izanik norberaren 
kontura ari den langilea zaren aldetik, ez duzula zertan adierazpen 
edo deklarazio eta sarrerak aurkezteko beharrik, eta horrek ez duela 
inolako eraginik zure Elkarteko bazkideen legezko egoeran ez eta 
Ondasun Erkidegoan ere. 

100.  BEZari dagokionez, nire egoera berriak eraginik 
izango al du Erkidegoan?

Erantsitako Balioaren gaineko Zergaren likidazioari dagokionez eta 
Ondasun Erkidegoa horri begira Subjektu Pasiboa den aldetik, alderdi 
honen kudeaketan ez da aldaketarik izaten Ondasun Erkidegoan. 

3.3.- FRANTZIAN BIZI ETA GIPUZKOAN LAN EGIN 
FUNTZIONARIO GISA.

101. Funtzionario gisa edozein enplegu eska dezaket 
Europako Batasuneko Estatu Kide bateko 

nazionalitatea dudan unetik? Hortaz, ba al dut Gipuzkoan 
funtzionario gisa lan egiteko eskubidea nahiz eta Espainiako 
hiritarra ez izan?

Ez. Sektore publikoko enplegu batzuetatik kanpora gera zaitezke 
Europako Batasuneko Estatu Kide batzuetan, Estatu Kide jakin 
horretako nazionalitatea ez baduzu.

Estatu Kideek okupazio jakin batzuk gorde ditzakete beren 
nazionalitatea dutenentzat, okupazio horiek nazioko edo tokiko 
agintarien aldetik zuzenbide publikoaren ahalen praktika eta interes 
orokorraren babesa eskatzen badute. Honenbestez, zeu gorputz 
diplomatikoan, epailetzan edo armadan enplegu bat izateko aukeratik 
at gera zaitezke nazionalitate hori ez izateagatik.

Hala eta guztiz ere, Europako nazionalitate guztietako kideek badute 
sektore publikoaren enplegu gehienetan -osasun, irakaskuntza, 
merkataritza zerbitzu eta helburu zibileko ikerketa jardueretan- 
sarrera. Nolanahi ere, ez da ahantzi behar herrialde bakoitzean 
era berezi batez araututa dagoela funtzio publikorako sarrera. 
Beraz, agintari eskudunarengana jo behar duzu funtzionario gisa 
interesatzen zaizun lanbide batean sartzeko baldintzen berri zehatza 
lortzeko xedean.

102.  Non ordaindu behar ditut Gizarte Segurantzari egin 
beharreko kotizazioak, kontuan izanik Frantzian bizi 

naizela eta Espainian lan egiten dudala funtzionario gisa?

Kotizazioak jarduera garatzen den herrialdean ordaindu behar direla 
dioen Europako arau orokorrak salbuespen batzuk aurreikusten ditu 
funtzionario publikoen egoerari begira. 

Honenbestez, Europako arautegiaren arabera, funtzionarioak eta 
antzeko langileak beren jardunaren administrazioaren titularra den 
Estatu Kideko legeriaren mende egongo dira.

Horrek esan nahi du zuk Gipuzkoan ordainduko dituzula zure 
kotizazioak, Espainiako funtzio publikoa arautzen duen arautegiaren 
arabera, kontuan hartu gabe Frantzian bizi zaren edo zure lana non 
garatzen duzun. 

Testuinguru honetan, funtzionario mota bi bereizi behar ditugu: 

- Estatuko Funtzionario Zibilak: gaurko egunean, eskuduntzak 
eta langileak Autonomia Erkidegoen esku utzi eta gero, gutxi dira 
Gipuzkoan lan egiten duten estatuko funtzionario zibilak. 
Adierazi dugun bezala, funtzionario hauek guztiak Espainiako 
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lan legeriara biltzen dira, Gizarte Segurantzaren Erregimen 
Orokorrera edo, hala behar badu, Estatuko Funtzionario Zibilen 
Erregimen Berezira. 

- Erkidegoko eta Tokiko Administrazioko Funtzionarioak l: 
1984ko abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen arabera 1984. urteaz 
geroztik erkidegoetan sortu diren funtzionario berriak eta barne 
promozioaren bidez maila goragoko batera igo direnak Gizarte 
Segurantzaren Erregimen Orokorrera biltzen dira. 
Autonomia Erkidegoei transferitutako lehengo estatuko 
funtzionario zibilei dagokienez, Estatuko Funtzionario Zibilen 
Erregimen Orokorrean egongo dira, eskuduntzak transferitu baino 
lehen hori baldin bazuten erregimen aplikagarria. 

103. Zer tramite egin behar ditut, nola Espainiako 
Kontsulatuan hala Frantziako agintarien aurrean, 

Frantzian nire egoitza erregularizatzeko?

Egokiak dira 3. egoeraren araberako 21. eta 22. galderei emaniko 
erantzunak.

104. Non jasotzen dut nire osasun asistentzia kontuan 
izanik Frantzian bizi naizela eta Espainian lan egiten 

dudala funtzionario gisa?

Galdera honi erantzuteko orduan kontuan hartu behar da Gizarte 
Segurantzaren Erregimen Orokorrera biltzen den funtzionarioa zaren 
ala Estatuko Funtzionario Zibilen Erregimen Bereziaren mende zauden.

Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean baldin bazaude, zuk 
eta zeure familiak baduzue osasun asistentzia Frantzian jasotzeko 
eskubidea, herrialde horretan bizi baitzarete. Ondorio hauei begira, 
egokiak dira 3. egoeraren 28. galderari emaniko erantzunak.

Aitzitik, Estatuko Funtzionario Zibilen Erregimen Berezian baldin 
bazaude, zu eta zeure familia Arautegi Komunitarioetatik at 
geratzen zarete, eta beraz, praktikan, Gipuzkoan edo Espainiako 
lurralde nazionalean jasoko duzu zuren osasun asistentzia, nahiz 
eta Frantzian bizi, eta lan kontuak tarteko atzerrian ari zaren. Soilik 
atzerrian geraturiko larrialdietan (beraz, Frantziatik at, Frantzian 
baituzu zeure ohiko egoitza) estaltzen ditu Gipuzkoako MUFACE, 
.Estatuko Funtzionario Zibilen Mutuak estali beharrekoak. 

Informazio gehiago behar izatera jo honako helbide honetara

MUFACE (Estatuko Funtzionarioen Mutua)
Katalina de Erauso kalea, 23. zenb. Behea
20010 DONOSTIA
Tel. 00 34 943 98 90 01
Fax. 00 34 943 47 06 93
www.muface.es
jendeari erantzuteko ordutegia: astelehenetik ostiral arte, 
9:00etatik 14:00ak arte  

105.  Non jasoko ditut nire Gizarte Segurantzaren 
prestazioak, kontuan izanik Frantzian bizi naizela eta 

Espainian lan egiten dudala funtzionario gisa?

Guri dagokigun kasu honetan (Estatu Kide bakar batean zara 
funtzionario, eta sekula ere ez duzu Europako Batasuneko beste Estatu 
Kide batean lan egin), kontu erraza da honakoa; izan ere, Gizarte 
segurantzaren erregimen bakar batean zaude, kotizatzen duzun 
horretan, eta hark kalkulatuko dizkizu zure prestazio eskubideak.

Alderdi fiskalak: - Funtzionarioak

Atal honetan Frantzian bizi eta Gipuzkoan eskainitako zerbitzuengatik 

Espainiako zuzenbide publikoko edozein erakundetatik jasotako 
ordainsari guztiak jasotzen dira, pentsioak izan ezik. 

Zergapetze bikoitza saihesteko Espainia eta Frantziaren arteko 
hitzarmenean aipatutako ordainsariak jasotzen dituen pertsonaren 
estatusari buruzko bereizketarik egiten ez denez, egoera berean 
daude karrerako funtzionarioak, erakunde publikoetako langile 
laboralak eta kapital elkarteetako eta zuzenbide publikoko langileak 
(fundazioak, euskaltegiak, laguntza zentroak, lurraldeen arteko 
partzuergoak, mankomunitateak, etab). Hortaz, horiek guztiak 
erregimen honen arabera zergapetuko dira beren soldaten guztizkoak 
kontuan harturik.  
Kapital pribatuko elkarteetan besteren kontura lan egiten dutenekiko 
alderik handiena honakoa da: langile publikoen sarrerak beren sarien 
jatorriko estatuan zergapetu behar dira nahitaez, eta horrexegatik, 
Frantzian bizi baina beren zerbitzuak Gipuzkoan eskaintzen dituzten 
funtzionario edo langile publikoek, Espainiako nazionalitatea dutenek, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren aurrean 
egin behar dute beren aitorpena Egoiliarrak Ez direnen Errentaren 
gaineko Zergaren arabera. 
Nolanahi den ere, Zergapetze bikoitza saihesteko Espainia eta 
Frantziaren arteko Hitzarmenaren 19. artikuluaren 3. atalak at 
uzten ditu egoera honetatik Administrazio edo enpresa publikoetan 
besteren kontura baina hark bururatutako industria edo merkataritza 
jardueretan lan egiten dutenak. Beraz, “Industrialdeetako” 
eta pribatuen gisa jarduten duten beste enpresa publikoetako 
soldatapekoen sariak “sari pribatutzat” hartuak dira, eta ondorioz, 
39-44 galderetan emaniko erantzunen tratamendua izango dute 
azken hauek.

Jarraian galdera-erantzun batzuk aurkezten dira, Europako 
Batasuneko estatu kideetan bizitzeko askatasuna baliatu nahi duten 
pertsonen egoera argitzeko lagungarri direnak:

106.  Espainiako nazionalitateko funtzionarioa edo 
enplegatu publikoa baldin banaiz, aldatu dezaket 

nire ohiko egoitza Frantziara?

Bai noski.
Europako Batasuneko Hitzarmenak babestu egiten ditu pertsonen 
zirkulazio askea eta Estatu kideen nazionalitateko pertsonek beren 
bizilekua askatasun osoz aukeratzea, eta askatasun hori funtzionario 
edo langile publikoengana zabaltzen da oso-osorik. 
Hala eta guztiz ere, ez da, Estatuko Funtzionario Zibilen Legeak 
(ez ordea Euskal Funtzio Publikoaren Legeak) hitzez hitz zehazten 
duen arabera funtzionarioak beren zerbitzuak eskaintzen dituzten 
udalerrietara bizitzera behartze hori hertsiki ulertu behar. 1964. urteko 
legezko xedapen hau, zehazki adierazi ez bada ere, Maastrichteko 
eta Amsterdameko Hitzarmenek eta Espainiako Konstituzioak berak 
indargabetuta dagoela ulertu behar da.

107.  Zer urrats egin behar ditut egoiliarra ez naizen aldetik 
nire funtzionarioaren egoera fiskala formalizatzeko?

Izaera orokor batez kontuan eduki behar duzu Frantziako lurraldean 
bere egoitza ezarri nahi duen beste edozein pertsonari dagozkion 
betebehar berberak dauzkazula zuk.
Zergen alorrean eta egoiliar ez zaren funtzionarioa zaren aldetik 
Egoiliar Ez direnentzako Errentaren gaineko Zerga ordaindu behar 
duzunez, zure erakunde edo enpresa publikoari eskatu behar diozu 
zure nominan %24eko atxikipena egin diezazula.
Ekitaldi osoan zehar hilero egindako atxikipen horri esker Egoiliarra Ez 
direnen Errentaren gaineko Zergaren adierazteko unean bat etorriko 
dira kontura egindako atxikipenen eta sarrerei dagokien kopurua 
zerga honengatik ordaindu behar den Zerga Kuotarekin; hortaz, era 
formalean bada ere, amaitu egiten dira Gipuzkoako Ogasunarekiko 
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zerga betebeharrak. Nolanahi ere, Zerga horrek aurreikusi egiten du 
“Europako Batasuneko Estatu kideetan bizi diren zergapekoentzako 
Aukera” deitua baliatzeko aukera duzula Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zerga (“arrunta”) aplikatu ahal izateko. Horretarako honako 
baldintza hauek bete behar dituzu:

1. Pertsona fisikoa izan behar duzu
2. Frantziako egoiliarra zarelako baldintza bete behar duzu
3. Honako zirkunstantzia hauek egiaztatu behar dituzu:
- Espainian jardun duzun bitartean Lan errendimenduengatik 
eta jarduera ekonomikoen errendimenduagatik gutxienez zuren 
errentaren %75 lortu izatea
- Espainian lortutako errendimenduen parterik handiena Euskadin 
lortu izana
- Euskadin lortutako errendimenduen parterik handiena 
Gipuzkoako Lurralde Historikoan lortu izana
4. Aurreko atalak aintzat hartzen dituen Espainiako lurraldean 
lortutako errentak egiazki zergapetu izana Egoiliar Ez direnen 
Errentaren gaineko Zerga aldian. Horrek esan nahi du, aurreko 
galderan adierazi den bezala, Egoiliarrak Ez direnen Errentaren 
gaineko Zergaren adierazpena aurkeztu dela, Oinarri Zergagarria 
Elkarteen Zergaren arauen arabera kalkulatu dela eta %32,5eko 
atxikipena aplikatu dela.

Ekitaldi osoan zehar hilez hil egindako atxikipenaren ondorioz, Ez-
egoiliaren Errentaren gaineko Zergarengatik aitorpena aurkeztu 
behar duzun unean, gertatuko da konturako atxikipenei eta diru-
sarrerei dagokien zenbatekoa bat etorriko dela zerga horrengatik 
ordaindu behar den zerga-kuotarekin. Horrenbestez, formalki, zerga-
betebeharra amaitua izango duzu Gipuzkoako Ogasunarekin. Hala ere, 
Zerga horrek aukera aurreikusten du “Europako Batasuneko Estatu-
kideetako zergapeko egoiliarrentzako aukera” delakoa gauzatzeko. 
49. galderaren erantzunean azaldua dago hartan jarduteko bidea 
zein den”

108.  Nire deklarazioan deduzitu ahal izango ditut ohiko 
etxebizitza erosteko inbertsioaren kontzeptupean 

aurreratutako kopuruak?

Errentaren gaineko zerga “arruntaren” bidez ordaintzeko aukera 
horri uko egiten badiozu, jakin ezazu zure sarreren %25ari dagokion 
kopurua ordainduta kopuru hori duzula zuzenean zerga-kuota. Hortaz, 
ez duzu inolako dedukziorik izateko eskubiderik egoera pertsonal 
nahiz familiarren arlo batzuetan, esate baterako, etxebizitzan 
egindako inbertsioengatik, adin txikikoak zaintzeagatik eta beste. 
Kasu honetan, Egoiliarrak Ez direnen Errentaren gaineko Zerga 
adierazpena aurkeztu ondoren –epe zehatzik ezartzen ez denez gero, 
urtarrilaren 1aren eta abenduaren 31aren artean aurkez daiteke- 
erabat amaituta izango dituzu Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 
aurrean dauzkazun betebehar fiskal guztiak.

109. Non aurkeztu behar dut nire Errentaren gaineko 
Zergaren deklarazioa?

Errentaren gaineko zergen arloan zergapetze bikoitzik ez gertatzeko 
Espainiaren eta Frantziaren arteko egungo hitzarmenak zehatz-
mehatz xedatzen du ordainketa publikoak, pentsioak izan ezik, 

ordainketa horien jatorriko Estatuan baizik ezin direla zergapetu. 
Honenbestez, Espainiako nazionalitateko erakundeetako funtzionario 
edo langile publikoa izatera eta Frantzian bizitzera, zure diru sarrerak 
soilik Espainian zergapetu daitezke, eta egungo eskuduntzen arabera, 
Gipuzkoako Foru Ogasunaren aurrean.

110.  Nire deklarazioan deduzitu ahal izango ditut ohiko 
etxebizitza erosteko inbertsioaren kontzeptupean 

aurreratutako kopuruak?

Aukera hori izan dezazun, Egoiliarrak Ez direnen Errentaren gaineko 
Zerga ordaintzeko betebeharra beteta eduki behar duzu, zer urrats 
egin behar ditut egoiliarra ez naizen aldetik nire funtzionarioaren 
egoera fiskala formalizatzeko 107. galderari emaniko erantzunean 
zehazten den bezala.

Zure guztizko sarreren %24 ordaintzeko betebeharra bete ondoren, 
ziur egon behar duzu beste baldintza hauek betetzen dituzula:

• Espainian lan egin duzun artean zure lan errendimenduarengatik 
eta jarduera ekonomikoen errendimenduengatik gutxienez zure 
guztizko errentaren %75 jaso izana.
• Euskadin lortu izana Espainian lortutako errendimenduen parterik 
handiena.
• Gipuzkoako Lurralde Historikoan lortu izana Euskadin lortutako 
errendimenduen parterik handiena.

Kasu hau zurea baldin bada, “Europako Batasuneko Estatu kideetan 
bizi diren zergapekoen Aukera” deitua aplikatzea eska diezaiokezu 
Zerga administrazioari. Horren arabera, Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren (zerga “arrunta) zenbatekoa zehazteko eskaera 
egiteko aukera duzu, eta horret arako kontuan edukiko dira zure 
zirkunstantzia pertsonal eta familiarrak (ohiko etxebizitzan egindako 
inbertsioak nahiz eta Frantzian izan, adin txikikoak zaintzeagatik 
egiten diren dedukzioak eta beste), eta zerga bateratuari buruzko 
arauak aplikatu dakizkizuke.
Zuretzat P.F.E.Z. “arruntaren” aplikazioaren emaitza baldin bada 
onuragarriena eta emaitza hori Egoiliarrak Ez direnen Errentaren 
gaineko Zergaren kontzeptupean aurreratutako kopuruen guztizkoa 
(%24) baino txikiagoa baldin bada, Zerga Administrazioak, dagozkion 
azterketak egin ondoren, aurreratutako zergaren gehiegizkoa itzuliko 
dizu.
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GIPUZKOAN BIZI ETA
FRANTZIAN LAN EGIN

EUROPAKO HIRITARRA IZANIK
BAINA EZ ESPAINIARRA 4

4. EGOERA
GIPUZKOAN BIZI ETA FRANTZIAN LAN EGIN 
EUROPAKO HIRITARRA IZANIK BAINA EZ 
ESPAINIARRA.

4.1.- GIPUZKOAN BIZI ETA FRANTZIAN AUTONOMO GISA 
EDO BESTEREN KONTURA LAN EGIN

Jarraian galdera – erantzun batzuk aurkezten dira, zuretzat guztiz 
interesgarriak Frantzian soldatapeko langile edo autonomo gisa 
lan egiten baduzu eta eskuarki Espainian bizi baldin bazara, bertan 
inolako jarduera profesionalik garatu gabe.

Egun Frantzian lan egiten baduzu baina Europako Batasuneko 
beste estatu kide batean, baina ez Frantzian, lan egin edo egiten 
baduzu, ez diote zehazki zure profilari erantzuten atal honetan 
aurkezten diren erantzunek. Izan ere, Europako legeriak kasu jakin 
batzuetan eta gizarte segurantzaren arloan tratamendu bereziak 
aurreikusten ditu beren lan bizitzan zehar gizarte segurantza 
erregimen bat baino gehiagoren mende egon diren edo aldi berean 
Estatu kide bat baino gehiagotan lanean ari diren langileei begira. 
Horrexegatik, zure kasua hori baldin bada, atal honen irakurketa 
lagungarri izango duzu egun Frantzian jarduera bakar bat garatzen 
baduzu eta Gipuzkoan bizi baldin bazara, eta gainera 6. egoerako 
galderei emaniko erantzunak irakurri behar dituzu. Gainera, kasu 
guztiz berezia izanik Frantzian lan egiten baduzu zeure enpresa 
aldi baterako ohiko Estatu Kidetik beste estatu batera lekuz 
aldatu delako, 4. egoera honi emaniko ihardespenek ere ez diote 
zeure perfilari erantzuten. 5. egoeran aztertzen da aldi baterako 
desplazamenduaren irudia. 

111.  Ba al dut Frantzian autonomo edo soldatapeko gisa 
lan egiterik Frantziako hiritarra ez naizen arren? Zer 

gertatzen da lan egin nahi dudan lanbidea bereziki arautua 
baldin badago?

Bai, noski. Europako Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatearen 
jabe baldin bazara, Frantzian lan egiteko eskubidea duzu Frantziako 
hiritar baten baldintza berdinetan, nola zure kontura lan egiteko hala 
besteren kontura soldatapean lan egiteko eskubidea.

Baina erne! Hasi baino lehen, ondo informa zaitez zeure lanbidea 
Frantzian garatzeko baldintzez. Irakur itzazu eskuliburu honen 
sarreran emaniko azalpenak, garrantzitsuak dira oso.

112. Nazionalitate europarraren jabe bagara, nahiz 
eta espainiarrak ez izan, neu eta neure familia 

Gipuzkoan era iraunkor batez bizi al gaitezke Frantzian 
autonomo edo soldatapeko gisa lan egiten badut? Zer tramite 
egin behar ditut?

Bai. Arau europarrek aukera ematen dizute enpleguan sarrera 
izateko langile autonomo bezala edo besteren kontura lan egiten 

duenaren moduan, eta aukera ematen dizute aldi batez bizitzeko 
edo modu egonkorrean bizitzeko Europar batasuneko Estatu 
kideetan. Honenbestez, Frantzian lan egin dezakezu eta zure 
familiarekin Gipuzkoan bizi, baina garrantzitsua da, bizitzeko 
eskubideari bagagozkio, eskuliburu honen sarreran emaniko 
azalpenak. 

Zuk eta zure familiak formaltasun batzuk bete behar dituzue zuen 
egoitza Espainian erregularizatzeko:

• Zeure egoera erregularizatu behar duzu Espainian zure egoitza 
eremua hartzen duen Kontsul-etxean edo Enbaxadan.
• Zeure egoera erregularizatu behar duzu Espainian zure egoitza 
eremua hartzen duen Atzerritarren Bulegoan edo Polizia etxean, beti 
ere iraupenaren arabera.
• Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ) eskatu behar duzu.

113.  Zertan da Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ) 
lortzeko tramitea? Eta Espainian legeen arabera 

bizitzeko tramitea? Tramite horiek non bururatu behar ditut 
Bidasoaldean bizi baldin banaiz?

Egokiak dira 1. egoeraren 3. galderari emandako erantzunak

114. Frantziako nazionalitatea baldin badut eta Espainian 
bizi baldin banaiz, zer tramite egin behar ditut nire 

Kontsulatuan edo Enbaxadan?

Egokiak dira 1. egoeraren 4. galderari emandako erantzunak

115. Gizarte segurantzaren arloan arautegi 
komunitarioaren arabera jardun behar dut Frantzian 

autonomo edo soldatapeko gisa lan egin baina Gipuzkoan bizi 
baldin banaiz?

Besteren kontura edo autonomo gisa Frantzian lan egin baina 
Gipuzkoan bizi zaren hori Komunitatearen arautegiaren mende 
zaude gizarte segurantzaren arloan, zure nazionalitatea Europako 
Batasuneko Estatu kide batekoa baldin bada. (beste kasuetan, 
kontsulta ezazu espezialista batekin).

Araudi hau 70. urteen hasieran jarri zuten indarrean, eta denboraren 
joanean egokitua, hobetua eta zabaldua izan da. Estatu europarretan 
lehentasuna du haren aplikazioak, eta zuzenean aplikatzen da. Ez 
du nazioetako gizarte segurantzaren sistemak aldatzea xede; izan 
ere, sistemak koordinatu egin nahi ditu zeu babestearren, egoera 
jakin batzuetan, mugaldeko biztanlea zarenez, zeure eskubideak 
murriztuak izan ez daitezen. 
 

116. Nola babesten nau arautegi komunitarioak gizarte 
segurantzaren arloan?

Egokiak dira 3. egoeraren 24. galderari emaniko erantzunak. 
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117. Zein kasutan babesten nau arautegi komunitarioak 
gizarte segurantzaren arloan?

Egokiak dira 3. egoeraren 25. galderari emaniko erantzunak. 

118. Non ordaindu behar dira nire Gizarte Segurantzari 
dagozkion kotizazioak autonomo edo besteren 

kontura ari den langilea baldin banaiz eta lurralde batean bizi 
baina beste batean lan egiten baldin badut?

Egokiak dira 2. egoeraren 14. galderari emaniko erantzunak. 

119. Nola kudeatzen dira nire kotizazioak Frantzian lan 
eginda herrialde hartan ordaindu behar dudanean, 

enpresariak egoitza iraunkorra Espainian baino ez baldin 
badu?

Egokiak dira 2. egoeraren 15. galderari emaniko erantzunak. 

120. Non jasoko dugu neuk eta neure familiak 
osasun asistentzia? Zer gertatzen da nire osasun 

asistentziarekin lan istripuren bat gertatuz gero edo lanak 
eragindako gaixotasunen bat izanez gero? ? Eta gaitz arruntak 
jota bajan banago? Eta aldi batez (oporretan, ikasketa aldietan, 
aldi baterako desplazamenduetan) osasun laguntza behar 
izatera bizi naizen eta kotizatzen dudan herrialdean ez baizik 
eta Europar Batasuneko beste herrialde batean nagoenean?

Non jasotzen dugu neuk eta neure familiak osasun 
asistentzia?

Zuk eta zure familiak osasun laguntzak Gipuzkoan jasotzeko 
eskubidea duzue, lurralde horretan bizi baitzarete. Arau hauek 
besteren kontura lan egiten duten langileei eta langile autonomoei 
aplikatzen zaizkie. Europako arau orokorraren arabera, zure eta 
zure familiaren osasun asistentzia bizi zareten herrialdean eskaini 
behar da (Espainian), zuk edozein tokitan kotizatzen duzula ere 
(kasu honetan Frantzian). 

Europako araudiek printzipio honen salbuespen bat onartzen dute 
zeu bezalako mugaldeko langileei begira. Salbuespen honen arabera, 
zuk, mugaldeko langilea zaren aldetik, osasun asistentzia Frantzian 
edo Gipuzkoan espezietan jasotzeko hautua egin ahal izango duzu, 
baina erne:

- Europar araudien arabera, aukera hau ezin da zure familiakoengana 
zabaldu, familiarrek nahitaez bizi diren herrialdean izango baitute 
osasun asistentzia jasotzeko eskubidea. Hautua egiteko eskubide 
hau galdu egingo duzu pentsiodun bihurtzen zarenean, eta 
prestazio hauek zure egoitza-herrialdean jasoko dituzu.
- Praktikan berriz, Bidasoako eskualdean gizarte segurantzaren 
erakundeek ulertzen dute nola zu hala zure familiakoak hautua 
egiteko eskubidearen jabe zaretela, eskumena duten erakundeekin 
hainbat elkarrizketa izan ondoren ez baitugu eskubide honen 
aplikazioan muga praktikorik bereizi.

Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (INSS) da zure osasun 
asistentzia kudeatzeaz arduratzen den erakundea. Erakunde honek 
tramitatzen du Frantziako gizarte segurantzarako organo eskudunak 
(Caisse primaire d’Assurance Maladie) igorririko E-106 formularioaren 
kudeaketa, dokumentu horrek egiaztatzen baitu zeuk Frantzian 
kotizatu arren Espainian osasun asistentzia jasotzeko eskubidea 
duzula. Geroago Osakidetza Euskadiko osasun sistema publikoko 
medikuek atendituko dizute, baina INSS da E-106 formularioa 
tramitatzeko organo eskuduna. Gero Frantziari eskatuko dio zuk 
eta zure familiak jaso dituzuen osasun prestazioen errenboltsoa, 
herrialde hartan kotizatzen baituzu.

CPAM erakundeak E-106 formularioa igorri diezazun, zeuk zeure 
azkeneko nomina frantsesa (edo dokumentu baliokidea autonomoa 
baldin bazara) aurkeztu behar duzu, Gipuzkoan bizi zarela 
erakusten duen agiriarekin batean. Dokumentu hauek kontuan 
harturik eta Frantzian gutxienez 120 ordu kotizatu dituzula frogatu 
ondoren, CPAM erakundeak urte beteko iraupena izango duen 
E-106 formularioa igorriko dizu, urtero berritu beharko duzuna. 
Formulario horretan zeure kargura dauden familiarrak ageriko 
dira, eta nahikoa da formulario bat eta bakarra, bikoiztuta, familia 
osoarentzat.

Gainera, Frantzian lehenengoz lanean hasi baldin bazara, CPAm 
erakundeak Frantziako gizarte segurantzaren zenbaki bat eta 
dagokion osasun txartela, Carte Vitale deitua, eman behar dizkizu, 
eta hartara zeure onuradunak jaso ahal izango dituzu (irakur ezazu 
2. egoerako 16. galderari emaniko erantzuna dokumentuak lortzeko 
xehetasunen berri izateko.

Gipuzkoako gizarte segurantzaren onuradun zaren arren, Osakidetza 
Euskadiko Osasun zerbitzuak, ikuspegi praktiko batetik, ez dizu ez zuri ez 
zeure familiari gizarte segurantzari dagozkion osasun txartelak, ez baitu 
Espainiako gizarte segurantzari kotizatzen diozulako zenbakirik, edo 
edukita ere, Frantzian kotizatzen duzunez ez dagoelako eguneratutako 
kotizazioetan jasoa edo aktibatua. Honenbestez, zuzenean E-106 
dokumentua aurkeztu behar duzu sendagilearen aurrean. Nolanahi 
den ere, gida hau argitaratzeko unean Osakidetza kudeatzeko modu 
honetan aldaketak egiteko aukera ari da aztertzen, mugaldekoek ere 
Euskadiko osasun sisteman osasun txartela eduki dezaten.

Horrek guzti horrek esan nahi du zeure osasun asistentzia Gipuzkoan 
eskainiko dela Osakidetza Euskadiko osasun publikoaren sistemaren 
arabera. Beraz, garrantzitsua da ondo ezagutu dezazun.

Ildo honetatik, garrantzitsua da jakitea Gipuzkoan osasun estaldura 
integral bat edukitzeko ez dela beharrezkoa zure familiakoekin batera 
osasun mutua batean izena ematea. Zuk Gipuzkoan mutua bat 
kontratatzeko hautua egiten baduzu, osasun zerbitzu jakin batzuk, 
polizan zehaztutakoak, eskainiko dizkizun aseguru pribatu bat ari 
zara kontratatzen. Hau da, kontratatzen duzun mutuak ez dizu gizarte 
segurantzaren sare publikoan egindako kontsulten ordainketaren 
itzultzea osatzeko balioko, Gipuzkoako sistemak ez baitu horrela 
funtzionatzen, besterik gabe, koadro mediku jakin batean sarrera 
izateko (mutuak kontrataturiko sendagileen zerrenda) eta izaera 
pribatuko osasun instalazioetan sarrera izateko balioko dizu, 
kontratuan xedaturikoaren arabera. 

Oso garbi eduki behar duzu euskal osasun sistema oso bestelakoa 
dela Frantziakoaren aldean, eta gainera, Osakidetzaren osasun 
txartelik ez duzunez mugaldeko biztanlearen egoeran bizi zarelako, 
badira zure kasuari begira bururatzen diren kudeaketa batzuk. Adibide 
bat jartzearren, Gipuzkoako osasun zentroetan mediku bat esleitzen 
den arren, kasu honetan Osakidetzak ez du zuzenean mediku bat 
esleitzen, eta zeu atendituko zaituzten osasun etxerik gertuenera 
joango zara. zure egoitza etxebizitzaren eremuko osasun zentroari 
dagokion familia-medikuarengana joan ahal izango zara, eta familia-
medikuak espezialistarengana joateko baimena eman behar dizu. 
Ez duzu bisitaldiaren prezioa ordaindu beharko, atenditzen dizuten 
medikuak eskuarki Osakidetza Euskadiko osasun sistemakoak 
baitira  edo Osakidetzak kontrataturiko langileak eta ez baitute 
beren lanbidea era pribatuan garatzen, osasun zerbitzu publikoak 
ordaintzen baitie zuzenean.

Agerikoa denez, zuri eta zure familiako edozein kideri Gipuzkoan 
atendituko zaie gerta litekeen edozein osasun larrialditan. 
Mugaldekoen kasuan, hau da, gida honetan aztergai ditugunen 
kasuan, CPAM erakundeak onartu egiten ditu baita larriak ez diren 
kasuak ere, eta galdera honen hasieran azaldutako arrazoietan eta 
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langile batek Frantziako gizarte segurantzan kotizatzen duen unetik 
dagokion Carte Vitale (Frantziako gizarte segurantzaren txartela, 
Frantziako kasuan mugaldekoei igorri egiten zaiena) txartela 
igortzen zaiolakoan oinarritzen du mugaldekoen aukera-eskubide 
hau. Aukera hau gero eta gehiago erabiltzen dute Gipuzkoan 
bizi diren amagai frantsesek erditzen direnean. Baina ez ahantzi 
Frantzian osasun asistentzia jasotzera zeuk eta zeure familiak 
Frantziako osasun mutua batek babestuta behar duzuela (ikus 2. 
egoerako 16. galdera).

Honako hauek dira aipatu ditugun erakunde eskudunak (ikus, halaber, 
helbideen eranskina):

Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionala Donostian
Plaza Pío XI 2 (Behea)
20010 Donostia
Tel: 00 34 943.47.25.36
Fax: 00 34 943.47.27.86
Astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 14:00ak arte
www.seg-social.es

Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionala Irunen
Bartolomé de Urdinso kalea, 2 (Sarrera Anaka kalean)
20300 Irun
Tel: 00 34 943.619.770
Fax: 00 34 943.619.803
Astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 14:00ak arte
www.seg-social.es

Osakidetza Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoan duen Osasun Saila
Santxo Jakintsua kalea, 35
20010 DONOSTIA
Tel. 00 34 943 02 30 00
Fax. 00 34 943 02 30 79
www.osanet.net
Irunen osasun zentroek onartu egiten dute dokumentazio 
administratiboa, eta Donostiako bulegora igortzen dute, hura 
baita hainbat kudeaketa tramitatzeko organo eskuduna.

CPAM Bayonne et Pays Basque(Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie)
68, Av Allées Marines
64111 Bayonne Cédex
Astelehenetik ostiral arte 8:00etatik 16:30ak arte
Tél. 0820 904 214: harrera telefonoz 8:00etatik 18:00ak arte, 
astelehenetik ostiral arte, gaztelaniaz mintzatzen diren langileekin 
(telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke Frantziako lurralde 
nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak erabiliz).
Tel. 0820 900 900: osasun prestazioen errenboltsoen gaineko 
jarraipena, 24 orduz (telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke 
Frantziako lurralde nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak 
erabiliz)
CPAM erakundeak ere zuzenean erantzuten dizu baita gaztelaniaz 
ere Hendaiako Herriko Etxean, astelehenetan 13:30etatik 16:30ak 
arte eta astearte, asteazken eta ostegunetan 10:00etatik 12:00ak 
arte eta 13:30etatik 16:30ak arte
www.ameli.fr

Zer gertatzen da nire osasun asistentziarekin lan istripuren 
bat edo lanbide gaixotasunen bat badut? Eta gaixotasun arrunt 
baten ondorioz bajan baldin banago? 

Dagokizun osasun asistentzia jasoko duzu Gipuzkoan, han bizi baitzara 
zu (lehen azaldutako mugaldekoen aukeraren salbuespenarekin). 
Zure aldi baterako ezintasuna (baja) nork ordaintzen duen jakiteko, 
irakur ezazu 121. galderari emaniko erantzuna. 

Eta aldi batez (oporretan, ikasketa aldietan, aldi baterako 
desplazamenduetan) osasun laguntza behar izatera bizi 
naizen eta kotizatzen dudan herrialdean ez baizik eta Europar 
Batasuneko beste herrialde batean nagoenean?

Kasu hauetan zeure Osasun txartel europarrarekin bidaiatu behar 
duzu. Txartel hori kotizatzen duzun herrialdeak emango dizu (kasu 
honetan Frantziak), jubilatuen kasuan izan ezik, azken hauen kasuan 
bizi diren herrialdeak emango baitie. Txartel hau aurkezturik eta 
beharrezkoa denean eskaintzen zaizun osasun asistentzia aldi 
baterako bizi zaren herrialdeko gizarte segurantzaren araudiak 
araututa egonen da. Bidai bati ekin baino lehen, komenigarria da 
nola funtzionatzen duen jakitea. 

Aztertzen ari garen egoeran, CPAM erakundeak, besterik gabe 
telefonoz hots eginez, postaz, Interneten bidez edo adierazitako 
helbideetara aurkezturik (izan ere, eskaera egiten duzun unerako 
altan behar duzu eta aurreko atalean adierazitako tramite guztiak 
amaiturik), 15 eguneko epean igorriko dizkizu txartelak, nola zuretzat 
hala zure onuradunentzat. 

Txartelak urte beteko balioa du eta doakoa da. Familiako kide guztiek 
eduki behar dute bana, baita haurrek ere. Ez da jaso zenitzakeen 
osasun prestazioak ordaintzeko txartela. Larrialdi batean behar izanez 
gero, CPAM erakundeak oraingoz 3 hilabeteko balioa duen ordezko 
formulario bat igorriko dizu, baina jakin ezazu CPAM erakundeak 
berak adierazi duela ez dakiela epe ertainera dokumentu hori bera 
igortzen jarraituko duen ala ez. Beraz, komenigarria da Txartela 
garaiz eskatzea.

Erne. Aldi baterako desplazamenduez eta osasun asistentzia puntual 
baten beharraz ari gara, edo gaixotasun batek eragindako larrialdi 
batez edo batez ere ohiko ezbeharrez. Osasun asistentzia jasotzeko 
eskubide hau zehaztu egin behar dira kasu batzuetan. Honatx 
aipagarrienak: 

• Aldi batez beste Estatu kide batera joan nahi izatera aldez aurretik 
programaturiko ospitaleratze baten onuradun izateko xedean, 
beharrezkoa da zeuk kotizatzen duzun herrialdeko, kasu honetan 
Frantziako, erakunde eskudunak aldez aurretik baimen bat ematea. 
Baimen hori E-112 formularioaren bidez tramitatzen da behin-
behinean. 

• Lan istripu bat gertatzera, bereziki bizi zaren edo kotizatzen duzun 
herrialdean ez baizik eta hirugarren Estatu kide batean izatera, 
E-123 formularioa tramitatu behar da, diruzko prestazioak jasotzeko 
eskubideak aitortzen dizkizuna. Kasu hau sarritan gertatzen da 
garraiolarien artean beren bidaietan zehar, baina ez du halako 
eraginik aztertzen ari garen mugaldeko hiritarren kasuan. 

121. Gaixotasunagatik edo ezbehar bat izateagatik bajan 
egonez gero, nork ordaintzen du bajan nagoen 

artean diruzko prestazioak jasotzeko dudan eskubidea?

Kasu honetan ez du axolarik zu Gipuzkoan bizitzea ala ez. Prestazio 
hauek gizarte segurantzak ordaintzen ditu Frantzian, herrialde hartan 
kotizatzen baituzu. 

Arau hau besteren kontura lan egiten duten langileei eta autonomoei 
aplikatzen zaie. 

Prestazio hauen zenbatekoa eta iraupena maila legalean dauzkazun 
baldintzen araberakoak izango dira, besteren kontura lan egiten duen 
langilea bazara hitzarmenaren edo enpresaren baldintzen araberakoak 
eta autonomoa baldin bazara gizarte segurantza publikoaren 
sistemarekin edo sistema pribatu batekin zure borondatez kontratatu 
dituzun baldintzen araberakoak.
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Kasu honetan INSS institutuak, eta ez CPAM erakundeak, eman 
behar dizu formulario berriemaile europarra, E-115 formularioa, eta 
zuk CPAM erakundeari igorri beharko diozu (besteren kontura ari 
bazara), bizi zaren herrialdeak jakinarazi behar baitizkio kotizatzen 
duzun herrialdeari zeure bajari buruzko datuak. Gisa honetan, zeuk 
kotizatzen duzun herrialdeak (kasu honetan Frantziak) ordainduko 
dizkizu kalte-ordainak aldi baterako ezintasun aldi honetan, betiere 
zeuk ordaindutako kotizazio motari dagozkion bermeen arabera.

122. Zer gertatzen  da baliogabetasun kasuetan?

Zure baliogabetasun pentsioa Frantziako lan-legeriaren arabera 
kalkulatuko da, zeu Frantzian kotizatzen duzun langilea baitzara eta, beraz, 
aipatutako gizarte segurantzarako erregimenak aseguratuta baitzaude. 

Frantziako legeriaren arabera kalkulatzen da prestazio hau, atal 
honetan soilik Frantziako lan erregimenari kotizatu diotenen kasua 
hartzen baitugu aintzat, nahiz eta pertsona horiek Gipuzkoan bizi. 

Frantziako legeriaren arabera baliogabetasun pentsio bat jasotzeko 
eskubidea baldin baduzu, pentsio hori ordainduko zaizu kontuan 
hartu gabe Europako Batasuneko zein herrialdetan bizi zaren, beraz 
Gipuzkoan bizirik ere prestazioa jasoko duzu, Europako Batasuneko 
Estatu Kide bateko nazionalitatearen jabe baldin bazara. (beste 
kasuetan kontsulta ezazu espezialista batekin). 

123. Nork ordaintzen du nire erretirorako pentsioa?

Zure erretirorako pentsioa Frantziako lan-legeriaren arabera 
kalkulatuko da, zeu Frantzian kotizatzen duzun langilea baitzara eta, 
beraz, aipatutako gizarte segurantzarako erregimenak aseguratuta 
baitzaude.

Kasu honetan soilik Frantziako legeriaren arabera kalkulatzen 
da prestazio hau, atal honetan soilik Frantziako lan erregimenari 
kotizatu diotenen kasua hartzen baitugu aintzat, nahiz eta pertsona 
horiek Gipuzkoan bizi.

Erretirorako pentsio bat jasotzeko eskubidea baldin baduzu, pentsio 
hori ordainduko zaizu kontuan hartu gabe Europako Batasuneko zein 
herrialdetan bizi zaren, beraz Gipuzkoan bizirik ere prestazioa jasoko 
duzu, Europako Batasuneko Estatu Kide bateko nazionalitatearen jabe 
baldin bazara. (beste kasuetan kontsulta ezazu espezialista batekin).

124. Ba al dut alargun pentsioa edo alargun-prestazioren 
bat izateko eskubidea?

Alargun pentsioa edo alargun prestazio bat jasotzeko eskubidea 
izango duzu kotizatzen duzun estatu europarrak, kasu honetan 
Frantziak, prestazio mota hori aurreikusten badu. Frantzian aldi 
baterako alargun pentsio bat aurreikusten denez, bizirik jarraitzen 
duen zure ezkontideak prestazio hori jasotzeko eskubidea izango du. 

Frantziako legeriaren arabera kalkulatzen da prestazio hau, atal 
honetan soilik Frantziako lan erregimenari kotizatu diotenen kasua 
hartzen baitugu aintzat.

125. Ba al dut umezurtzak uzteagatik prestazioak 
jasotzeko eskubiderik?

Zeu hiltzean umezurtzak uzten baldin badituzu eta soilik Frantzian 
kotizatu baldin baduzu, eta ez Europako beste herrialde batean, 
dagokigun kasuan bezalaxe, zure umezurtzek Frantziako legeriaren 
arabera kalkulatutako umezurtz prestazioak jasotzeko eskubidea 
izango dute. 

Ez da inolako salbuespenik egingo zure umezurtzak Gipuzkoan bizi 
baldin badira, baina horretarako Europako Batasuneko Estatu Kide 
bateko nazionalitatea eduki behar dute.

126. Ba al dut heriotzagatik diru-laguntzak edo kalte-
ordainak jasotzeko eskubiderik?

Aurreko kasuan bezalaxe, dagokigun kasu honetan soilik Frantzian 
kotizatu duzunez eta ez Europako beste herrialde batean, Frantziako 
legeriaren arabera kalkulatuko dira laguntza horiek.

127. Zer egin enplegurik gabe geratzen banaiz? Lanik 
gabe egoteagatik prestazioak izateko eskubidea 

dut, non?

Erne! Langabeziari buruzko arau europarrak oso zehatzak dira, eta 
batzuetan ez dira egokiro aplikatzen. Hortaz, bereziki erregutzen dizugu 
ondo informatzea edozein tramite motari ekin baino lehen, lehenbailehen, 
bestela zure eskubideak galtzeko arriskuan egongo baitzara. 

Hainbat egoera bereizi behar dira, horietako batzuek ez dute aztergai 
dugun mugaldeko egoerarekin zerikusi handiegirik, baina guztiak 
azalduko ditugu batera:

• Espainiako langabezia-saria kobratuz atzerrira joateko 
erabakia hartu duen pertsona:
Langabezia-prestazioen onuradunak lan egitera, lana bilatzera, 
profesionalki prestatzera edo nazioarteko lankidetzan parte hartzera 
baizik ezin dira atzerrian luzaroan egon.
Atzerrira lehen adierazitako arrazoiren batengatik joan baldin bada 
eta atzerrian urte bete baino gutxiago ematen baldin badu, bertan 
behera geratzen da prestazioaren edo diru-laguntzaren ordainketa. 
Espainiara itzulitakoan eta langabe jarraituz gero, etendako 
prestazioa berriro ere abiaraztea eska dezake.
Atzerrian urte bete edo gehiago ematen baldin badu eta Espainiara 
itzulitakoan langabe badago, ez du etendako prestazioa berriro ere 
jasotzeko eskubiderik. Hala eta guztiz ere, espainiarra baldin bazara 
eta Europako Batasunekoa ez den herrialde batetik itzultzen bazara, 
Australiatik edo Suitzatik, itzulitako emigranteentzako diru-laguntza 
bat jasotzeko eskubidea izan zenezake.
Lehen adierazitako arrazoiengatik ez baizik eta beste arrazoi 
batzuengatik joan bazara atzerrira, baimena eskatu behar duzu 
dagokizun prestazioen bulegoan.

• Atzerriko herrialde batean lan egin ostean Espainiara 
itzultzen dena eta langabe dagoena.
Hainbat aukera daude langabezia-saria jasotzeko:

1. Kontribuzio-prestazioa: atzerrira joan baino lehen kobratzen 
bazenuen eta atzerrian urte bete baino gutxiago egon bazara 
kobratu dezakezu, eta atzerrira joan baino lehen prestazioa ez 
kobratu arren, Espainian gutxienez 360 egunez lan egin baduzu 
irten aurreko sei urteko epean.
2. Langabezia-saria kontribuzio-prestazio bat jasotzeko nahikoa 
kotizaziorik ez egiteagatik: joan aurretik kobratzen zenuen 
prestazioa berriro ere jasotzerik ez baduzu atzerrian urte bete 
edo gehiago eman duzulako edo irten aurretik prestaziorik 
jasotzen ez zenuelako, eta Europar Batasuneko herrialde batetik, 
Australiatik edo Suitzatik itzuli zarelako, eta atzerrira joan baino 
lehen Espainian 90 eta 359 egun bitartean lan egin duzulako irten 
aurreko sei urteko epean.
3. Gizarteratzeko Errenta Aktiboa. Sarrera hau izan dezakezu alde 
egin baino lehen kobratzen zenuen prestazioa berriro jasotzerik 
ez baduzu urte bete edo gehiago eman duzulako atzerrian edo 
irten baino lehen prestaziorik jasotzen ez zenuelako eta Europar 
Batasuneko herrialde batetik, Australiatik edo Suitzatik itzuli 
zarelako eta irten baino lehen Espainian 90 egun ere kotizatu ez 
dituzulako, eta gainera espainiarra zarelako.
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4. Itzuli diren emigranteentzako diru-laguntza. Sarrera hau izan 
dezakezu atzerrira joan baino lehen kobratzen zenuen prestazioa 
jasotzerik ez baduzu urte bete edo gehiago eman duzulako 
atzerrian edo irten aurretik prestaziorik kobratzen ez zenuelako, 
espainiarra bazara eta Europar batasunekoa ez den herrialde 
batetik, Australiatik edo Suitzatik, itzultzen bazara.

• Mugaldekoak:  Zu, lehen adierazi bezala, mugaldeko langilea 
zara, soldatapeko langile gisa Frantzian lan egiten baituzu (langile 
autonomoak prestazio honetatik at geratzen dira) eta Europako 
Batasuneko beste Estatu kide batean bizi baitzara, kasu honetan 
Espainian, bertara itzultzen baitzara astean gutxienez behin. 
Enplegurik gabe geratzen bazara, bi egoera bereizi behar ditugu 
Europako arautegien argitara:

1. Zu partzialki edo tarteka zaude langabe (lanaldi murriztua duzu, 
edo orduka egiten duzu lan, edo aldizkako langile finkoa zara).
Kasu honetan dagozkizun langabezia prestazioak jasotzeko 
eskubidea duzu zeu aseguratuta zauden estatuko legeriaren 
arabera (Frantzia), bertan biziko bazina bezala.
Hau da; langabezia prestazioa eskatzeko unean kotizatu 
duzun herrialdeak (kasu honetan Frantziak) lanaldi murriztua 
edukitzeagatik, orduka lan egiteagatik edo aldizkako langile 
finkoa izateagatik langabezia prestazio bat metatzeko aukera 
ematen badizu, prestazio hori jasotzeko eskubidea izango duzu 
nahiz eta ez bizi Europako Batasuneko estatu kide horretan.

2. Zu erabateko langabezia egoeran zaude.
Egoiliar eta ez egoiliarrek ez bezala, mugaldekoen kasuan norbera 
bizi den herrialdea da eta ez lan egiten duen herrialdea langabezia-
prestazioak ordaintzen dituena. Beraz, Bidasoalde honetan 
sarritan aurkitzen ditugu Gipuzkoako lan merkatua ezagutzen ez 
dutenak batez ere Frantzian lan egin dutelako; aitzitik, langabezia-
prestazioen onuradun dira beren egoitza-aldean, hau da, Gipuzkoan. 
Kasu honetan bizi zaren Estatuko legeriaren araberako langabezia-
prestazioak jasoko dituzu, kasu honetan Espainiako legeriaren 
araberakoak, bertan kotizatu izan bazenu bezala. Prestazioa 
kalkulatzeko orduan, Espainiak kontuan izango ditu Frantzian jaso 
dituzun soldatak (E-301 formularioaren bidez).
Eta hori horrela da mugaldeko langilea zaren aldetik itxura batean 
aukera handiagoak dauzkazulako lana Espainian aurkitzeko, bertan 
bizi baitzara zu. Irizpide honekin ados ez baldin bazaude eta azken 
lana eskaini zizun Frantziarekin harreman estuagoak dauzkazula 
erakutsi baldin badezakezu (esate baterako, Gipuzkoan bizitzeko 
baina Frantzian lan egiteko aukerari eutsi baldin badiozu), zure 
azken enplegua izan zenuen herrialdean eskatu ahal izango dituzu 
langabezia prestazioak. 
Europako arautegietan aurreikusi egiten da aukera hau, baina 
Bidasoako erakunde kudeatzaileek ia ez dute edo ez dute batere 
aplikatzen. Honek berriro ere bultzatzen gaitu zuri gogoraraztera 
ondo informatuta egon behar duzula.

Langabezia prestazioen inguruan dauzkazun eskubideei buruzko 
argibide gehiago behar baldin baduzu, dagokizun Espainiako  edo 
Frantziako kudeaketa erakunde eskudunengana jo dezakezu.
Jarraian adierazten dizkizugu Bidasoako eskualdean erabilienak 
diren bulegoei buruzko datuak: 

INEM
Langabezia-prestazioa kudeatzen duen erakundea
Irungo Bulegoa
Bartolome de Urdinso kalea, 2
20300 Irun (Gipuzkoa)
Tel 00 34 943 61 13 23
Fax 00 34 943 61 98 03
www.mtas.es / www.inem.es 

ASSEDIC
Langabezia-prestazioa kudeatzen duen erakundea 
Euskal Kostaldeko Bulegoa
8 ter, rue Borde d’André
BP 70215 – CP 64205 BIARRITZ Cedex
5, rue d’Industrie
64500 Donibane Lohizune
Tél. 00 33 (0) 8 11 01 01 64 (oharra: telefono zenbaki hori nazionala 
da. Hortaz, pertsonalki bulegotik igaro zaitezela gomendatzen 
dizugu behar bezala atenditua izan zaitezen).
www.assedic.fr
Ordutegiak: Astelehenetik ostegun arte, 8:00etatik 15:00ak arte. 
Ostiraletan itxita. Hitzordua aldez aurretik eskatu behar da. 

ANPE
Enplegua bilatzeko kudeaketa agentzia
15 all Forêt 64200 BIARRITZ
Tel. 0 811 550 100
Ordutegiak: Astelehenetik ostegun arte 9:00etatik 17:00ak arte 
eta ostiraletan 9:00etatik 16:00ak arte.
www.anpe.fr

APEC
“Koadroentzako” enplegua bilatzeko kudeaketa agentzia, hau 
da, oro har hartuta, aipatutako lan estatusa edukitzeagatik 
“kutxa” jakin batzuei kotizatzen dietenei eta, ikasketak amaiturik, 
diplomadun gazteei enplegua bilatzeko agentzia.
Tel 0 810 805 805
Ordutegiak: harrera telefonoz, astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 
19:00ak arte.
www.apec.fr

128. Zein egoeratan dut gizarte laguntzak jasotzeko 
eskubidea? Non dut laguntza horiek jasotzeko 

eskubidea?

Orain darabilgun kasu honetan, zuk Frantzian lan egiten duzu 
autonomo edo soldatapeko gisa, baina Gipuzkoan bizi zara. 
Hortaz, kasu batzuetan sarrera duzu Frantzian dagoen gizarte eta 
familia laguntzen sistema zabalean. Bidasoaldean Baionako Caise 
d’Allocations entitateak kudeatzen du sistema hori.
3. egoerako 36. galderan aurkituko dituzu helbidea eta harremanetan 
jartzeko pertsonaren datuak eta prestazioen zerrenda.

129. Formularioak eta administrazio tramiteak.

Egokiak dira 3. egoeraren 37. galderari emaniko erantzunak.

4.2.- GIPUZKOAN BIZI ETA FRANTZIAN LAN EGIN FORMA 
JURIDIKO BAT OSATUZ (EME, EMEPB, ETAB)

130. Zein forma juridiko aukeratu?

Ez dago egitura juridiko akats gaberik. Zure jardueraren izaeraren 
eta garrantziaren arabera, egitura bat edo bestea izango du. Esan 
dezagun 2006. urtean Pirinio Atlantiarrak eskualdean sortutako 
enpresen %24 pertsona bakarrez osatua izan dela, eta EME eta 
EMEPB formak erregistratutako pertsona juridikoen %59 izan direla. 
%7 elkarte atzerritarren bigarren egoitzak izan dira, eta beste %7 
akzioen bidezko komandita elkarteak. 
Zurean bazkide bat edo bat baino gehiago zaretela kontuan izanik, 
balizko arrisku baten eragina minimizatu behar duzula kontuan izanik, 
zure hurbilekoak gizarte estaldura partikular baten onuradun egin 
nahi dituzula eta beste kontu batzuk kontuan izanik, zure nahietara 
ongien moldatzen den forma juridikoa hautatuko duzu.
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Izan ere, enpresaren etorkizuneko buruaren eta balizko bazkideen 
estatutu fiskala eta soziala baldintzatzen du forma juridikoak.
Zuk jarduera independente bati eman behar diozu hasiera, zeure 
erantzukizunaren arabera lan egin behar duzu, beste enpresa batekin 
inolako mendekotasunik izan gabe. Jarduera horren garrantzia eta 
izaera edozein dela ere, zure proiektuari egokitzen zaion egitura 
juridiko bat aukeratu beharko duzu.

Egitura juridikoa zeure jarduera garatuko duzun legezko markoari 
dagokio. Legezko marko honetatik ondorio batzuk sortzen dira zure 
estatusi begira, nola ondarearen mailan hala gizarte eta zergaren 
mailan ere.

Aukeratuta xehe-xehe hausnartu beharra dago, eta ahal izanez gero, 
espezializatutako aholkulari baten laguntzaz.
Baina hauek guztiak urratsez urrats egin behar dituzu. Ezin azterketa 
hori egingo duzu aldez aurretik zure proiektuari buruzko hausnarketa 
xehea egin ez baduzu eta proiektuaren merkataritza eta finantza 
azterketa egin ez baduzu. Egitura juridikoaren hautua proiektuaren 
prestakuntzaren azken urratsa da, eta hari egokitu behar zaio.

131. Zein jarduera mota daude ikuspuntu juridikotik?

• merkataritza : merkataritzaren kodeak merkataritzaren esparruko 
jarduerak biltzen ditu bere baitara. Funtsean kontua erostea da gero 
saltzeko eta irabaziak izateko. Era berean, zerbitzu batzuk biltzen dira 
sail honetara: hotelak, jatetxeak, ikuskizunak etab.

• artisautza edo gremio-lanak: enpresak fabrikatu, eraldatu, 
konpondu edo zerbitzuak prestatzen ditu, horiek ditu jarduera 
nagusiak. Artisautza jarduerak dekretu baten xede den zerrenda 
batean aurkezten dira, eta kategorien arabera azaltzen dira: elikadura 
izaerako lanbideak, eraikuntza, fabrikazioak eta zerbitzuak. Bestalde, 
sortutako artisautza enpresak hasiera batean ez ditu 10 soldatapeko 
baino gehiago eduki behar.

• industria : enpresak lehengaiak eraldatzen ditu, hori du jarduera 
nagusia. Hala eta guztiz ere, eta artisautza jarduera ez bezala, nagusi 
izan behar dute erabilitako makineriak eta eskulanak. Enpresaren 
sarrerek ez dute eskulanean jatorria, baizik eta ekoizpenaren 
antolakuntzan

• zibila : Jarduera zibilen kopuru jakin bat dago, eta horien artean 
daude laborantza eta lanbide liberalak.

“ Lanbide liberalaren ” terminologia hau ulertzeko, komenigarria da 2 
kategoria handi bereiztea : 

- “ Arautuak ” deituriko lanbide liberalak: arkitektoak, abokatuak, 
kontulari adituak, medikuak, notarioak, etab. Kide hauek arau 
deontologiko zehatzak errespetatu behar dituzte, eta instantzia 
profesionalen kontrolpean daude  (ordena, ganbara edo 
sindikatua). Legeak babestuta dago horien titulua.
- “ Arautu gabeak ” deituriko lanbide liberalak : merkataritzari, 
artisautzari, industriari, nekazaritzari edo araututako lanbide 
profesionalei erantzuten ez dieten sektore ekonomiko guztiak 
biltzen ditu. Lanbide hauetatik batzuk guztiz askeak dira (esate 
baterako, aholkulariak, prestakuntzan adituak), baina beste 
batzuek baimen berezia behar dute (esate baterako, autoeskola 
baten jabea).

132. Zein egitura aukeratu?

Garatu asmo duzun jarduera edozein dela ere, honako bi hauen 
artean aukeratu behar duzu:

- enpresari bakarraren erregistroa eskatu,
- edo elkarte bat sortu beharko duzu.

Kontuan eduki behar da jarduera jakin batzuek pertsona juridiko 
jakin batzuk aukeratzera eramaten dutela, esate baterako estankoek, 
hauek nahitaez ustiatu behar baitituzte pertsona bakarreko enpresek 
edo elkarte kolektiboek. Beraz, garrantzitsua da forma juridiko baten 
hautua egin baino lehen Merkataritza Ganberan ondo informatzea 
batzuen eta besteen gizarte eta zerga izaerako abantailen inguruan. 

133. Zer gertatzen da pertsona bakarraz osaturiko 
enpresaren hautua egiten baduzu?

Zeuk eta zeure enpresak pertsona bat eta bera osatuko duzue. 
Horrenbestez:

- Jarduteko askatasun handia izango duzu. Jabe bakarra izango 
zara eta ez dizkiozu kontuak inori ere eman beharko. Pertsona 
bakarraz osatutako enpresan ez da elkartearen ondasunez bidegabe 
jabetzeko kontzepturik. Hasteko, juridikoki nahasi egingo dira zure 
ondare profesionalak eta pertsonalak. Beraz, zeure ondasunekin 
ordainduko dituzu enpresaren zorrak, baita ezkontidearenekin ere 
irabazpidezko ondasunen erkidegoaren araberako erregimenean 
ezkondurik bazaude. Aitzitik, baduzu zeure helbide pertsonala 
hartzekodunen ekintzatik babestea, baita enpresa zeure etxean 
baduzu ere. Horretarako ezin bahitua izateko adierazpena egin 
behar da Notarioaren aurrean, Hipoteken Erregistroan eta Ofizioen 
Ganberan (Répertoire des Métiers) eta legezko iragarkien aldizkari 
baten argitaratu behar da; aipatutako ondasunak erabilera bikoitza 
duela adierazi behar da, eta jarduera aipatu etxean garatzen 
dela. Ezin bahitua izateko adierazpena Merkataritza eta Elkarteen 
Erregistroan inskribatu baino lehen egiten bada, adierazpen horren 
kopia bat erantsi behar zaio inskribatua izateko eskaerari. Gisa 
honetan, negozioa gainbehera etortzen bada, bere egoitza nagusia 
babestu ahal izango du enpresariak. 
Notarioaren aurrean egin beharreko formalitate honen (Ezin bahitua 
izateko adierazpena) kostua notarioaren araberakoa izango da, baina 
eskuarki 250 eta 1.000 euro bitartekoa izaten da. Gainera, erregistro 
eta argitaratze kostuak hartu behar dituzu kontuan.

- Zure errentaren deklarazio edo adierazpenean zure jarduerari 
dagokion kategorian lortutako irabazien berri eman beharko duzu: 
industria eta merkataritza irabaziak edo merkataritzatik kanpoko 
irabaziak.

- Gutxienera murriztuko dira zeure enpresa sortzeko formalitateak. 
Nahikoa izango da, pertsona fisikoa zaren aldetik, erregistroa eskatzea 
zeure jarduerari dagokion enpresak inskribatzeko zentroan (URSSAF 
lanbide liberala izanez gero, Merkataritza Auzitegia merkataritza 
agentea izatera eta artisautza erregistroa artisau bazara). 

134. Aitzitik, zer gertatzen da elkarte bat osatzea 
erabakitzen baduzu?

 
Zuk pertsona berri bat sortzen duzu, juridikoki zugandik eta beste 
bazkide fundatzaileengandik bereizia. Horrenbestez:

- Enpresak bere ondarea izango du, zure ondasunetatik berex 
erabat. Enpresan zailtasunak izanez gero, eta leporatu dakizkizukeen 
kudeaketa huts larririk ez baldin badago, enpresaren zordunen 
ekintzetatik salbu geratuko dira zure ondasun pertsonalak (hori 
elkarte kolektiboaren hautua egin ez baduzu, horietan bazkide 
bakoitzak erantzukizun solidarioa eta mugagabea baitu elkartean).

- Elkartearen ondasunak helburu pertsonaletarako erabiltzen 
badituzu zigor bat ezar diezazukete “ elkartearen ondasunez bidegabe 
jabetzeagatik ”.
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- “ Pertsona berri ” bat sortzen denez, elkarteari izen bat (elkartearen 
izena) eta helbide bat (egoitza soziala) eman behar dizkiozu. Bestalde, 
hasierako ondarea osatuko duten gutxieneko ekarpen batzuk egin 
behar dituzu, kapital horrekin egingo baitiozu aurre aurreneko 
inbertsioei eta aurreneko gastuei (elkartearen kapitala). 

- Elkartea hirugarrengoen aurrean ordezkatzeko izendatuko duzun 
gerenteak ez du bere kabuz jardungo, beste pertsona juridiko baten 
izenean eta haren kontura baizik. Hortaz, halako formalismo bat gorde 
behar duzu erabaki garrantzitsuak hartzeko beharrean zaudenean. 
Era berean, aldiro eman behar dizkie bazkideei bere kudeaketari 
buruzko berriak.

- Zergen mailan zure elkartea Elkarteen Zergaren (EZ) arabera 
ordaindu dezake, eskubide osoz edo zeuk hala aukeratu duzulako.

- Zure elkartearen osaerak beste formalitate osagarri batzuk eskatzen 
ditu: estatutuen erredakzioa eta erregistroa, legezko iragarkien 
egunkari batean iragarki bat atera behar duzu,...

135. Zein dira elkarte mota arruntenak?

- Erantzukizun Mugatuko Enpresa Pertsona Bakarra (EMEPB) : hau da 
bazkide bakarreko EME bat,
- Erantzukizun Mugatuko Elkartea (EME),
- Elkarte Anonimoa (EA) bere forma klasikoan, hau da, administrazio 
kontseilu baten zuzendaritzapean,
- Akzioen bidezko Elkarte Erraztua (AEE).

136. Zein dira aukeratzeko irizpide nagusiak?

- Jardueraren izaera.
- Bazkide izateko borondatea.
- Ondarearen antolakuntza : ondarearen babesa eta transmisioa.
- Finantza izaerako konpromisoak.
- Enpresaren funtzionamendua.
- Enpresariaren erregimen soziala.
- Enpresariaren eta enpresaren erregimen fiskala.
- Aldeen aurreko sinesgarritasuna (bankuak, bezeroak, 
hornitzaileak...)

Enpresa Pertsona Bakarra (EPB), norberaren izeneko enpresa 
ere deitua

Forma juridiko hedatuena da (dauden enpresen %54). Forma juridiko 
hau elkarte bat osatu gabe merkataritza jarduera bat garatu nahi 
duten pertsona fisikoei eskaintzen zaie. 
Elkartearekin alderatuta, pertsona bakarraz osatutako enpresak 
baditu abantaila batzuk: 
- jarduera berehala abian jartzeko aukera ematen du gutxieneko 
kapital bat aurreratu behar izan gabe; 
- kudeaketa errazagoa da (formalitate gutxiago) ; 
- erregimen fiskal erraztu baten hautua egiteko aukera eskaintzen du 
(enpresa txikia, forfait edo kuoten arabera). 

Erne: erkidegoaren edo senar-emaztearen erregimenean ezkondutako 
pertsonaren kasuan, pertsona bakarraz osatutako enpresak ez du 
familiaren ondarea haren jardueraren balizko arriskuetatik babesten, 
eta ondasunak hartzekodunek har ditzakete berentzat. Aitzitik, 
badago familiaren etxebizitza babestea notarioaren aurrean ezin 
bahitua izateko adierazpena egin bada; gisa honetan ez da kitapen 
judizialaren xede izango. 

Horrenbestez, zure enpresa sortu baino lehen, etorkizuneko ustiatzaileak 
senar-emaztearen erregimena aldatu behar ote duen aztertu behar du, 
eta ondasunak bereizi beharko ditu, hala behar badu. 

Pertsona bakarreko enpresa sortu nahi baduzu, honako hauek 
egiaztatu behar dituzu aldez aurretik :
- merkataritza izaerako jarduera bat garatzen duzula (esate baterako, 
gaiak erosten dituzula gero berriro ere saltzeko asmotan), 
- gainera, ez duzula merkatariaren estatutuarekin bateraezina den 
jarduera bat garatzen (esate baterako, funtzionarioa). 

137. Zein dira pertsona bakarreko enpresa bat osatzeko 
baldintza nagusiak?

Enpresari bakarra izateko, merkataria izateko eskatzen diren 
baldintzak bete behar dituzu. Enpresari bakarrak 18 urteak beteak 
behar ditu izan, eta ez du ezgaitasun egoeran egon behar (bereziki, 
zaintza edo kontrol publikopean). 

138. Ba al da eragozpen legalik?

Ezin enpresari bakarra izan daiteke zigor hauetako batera zigortua 
izan dena:
- inor hiltzeagatik baldintza gabeko presondegira betikoz zigortu 
dutena
- jabetzaren eta ohituren aurka egiteagatik baldintza gabeko 
presondegira eta hiru hilabetetik gora zigortu dutena (esate baterako, 
lapurreta, iruzurra, konfiantza gehiegikeria...)
- iruzur bat egiteagatik birgaitzeko beharrik gabe zigortu dutena…

139. Zein dira pertsona bakarraz osaturiko enpresak 
dauzkan bateraezintasun formalak?

Honako hauek ezin merkatariak izan daitezke: funtzionarioak, 
ministerioetako ofizialak, abokatuak, notarioak, aholkulari juridikoak, 
arkitektoak, kontalari adituak, onartutako kontalariak eta beren 
botiketan ez baizik eta beste botika dendetan lan egiten duten botikariak.

140. Zein da eskatzen den gutxieneko kapitala?

Forma juridiko honetan ez da kapitalaren terminoa existitzen. 
Enpresaren ondarea beraren buruaren ondarearekin nahasten da. 
Finantza izaerako konpromisoa inbertsioen eta aurreikusitako fondo 
beharren araberakoa da (AFB). 

141. Zenbat bazkide?

Enpresa bakar batean ez dago bazkiderik, kapitalik ere ez baitago. 
Enpresari bakarra baizik ez da merkataritzaren eta elkarteen 
erregistroan erregistratzen.

142. Non egon behar du Pertsona Bakarraz osaturiko 
Enpresa (PBE)  baten egoitzak? 

Printzipioz pertsona bakarraz osatutako enpresaren helbide sozialak 
merkataritza lokal batean behar du. Hala eta guztiz ere, badago:  

- elkartea enpresariaren etxebizitzan helbideratzea elkartea 
sortzen denetik kontatzen hasita bi urteko epea gainditu gabe 
eta helbideratze horrekin batera lekuen kokalekuen aldaketarik 
gertatzen ez bada (enpresariak ezin izango du ez merkantziarik 
gorde ez eta bezeroei harrera eskaini ere) ;
Erne: aukera honen hautua eginez gero, enpresariak idatziz 
jakinarazi behar dio aldez aurretik (gutun ziurtatua jaso 
izanaren adierazpenarekin) akuran uzten dionari edo jabekideen 
komunitateko lehendakariari (akuran uzten duena baldin bada 
edo jabea bada) 1984ko abenduaren 21eko legeak ematen dion 
ahalmena erabiltzeko duen asmoa.
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- elkartea egoitza duen enpresa batean helbideratzea. Azken 
aukera honek betebehar batzuk bete behar ditu, bereziki honako 
hauek: lokalek zuzendaritza, administrazio edo enpresako zaintzaz 
arduratzen direnen organoek aldiro biltzeko egokituak egon behar 
dute, eta mantenuari, kontserbazioari eta liburuen, erregistroen 
eta dokumentuen kontsultari begira beharrezkoak diren zerbitzuak 
instalatuta behar ditu.
Jarduera guztia kanpoan garatuz gero eta merkataritza lokal bat 
ez izatera, badago enpresa etxebizitzan helbideratzea, baina 
legeak espresuki debekatzen du azken hau alokairu-kontratu 
baten erregimenean egotea. 

143. Zein dira Enpresen Formalitate Zentroko (EFZ) 
bitartekariak bideratu beharreko formalitateak?

Formalitate juridikoak
- Inskripzioa merkataritza eta elkarteen erregistroan.
- Deklarazioa edo adierazpena jarduera ekiten zaionetik kontatzen 
hasita aurreneko hamabostaldian egin behar da beranduenez.
- Erregistroko idazkariak, hasiera batean eta EFZko bitartekariak 
egindako eskaera jaso duenetik kontatzen hasita hurrengo bost 
lan egunetan, eskatutako inskripzioa eginen du, edo idatzizko 
jakinarazpen baten bidez jakinaraziko dio eskaera egileari zergatik 
baztertu den bere eskaera.
- Gastuak (insertion obligatoire au Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales dit “BODACC” izeneko iragarki zibilen eta 
merkataritza iragarkien Aldizkari Ofizialean nahitaez argitaratu 
beharra, inskripzioaren lau kopiaren igorketa) inskripzioa egiteko 
eskaera aurkezten den unean ordainduko dira, eta inskripzioa 
egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztuko dira. 
- “SIREN” izeneko identifikazio zenbaki bakarra jasotakoan, erregistroko 
idazkariak inskripzioaren lau kopia oso igorriko dizkio merkatariari.

Formalitate fiskalak
Egon badagoela adierazten duen agiria aurkeztu behar da (EFZko 
bitartekariak egiten du) enpresaren zuzendaritzaren esparruko zerga 
bilketarako bulegoan. 

Formalitate sozialak
Merkatarien gizarte babesaren erregimenaren afiliazioari dagozkio. 
Afiliazio hau EFZko bitartekariaren bidez egiten da honako erakunde 
hauen aurrean:

- URSSAF (familia prestazioak lortzeko);
- Gizarte Segurantza (caisse maladie régionale) gaixotasun-
amatasun aseguruari begira;
- ORGANIC-en bulego batean.

Langileak izatera, badira bete beharreko beste formalitate batzuk. 
Hona garrantzitsuenak:

- aurreneko kontratazioaren adierazpena lan ikuskaritzan;
- Gizarte Segurantzan (URSSAF) bere kargura soldatapekoak 
dituen enpresari gisa erregistratu 
- Afiliazioa ASSEDIC-en lanik ez duten langileei laguntza bereziak 
emateko erregimenean.

144. Zein dira EFZtik kanpora bete beharreko 
formalitateak?

Enpresa kudeatzeko ikastaroa egin behar duzu
Artisautza jarduera izatera, edo dispentsa bat eskatu beharko 
duzu lehendik egina edo Gipuzkoan egina duzula erakutsi baldin 
badezakezu. 
 
Beharreko baimenak eskatu behar dituzu
Jarduera helbide pertsonalean, higiezinaren jabearenean, 
jabekidearenean garatu nahi bada eta hura jatorriz etxebizitza 
izateko sortu aizan denean.

Beste kasuetan beste leku batera aldatzeko eskaera egin behar den 
pentsatu behar da. 
INPI erakundean egiaztatu egin behar da aukeratutako merkataritza 
izena ez duela inork ere erabiltzen, edo ez dagoela marka gisa 
erregistraturik.
Posta domeinu baten kontratazioa
Posta-helbideak aukera ematen dio pertsona bakarraz osatutako 
enpresari bere izenean iritsitako posta eta igorpenak jasotzeko. 
Formalitate hau ez da beharrezkoa jarduera merkatariaren izenean 
garatzen denean. 

Banku kontu bat ireki
Jarduerari ekin baino lehen, merkatariak banku kontu bat ireki behar 
du banku batean, kreditu bulego batean edo Postan.
Horretarako, K bis agiri bat eta berekin lan egiteko ahalmena duten 
pertsona bakoitzaren sinadura behar dira.

Komunikazio sistema bat instalatu
Aukerakoa da komunikazio sistema bat instalatzea.

Aukerako gizarte babes osagarri baten erregimenari atxiki
Erretiroari buruzko legezko erregimenak kudeatzen dituzten 
konpainiek proposatzen dituzte erregimen hauek, aseguru konpainiak 
eta mutualitateek. Erretiroaz gainera, aurreikuspen osagarriak eta 
langabezia asegurua estali ditzakete.

Enpresaren erantzukizun profesionala kontratatu behar duzu 
Zure jarduera edozein dela ere, erantzukizun aseguru bat kontratatu 
behar duzu, nahitaez, aseguru konpainia batekin. Aseguruen Elkarteen 
Federazio Frantziarrera jo dezakezu zeure jarduerak eskatzen duen 
babes mailari buruzko informazioa jasotzeko eta asegurua non egin 
behar duzun jakiteko. 

Erretreta-sari Osagarria jasotzeko Mutua batean afiliatu 
behar duzu 
Enpresa erregistroan matrikulatu ondorengo hiru hilabeteko epean 
nahitaez afiliatu behar duzu soldatapekoen erretreta-saria jasotzeko 
Mutua batera (ARRCO). Epe hori gaindituta Lanbide arteko Mutua 
bat ezartzen zaio enpresari. 

145.  Zer zerga status mota? 

Pertsona bakarraz osatutako enpresan soilik pertsona horrenak dira 
lortutako emaitzak. Hau da, enpresariak lortutako irabaziak zuzenean 
bere zerga adierazpenera igarotzen dira industria eta merkataritza 
irabaziak (IMI) balira bezala eta, bururatutako negozioaren 
bolumenaren arabera (enpresa txikia, erraztua, erraztu arrunta) .
Zerga izaerako ondorioetarako, eta elkartearen kotizazioak ez bezala, 
enpresariak beretzat gordetzen duen saria ez da irabazietatik kendu 
beharreko gastutzat hartuko.
Bestalde, eta zergapetze bikoitza saihesteko xedean Frantziak eta 
Espainiak izenpetu zuten Hitzarmenaren 7. artikuluan xedaturikoari 
jarraiki, enpresari bakarraren irabaziak bizi den herrialdean 
zergapetuko dira, baina baita bere jarduera garatzen duen herrialdean 
ere establezimendu egonkor bat baldin badu. Gero zuzenduko da 
zergapetze bikoitza Hitzarmena beraren 24. artikuluak eskaintzen dituen 
mekanismo mugatuekin. Eta kontu hau oso garrantzitsua da mugaz 
gaindiko enpresariak elkartearen aldeko hautua egiteko orduan. 

146. Zein dira enpresari bakarraren ahalmenak eta 
betebeharrak?

Enpresari bakarrak ahal guztiak dauzka bere jarduera garatzeko 
beharrezkoak dituen urratsak egiteko. Kontabilitate izaerako 
betebeharrak baizik ez ditu (kontabilitate liburu batzuk eduki behar 
ditu). 
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Eguneroko liburua
Liburu honetan jasotzen dira eguneroko eragiketa guztiak, enpresaren 
ondarea ukitzen duten mugimendu guztiak. Kontabilitate erregistroak 
mugimendua justifikatzen duten erreferentziaren zenbakia jaso behar 
dute, eta azken hauek ere kontserbatu egin behar dira..

Liburu handia
Liburu honetara eramaten dira eguneroko liburuaren eskriturak, 
merkatariaren kontabilitate planaren arabera banatuak.

Inbentario liburua
Urteroko elementu aktibo eta pasibo guztien inbentarioa jasotzen 
duen liburua, elementu guztien balioa, kopurua eta datak zehazturik. 
Liburu honek aurrekontuko artikulu guztiak justifikatu behar ditu.
Erne: jarduera batzuek liburu bereziak edukitzea eskatzen dute (arma 
merkatariak, antigoaleko tresnen merkatariak).
Liburu hauek, eskuarki, zenbaki bat eramaten dute, eta erabili baino 
lehen izenpetu egin behar dira udaletxean edo polizia polizia-etxean 
(ikus araututako jardueren fitxak).

147. Zein dira enpresari bakarraren erantzukizunak?

Pertsona bakarraz osatutako enpresan ez da bereizketarik egiten 
lanbidearen ondarearen (jarduera profesionala garatzeko ondasunak) 
eta ondare pribatuaren (enpresari bakarraren jabetzak) artean. 
Honenbestez, enpresari bakarra erantzule bakarra eta mugagabea 
da bere lanbide jardueraren ondorioz zor daitezkeen zorren aurrean. 
Enpresari bakarraren ezkontidea ez dadin enpresaren zorren aurreko 
erantzuletzat har, ondasunen banaketa aurreikusten duen ezkontza 
kontratu bat egitea gomendatzen da. 
Oharra: eragiketa garrantzitsuetan (adibidea: kreditu bat irekitzea, 
fidantza bat ezartzea), zordunek sarri askotan eskatzen dute ezkontide 
bien sinadura; halatan, konprometiturik geratzen dira ondare biak. 
Dibortzioen kasuetan, eta 2005eko uztailaren 13tik aurrera, enpresa 
kontserbatu duen ezkontidearen kontura geratzen dira solidarioki 
metatutako zorrak.
 

148. Zein elkarte estatutu  mota?

Enpresari bakarra langile autonomoen gizarte babesaren mende 
dago.
Lan sarreren oinarriaren arabera kotizatu behar du. Sarrera horiek  
errentaren gaineko zerga kalkulatzean hartzen dira aintzat (aurreko 
urteko irabazien emaitza), eta aukerako gizarte kotizazio gehigarriei 
begira onartutako dedukzioa aplikatuko zaio. 
Lan errenta fiskaletik kendutako nahitaezko gizarte kotizazioak ez 
dira kotizazio oinarrira itzultzen.
Hala eta guztiz ere, aurreneko bi urteetan, kuota edo forfait jakin 
baten arabera kalkulatzen da kotizazio hau, lortutako errenta aintzat 
hartu gabe.
Eta emaitza defizitarioa denetan ere, enpresariak gutxieneko kuota 
bat ordaindu beharko du.
Erne: enpresari bakarra ezin lan kontratu baten bidez egon daiteke 
bere enpresarekin lotuta.

149. Zein dira ohiko motibazioak?

Arlo juridikoan 
Enpresari bakarra ustiatzen duen komertzioaren fondoaren jabe 
da, hau da, era askotako elementuen jabe da: bezeroak, errenta 
eskubidea, materiala, izakinak, marka, patentea, lizentzia,... 
Elementu hauek guztiak dira bere lanaren ondare. Enpresaria bere 
konpromisoen erantzule mugagabea da, bere ondasun guztiek 
erantzun behar du, hala behar badu. 

Osatutako elkarte bat, berau sortzen duten bazkideen aparteko 
entitate bat da, eta bere ondareaz hornitzen da. EME edo EA baten 
zorrek ezin bazkideen ondareak uki ditzakete.
Praktikan, ordea, arindu egiten da erantzukizuna mugatzeko printzipio 
hau: banku arduradunak, gehienetan, gerentearen konpromiso 
pertsonala eskatu ohi du kapital txikiko EME bati mailegu bat uzteko 
orduan. 

Arlo ekonomikoan 
Enpresaren garapenak inbertitutako kapitalen eta banku kredituen 
emendatzea eskatzen du.
Aitzitik, elkartearen egiturak aukera ematen du maileguak inbertsio 
egile pribatuen ekarpenekin osatzeko. Era berean, enpresak elkarri 
hurbiltzeko eta enpresen arteko aliantzak egiteko aukera ematen 
du marko honek, elkarrekin eskumendeko enpresak sortzeko eta 
partaidetzak emendatzeko.  

Arlo fiskalean
Pertsona bakarraz osatutako enpresak ez du autonomia fiskalik. 
Lortzen diren irabaziak enpresariaren beste errentei gehitzen zaizkie, 
eta industria eta merkataritza irabaziekin batera kontabilizatzen dira 
errentaren gaineko zergan. Pertsona bakarraz osatutako enpresako 
buruak zerga ordaindu behar du baita diruzaintza ziurtatzeko edo 
inbertsio bat finantzatzeko adina irabazi lortu ez duenean ere. 
Halatan, pertsona bakarraz osatutako enpresaren auto-finantzaketari 
begira eragozpen bat da errentaren gaineko zergaren gehikortasuna.

Transmisioaren arloan
Ustiatzailea zendu egiten den kasuetan, pertsona bakarraz 
osatutako enpresa geldi geratzeko arriskuan egoten da; oinordekoek 
oinordekotza eskubideak ordaindu behar dituzte, suspentsoan dauden 
emaitzei eta ezkutuko gainbalioei dagokien errentaren gaineko 
zerga. Enpresa, zatitu gabe, oinordekoena da, eta hauek agintzeko 
eskubidea eman behar diote bati familiaren negozioa kudeatu dezan. 
Elkartea hirugarrengoei edo seme-alabei transmititzeko ongien 
egokitzen den tresna da, eta banaketak eta metaketak baimentzen 
ditu enpresa betikoz iraun dezan. 

150. Nola hartu pertsona bakarraz osaturiko enpresa 
Elkarteen Zergaren mendeko elkarte bihurtzeko 

erabakia?

Enpresari bakarrak bere egoera pertsonala, bere ondarea eta bere 
familiaren egoera aztertu behar ditu:
- Zifrak eskuan, zeure enpresak irabaziak sortzeko duen gaitasuna 
aztertu beharko duzu, Errentaren gaineko Zergaren izaera progresiboak 
Elkarteen gaineko Zergaren erregimeneko elkarte bati legokiokeena 
baino zerga-kostu handiagoa edukitzea eragin baitezake. 
- Gizarte Segurantzaren erregimenen eta euren kostuaren aurrean 
enpresariak duen egoera aztertu beharko duzu. Era berean, aintzat 
hartu behar da elkarteko zuzendariaren estatutua: gerentea, 
lehendakaria, zuzendari nagusia, etab.

151. Frantziako forma juridikoen laburpen koadroa
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FRANTZIAKO FORMA JURIDIKOEN LABURPEN KOADROAK. FORMA JURIDIKOAK I

NORTASUNA MOTA IZENA ERAKETA BAZKIDE KOPURUA
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Enpresa indibiduala

Lanbide liberalak diren aldetik, ez dago 
bereizkuntzarik egiterik: ez da, beraz, enpresaren 
izena jabearen izenetik bereizten. Merkatariek 
eta artisauek (gremioetako autonomoek) izen 
komertzial bat erabil dezakete (egiazko izena 
identifikatuz betiere), eta izen hori guztiz 
asmatua edo enpresaren jarduerarekin lotua 
izan daiteke. Zuhurtziak erakusten du lehenago 
INPI delakoan (Institut national de la propriété 
industrielle, “Industria Jabegoaren Institutu 
Nazionala) kontsultatu behar dela, aukeraturiko 
izena erabili gabe dagoela egiaztatzeko. Era 
berean, markaren erregistroa bideratu ahal 
izango da INPIaren aurrean. 

- Jarduera arautua dagoen ikusi
- Lehen bisitaldia CFE delakoan (Centre 
  de Formalités des Entreprises, “Enpresen 
  Formalitateen Zentroa)
- CFE gehienek egun aukera ematen dute 
  inskripzio-kudeaketa guztiak interneten 
  bidez egiteko, inora joan behar izan gabe. 
- CFE-NET web orrira atxikiriko zentroak        
dira. 

- Prestakuntza ikastaroa instalaziorako 
  (gremioetako autonomoek)
- Lokal bat bilatu
- Izen bat hautatu
- Enpresa erregistroan inskribatu

Enpresari bakarra
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Erantzukizun 
mugatuko 
enpresa 
pertsona 

bakarra (EURL)

Enpresaren izenari bazkide baten edo batzuen 
izena gehitu dakizkioke, aurrean edo ondoan 
«société à responsabilité limitée», «Société 
anonyme», «société par actions simplifiée» 
izen-ereduak, edo «SARL», «SA» edo «SAS» 
laburdurak ageriz hurrenez hurren, eta 
elkartearen kapitalaren adierazpenarekin. 
Nahasterik izan ez dadin, akziodun fundatzaileek 
INPI (Institut national de la propriété industrielle) 
erakundean egiaztatuko dute aukeratutako izena 
ez dela beste enpresa batek erabiltzen   ari eta 
ez dela izenaren erregistroaren xede. Ekintza 
honek, aukerazkoa baina oso gomendagarria, 
arazo asko saihestu dezake aurrerago.

- Jarduera arautua dagoen ikusi
- Lehen bisitaldia CFE delakoan (Centre 
  de Formalités des Entreprises, “Enpresak 
  sortzeko formalitateen Zentroa)
- Prestakuntza ikastaroa instalaziorako 
  (gremioetako autonomoek)
- Elkartea helbideratu
- Elkartearen izena hautatu
- Estatutuak erredaktatu
- Gerente bat aukeratu
- Osatzen den elkartearen izenean edo 
haren kontura bururatutako jardueren 
egoeraren adierazpena 

- Eratzen ari den elkartearen izenean edo 
  kontura eginiko jarduerak akta batean 
  zehaztu
- Elkartearen kapitalerako dirutan eginiko 
  ekarpenak kontu blokeatu batean sartu. 
- Estatutuen erregistroa, sinatu ondoko 
  hilabeteko epean.
- Eraketaren iragarkia iragarki legalen 
  aldizkari ofizial batean argitaratu
- Txosten osoa CFEan utzi. 

Bazkide bakarra

Erantzukizun 
mugatuko 

elkartea (SARL)
2 bazkide gutxienez 
– 100 gehienez

Elkarte 
Anonimoa

- Jarduera arautua dagoen ikusi
- Lehen bisitaldia CFE delakoan (Centre 
  de Formalités des Entreprises, “Enpresak 
  sortzeko formalitateen Zentroa)
- Prestakuntza ikastaroa instalaziorako 
  (gremioetako autonomoek)
- Elkartea helbideratu
- Elkartearen izena hautatu
- Estatutuak erredaktatu
- Buruzagiak izendatu 
- Kontuen komisarioak izendatu
- Eratzen ari den elkartearen izenean edo 
  kontura eginiko jarduerak akta batean 
  zehaztu
- Elkartearen kapitalerako dirutan eginiko 
  ekarpenak kontu blokeatu batean sartu. 
- Estatutuen erregistroa, sinatu ondoko 
  hilabeteko epean.
- Eraketaren iragarkia iragarki legalen 
  aldizkari ofizial batean argitaratu
- Espediente osoa CFE erakundean utzi edo 
  interneten bidez igorri CFE-NET 
programari atxikita badago. 

7 bazkide gutxienez 
– 50 gehienez

Akzio 
Sinplifikatuen 

bidezko 
Elkartea

(SAS)

bazkide bat gutxienez 
– ez dago mugarik

Izen 
Kolektiboko 

Elkartea (SNC)

“Société en nom collectif” edo S.E.N.C. 
laburdura eramana behar du elkartearen izenak.

bi bazkide gutxienez 
– ez dago mugarik

Akzioen 
bidezko Elkarte
Komanditarioa

Elkartearen izena eta ez elkarteko bazkideen 
izena: elkarteko bazkide komanditario baten 
izena ezin da elkartearen izenean azaldu. Izena 
subjektiboa baldin bada, (eta ez soilik “SComA”), 
komandita bazkideen (edo soilik bazkide baten) 
izenak adierazi daitezke izenean, izen horiek 
berez osatzen ez badute elkartearen izena eta 
bazkide kolektiboenak nahitaez agertzen badira. 
Eta hori oso garrantzitsua da  komandita bazkide 
baten izena elkartearen izenean agertuz gero, 
hura izango delako, bazkide kolektiboak bezala, 
hirugarrengoen aurrean erantzungo duena. 

Bazkide batek galdu egiten badu kolektibo 
izateko baldintza, nahitaez aldatu behar da, 
derrigor, elkartearen izena.

Gutxienez 4 bazkide behar 
dira, bi motatakoak: 
- kolektiboak  (bat 
gutxienez), elkartearen 
galeren aurrean zuzenean 
erantzungo dutenak eta
- komandita bazkideak 
(erantzukizun 
mugatuarekin).
Bazkide bat etab 
era komandita eta 
komanditaren mendeko 
izan daiteke.

Elkarte 
Komanditario

Bakuna

2 bazkide gutxienez, 
kolektiboa bata eta 
komanditarioa bestea
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FRANTZIAKO FORMA JURIDIKOEN LABURPEN KOADROAK. FORMA JURIDIKOAK II

NORTASUNA MOTA EKARPENAK ERANTZUKIZUNA KAPITALA
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Enpresa indibiduala Alderdi juridikoan, bat eta bera dira zure ondare 
profesionala eta ondare pribatua

Zuzendariarena: enpresaburuaren 
erantzukizun zibila eta penala
Bazkideena: guztizkoa eta mugagabea 
ondasun pertsonalen gainean
Norberaren etxebizitza ezin behitua izateko 
adierazpena egiteko aukera.

Elkartearen 
kapitalaren 
noziorik ere ez
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Erantzukizun 
mugatuko

enpresa pertsona 
bakarra (EURL)

Dirutan edo espeziatan egin daitezke ekarpenak. 

Dirutan egiten diren ekarpenen gutxienez 
bostena elkartea osatzeko unean aurreratuko da. 

Bost urteko epea dago ekarpena guztiz egiteko. 

Zuzendariena: gerentea da bere gestio-
hutsen, estatutu-hausteen eta lege-
xedapenen hausteen erantzulea.
Norberaren etxebizitza ezin behitua izateko 
adierazpena egiteko aukera.
Bazkideena: bazkide bakarra da eta 
erantzukizuna eginiko ekarpenera mugatzen 
da.

Ez da gutxieneko 
kapital bat 
eskatzen.
Nahikoa da euro 
1. Ezarritako 
aske geratzeko 
baldintzen mende 
gerantzen da

Erantzukizun 
mugatuko 

elkartea (SARL)

Dirutan edo espeziatan egin daitezke ekarpenak.       
Dirutan egiten diren ekarpenen gutxienez 
bostena elkartea osatzeko unean aurreratuko da. 
    
Bost urteko epea dago ekarpena guztiz egiteko.  
Onartu ere egiten dira industria-ekarpenak 
kapitala askatzeko unean kontuan hartzen ez 
badira ere. 

Gerenteena: Gerenteak dira herenei eta 
bazkideei buruz eginiko gestio-hutsen 
erantzule. Erantzukizun hori ekarpenetik 
ondasun pertsonaletara igaro daiteke.
Norberaren etxebizitza ezin behitua izateko 
adierazpena egiteko aukera. 
Bazkideena: ekarpenetara mugatua

Ez da gutxieneko 
kapital bat 
eskatzen.

Elkarte
Anonimoa

   Kapitala akzioetan banatzen dira, eta denak 
   banatu behar dira.

   Espezietan egiten diren ekarpenetarako komisario 
   bat izendatzen da. Honek ekarpenen balioa 
   kalkulatu eta txostena elkartean bertan utzi behar 
   du elkartearen estatutuak izenpetu baino hiru 
   egun lehenago bederen.

   Ez dira industria-ekarpenak onartzen.

Zuzendariena: zuzendariaren edo 
zuzendarien erantzukizun zibila eta penala.
Bazkideena: ekarpenetara mugatua, 
gestioan hutsak egin dituztenean edo nork 
bere aldetik bermeren bat zehaztu duenean 
izan ezik.

37.000 euro 
gutxienez.
Gutxieneko 
kapitala125.000 
eurokoa da 
aurrezki publikoen 
kasuan.

Akzio 
Sinplifikatuen 

bidezko Elkartea
(SAS)

   Enpresa mota honek (SAS) ezin du aurrezkirako 
   dei publikorik egin.

Zuzendariena: zuzendariaren edo 
zuzendarien erantzukizun zibila eta penala.
Bazkideena: ekarpenetara mugatua, 
gestioan hutsak egin dituztenean edo nork 
bere aldetik bermeren bat zehaztu duenean 
izan ezik.

37.000 euro 
gutxienez

Izen Kolektiboko 
Elkartea (SNC)

   Dirutan, industrian edo espeziatan egiten dira 
    ekarpenak, eta guztiz edo zati batean egiten dira 
    elkartea eratzekoan. 

Zuzendariena: zuzendariaren edo 
zuzendarien erantzukizun zibila eta penala.
Bazkideena: erantzule dira denak 
mugagabean, beren ondasun pertsonalez, 
eta solidarioki.
Norberaren etxebizitza ezin behitua izateko 
adierazpena egiteko aukera.

Ez dago 
derrigorrezko
gutxienekorik

Akzioen bidezko 
Elkarte

Komanditarioa

Dirutan eta espeziatan egin daitezke ekarpenak. 
Industria-ekarpenak ere egin daitezke, baina 
kolektiboek bakarrik.

Akzio guztiak harpidetu behar dira.

Kolektiboak: erantzukizun mugagabea 
eta solidarioa. Elkarteak haien kontra 
joka dezake, deuseztatu eta gero, galerak 
ordainarazteko.
Norberaren etxebizitza ezin behitua izateko 
adierazpena egiteko aukera.
Komanditarioak: ekarpenetara mugaturiko 
erantzukizuna.

37.000 euro 
gutxienez

Elkarte 
Komanditario

Bakuna

Dirutan eta espeziatan egin daitezke ekarpenak. 
Industria-ekarpenak ere egin daitezke, baina
kolektiboek bakarrik. Espezietan egiten diren 
ekarpenetarako komisario bat izendatzen da. 
Honek ekarpenen balioa kalkulatu eta txostena 
elkartean bertan utzi behar du elkartearen  
estatutuak izenpetu baino hiru egun lehenago 
bederen.

Ez dira kapital-akzio guztiak harpidetu 
behar elkartea eratuko denerako. Estatutuek 
aurreikusi ahal izango dute akzioak elkartearen 
beharren arabera harpidetzeko aukera. 

Kolektiboak: erantzukizun mugagabea eta 
solidarioa (merkatarien nortasuna dute).  
Komanditarioak: ekarpenetara mugaturiko 
erantzukizuna.
Zaintza Kontseiluko kideak:
Erantzukizun zibila eta penala, elkarteen 
zuzenbidearen aurkako lege-hausteengatik.

Ez dago 
derrigorrezko
gutxienekorik
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FRANTZIAKO FORMA JURIDIKOEN LABURPEN KOADROAK. FORMA JURIDIKOAK III

NORTASUNA MOTA GIZARTE ERREGIMENA FISKALITATEA OHARRAK

PERTSONA 
FISIKOAK Enpresa indibiduala • Soldatapeko ez direnen erregimena Errentaren gaineko Zerga

Enpresa indibiduala da egungo 
forma juridiko erabiliena. Enpresa 
parkearen %60 hartzen zituen 
2001eko urtarrilaren 1ean. 
Gomendatzekoa da jardueraren 
arriskuak garrantzitsuak ez direnean 
eta inbertsioak txikiak direnean.
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Erantzukizun 
mugatuko enpresa 
pertsona bakarra 

(EURL)

• Gerentea bazkide bakarra denean: 
    soldatapeko ez direnen erregimena
• Gerente hirugarren bat denean: 
    soldatapekoen antzera

Errentaren gaineko Zerga

Enpresari indibidualei (gremioetako 
autonomoei bereziki) beren enpresa 
elkarte gisa ustiatzeko aukera izan 
dezaten sortu zen enpresa mota 
hau. Bakarrik segituko duten arren, 
erantzukizun mugatua izango da 
haiena.

Erantzukizun 
mugatuko elkartea 

(SARL)

• Gerenteren partea erdia edo erditik 
    beherakoa da: soldatapekoen antzera
• Gerentearen partea erditik gorakoa da:
    soldatapeko ez direnen erregimena

Elkarteen gaineko Zerga

Frantziako elkarte mota hedatuena 
da SARL delakoa.
Haren ezaugarri garrantzitsuena da 
bazkideen erantzukizun mugatua. 
Egoera askotan moldatzen eta 
egokitzen da, horregatik deitzen zaio 
elkarte komodina.

Elkarte Anonimoa

• Lehendakaria: soldatapekoen antze-ko 
    erregimena du, hau da, gizarte seguran-
    tzako erregimen eta soldatapekoen 
    erretretarako eskubidea du, zuzendari 
    lanetan ari de aldetik, zeinahi ere den 
    elkartean duen akzio-kopurua.
• Ordaintzen ez diren beste administrariak. 
    Ez daude soldatapekoen erregimenean, ez 
    eta soldatapeko ez direnen erregimenean 
    ere.

Elkarteen gaineko Zerga

Kapitalen elkartea bera da Elkarte 
anonimoa (S.A.). Agian elkar 
ezagutzen ez duten pertsonak elkar 
ditzake; haien partaidetza enpresan 
inbertituriko kapitaletan oinarritzen 
da. Proiektu handi garrantzitsuen 
enpresa mota da hau. 

Akzio 
Sinplifikatuen 

bidezko Elkartea
(SAS)

• Elkarte Anonimoko lehendakariarena: 
    soldatapekoen antzeko erregimena. 
    soldatapekoen antzeko erregimena du, 
    hau da, gizarte segurantzako erregimen 
    eta soldatapekoen erretretarako 
    eskubidea du, zuzendari lanetan ari de 
    aldetik, zeinahi ere den elkartean duen 
    akzio-kopurua.
    Bestalde, lehendakari-jarduerarekin 
    batean, lan-kontratu bat sina dezake 
    beste funtzio tekniko batzuei begira. 

Elkarteen gaineko Zerga

Ezaugarri nagusiak: malgutasun 
handia jardueran eta, bazkideen 
aldetik, elkarteko sarrera eta irteera 
baldintzak estatuetan zehazteko 
aukera.

Izen Kolektiboko 
Elkartea (SNC)

• Soldatapeko ez direnen erregimenean 
    daude (gutxieneko kuotak).
• Erregimen osagarri bat kotizatu ahal 
    izango dute (zahartzaro, ezintasun, 
    heriotza eta erretreta osagarrirako 
    asegurua)
• Ez dute langabezi asegururako 
    eskubiderik. Aseguru pertsonala egin 
    behar dute horretarako.

Ez dago elkartearen 
gaineko zergarik. Bazkide 
bakoitzak erantzun behar 
du, jaso dituen etekinen 
arabera, errentaren 
gaineko zergan, BIC mailan 
(Bénéfice Industriel et 
Commercial, “Industria eta 
Merkataritza Etekina).

Egitura hau egokia da batez ere 
elkarte itxi bat, hau da, bazkideak 
guztiz ezagunak eta konfiantza 
osokoak  izango dituen elkartea 
sortu nahi duten pertsonentzat. 
Elkartearen parteak ezin dira 
besteren eskuetan utzi, bazkideek 
hori egitea aho batez erabakitzen 
ez badute.

Akzioen bidezko 
Elkarte

Komanditarioa

• Gerente bazkide kolektiboa: langile 
    autonomoen erregimena (soldatapeko ez 
    direnen erregimena).
• Gerente ez bazkidea: soldatapeko 
    zuzendarien erregimena (soldatapekoen 
    antzera).
• Kolektiboa: soldatapeko ez direnen 
    erregimena.
• Komanditarioa: ez zaio ordaintzen 
    eta, beraz, ez da, printzipioz, inongo 
    erregimenetan.

Akzioen bidezko Elkarte
Komanditarioa (SCA) 
elkarteen gaineko 
zergapean dago, bazkide 
kolektiboen etekinen 
kasuan.

Egitura hau egokiro moldatzen da 
egungo errealitate ekonomikora:
- OPAren aurkako arma bat da, 
burtsan ari diren elkarteen kasuan.
- bi pertsona motaren interesak 
hartzen ditu aintzat aldi berean: 
alde batean daude etekina baino 
nahi ez dutenak (“Komanditarioak”), 
eta oroz lehen elkartea kudeatu nahi 
dutenak (“Kolektiboak”).

Elkarte 
Komanditario

Bakuna

• Bazkide kolektiboak: soldatapeko ez 
    direnen erregimena

• Bazkide komanditarioak: elkarteko 
    soldatapekoak izan daitezke funtzio 
    tekniko batzuei begira.

Bazkide kolektiboak 
errentaren gaineko 
zergaren pean daude, 
elkartean dituzten 
eskubideekiko etekin 
sozialen aldetik (etekin 
horiek banatu direnean eta 
ez direnean).
Komanditarioen etekinak 
elkarteen gaineko zergaren 
pean daude, bai eta 
bestela zerga horren pean 
ez daudenean ere.

Elkarte Komanditario Bakuna (SCS) 
elkarte mota gutxi erabilia da. 
Izan ere, handia da Kolektiboen 
erantzukizun mugagabe solidario 
horrek sorrarazten duen beldurra. 
Baina gaizki ezagutzen dira behar 
bada egitura honen malgutasunak, 
bere baitan bi bazkide mota izanik 
ere,  eskaintzen dituen abantailak. 
Hari esker, merkatari bihurtu gabe 
har dezakete parte pertsona batzuek 
(komanditarioek) enpresa komertzial 
baten garapenean. 
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4.2.1.- ERANTZUKIZUN MUGATUKO ENPRESA PERTSONA 
BAKARRA (EMEPB)

Hedadura apaleko forma juridiko bat da (gutxi gora-behera enpresen 
%2). EMEPB EMEAren forma juridiko eratorri bat da, izan ere, 
funtzionatzeko orduan azken horren forma egiten du bere baina 
bazkide bakar bati egokiturik. 
Hedadura apalekoa izan arren, EMEPB bat hainbat abantaila 
eskaintzen dituen forma juridikoa da: 

• pertsona bati elkarte bat osatzeko aukera ematen dio bazkide 
gehiago behar izan gabe; 
• mugatu egiten du bazkide bakarraren erantzukizuna; 
• elkarte bat gutxieneko kapital batekin sortzeko aukera ematen du; 
• EME bihurtzeko erraztasunak eskaintzen ditu; 
• Errentaren gaineko zerga edo bestela elkartearen gaineko zerga 
ordaintzeko hautua egiteko aukera ematen dizu, baina behin erabakia 
hartuta ezin duzu atzera egin, zerga mota bat aukeratuz gero eredu 
horrekin jarraituko duzu.
 
Ez da gutxieneko kapitala behar enpresa sortzeko, nahikoa da 
euro bat. Kapital soziala diruzko ekarpenekin edo/eta espezietan 
(materiala, patentea…) osatu daiteke. Ekarpena dirutan egiten 
denean, bakarrik dirutan, badago hasieran soilik bostena jartzea eta 
gainerakoa bost urteko epean jartzea, dena batera edo zatika. Dirutan 
egiten diren ekarpenen balioa aditu batek, commissaire aux apports 
deituak, egiaztatuko du. Aditu hori bazkide bakarrak izendatuko du, 
ondoko hiru baldintza hauek betetzen ez badira:  

• Bazkideek aipatutako kontu hartzailea ez izendatzeko erabakia aho 
batez hartzen bada.  
• Diruzko ekarpen bakoitzaren balioa 7.500 euroko kopurura iristen 
ez bada.
• Ekarpenen batura kapital sozialaren erdira iristen ez bada. 

Senar-emazteen ondasunen ekarpena egiten duen ezkontideak 
nahitaez eman behar dio horren berri bere ezkontideari, eta 
estatutuetan islatuta geratu behar du (bestela, ekarpena bertan 
behera uztea eska lezake beste ezkontideak auzitegiaren aurrean). 
Merkataritza eta higiezinen arloan ere nahitaezkoa da ezkontideen 
arteko akordioa. 

152. Zein dira enpresa bazkide bihurtzeko funtsezko 
baldintzak?

EMEPB bateko bazkide izateko ez dira merkataria izateko eskatzen 
diren baldintzak bete behar.

Gaitasuna
Honako hauek izan daitezke EMEPB bateko bazkide:
- Adin txikiko pertsona, emantzipatua baldin bada;
- Adin txikiko pertsona emantzipatu gabea (bere tutorearen 
oniritziarekin) ;
- Legeak babestutako adin nagusiko pertsona bat (adin txikiko nahiz 
nagusikoen gaineko ardura, ezgaituen babesa) ;
- Atzerritarra (ez zaio atzerriko merkataritza lizentzia eskatuko) ;
- Pertsona juridiko bat (azterketa medikuetarako laborategi baten 
ustiakuntza helburu duten EMEPB-ak izan ezik, eta EA eta EMEaren 
arteko partaidetzen arautegia muga izanik).
Pertsona batek eta berak EMEPB bat baino gehiago osa ditzake, 
baina EMEPB bat ezin izan daiteke hainbat EMEPB elkarteetako 
bazkide bakarra izan. 
Elkartearen kontura garatzen da jarduera ekonomikoa, pertsona 
bakarreko enpresan ez bezala, azken honetan pertsona fisikoa baita 
enpresa jarduera bere izenean eta bere kabuz garatzen duena.

153. Zein dira enpresa bazkide bihurtzeko formazko 
baldintzak?

EMEPB bateko bazkide bakarra izateko, elkarteari diruzko ekarpen 
bat egin behar dio elkarteari pertsona fisiko edo moralak, nahikoa da 
euro bat. Ordainetan, partizipazioa izango du elkartean. 

154.  Nola osatzen da elkarteari egin beharreko 
ekarpena?

Ekarpena dirutan edo/eta gaietan (materiala, higiezina, merkataritza 
fondoak...) egin daiteke. Eskuarki, jabearen ondasunaren 
transferentzia bat egiten da elkartearen alde, baina badira beste 
ekarpen batzuk era berean baliatu daitezkeenak; elkarteari akuran 
utzitako ondasunak, elkartean partaidetzak izatearen truke. 

155. Zein dira EMEPB bat osatzeko eduki beharreko 
funtsezko baldintzak?

 
Zer kapitala? 

Ez dago gutxieneko kapitala aurreratu beharrik. Elkartearen kapitala 
finkoa izan daiteke edo aldakorra. Bazkide bakarrak egindako 
ekarpenen multzoak osatzen du. 
Oharra: EMEPB baten forma edozein dela ere, tradizionala edo 
kapital aldakorrekoa, dirutan eginiko ekarpenen bostena atera 
behar dira gutxienez. Gainerako ekarpena bost urteko epean atera 
ahal izango da, elkarteak erregistroan izena eman zuen egunetik 
kontatzen hasita. Sortutako kapital aldakorreko EMEPB-ek bost 
urteko epea dute xedapen honen baldintza hau betetzeko, Ekonomia 
Araudi Berriei buruzko 2001eko maiatzaren 16ko legea argitara eman 
zenetik kontatzen hasita. Kapital soziala guztiz aurreratu behar da 
elkartearen parte berriak harpidetzan ipini baino lehen, bestela 
baliorik gabe gera daitezke harpidetza berriak. 
Kapital sozialak hirugarrengoentzako dokumentu guztietan azaldu 
behar du. 

Erne: Gaietan egindako ekarpen batek 7.500 euroko kopurua 
gainditzen baldin badu edo gaietan egindako ekarpenen multzoak 
elkartearen kapitalaren erdia gainditzen baldin badu, bazkide 
bakarrak peritu bati dei egin beharko dio, jarritako ondasunaren 
balioa neurtu dezan (aukeratutako perituak gorteak eta auzitegiak 
xede horretan osatutako zerrendan inskribatuta egon behar du).  

Zenbat bazkide?

EMEPB bat bazkide bakar batez osatzen da, pertsona fisiko edo 
juridikoa (salbuetsitako elkarteak, beti, beste EMEPB batenak).
Pertsona hau, aldi berean, elkarteko gerentea izan daiteke (bazkidea 
pertsona juridikoa den kasuetan izan ezik). 

156. Non egokitu behar da EMEPB baten egoitza soziala? 

Nolanahi ere, badago:
- elkartea enpresariaren etxebizitzan helbideratzea, noiznahi 
arte, legezko xedapenen batek edo alokairuaren kontratuaren 
klausularen batek debekatzen ez badu. 
Gisa horretako mugaren bat izanez gero, badago elkartea legezko 
ordezkariaren etxebizitzan helbideratzea, gehienez ere bost 
urteko epean. 

Erne: aukera honen hautua eginez gero, enpresariak idatziz 
jakinarazi behar dio aldez aurretik (gutun ziurtatua jaso 
izanaren adierazpenarekin) akuran uzten dionari edo jabekideen 
komunitateko lehendakariari (akuran uzten duena baldin bada 
edo jabea bada) 1984ko abenduaren 21eko legeak ematen dion 
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ahalmena erabiltzeko duen asmoa. 2005eko abuztura arte ez 
bezala, egun EMEPB bateko gerenteak badauka enpresaren 
helbidea beste leku batera eramatea, nahiz eta haren erabilera 
legezko xedapen batek edo jabekidetza edo alokairu kontraturen 
batek mugatuta egon, eta bere enpresa bere etxebizitzan 
helbideratzeko legeak ematen dion eskubidea baliatzen jarraitu 
dezake bost urtez. Hau da, elkarte baten bizitzaren aurreneko bost 
urteetan gerenteak, modu batera edo bestera, bere etxebizitzan 
helbideratu ahal izango du. (Jaso izana adierazten duen gutun 
ziurtatua igorri behar zaio errentariari edo egoísta berriko 
jabekideen komunitateko lehendakariari, Code de Commerce 
araudiaren 123-11-1 artikuluari, 2005eko Abuztuaren 4ko Legeak 
aldatutakoari, jarraiki. 

- elkartea egoitza duen enpresa batean helbideratzea. Azken 
aukera honek betebehar batzuk bete behar ditu, bereziki honako 
hauek: lokalek zuzendaritza, administrazio edo enpresako zaintzaz 
arduratzen direnen organoek aldiro biltzeko egokituak egon behar 
dute, eta mantenuari, kontserbazioari eta liburuen, erregistroen 
eta dokumentuen kontsultari begira beharrezkoak diren zerbitzuak 
instalatuta behar ditu.

157. Zein izan behar du EMEPB baten jarduera?

EMEPB bat komertziala da bere forman helburua, zibila edo 
komertziala, edozein dela ere.

158. Ba al da debekatutako jarduerarik?

Bai, jarduera batzuk ezin garatu daitezke EMEPB baten bidez: aseguru 
enpresak, burtsan kotizatzen duten enpresak, aurrezki enpresak, 
kreditu enpresak, inbertsio elkarteak, kirol elkarteak. 
Bestalde, higiezinak kudeatzeko elkarteak nahitaez bideratu behar 
dira EMEA edo EMEPB baten formarekin.

159. Zein baldintza formal bete behar dira? Estatutuak

EMEPB baten estatutuak idatziz aurkeztu behar dira nahitaez. 
Notario baten partaidetza nahitaezkoa da kapitala, erabat edo 
osorik, hipotekapean dauden ondasunen (higiezinak...) bidez osatuta 
baldin badago. Hipotesi horretatik kanpora, agiria kontratu pribatu 
batekin izenpetu daiteke, abokatu edo notario baten aurrean edo 
ez. Kasu honetan, bada estatutuen ereduak eskuratzea liburutegi 
espezializatuetan. 

160. Zein dira estatutuetan nahitaez azaldu beharreko 
datuak?

•  Elkartearen forma: EMEPB bat dela adierazi behar da.
•  Iraupena: ezin ditu 99 urte gainditu. Merkataritza eta elkarteen 
erregistroan inskripzioa egiten den egunetik kontatzen hasten 
da. Iraungi baino lehen luzatu egin daiteke bazkideak erabaki hori 
hartzen baldin badu.
•  Elkartearen izena :

- enpresaren helburuarekin zerikusia izan dezake edo fikziozko 
izen bat izan dezake;
- bazkidearen izenaren ondoan jarri daiteke.

Erne : Merkataritza dokumentuetan, “entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée” (erantzukizun mugatuko enpresa pertsona 
bakarra) hitzen aurrean edo ondorenean ipiniko da izena, eta 
merkataritza eta elkarteen erregistroan inskripzioaren zenbakia 
eta elkartearen kapitala azalduko dira.

Komenigarria da ondo ziurtatzea aintzat harturiko izena ordu arte 
erabili ez izana (horretarako Industria Jabetzaren Erregistrora edo 
Merkataritzaren Erregistro Nazionalera jo behar da).

•  Egoitza soziala.
•  Elkartearen helburua : merkataritza edo zibila izanik ere, legezkoa 
behar du izan (helburu aski zabala aurreikusi behar da elkartearen 
jarduerak garatzeko kasuan estatutuak aldatu behar ez izateko).
•   Elkartearen kapitalaren zenbatekoa : gutxienez 7.500 euro (50.000 
libera).
•  Hala behar izanez gero, gaietan egindako ekarpen bakoitzaren 
ebaluazioa.
•  Partaidetzen kopurua askatasun osoz zehazten du bazkideak 
(berdinak behar duten partaidetzen balioa ere askatasun osoz 
zehazten da).
•  Fondoen deposituen datua dirutan egindako ekarpenei dagokie.
Depositu hau zortzi eguneko epean egin behar da fondoei harrera 
egiten zaienetik kontatzen hasita, Caisse des Dépôts et Consignations 
delakoan, notario baten aurrean edo banku entitate batean; hauek 
sarrerak egiaztatuko dituzte bazkide bakoitzak jarritako kopuruen 
baturak zehazteko ziurtagiri batean. Fondoen itzultzea ezin izango 
du gerenteak edo bere agintariak egin elkartea merkataritza eta 
elkarteen erregistroan inskribatuta geratzen den arte. 

161. Zein dira eskumeneko datuak?

•  Gerentearen edo gerenteen izena edo izenak
•  Gerentearen edo gerenteen ahalmenak (mugatuak izan daitezke).
•  Bazkideekin kontsultatzeko modalitateak: erabaki jakin batzuk 
idatzizko kontsultaren bidez hartu daitezkeela esan daiteke, edo 
bazkideak agiri batean azaldutako baimen espresaren araberakoak 
izan daitezkeela.
•  Elkartea likidatzeko modalitateak.
•  Estatutuen kopiaren eramaileari emaniko ahalmenak erabakien 
ezagutarazteko arloan bete beharreko formaltasun guztiak burura 
eramateko.
Beste eskumenezko datu batzuk erantsi daitezke (ohiko estatutuei 
egindako erreferentziak).

162. Estatutuekin batera zein eranskin aurkeztu behar 
dira?

•  Horrelakorik baldin badago, ekarpenei buruzko txostena, peritu 
batek egina.
•  Osatzen ari den elkartearen izenean edo elkartearen kontura 
garatutako jardueren egoera, jarduera bakoitzaren aurrean elkarteak 
bere egindako konpromisoak azalduz. Txosten hau estatutuak 
izenpetu baino lehen erakutsi behar zaio bazkideari. 

163. Zenbat estatutu ale atera behar dira?

Gutxienez jatorrizko lau ale behar dira, guztiak bazkideak 
izenpetuak (bata egoitza sozialean uzteko, beste bat erregistroan 
eta bi merkataritza auzitegiko idazkaritzan), gehi beste bat 
bazkidearentzako;
Gainera, beste hainbat kopia paper arruntean, gerenteak zigilatuak, 
era guztietako administrazioetan, banku entitateetan eta besteetan 
aurkezteko.

164. Nork izenpetu behar ditu estatutuak?

Aleak bazkide bakarrak izenpetu behar ditu, berak edo bere 
ordezkariak (ahalmen berezi batez hornitua). Sinaduraren aurrean  
“lu et approuvé“ (irakurria eta onartua) hitzak azalduko dira.
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165. Zein da EMEPB bat erregistratzeko prozedura?

•  Publizitatea
Elkartea osatu delako iragarkia, agiria jaso duen notarioak edo 
horretarako ahalmena duten bazkideek izenpetua, legezko iragarkiak 
jasotzeko gaitutako egunkarian argitaratu behar da, egoitza soziala 
dagoen departamentuan. Elkartea osatu delako iragarkian gutxienez 
honako datu hauek aurkeztu behar dira:

- elkartearen izena eta jarraian, hala behar badu, sigla;
- elkartearen forma;
- elkartearen kapitalaren zenbatekoa;
- egoitza sozialaren helbidea;
- elkartearen helburua, laburbilduta;
- elkartearen osaeraren iraupena;
- bazkide bakarraren, gerentearen edo gerenteen, kontuak 
eramateko perituaren (osaeran parte hartu baldin badu) eta 
elkartea hirugarrengoen aurrean konprometitzeko ahalmen 
orokorra duten pertsonen deitura, izen arrunta eta helbidea;
- elkartea inskribatzen den merkataritza auzitegiaren azalpena.

Erredakzioan luzatzea ez da komenigarria. Elkartearen ezaugarriak 
bata bestearen atzetik azal daitezke, hurrengo lerrora igaro behar 
izan gabe. Laburpen batzuk erabil daitezke (esate baterako, “EURL” 
(EMEPB)).
Argitaratzeko eskaeraren ordezkagiria nahikoa da merkataritza eta 
elkarteen erregistroan inskribatzeko.

•  Estatutuen erregistroa
Estatutuen jatorrizko ale bat hilabeteko epean erregistratu behar 
da izenpetzen den egunetik kontatzen hasita (bi hilabete ondasun 
higiezinen ekarpenak baldin badaude), notarioaren edo bazkidearen 
bidez. Aurreneko kasuan, elkartearen egoitza sozialari edo 
bazkidearen etxebizitzari dagokiona da erregistro bulego eskuduna. 
Higiezinen edo merkataritza fondoen ekarpenak baldin badaude, 
ondasun horiei dagokiena da bulego eskuduna. Erregistratzeko 
formalitate hau ez da nahitaez elkartea merkataritza eta elkarteen 
erregistroan inskribatu baino lehen egin beharrik. 

•  Inskripzioa merkataritza eta elkarteen erregistroan eta 
Centre de Formalités des Entreprises (CFE) zentroaren egitekoa
CFE edo Enpresak Formalizatzeko Zentroak zuzenean aurkezten dio 
merkataritza auzitegiko idazkaritzari merkataritza eta elkarteen 
erregistroan inskribatzeko eskaera. Merkataritza eta elkarteen 
erregistroan inskribatuta bereganatzen du elkarteak izaera juridikoa, 
eta ordutik aurrera atera ditzake gerenteak haren izenean aurreratutako 
fondoak, “K bis” izeneko izena emateko orrian aurkeztu eta gero.
- Gaur egun, internet bidez egin daiteke erregistroaren formalitatea, 
eta horrela helarazi,  Centre de Formalités des Entreprises delakoari. 
Dosierrak formulario elektroniko bat eduki beharko du, eta datu 
guztiak aitortuta, eranskinak zenbakituta eta baita enpresa sortzeko 
formalitateak egiteko eman diren ahalmenak ere, notario-ekintza 
zenbakituta, jatorrikoan aurkeztea eskatzen denean izan ezik, eta 
erregistro-gastuen ordainagiria. Prozedura hori erabiltzeko, sinadura 
elektroniko baten aposizioa behar da, identifikatzeko prozedura 
fidagarri baten bidez egina. CFE delakoak posta elektronikoz 
adierazten du jaso izana, posta jasotzen duenean.

•  Inskripzioa Iragarki Zibil eta Merkataritza Iragarkietarako 
Aldizkarian (BODACC)
Inskripzio hau merkataritza auzitegiko idazkariak egin behar du, ez 
elkarteak.

166. Zein elkarte estatus mota?

Bi kasu bereizi beharra daude:

1. kasua: bazkide bakarrak bere egiten du gerentearen 
egitekoa. Kasu honetan, gerente nagusia da gerentea. Langile 
independentetzat hartua da, ez dago soldata baten pean. Ez du 
kotizatzen eta ez da langabezia sariaren onuradun (ASSEDIC). 
2. kasua: gerentea ez da bazkide bakarra. Kasu honetan, gerentea 
ez da nagusi. Soldatapekotzat hartzen da, baina ez da langabezia 
prestazioaren onuraduna. 

167. Zein elkarte estatus mota du enpresan lan egiten 
duen ezkontideak?

1. kasua : ezkontidea ez da gerentea. Kasu honetan soldatapekotzat 
hartuko da.
2. kasua: ezkontidea da gerentea. Kasu honetan, gerente 
nagusia da, eta langile independentearen estatusa du, ez da 
soldatapekotzat hartzen

168. Zein zerga erregimenaren pean dago EMEPB bat?

Osatzeko gastuak ez dira 215 euro-ko kopurura iristen. Gero, zerga 
kontuetarako, Elkarteen gaineko Zergaren edo Errentaren gaineko 
Zergaren hautua egin beharko duzu, kontuan izanik aurrenekoaren 
tasa eskuarki %33,6koa dela. Bestalde, bazkide bakarrak ezin izango 
ditu bere irabazietatik –lehen adierazitako zergapetze mota bakar 
batean ere ez– soldatarik kendu elkartearen kudeaketaren izenean, 
soilik kanpoko gerente bat enplegatzen duenean egin ahal izango du 
kenketa. EMEPB bateko bazkide bakarraren erantzukizuna elkarteari 
egindako ekarpenaren zenbatekora mugatzen da. 
 
4.2.2.- ERANTZUKIZUN MUGATUKO ELKARTEA (EME)

Forma juridiko hedatuenetakoa da, enpresen %54 2006. urtean. 
Eskuarki kapital ez garrantzitsuak dauzkaten enpresa txikiek, 
negozioaren izaera familiarrari eutsi nahi diotenek, egin ohi dute EME 
baten aldeko hautua. Egitura honen abantaila nagusia bazkideen 
erantzukizunaren mugan datza. EME batek – kapital elkartea – berau 
osatzen duten kideena ez bezalako izaera juridikoa du. Pertsona 
juridikoa da, eta pertsona juridikoa den aldetik, jardun dezake, 
konpromisoak har ditzake, justizian alde aktiboa nahiz pasiboa izan 
daiteke, eta justiziak kontuak eska diezazkioke hala behar badu.

Enpresa sortzaileek hainbat arrazoirengatik nahiago izaten dute 
formula juridiko hau: 

- hein batean apala den kapital batekin enpresa bat sortzeko 
aukera ematen du, 
- enpresaren izaera familiarrari eusten dio, 
- bazkideen erantzukizuna mugatzen du, 
- elkarteko gerenteari soldatapekoen gizarte babeserako 
erregimenaren onuraduna izateko aukera ematen dio (baldintza 
jakin batzuekin).

169. Zer esan nahi dute « erantzukizun mugatukoa » 
hitzek?

Horrek esan nahi du zure eta bazkide bakoitzaren erantzukizuna 
sekula ere ez dela izango norberak egindako ekarpenen munta baino 
handiagoa. 
Horrenbestez, elkarteak porrot egiten baldin badu (eta iruzurrak 
diren jardueren ondorioz ez baldin bada) zure arrisku bakarra da 
elkartearen kapitalean duzun finantza partaidetza berreskuratzeko 
aukerak galtzea. Bazkideek eta gerenteak ez diete beren ondasun 
pertsonalekin erantzungo elkartearen zorrei. 

170. Zein dira EME bat osatzeko baldintza 
garrantzitsuenak?
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Kapitala

EME batean ez dago gutxieneko kapitalik. EME baten forma edozein 
dela ere –tradizionala edo kapital aldakorrekoa– notario baten 
aurrean edo banku batean egin behar dira diruzko ekarpenak, 
gutxienez balioaren bostena aurreratu behar da. Gainerako ekarpena 
bost urteko epean egin behar da, elkartea Erregistroan inskribatu den 
egunetik kontatzen hasita. 
Sortutako kapital aldakorreko EMEPB-ek bost urteko epea dute 
xedapen honen baldintza hau betetzeko, Ekonomia Araudi Berriei 
buruzko 2001eko maiatzaren 16ko legea argitara eman zenetik 
kontatzen hasita. 
Badago ekarpenak espezietan egitea.
Erne: Gaietan egindako ekarpen batek 7.500 euroko kopurua 
gainditzen baldin badu edo gaietan egindako ekarpenen multzoak 
elkartearen kapitalaren erdia gainditzen baldin badu, bazkide 
bakarrak peritu bati dei egin beharko dio, jarritako ondasunaren 
balioa neurtu dezan (aukeratutako perituak gorteak eta auzitegiak 
xede horretan osatutako zerrendan inskribatuta egon behar du).

- 7.500 euro baldin badauzkazu, kopuru hori zure bankuan irekitako 
«elkartea osatzen» kontuan sartu behar duzu, estatutuetan 
xedaturikoari jarraiki. 
- 3.750 euro baizik ez badauzkazu, kopuru hori zure bankuan 
irekitako “elkartea osatzen“ kontuan sartu behar duzu, 
estatutuetan xedaturikoari jarraiki. Gainerako gaietan egindako 
ekarpenen bidez osatuko da (ordenagailu bat, bulego bat, hiru 
aulki...), 3.750 euroko balioarekin, arauzko 7.500 euroko kapitala 
osatu arte. Gaietan egindako ekarpenek ez badute kapitalaren 
%50a edo/eta 7.500 euroko kopurua gainditzen, ez dituzu zertan 
justifikatu beharrik izango (ez erosketa fakturarik ez besterik). 
- 750 euro baizik ez baldin badituzu, kapital aldakorreko EME 
baten hautua egin dezakezu. EME forma honek aukera ematen 
dizu 7.500 euroko kapitalaren %10 baino ez ateratzeko, hau da, 
750 euro. 
Hala eta guztiz ere EME “klasiko” batek eskaintzen dituen 
abantaila berberen onuraduna izango zara porrot egiten ez baduzu; 
kasu honetan likidazio egileak 6.750 euroko kapital kopurua eska 
diezazuke (arauzko 7.500 euroko kopurura iristeko).
Nolanahi ere, kapital aldakorreko EME ez dute berdin onartzen 
departamentu guztietan. Hortaz, komenigarria da egoera 
bakoitzaren berri xehea izatea. 

Gainera, onartzen dira industria-ekarpenak. Estatutuek xedatuko dute 
zein modalitatetan harpidetu daitezkeen elkartearen parte horiek. 

Kapital soziala banku-kontu batean egongo da blokeaturik “osatzen 
ari den elkartea” kontzeptupean, eta blokeaturik egongo da elkartea 
merkataritzaren auzitegiko idazkaritzan inskribatuta geratzen 
den arte. Beraz, funts horiek ez dira eskuragarri egingo elkartea 
merkataritzaren erregistroan matrikulatuta dagoela erakutsi arte. 
Horretarako K bis ziurtagiria aurkeztu behar da. 
Inskripzioa egiteko epeak etenik gabe murriztu dira azken hamar 
urteotan eta, honenbestez, egun batez beste 5 lanegun baizik ez dira 
igarotzen EFZ zentroak zuzeneko inskripzioa bideratzen baitu. 

Bazkideak

EME bat gutxienez bi bazkidek eta ehun bazkidek osatuko dute.
Bazkideak pertsona fisikoak edo/eta pertsona juridikoak dira (elkarte 
bereziak).

Egoitza soziala

Hasiera batean, merkataritza lokal batean kokatzen da EMEPB 
(merkataritza lokala, epe laburrean erabiltzeko lokala). Nolanahi ere, 
bada:

- Elkartea enpresariaren etxebizitzan helbideratzea, noiznahi 
arte, legezko xedapenen batek edo alokairuaren kontratuaren 
klausularen batek debekatzen ez badu.
Gisa horretako mugaren bat izanez gero, badago elkartea legezko 
ordezkariaren etxebizitzan helbideratzea, gehienez ere bost 
urteko epean. 
Erne: aukera honen hautua eginez gero, enpresariak idatziz 
jakinarazi behar dio aldez aurretik (gutun ziurtatua jaso 
izanaren adierazpenarekin) akuran uzten dionari edo jabekideen 
komunitateko lehendakariari (akuran uzten duena baldin bada 
edo jabea bada) 1984ko abenduaren 21eko legeak ematen dion 
ahalmena erabiltzeko duen asmoa.

2005eko abuztura arte ez bezala, egun EMEPB bateko gerenteak 
badauka enpresaren helbidea beste leku batera eramatea, nahiz 
eta haren erabilera legezko xedapen batek edo jabekidetza edo 
alokairu kontraturen batek mugatuta egon, eta bere enpresa 
bere etxebizitzan helbideratzeko legeak ematen dion eskubidea 
baliatzen jarraitu dezake bost urtez. Hau da, elkarte baten 
bizitzaren aurreneko bost urteetan gerenteak, modu batera edo 
bestera, bere etxebizitzan helbideratu ahal izango du. (Jaso izana 
adierazten duen gutun ziurtatua igorri behar zaio errentariari edo 
egoísta berriko jabekideen komunitateko lehendakariari, Code de 
Commerce araudiaren 123-11-1 artikuluari, 2005eko Abuztuaren 
4ko Legeak aldatutakoari, jarraiki. 

- elkartea egoitza duen enpresa batean helbideratzea. Azken 
aukera honek betebehar batzuk bete behar ditu, bereziki honako 
hauek: lokalek zuzendaritza, administrazio edo enpresako zaintzaz 
arduratzen direnen organoek aldiro biltzeko egokituak egon behar 
dute, eta mantenuari, kontserbazioari eta liburuen, erregistroen 
eta dokumentuen kontsultari begira beharrezkoak diren zerbitzuak 
instalatuta behar ditu.

Jarduera

EMEPB bat komertziala da bere forman helburua, zibila edo 
komertziala, edozein dela ere.
Erne: egiazta ezazu zure jarduera araututa dagoen ala ez.
Ondo egiaztatu aukeratutako jarduera garatzeko baldintzak betetzen 
dituzula (diplomak, esperientzia, profesional txartela...). 

Horretarako, honako hauetan kontsultatu behar duzu: 
- erakunde eta elkarte profesionaletan, 
- zure merkataritza eta industria ganberan edo zure lanbideen 
ganberan,
- DDCCRF zuzendaritzan (Direction départementale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes)
- zure Prefeturaren eremuko ekintza ekonomikorako zerbitzuan. 
Era berean, enpresak sortzeko atari honetan kontsultatu dezakezu: 
http://www.apce.com
Bertan, lanbide espezializatuen lekuetarako esteka edo lotura 
kopuru garrantzitsua aurkituko duzu.

171. Zer gertatzen da nirea artisau jarduera bat baldin 
bada?

Instalatzaileak prestatzeko ikastaro bat egin beharko duzu. 
Diploma jakin batzuk dituztenentzako salbuespenak badaude. 
(argibide gehiago izan nahiez gero, ikusi 5. egoeraren 278. galdera). 

172. EME baten bidez edozein jarduera mota garatu 
daiteke?

Ez, jarduera batzuk ezin EME baten bidez garatu daitezke: aseguru 
enpresak, burtsan kotizatzen duten enpresak, aurrezki enpresak, 
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kreditu enpresak, inbertsio elkarteak, kirol elkarteak. Bestalde, 
higiezinak kudeatzeko elkarteak nahitaez bideratu behar dira EME 
baten formarekin.

173. Zein dira EME bat osatzeko baldintza formalak?

Estatutuak

EME baten estatutuak idatziz aurkeztu behar dira nahitaez. Notario 
baten interbentzioa nahitaezkoa da kapitala, osorik edo parte batean, 
aurreratuta baldin badago. Horrela ez izatera, agiria kontratu pribatu 
baten bidez izenpetu ahal izango da. 

Idatziz xedatzen dira EME baten estatutuak: 
- notario baten aurrean, nahitaez kapitala aurreratuta baldin 
badago (parte batean bada ere), hipotekapean dauden ondasunen 
bidez (higiezina...). Formula hau gomendagarria da EME hori 
senar-emazteek edo pertsona batek eta bere balizko oinordekoek 
osatuta baldin badago.
- edo kontratu pribatu baten bidez, abokatu edo notarioaren 
aurrean izenpetua edo ez. Azken kasu honetan, bada estatutuen 
ereduak eskuratzea liburutegi espezializatuetan.

174. Zein dira nahitaez aurkeztu beharreko datuak?

• Elkartearen forma: EME bat dela adierazi behar da.
• Iraupena: ezin ditu 99 urte gainditu. Merkataritza eta elkarteen 
erregistroan inskripzioa egiten den egunetik kontatzen hasten 
da. Iraungi baino lehen luzatu egin daiteke bazkideak erabaki hori 
hartzen baldin badu.
• Elkartearen izena :

- enpresaren helburuarekin zerikusia izan dezake edo fikziozko 
izen bat izan dezake;
- bazkidearen izenaren ondoan jarri daiteke.
Erne:
- Merkataritza dokumentuetan, “société à responsabilité limitée” 
(erantzukizun mugatuko elkartea, edo EME inizialak) hitzen 
aurrean edo ondorenean ipiniko da izena, eta merkataritza eta 
elkarteen erregistroan inskripzioaren zenbakia eta elkartearen 
kapitala azalduko dira.
Komenigarria da ondo ziurtatzea aintzat harturiko izena ordu arte 
erabili ez izana (horretarako Industria Jabetzaren Erregistrora, 
Merkataritzaren Erregistro Nazionalera edo Marken Erregistrora 
jo behar da).

• Egoitza soziala (Egoitza sozialaren helbidea)
• Elkartearen helburua : merkataritza edo zibila izanik ere, legezkoa 
behar du izan (helburu aski zabala aurreikusi behar da elkartearen 
jarduerak garatzeko kasuan estatutuak aldatu behar ez izateko).
• Kapital soziala. Gogoan izan ez dela gutxieneko kapitalik eskatzen 
EME bat osatzeko. 
• Hala behar izanez gero, gaietan egindako ekarpen bakoitzaren 
ebaluazioa.
• Partaidetzen kopurua askatasun osoz zehazten du bazkideak 
(berdinak behar duten partaidetzen balioa ere askatasun osoz 
zehazten da).
• Fondoen deposituen datua dirutan egindako ekarpenei dagokie.
Depositu hau zortzi eguneko epean egin behar da fondoei harrera 
egiten zaienetik kontatzen hasita, Caisse des Dépôts et Consignations 
delakoan, notario baten aurrean edo banku entitate batean; hauek 
sarrerak egiaztatuko dituzte bazkide bakoitzak jarritako kopuruen 
baturak zehazteko ziurtagiri batean. Fondoen itzultzea ezin izango 
du gerenteak edo bere agintariak egin elkartea merkataritza eta 
elkarteen erregistroan inskribatuta geratzen den arte.

175. Zein dira eskumeneko datuak?

• Gerentearen edo gerenteen izena edo izenak.
• Bazkide bati edo batzuei emandako ahalak elkartearen izenean 
jardun dezaten elkartea merkataritza eta elkarteen erregistroan 
inskribatu baino lehen.
• Gerentearen edo gerenteen ahalmenak (mugatuak izan daitezke).
• Bazkideekin kontsultatzeko modalitateak: erabaki jakin batzuk 
idatzizko kontsultaren bidez hartu daitezkeela esan daiteke, edo 
bazkideak agiri batean azaldutako baimen espresaren araberakoak 
izan daitezkeela.
• Talde erabakiak hartzeko eskatutako gehiengoa.
• Elkartearen partaidetzak transmititzeko baldintzak: estatutuetan 
bazkide berriei harrera egiteko klausulak erantsi daitezke, bazkide 
bati mugatzeko bere partaidetza oinordeko bati edo bere ezkontideari 
edo beste bazkide bati transmititzeko aukera. 
• Likidazioa egin ondoko irabaziak banatzeko era.
• Elkartea likidatzeko modalitateak.
• Estatutuen kopiaren eramaileari emaniko ahalmenak erabakien 
ezagutarazteko arloan bete beharreko formaltasun guztiak burura 
eramateko.
Beste eskumenezko datu batzuk erantsi daitezke (ohiko estatutuei 
egindako erreferentziak).

176. Estatutuekin batera zein eranskin aurkeztu behar 
dira?

• Horrelakorik baldin badago, ekarpenei buruzko txostena, peritu 
batek egina.
• Osatzen ari den elkartearen izenean edo elkartearen kontura 
garatutako jardueren egoera, jarduera bakoitzaren aurrean elkarteak 
bere egindako konpromisoak azalduz. Txosten hau estatutuak 
izenpetu baino lehen erakutsi behar zaio bazkideari.

177. Zenbat estatutu ale atera behar dira?

Gutxienez jatorrizko lau ale behar dira, guztiak bazkideak 
izenpetuak (bata egoitza sozialean uzteko, beste bat erregistroan 
eta bi merkataritza auzitegiko idazkaritzan), gehi beste bat 
bazkidearentzako;
Gainera, beste hainbat kopia paper arruntean, gerenteak zigilatuak, 
era guztietako administrazioetan, banku entitateetan eta besteetan 
aurkezteko.

178. Nork izenpetu behar ditu estatutuak?

Aleak bazkide guztiek izenpetu behar dituzte, berek edo beren 
ordezkariak (ahalmen berezi batez hornitua). Sinaduraren aurrean  
“lu et approuvé “ (irakurria eta onartua) hitzak azalduko dira.

179. Zein da EME bat erregistratzeko prozedura?

Legezko iragarkien egunkaria

Elkartea osatu delako iragarkia, agiria jaso duen notarioak edo 
horretarako ahalmena duten bazkideek izenpetua, legezko iragarkiak 
jasotzeko gaitutako egunkarian argitaratu behar da, egoitza soziala 
dagoen departamentuan. Osaeraren iragarkiak, fundatzaileetako 
batek edo eskumen bereziak dituen pertsona batek izenpetua behar 
duenak, gutxienez honako datu hauek eskaini behar ditu: 

- elkartearen izena eta jarraian, hala behar badu, sigla;
- elkartearen forma;
- elkartearen kapitalaren zenbatekoa;
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- egoitza sozialaren helbidea;
- elkartearen helburua, laburbilduta;
- elkartearen osaeraren iraupena;
- bazkideen, gerentearen edo gerenteen, kontuak eramateko 
perituaren (osaeran parte hartu baldin badu) eta elkartea 
hirugarrengoen aurrean konprometitzeko ahalmen orokorra duten 
pertsonen deitura, izen arrunta eta helbidea;
- elkartea inskribatzen den merkataritza auzitegiaren azalpena.

Erredakzioan luzatzea ez da komenigarria. Elkartearen ezaugarriak 
bata bestearen atzetik azal daitezke, hurrengo lerrora igaro behar 
izan gabe. Laburpen batzuk erabil daitezke (esate baterako, “SARL” 
(EME)).
Argitaratzeko eskaeraren ordezkagiria nahikoa da merkataritza eta 
elkarteen erregistroan inskribatzeko.

Estatutuen erregistroa

Estatutuen jatorrizko ale bat hilabeteko epean erregistratu behar 
da izenpetzen den egunetik kontatzen hasita (bi hilabete ondasun 
higiezinen ekarpenak baldin badaude), notarioaren edo bazkidearen 
bidez. Aurreneko kasuan, elkartearen egoitza sozialari edo 
bazkidearen etxebizitzari dagokiona da erregistro bulego eskuduna. 
Higiezinen edo merkataritza fondoen ekarpenak baldin badaude, 
ondasun horiei dagokiena da bulego eskuduna. Erregistratzeko 
formalitate hau ez da nahitaez elkartea merkataritza eta elkarteen 
erregistroan inskribatu baino lehen egin beharrik.

Inskripzioa merkataritza eta elkarteen erregistroan eta Centre 
de Formalités des Entreprises (CFE) zentroaren egitekoa

CFE edo Enpresak Formalizatzeko Zentroak zuzenean aurkezten dio 
merkataritza auzitegiko idazkaritzari merkataritza eta elkarteen 
erregistroan inskribatzeko eskaera.
CFE zentroan honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira: 

- Centre des Impôts zentroan edo Ogasunean erregistratutako 
estatutuen 2 ale. 
- Centre des Impôts zentroan edo Ogasunean erregistratutako 
estatutuen 2 kopia.
- Gerentea izendatzen duen batzarraren agiriaren 2 ale, estatutuek 
izendatzen ez badute.
- Funtsak bankuan utzi direla egiaztatzen duen agiria. 
- Iragarkia legezko iragarkien aldizkarian argitaratu izanaren 
kopia. 
- Lehendik zigor penalik izan ez duela azaltzen duen zinpeko 
adierazpena (Merkataritza Ganberan eskuratu daiteke formulario 
hori).
- 76,19 euroko txekea, Merkataritza Auzitegiko idazkariaren 
izenean.
- 40 euroko txekea Merkataritza Ganberaren izenean. 
- Alokairuaren kontratua edo jabearen baimena (azken horri edo 
jabekideen komunitateari igorririko gutuna), helbide sozialari 
dagokionez. 

CFE zentroko idazkaritzak adierazpenaren agiri bat eta pertsona 
moral bat osatu delako adierazpenaren ale bat emango dizkigu. 
Geroago K bis zenbakia edo erregistro orria jasoko dugu, eta bertan 
SIRET zenbakia eta komunitate barneko BEZ zenbakia azalduko dira. 
Eta ez dezagun ahantzi elkartea interneten bidez ere erregistratu 
daitekeela, 165. galderari emaniko erantzunean adierazten den 
bezala. 

Inskripzioa Iragarki Zibil eta Merkataritza Iragarkietarako 
Aldizkarian (BODACC)

Inskripzio hau merkataritza auzitegiko idazkariak egin behar du, ez 
elkarteak.

180. Zein kasutan osatu behar da EME bat?

Jatetxe bat, prêt-a-porter boutique bat, liburu-denda bat, tindategi 
bat edo bestelakorik zabaltzen duzu. Jarduera horiek guztiak 
burura eramateko inbertsio handiak egin behar dituzu eta langileak 
kontratatu behar dituzu. Egizu EME baten hautua. Garraiolaria zara 
(kamioiaren jabea), industria jarduera bati ekiten diozu, inportazio-
esportazio munduan ekin diozu zeure jarduerari. Horrela bada, egizu 
EME baten hautua. Era horretan, estali egingo duzu zeure ondasun 
guztia. Babes honek txantxetakoa ematen du inbertsioa maileguak 
finantzatua baldin badago, bankuek fidantza pertsonalak eskatzen 
baitituzte. Baina, porrota izatera, lasaitu ederra hartuko duzu zure 
hornitzaileekin, lokal jabearekin, URSSAK erakundearekin, zergekin 
dauzkazun zorrei aurre egiteko zure ondasun pertsonalekin erantzun 
behar ez duzula ohartzean. 

181. Elkartearen partaidetzak zesioan eman daitezke?

Elkartearen partaidetzak ezin dira zesioan eman ez baldin badira 
bazkideen artean saltzen edo familiaren kide bati. Elkartearen 
partaidetzak ezkontide bazkideari zesioan eman nahi izatera, ez 
da zertan botaziorik egin behar. Partaidetzak bazkide soil bati edo 
bazkide ez den ezkontideari zesioan eman nahi izatera, bazkideek 
onartu behar dute, estatutuek horrela aurreikusten badute. Eta zesioa 
hirugarrengoei egin nahi izatera, bazkideen erdiak, kapital sozialaren 
erdia ordezkatzen dutenak, onartu beharra du. 
Partaidetzak zesioan emanez gero, erosleak erregistratzeko 
eskubideak ordaindu behar ditu, salmentaren guztizkoaren %4,80, 
gehi zigiluak.

182. Nor da elkarteko zuzendari?

EME bateko zuzendaritza lanak gerente batek egiten ditu bere, eta 
gerente hori bazkideen artean aukeratu daiteke edo ez. 

183. Zein dira EME bat zuzentzeko baldintzak?

Merkataria izateko gaitasuna nahitaezkoa ez den arren, agintzeko 
gaitasuna eduki behar du. Hortaz, honako hauek izan daitezke EME 
bateko gerente:
- adin nagusiko pertsona bat (18 urteak beteak);
- adin txikiko pertsona emantzipatu bat (16 urtetik gora eta baldintza 
jakin batzuekin);
- atzerritarra (baina, zenbait kasutan, atzerrian merkataritzan 
jarduteko lizentziarekin).

Hortaz, ezin EME bateko gerente izan daitezke honako hauek:
- tutoretzapean dagoen adin nagusiko pertsona;
- emantzipatu gabeko adin txikiko pertsona.

184. Zein dira eragozpenak?

Ezin dira EME bateko gerente izan delitu jakin batzuengatik zigortuak 
izan diren pertsonak, esate baterako, zuzenbide komunaren 
aurkako krimena, lapurreta, iruzurra, maulazko porrota, konfiantza 
gehiegikeria, porrota, fondo estortsioak, merkataritza elkarteen 
legeen urratze eta beste batzuengatik zigortuak izan direnak.
Pertsona juridikoek (elkarteak, baltzuak...) ezin gerenteak izan 
daitezke.
 

185. Zein dira bateraezintasunak?
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Jarduera profesional batzuen garapena bateraezina da gerentearen 
egitekoarekin:

- abokatua;
- notarioa;
- ministerioko funtzionarioa;
- kontularia

Beste jarduera batzuen garapena, zenbaitetan, bateraezina gerta 
daiteke gerentearen egitekoarekin:

- funtzionarioa;
- kontuetarako komisarioa;
- kreditu establezimenduetako langilea…

Erne: araututako lanbide batzuetan gerenteak beste betebehar 
batzuk bete behar ditu. Esate baterako, bidaia agentzia baten 
jarduera bideratzen duen EME bateko gerenteak, jarrera profesional 
bat justifikatu behar du. Beste horrenbeste gertatzen da edertzeko 
aretoekin, auto-eskolekin, ile-apaindegiekin eta besteekin.
Gerenteak, gainera, zigor penalen ziurtagiri bat (bulletin 2) aurkeztu 
behar du lehendik zigor penal jakin batzuk jarri ez dizkiotela edo 
enpresak kudeatzeko debekurik ezarri ez diotela egiaztatzeko. 

186. Zein dira EME bat zuzentzeko bete behar diren 
formazko baldintzak?

Gerente izatea onartzen duen pertsona fisikoa bazkideek aukeratuko 
dute forma zehatz batzuei jarraiki eta argitaratzeko formalitate 
guztien arabera.

Izena

Elkartea osatu eta gero, bazkideek gerentea izendatzen dute, 
estatutuetan edo geroagoko ekitaldi batean (bigarren aukera 
honekin saihestu egite da estatutuak aldatu beharra gerente berri 
bat izendatzeagatik).
Elkartea abian dela, elkartearen partaidetzen erdia baino gehiago 
ordezkatzen duen bazkideak edo bazkideek izendatuko dituzte 
gerenteak. Gehiengo hori emendatu ahal izango da estatutuetan, 
indargabetzeko klausula bat jasoaz. 

Erne: gerentea une oro egotzi daiteke bere kargutik elkartearen 
partaidetzaren erdia baino gehiago duten bazkideek hala erabakitzen 
badute. Kargutik kentze hori “justifikatutako arrazoiekin” aurkeztu 
behar da, eskuarki gerenteak bere egitekoetan egindako hutsak izan 
behar dute. Interesgarria da oso erantzukizun erregimen hau EAren 
lehendakari-zuzendari nagusiaren erregimenarekin alderatzea (ikus 
“nola bihurtu EA bateko zuzendari” fitxa). 
Oharra: gerentea izendatzeko agiriak haren ordainsaria aurreikusi 
behar du. Hala eta guztiz ere, estatutuetan gerentearen ordainsariaren 
zenbatekoa ez aipatzea gomendatzen da. Izan ere, hobe da bazkideen 
botoen bidez zehaztea ohiko batzar nagusi batean (ikus “elkartea 
nola kudeatu” fitxa). 

Publizitatea

Gerentearen izendatze edo kargutik kentze guztietan:
- iragarki bat argitaratu behar da legezko iragarkien egunkarian; 
Gutxi gora-behera 150 eurokoa da kudeaketa honen kostua. 
- merkataritza eta elkarteen erregistroan aldaketa izan delako 
inskripzioa egin behar da;
- Iragarki bat argitaratu behar da iragarki zibil eta merkataritza 
iragarkien aldizkari ofizialean (BODACC). 80 eurokoa da kudeaketa 
honen kostua. 

Elkartea osatu eta gero, gerentea izendatzeko formalitateekin batera 
gauzatzen dira elkarteari dagozkionak. 

Erne: Publizitate izaerako formalitateak betetzen ez badira, 

gerentearen aldaketak ez du baliorik izango hirugarrengoen aurrean, 
azken hauek egiazko egoeraren berri zutela frogatzen ez baldin bada.

187. Nola ordaintzen zaie gerenteei?

Estatutuetan zehazten da gerenteen lan-saria, edo bestela, ohiko 
batzar nagusian edo batzar berezian zehazten da bazkideek hartutako 
erabakiaren bidez: 
•  Gerentea gutxiengoa baldin bada edo maila berean baldin badago, 
soldatapekoa izan daiteke hala nahi badu. Kasu honetan, soldatapeko 
baten eskalaren parekoa izango du, baina ez da langabezia sariaren 
ez eta lan eskubidearen onuraduna izango. 
•  Badago zuzendaritza funtzioak funtzio teknikoen kontratuarekin 
batzea. Kasu honetan, langabezia sariaren onuradun izan daiteke 
gerentea. 
•  Gerentea nagusia baldin bada, ordainsari bat jasotzen du, ez soldata 
bat (ez da nominarik zehaztu behar). Ez da soldatapekotzat hartzen.

Gerentearen funtzioak doan ere egin daitezke. 
Gerentearen lan-saria zehaztu zuenak baino ezin izango du lan-
sariaren kopuruan aldaketak egin. 
Aipatutako lan-sariak kopuru finkoa izan dezake, edo elkartearen 
irabazien proportzioaren araberakoa izan daiteke, eta bistan denez, 
onartuta daude espezietan emandakoak, esate baterako, automobila 
eta jarduneko etxebizitza, gastu profesionalen itzultzea, ekitaldiaren 
amaieran jaso beharreko sari berezia.

188. Nire elkartean soldatapeko bat izan naiteke?

Bai. Oro har, horixe da elkartearen kontutik ordainsari finko bat, aldiro 
eta jardueraren hasieratik, atera nahi duten gerenteen irudiaren kasua. 
Ez da geuk gomendatzen dugun irudia. 
Izan ere, soldata eta elkarte kargek berez hartzen dute ordainketaren 
gordinaren %75etik gora. 

189. Gizarte Segurantzarako eskubidea dut?

Soldatapeko gerentea izan ala soldatapekoa ez izan, eta kontuan 
izanik kasu bietan kotizatu behar dela osasun asistentzia bermatzeko, 
edozein modutan aitortzen zaizkizu gizarte segurantzaren aurrean 
dauzkazun eskubideak. 

190.  Ba al dut langabezia-saria jasotzeko eskubiderik? 

Aztertzen den gerente motaren araberakoa da erantzuna:

• Gerente gutxiengoak edo maila berekoak: langileen erregimen 
orokorrean afiliaturik dauden arren, printzipioz ez dute sarrerarik langabezia 
aseguruaren sistema publikoan; ASSEDIC da sistema hori kudeatzen 
duen erakundea. Aitzitik, badute langabezia aseguruaren onuradun 
izateko aukera soilik lan tekniko bat egiteko kontratu bati dagokion 
ordainsaria oinarri hartuta; nolanahi ere den, ASSEDIC erakundeak 
aitortu behar die eskubide hori. Gerente hauek, hala nahi izatera, 
langabezia-saria jasotzeko aukerazko aseguru bat kontratatu dezakete. 
•   Gerente nagusiak eta bestelakoak soldatapekoak ez diren langileen 
erregimenean afiliaturik daude eta ez dute sarrerarik langabezia 
aseguruaren sistema publikoan; ASSEDIC da sistema hori kudeatzen 
duen erakundea Gerente hauek, hala nahi izatera, langabezia-saria 
jasotzeko aukerazko aseguru bat, talde honi zuzendua, kontratatu 
dezakete honako erakunde hauetan: GSC, APPI, APRIL.

Honako helbide hauetan eska dezakezu zeure kasu zehatzari 
erantzungo dion informazio osagarria:
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ASSEDIC
Langabezia-prestazioa kudeatzen duen erakundea 
Euskal Kostaldeko Bulegoa
8 ter, rue Borde d’André
BP 70215 – CP 64205 BIARRITZ Cedex
5, rue d’Industrie
64500 Donibane Lohizune
Tél. 00 33 (0) 8 11 01 01 64 (Oharra: telefono zenbaki hori nazionala 
da. Hortaz, pertsonalki bulegotik igaro zaitezela gomendatzen 
dizugu behar bezala atenditua izan zaitezen).
www.assedic.fr
Ordutegiak: Astelehenetik ostegun arte, 8:00etatik 15:00ak arte. 
Ostiraletan itxita. Hitzordua aldez aurretik eskatu behar da. 

GSC – GARANTIE SOCIALE DE CHEFS D’ENTREPRISE
42 Av de la Grande Armée 
75 017 PARIS
Tél 0033 (0)1 45 72 63 10

APPI – ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES 
PATRONS INDEPENDENTS
25 Bd des Courcelles 
75 008 PARIS
Tél 00 33 (0)1 45 63 92 02

APRIL ASSURANCES
27, Rue Maurice Flandin 
BP 3261
69 403 LYON CEDEX 03
Tel 0891469000 (seguruenik ezin izango da atzerritik deitu)

191.  Zer gertatzen da erretiroarekin?

Soldatarik gabeko gerentearen kasuak planteatzen du zalantzarik 
handiena. Behar bezala informatu eta gero, gerenteak jubilaziorako 
erregimen pribatu baten hautua egin dezake hala nahi badu. 

192.  Zein dira zerga izaerako abantailak?

EME-ek erabakitzen dutenez kontrataturiko gerentea bazkidea 
den ala ez, baita hari ordaintzeko erak ere, gerenteak zerga-karga 
kontzeptu horretatik “bideratu” ahal izango du hein batean. 

193. Zertan dira EME bateko kontabilitatearen gaineko 
jarraipena eta jarraipen juridikoa?

Funtsean, urteko kontuak egin eta horiek merkataritza Auzitegiaren 
aurrean aurkeztu behar dira.
Praktika hau eskuarki legeak aginduta betetzen da, eta kontuan 
eduki gabe behar bezala aplakaturik aukera ematen diola EME-ko 
zuzendariari elkartearen etorkizuna hobe aurreikusteko; izan ere, 
aditu sozial eta juridiko baten laguntzarekin elkartearen jatorrizko 
estatutuak aldatzea ere erabaki baitaiteke. 
EME bat da egun dagoen tresna fiskal eta sozial onena, baina kontuz!, 
pertsona bakarraz osatutako enpresa bat baino garestiagoa gerta 
daiteke hasiera-hasieratik egokiro egituratzen ez baldin bada eta 
aholkularitza fiskal eta juridiko eraginkor batez hornitzen ez bada.  

194. Nola izendatzen dira gerenteak?

Gerenteak adin nagusiko pertsona fisikoa behar du izan, emantzipatua, 
eta elkarteko bazkide izan daiteke edo ez.
Elkarteak arauturiko jarduera bat garatzen badu, esate baterako 
arkitektura arloko EME bat bada, soilik arkitektoak izan daitezke 

zuzendari, eta botika denda batek elkarteari lotutako farmazia-
gerente bat edo batzuk baizik ezin ditu izan. 

Bestalde, badira bateraezintasunak: Honako hauek ezin gerenteak 
izango dira: 

- Abokatuak, kontu ikuskatzaileak, kontabilitatean adituak, 
funtzionarioak, notarioak, kreditu etxeetako langileak. 
- Lapurreta, iruzur, funtsen zuritze, konfiantza-abusu edo beste 
delitu bat egiteagatik zigortuak izan diren pertsonak. 
- Ez du porrot pertsonalaren xede izan behar.
- Frantses nazionalitatea izan behar du, Europar Batasuneko 
kide dela erakusten duen txartela eduki behar du, edo atzerritar 
egoiliar edo merkataria dela erakusten duena. 

Estatutuetan izendatzen dira gerenteak, edo elkartearen 
partaidetzaren erdia baino gehiago ordezkatzen duten bazkideek 
erabakitzen dute zein izango diren gerente. Hobe da gerenteak 
izendatzeko bigarren formula hori baliatzea, horrela saihestu egingo 
baita estatutuak aldatu behar izatea beste gerente batzuk izendatu 
nahi izatera. Beste aukera bat da gerentea berehalakoan izendatzea, 
gerenteak berak eman behar baititu argitara estatutuak hilabeteko 
epean haiek izenpetzen diren egunetik kontatzen hasita; argitalpen 
honetan gerentearen izenak azaldu behar du. 
Gerentearen izendapena jasotzen duen agiria Merkataritza Auzitegiko 
idazkaritzan aurkeztu behar da elkartea osatzerakoan. 

195. Gerentearen edo gerenteen izendapenaren auka 
egin daiteke?

Gerentearen edo gerenteen izendapenaren aurka egin daiteke 
elkartearen partaidetzan erdia baino gehiago ordezkatzen duten 
bazkideek hartutako erabakiaren bidez.

196. Zein dira gerentearen edo gerenteen ahalmenak?

Gerentea edo gerenteak elkartearen intereserako diren kudeaketa 
ekintza guztiak burura eramateko gaituak daude, estatutuek 
mugatutako kasuetan izan ezik.
Gerentziaren ahalak zehazteko orduan aldatu egiten da nondik 
ikusten den, bazkideen ikuspuntutik hala hirugarrengoenetik.

197. Zein ahalmen dituzte beste bazkideen aurrean?

Gerenteak “ahal osoak” ditu, baina badira salbuespenak.
Gerenteak elkartearen intereserako kudeaketa mota oro bideratu 
dezake. Beraz, administrazio ekintzez gainera, elkartearen ondasunak 
eskura jartzeko ekintzak, azken hauek enpresaren ustiakuntza 
ziurtatzeko baldin badira. 
Honenbestez, gerenteak, elkartearen izenean, kontratuak izenpetu 
ditzake (adibidea : merkataritza akura bat) edo ekintza bat abiarazi 
dezake justiziaren aurrean. Gainera, elkartearen helburuarekin bat 
etorriz, salerosteko gaiak eros ditzake geroago saltzeko, eta beste 
elkarte batzuetan ere partaidetza izan dezake.

Oharra : elkartearen helburuak gerentearen ahalen hedadura zehazta 
dezake. 
Estatutuen atal hau, beraz, bereziki ondo zaintzea gomendatzen da 
(ikus Zer baldintza bete behar dira elkarte bat osatzeko? fitxa). 
GARRANTZITSUA : Gerenteak legeari egokitzeko baizik ezin izango 
ditu aldatu estatutuak, eta gero batzar nagusiari aurkeztu behar 
dizkio estatutuetan eginiko aldaketak batzarrak berak onartu ditzan. 
Adibidea: Lehengo EME-ek « Sociedades de Explotacion » izena 
zuten, horien laburdura « SE » zen, eta 2005etik aurrera laburdura 
hori Elkarte Europarra adierazteko gordetzen denez, EME horietako 
gerenteek ahalak izan zituzten elkarteen izenak aldatzeko. 
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198. Zein dira salbuespenak?

Estatutuetako klausula zehatzek elkartea hirugarrengoen aurrean 
konprometitzeko gerentearen ahalak mugatu ditzakete. Klausula hauek, 
oro har, gerentea behartzen dute aldez aurretik bazkideen oniritzia 
izatera (adibidea: kopuru jakin bat gainditzen duten konpromisoak).
Eta klausula murriztailerik ez bada ere, gerenteak ezin ditu jarduera 
jakin batzuk bideratu, horiek bazkideen kontuak baitira erabat: 
beste elkartearekin bat egitea, jardueraren etenak ekartzen duen 
merkataritza fondoen zesioa... Aitzitik, gerentearen edo gerenteen 
ahalak murrizten dituzten estatutu-klausulek ezin dute hirugarrengoen 
aurka egin. Elkartea konprometiturik gerta daiteke gerenteak bere 
ahalak gainditzen baditu ere.

Bukatzeko, eta kontratua bertan behera uzteko zigorrarekin, 
gerenteak debekatuta du (eta pertsona juridikoak ez diren bazkideek 
ere) kontratatzea, edozein formatan dela ere, maileguak elkartearen 
izenean, edo kontu korronteko edo beste moldeko zorpekoa haren 
izenean onartzea, edo elkartearen izenean hirugarrengoen aurreko 
konpromiso pertsonalak bermatzea.  
Bere ahalak gainditzen dituen gerenteak bere pertsona konprometitzen 
du hirugarrengoen aurrean.
Azken horiek, gainera kargutik egotzi dezakete kalteak eta interesak 
ordaindu gabe.
Erne: bere ahal guztiak edo parte bat beste bazkide edo hirugarrengo 
baten esku uzten dituen gerenteak, ahal horiek baliatu dituen 
pertsonaren ekintzen erantzulea izaten jarraitzen du (praktikan, 
ahalak eperik gabe edo aplikazio esparru mugatu gabe ez uzteko 
gomendioa egiten da).

199. Zein ahalmen dituzte hirugarrengoen aurrean?

EME batek hirugarrengoen aurrean erantzuten du baita bere 
gerenteak elkartearen helburutik kanpora edo estatutuaren 
klausularen bat urratuz bideraturiko jardueren aurrean ere. Nolanahi 
ere, hirugarrengoek ezin izango dute EMEaren aurka egin agerian 
geratzen bada elkarteak bazekiela jarduera hori elkartearen 
helburutik kanpora geratzen zela edo estatutuaren klausularen bat 
urratzen zuela. 

200. Zein dira gerentearen edo gerenteen betekizunak 
bazkideen aurrean?

Gerentea da elkartearen legezko ordezkaria. Gerenteak bazkideak 
bildu behar ditu ohiko batzar nagusira edo batzar berezira, bozkatu 
beharreko erabakien izaeraren arabera. Era berean, bazkideek egiten 
dituzten galderei erantzungo die eta bazkideak ondo informatuta 
edukiko ditu.

Batzar nagusietarako deia

Gerenteak bi batzar mota egiteko deialdiak egin behar ditu:
- ohiko batzar nagusiak, aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko edo 
atzera botatzeko, gerente bat izendatzeko edo kargutik kentzeko, 
gerentearen ordainsaria zehazteko, estatutuaren klausula baten 
bidez eta aldez aurretik bazkideek hartutako erabakiaren mendeko 
eragiketa bat burura eramaten uzteko. Bazkideen gehiengo batek, 
elkartearen partaidetzaren erdia ordezkatzen duenak, hartuko ditu 
erabakiak. 
- batzar nagusi bereziak, estatutuetan aldaketak egiteko (egoitza 
sozialaren aldaketa, elkartearen izena...). Bazkideen gehiengoaren 
bidez hartuko dira erabakiak, eta elkartearen hiru laurdenaren 
ordezkari izan behar dute gutxienez.  

Bazkideak informatu eta beren galderei erantzun

Batzar baterako deialdia egiten baldin bada, gerenteak gutxienez 
hamabost egun lehenago eman behar die horren berri bazkideei, eta 
hainbat dokumentu prestatu behar dizkie bozka jakinaren gainean 
eman dezaten. Aldez aurreko jakinarazpen eskubide honen edukia 
batzarraren izaeraren araberakoa da. Honenbestez, urteko ohiko 
batzar nagusia egin baino lehen, honako dokumentu hauek igorri 
behar dizkie gerenteak bazkideei:

- inbentarioa;
- urteko kontuak (balantzea, kontuen emaitza eta eranskina);
- bere kudeaketari buruz egindako txostena;
- proposatutako erabakien testua;
- hala behar badu, kontuetarako komisarioaren txostena.

Oharra:
- inbentarioa egoitza sozialean geratzen da bazkideen eskuragarri;
- gerenteak, era berean, egoitza sozialean utzi behar ditu, bazkideen 
eskuragarri, arestian aipatutako dokumentuak, azken hiru ekitaldiei 
dagozkienak.
Batzarrerako deialdia egin ondoren, bazkide guztiek idatziz planteatu 
ahalko dituzte egoki jotzen dituzten galdera guztiak, eta batzarrean 
gerenteak erantzuna eman beharko die galdera guztiei.
Gerenteak ez baditu betekizun horiek betetzen, zigor zehapenak edo 
zehapen zibilak ezarri ahalko zaizkio.

Kontabilitatea egunean egotea zainduko du, elkartearen 
kontuak eramango ditu, kudeaketa txostenak idatziko ditu. 

Kontabilitate eta zerga izaerako betebehar guztiak 
betearaziko ditu. 

201.  Zein dira gerenteak edo gerenteek hirugarrengoen 
aurrean dauzkaten betebeharrak? 

Gerenteak ziurtatu egin behar du elkartearen kontuen eta estatutuen 
aldaketen ezagutaraztea.

Elkartearen kontuen publizitatea

Itxitako ekitaldiko kontuei buruzko erabakia hartzen duen ohiko 
batzar nagusia egin eta hilabetera, gerenteak honako hauek 
helaraziko dizkio elkartearen inskripziopeko merkataritza auzitegiko 
idazkaritzari: 

- urteko kontuak (balantzea, kontuen emaitza eta eranskina);
- bere kudeaketari buruz egindako txostena;
- hala behar badu, kontuetarako komisarioaren txostena;
- kontuen emaitza onartzeko batzarrari egindako proposamena 
eta bazkideen bozketaren emaitza.

Betebehar hau urratzera, isun batez zigortuko da.

Estatutuetan egindako aldaketen publizitatea

Estatutuen aldaketa (kapitalaren emendatzea, egoitza sozialaren 
aldaketa...) erabakia hartzen duen batzar nagusi berezia egin eta 
hilabetera,  honako formalitate hauek bete behar ditu gerenteak:

- iragarki bat argitaratu behar du egoitza sozialaren esparruko 
legezko iragarkietarako egunkari batean;
- merkataritza auzitegiko idazkaritzan batzarrari dagokion agiriaren 
kopia bi eta aldatutako estatutuen beste kopia bi utziko ditu.

Oharra: Publizitate izaerako formalitateak erabakitako aldaketaren 
izaeraren araberakoak izaten dira.

202. Zein dira bere erantzukizunak?
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Erantzukizun zibila:
Erantzule indibidual eta solidarioak dira, kasuak kasu, elkartearen 
eta hirugarrengoen aurrean, nola izatezko gerenteak (egiazki 
gerentearenak egiten dituztenak nahiz eta betekizun horretarako 
izendatuak izan ez diren) hala zuzenbidezkoak (arauen arabera 
izendatuak): 
 

- erantzukizun mugatuko elkarteei aplikatu dakizkiekeen legezko 
edo arauzko xedapenen urratzeak. Adibidea: estatutuetan 
egindako aldaketak argitara eman ez izana.
- Justifikatu gabe dimisioa emanez gero.
- Estatutuak urratsea.
- Kudeaketan akatsak egin izana (adibidea: elkartearen baliabideak 
erraz gainditzen dituzten gastuak egitea, iruzur egitea …)
- Betebehar fiskal eta sozialak behin eta berriz bete ez izana. 

Gerentearen arau hausteen ondorioz sortutako erantzukizunaren 
aurka egin dezake kaltetua gertatu den orok, baita elkartearentzat 
lan egiten duten bazkideek ere. 

Erantzukizun penala:
Barne kudeaketarako betekizunen eta bazkideen eskubideen aurreko 
arau hauste batzuk 9.000 euro bitarteko isunekin zigortu daitezke. 
Era berean, zigorgarriak dira iruzur fiskalak. Hiru delitu larri bost urte 
arteko kartzela zigorrekin edo/eta 375.000 euro bitarteko isunekin 
zigortzen dira. Honako kasu hauetan zigor daiteke: 

-  elkartearen funtzionamenduan arau hausteak egiten direnean 
(ondasunak edo kreditua elkartearen interesen aurka erabili, edo 
norberarentzat erabili beste gauzetarako, eratze arauak urratu, 
estatutuak aldatu …). 
-   balizko dibidenduak banatzen direnean, 
- balantze faltsuak aurkeztean eta ondasunak bidegabe 
erabiltzean 

203. Zein dira gerentearen arriskuak EMEak porrot 
egiten badu?

Elkarteko bazkide izan ala ez, kudeaketan akats larririk edo 
edozein motatako iruzurrik egin ez badu, gerenteak ez du inolako 
erantzukizunik izango. Porrota artxibatu egingo da aktiboak nahikoak 
ez direlako. Kudeaketan bidegabe jokatuz gero, bere ondasunekin 
ordainduko du auzitegiak xedatuko duen pasiboaren partea. Aitzitik, 
bere izenean jarduten duen artisau edo merkatariaren kasuan 
porrota ez da artxibatuko bere ondasunak enkantean salduak izan ez 
diren arte, gastu guztiak ordainduak izan diren arte eta eratorritako 
zigorrak ordaindu ditzan arte. Gainera, kasu hauetan gerentearen 
gaitasun gabetzea erabaki daiteke, 20 urte arte iritsi daitekeena.

204. EME bat nire helbide partikularrean helbideratu 
dezaket?

Teknikoki bai... Printzipioz EME baten helbide soziala merkataritza 
lokal batean helbideratu behar da. Nolanahi ere, badago:

- elkartea enpresariaren etxebizitzan helbideratzea, noiznahi 
arte, legezko xedapenen batek edo alokairuaren kontratuaren 
klausularen batek debekatzen ez badu. 
Gisa horretako mugaren bat izanez gero, badago elkartea legezko 
ordezkariaren etxebizitzan helbideratzea, gehienez ere bost 
urteko epean. 
Erne: aukera honen hautua eginez gero, enpresariak idatziz 
jakinarazi behar dio aldez aurretik (gutun ziurtatua jaso 
izanaren adierazpenarekin) akuran uzten dionari edo jabekideen 
komunitateko lehendakariari (akuran uzten duena baldin bada 
edo jabea bada) 1984ko abenduaren 21eko legeak ematen dion 
ahalmena erabiltzeko duen asmoa.

2005eko abuztura arte ez bezala, egun EME bateko gerenteak 
badauka enpresaren helbidea beste leku batera eramatea, nahiz 

eta haren erabilera legezko xedapen batek edo jabekidetza edo 
alokairu kontraturen batek mugatuta egon, eta bere enpresa 
bere etxebizitzan helbideratzeko legeak ematen dion eskubidea 
baliatzen jarraitu dezake bost urtez. Hau da, elkarte baten 
bizitzaren aurreneko bost urteetan gerenteak, modu batera edo 
bestera, bere etxebizitzan helbideratu ahal izango du. (Jaso izana 
adierazten duen gutun ziurtatua igorri behar zaio errentariari edo 
egoísta berriko jabekideen komunitateko lehendakariari, Code de 
Commerce araudiaren 123-11-1 artikuluari, 2005eko Abuztuaren 
4ko Legeak aldatutakoari, jarraiki. 
Baina kontuan eduki behar da helbide soziala etxean edukitzea 
erosoa izan arren posta ere bertara iristen dela. Gisa berean 
irits litezke agente judizialak elkarteak arazoak izanez gero, 
eta horrelakoetan zail izango duzu zeure ondasun higigarriak 
bahituak ez izateko. Beraz, ondo hausnartu behar da aukera 
honen inguruan.
- elkartea helbideratze enpresa batean helbideratu. Azken aukera 
honen aldeko hautua egiteko baldintza batzuk bete behar dira: 
lokalak enpresaren zuzendaritzaz, administrazioaz eta zaintzaz 
arduratzen diren organoen batzarrak egiteko moduan egon behar 
dute egokituta, eta liburuak, erregistroak eta dokumentuak 
edukitzeko, kontserbatzeko eta kontsultatzeko beharrezkoak diren 
zerbitzuak instalatu behar ditu. 

205. Nola bihur naiteke EME bateko bazkide?

EME bateko bazkide izateko ez dira merkataria izateko eskatzen diren 
baldintzak bete behar.
Honako hauek izan daitezke EME bateko bazkide:

- Adin txikiko pertsona, emantzipatua baldin bada;
- Adin txikiko pertsona emantzipatu gabea (bere tutorearen 
oniritziarekin) ;
- Legeak babestutako adin nagusiko pertsona bat (adin txikiko 
nahiz nagusikoen gaineko ardura, ezgaituen babesa) ;
- Atzerritarra (ez zaio atzerriko merkataritza lizentzia eskatuko) ;
- Pertsona juridiko bat (azterketa medikuetarako laborategi baten 
ustiakuntza helburu duten EMEak izan ezik, eta EA eta EMEaren 
arteko partaidetzen arautegia muga izanik).

EME bateko bazkide bakarra izateko, pertsona fisikoak edo juridikoak 
ekarpen bat egin behar dio elkartearen kapitalari.  Ordainetan, 
partaidetza jasoko du elkartean. 
Zure ezkontidea bazkidea baldin bada, elkartean duzuen 
partaidetzen baturak ez du elkartearen kapitalaren %50 gainditu 
behar. Kasu horretan, gainerako %50 edukiko duen hirugarren 
bazkide bat behar da. 
EME bat sortzen den unean gerenteak ezin du kapitalaren %50 baino 
gehiago eduki, artean elkartean soldatapekoa izango den ala ez 
erabaki behar baitu; edozein kasutan, ezin du inolako karga sozialik 
sortu enpresari bakarraren estatutuaren inguruan. 

206. Beti izanen naiz nire enpresaren jabe nahiz eta 
beste bazkide bat izan?

Elkarteko partaidetzaren %50aren jabe behar duzu izan. EME baten 
kudeaketa arrunta gerentearen kontua da. Bazkideak ez du horretan 
eskua sartzerik. 
Bestalde, erabaki garrantzitsuak, eta beraz, ezohikoak (jardueraren 
aldaketa, kapitalaren emendatzea, etab) batzarrean hartzen dituzte 
bazkideek, elkartearen kapitalaren gutxienez %50aren ordezkari 
direnek; hortaz, ez dago erabakiak bazkideen ezkutuan hartzerik. 
Legezko testuetan gutxitan aipatzen den arren sarri askotan baliatzen 
den praktika bat da bazkideei beren partaidetzaren aldez aurreko 
zesioak izenpetu araztea EME sortzen ari den aldian. Ondorioz, 
haiengandik bereizteko erabakia hartzen duenean, aski izango du 
agiri horiek baliatzea beste inolako formalitaterik bete behar izan 
gabe, nahi ez den bazkidearen lekuan gustuko beste bat edukitzeko. 
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207. Zein dira bazkidearen arriskuak EMEak porrot 
egiten badu?

Bazkideen erantzukizuna (arriskua) elkartea osatzean egindako 
ekarpenen muntara mugatzen da. 
Sekula ere ezin izango zaie ezertxo ere eskatu elkarteak porrot egiten 
baldin badu; eta hori aski logikoa da, inolaz ere ez baitira EME bateko 
kudeaketaren arduradunak. «Inbertsio egileak» dira.
Laburbilduta, esan dezagun EME batek porrot egitera, eta 
kontabilitatean gerentzia izaerako iruzurrik ez baldin badago, 
dossierra «sailkatua» izanen dela, eta likidazioa itxi egingo dela 
aktiboak nahikoak ez direlako. 
Salbuespenak: kasu batzuetan, bazkideek badute elkartearen 
kapitalari egindako ekarpenaren muntaren gainetik konprometituta 
egoteko arriskua, bereziki honako kasu hauetan:  

- elkartearen zorrak estaltzeko abal pertsonalaren konpromisoa;
- gerentziaren jarduera egiazki garatzeagatik (zuzenbidezko 
gerenteak kudeatu beharrean elkartea kudeatu ohi duen 
bazkidearen kasua);
- Elkartea osatzean edo kapitala emendatzean gaietan egindako 
ekarpenei emandako gain balioagatik (erantzukizun solidarioa 
beste bazkideekin bost urtetan zehar).

208. Zein dira bazkideen ahalak  eta eskubideak?

Bazkideek eskubideak dituzte kudeaketan (batzar nagusietan parte 
hartzeko eta botoa emateko eskubidea) eta beraz, nolabaiteko boterea 
elkartearen funtzionamenduari buruzko erabakietan. Honenbestez, 
gerenteak proposatutako bozka proposamenak errefusatu ditzakete. 

Parte hartu

Bazkide guztiek dute ohiko batzar nagusietan eta batzar nagusi 
berezietan parte hartzeko eskubidea.
Batzar batean ordezkari den aldetik, bazkide batek ahalak eman 
diezazkioke beste pertsona bati:

- bere ezkontideari (elkartea ezkontide biek baizik osatzen 
dutenean izan ezik);
- beste bazkide bati (elkartea bazkide biz baizik osatzen ez denean 
izan ezik);
- bazkidea ez den hirugarrengo bati (soilik estatutuetan 
aurreikusten baldin bada).

Agintaldia ezin da betirako izan: egun berean egin beharreko 
gehienez bi bilkuratara mugatzen da. Agintaldiak orokorra behar du 
izan : pertsona ahalordedunak ahalak eduki behar ditu ordezkatutako 
pertsonaren botoa emateko batzarrean hartu beharreko erabaki 
guztietan.

Botoa eman

Parte hartzeko eskubideak ekartzen du botoa emateko eskubidea. 
Bazkide bakoitzak elkartean dituen partaidetza kopurua bezainbeste 
boto ditu. Botoa emateko eskubide hau ezinda inolaz ere zesioan 
eman. Ezin da botoa postaz igorri, baina estatutuek aukera eman 
diezaiokete gerenteari bazkideei idatziz kontsultatzeko (itxitako 
ekitaldiko kontuei buruzko erabakiak hartzeko orduan izan ezik). 

EME bateko bazkide bakoitzak informatuta egoteko eskubide 
bikoitza du: zehatza bilkura guztiak izan baino lehen eta orokorra eta 
iraunkorra. 
Bilkura bakoitza izan baino lehen bazkideak, batzarrerako deialdiaren 
aldi berean, hainbat dokumentu jasoko ditu botoa jakinaren gainean 
eman dezan.
Urteko sasoi guztietan du bazkideak azken hiru urteetako ekitaldiei 
buruzko dokumentu guztiak egoitza sozialean kontsultatzeko eskubidea.

209. Zein da elkartearen estatus fiskala?

Bereizi egin behar da elkartearen sorreraren eta haren 
funtzionamenduaren artean.

210. Zein da bere sorrera arautzen duen erregimen 
fiskala?

Elkartea sortzen den unean “erregistro eskubideak” deituak 
ordaintzen dira (Gipuzkoako ondare transmisioen, elkartearen 
operazioen gaineko zergaren baliokideak).
Bazkideek elkartearen kapitalari egindako ekarpenen arabera 
kalkulatzen dira eskubide hauek. Ekarpen garbi eta soilak (ordainetan 
elkartearen partaidetzak dituztenak) eta kostu bidezko ekarpenenak 
(diru kopuru bat emanez edo pasiboan zor bat onartuz ordaintzen 
direnak, erregimen frantsesean elkartearen ekarpen gisa hartuak 
direnak) bereizten dira. 
Era berean ekarpena elkarteen zergaren (EZ) mendeko EME bati 
egiten zaion ala errentaren gaineko zergaren mendeko EME bati  
egiten zaion bereizi behar da.

Ekarpen gordin eta soilak

Higiezinen, merkataritza fondoen, akura eskubideen ekarpen gordin 
eta soilak, alokairu aginduak bestelako eskubideen mende egon 
gabe, ekarpen egilearen eta EMEren zerga erregimenaren arabera:

- Errentaren gaineko zergaren mendeko EME bati begira: egindako 
ekarpenen karga kentzea, eskubide osoz, ekarpen egilearen zerga 
erregimena edozein dela ere; 
- Elkarteen zergaren mendeko EME bati begira:

Ekarpen egilea Errentaren gaineko zergaren mendeko pertsona 
fisikoa edo elkartea denean, %5ko transmisio eskubidea 
eskatzen da. Merkataritza fondoen kasuetan, 23.000 eurotik 
gora aplikatzen da hori. Hala eta guztiz ere, eskubide hau ez 
da zorretan geratzen ekarpen egileak bere egiten duenean, 
hiru urtetan egindako ekarpenen kontra-ordainetan, jasotako 
elkarte-partaidetzak kontserbatzeko konpromisoa;
Ekarpen egilea Elkarteen Zergaren mendeko elkarte bat denean, 
ekarpenen karga kentzea, eskubide osoz.

Ekarpen gordin eta soilak (gaiak, materiala, etab) eskubide osoz 
arintzen dira, ez da bereizten ekarpenak zein EME motari egiten zaion, 
Elkarteen Zergaren ala Errentaren gaineko zergaren mendekoari.

Kostu bidezko ekarpenak

Printzipioz salmentatzat hartuak dira ekarpen hauek, transmisio 
eskubide aldakorrak sorrarazten dituzten ekarpenak, transmititutako 
ondasunen izaeraren arabera. Eskubide hauek ez dute kontuan 
hartzen EME baten zerga erregimena.
Honenbestez, EME batek bereganatutako merkataritza funtsak edo 
alokatzeko eskubideak gisa honetan kalkulatzen den transmisio 
eskubidea sorraraziko du: 

- %0 23.000 euro gainditzen ez duen prezio zatikiarentzat;
- %5  23.001 euro gainditzen duen prezio zatikiarentzat; 

BEZ zergatik salbuetsita dagoen higiezin baten eskuratzeak %5ko 
eskubidea eskatzen du. 

211. Zein da elkartearen funtzionamendua arautzen 
duen erregimen fiskala?

EME bat elkarteen zergaren mende dago, baina egoera jakin 
batzuetan, errentaren gaineko zergaren hautua egin dezakete 
bazkideek. 

212. Zer gertatzen da EME batek Elkarteen gaineko 
Zergaren (EZ) arabera erantzun behar duenean?
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Elkarteen gaineko zerga ordaintzen duten EME-en artean honakoak 
bereizten dira: 

- Zerga-tasa orokorra, irabazien gaineko %33,33koa dena. 
- Zerga-tasa murriztua, %15ekoa dena. Tasa hori aplikatuko 
zaie %75ean pertsona fisikoek kontrolatzen duten EME-ei 
kapital osoa aurreratuta badago eta negozioaren zifra 7.630.000 
euro-ko kopurura iristen ez bada; baina tasa murriztu hori 
urteko irabazia 38.120 euro-ko kopurura iristen ez den parteari 
aplikatzen zaio. 
- Moduluen araberako zerga (Impôt forfaitaire annuel, IFA), 
urteko negozioaren zifraren araberakoa izango dena. Salbuetsita 
geratzen dira urteko negozioaren zifretan 300.000 euro-ko 
kopurura iristen ez diren elkarteak. 
- Kontuan eduki behar da 2000ko urtarrilaren 1etik aurrera 
irabazien gaineko “ekarpen soziala” (CSB) eskatzen zaiela 
negozioaren zifra 7.630.000 euro-ko kopurua gainditu duten 
enpresei. Beraz, 763.000 euro-ko kopurua kendu ondoren, 
Elkarteen gaineko Zergaren bidez urtean ordaindutako kopuruaren 
%3,3ko gain karga bat da. 

213. Zer gertatzen da EME batek Errentaren gaineko 
Zergaren arabera erantzun behar duenean?

EME familiar bat zuzenbide komuneko EME bat da, eta elkarteko 
bazkideek pertsonen elkarteen erregimen fiskalaren hautua egin 
dezakete.

Pertsonen elkarteen erregimen fiskalaren hautua ezinezkoa da EMEk 
baldintza jakin batzuei erantzuten badie :

- elkarteak industria, merkataritza edo artisautza jardueraren bat 
garatu behar du ;
- elkarteak zuzeneko ahaideez osatuta behar du (seme-alabak, 
gurasoak, aitona-amonak…) edo anai-arrebez, edo ezkontideez 
edo legez osatutako eta erregistratutako izatezko bikoteez (PACS 
sistema frantziarra). 

Aukera horren ondorioz, EMEren emaitza ez da elkartearen izenean 
zergapetzen, baizik eta bazkideen izen pertsonalean elkartearen 
kapitalean duten partaidetzaren arabera (ikus Errentaren gaineko 
zergaren mendeko EME bateko bazkideen zergak). 

214. Zer gertatzen da Elkarteen Zerga ordaintzen duen 
EME bateko bazkideen zergei dagokienez?

Bazkideek batzarrean dibidenduak banatzea erabakitzen badute, 
bazkide bakoitzari dagokion partea errentaren gaineko zergaren 
mende geratuko da kapital higigarriaren gaineko zergaren kategorian 
(RCM). Gainera, bazkide bakoitza bere zerga murrizteko modua 
eskainiko dion kreditu fiskal baten onuraduna izango da.

215. Zer gertatzen da Errentaren gaineko Zerga 
ordaintzen duen EME bateko bazkideen zergei 

dagokienez?

EME baten aldeko emaitza bazkideei zergapetzen zaie industria 
eta merkataritza irabazien kategorian (BIC), egindako negozioen 
kopuruaren arabera aplikatu beharreko erregimen fiskalari jarraiki 
(enpresa txikia, benetakoa erraztua edo benetakoa arrunta).
BIC kalkulatzeko orduan, enpresaren emaitzari gerentearen lan-saria 
kenduko zaio gerentea aldi berean bazkide ez bada. 

216. Zer gertatzen da Elkarteen gaineko Zerga (IS) 
ordaintzen duen Erantzukizun Mugatuko Elkarte 

(EME) bateko zuzendari bazkidearen zergei dagokienez? 

Era berean, ondo bereizi behar da gerenteak elkartearen kapitalean 
duen partaidetza zenbatekoa den, erdia edo gutxiago (gerente 

bazkidea, gehienez partaidetzen %50 duena) ala gehiago (gerente 
bazkidea, partaidetzen %50 baino gehiago duena). 

• Elkartearen kapitalaren partaidetzen erdia edo gutxiago duen 
gerentea
Partaidetzen erdia edo gutxiago duen gerentearen ordainsaria 
ordainketa eta soldaten kategorian zergapetzen da. Beraz, justifikatu 
ditzakeen gastu profesionalengatik murrizketa batzuen onuradun 
izango da gerentea, benetako gastutzat hartuak izango dira edo 
%10eko kopuru finkoa murriztuko zaio. 
•  Kapitalaren partaidetzen erdian baino gehiago duen gerentea
Partaidetzen erdia baino gehiago duen gerentearen ordainsariak 
zuzendarien ordainsarien kategorian zergapetzen dira (zergei buruzko 
kode orokorraren 62. artikulua). Partaidetzen erdia baino gehiago 
duen gerentea (erdia edo gutxiago duena bezalaxe) murrizketa baten 
onuraduna da gastu profesionalengatik, kuoten bidez (gehienez %10), 
edo benetako gastuetatik abiatuta kalkulaturik (ordainagiriekin) 
Erne: Partaidetzen erdia baino gehiago edo gutxiago duen gerentearen 
ordainsaria ez zaie elkartearen irabaziei kentzen, burura eramandako 
lanarekin bat etorri eta gehiegizkoa ez baldin bada.

217. Zer gertatzen da Errentaren gaineko Zerga 
ordaintzen duen EME bateko zuzendariaren zergei 

dagokienez?

Pertsonen elkarteen erregimen fiskalaren hautua egin duten bazkideez 
osaturiko EME familiar batean, gerente bazkidearen ordainsaria ez zaie 
elkartearen irabaziei kentzen. Gerenteari zergapetzen zaio industria eta 
merkataritza irabazien kategorian (bere irabazien atalarekin). 
Baina bazkidea ez den gerentearen ordainsaria deduzitu egin daiteke 
elkartearen emaitza zergagarria zehazterakoan (burura eramandako 
lanarekin bat etorri eta gehiegizkoa ez baldin bada). Ordainsari hau 
zergapetuta dago, gerentearen kasuan, ordainketak eta soldatak 
kategorian, eta ondorioz, %10eko murrizketa baten onuraduna da 
gastu profesionalengatik,( gehienez )

218. Zein da zuzendari bati dagokion estatus soziala?

EME bateko gerentearen kasuan, gizarte babes erregimen bi 
bereizten dira: partaidetzen erdia edo gutxiago duen gerentearen 
estatutua eta partaidetzen erdia baino gehiago duenarena. 
Estatutu bi hauen artean bereizteko, gerenteak, ezkontideak (senar-
emazteen erregimena ez da kontuan hartzen) eta bien seme-alaba 
adin txikiko ez emantzipatuek elkartean duten partaidetza kopurua 
zehaztu beharra dago. Honenbestez, gerentea:

- gutxiengoa da elkartearen erdia baino gutxiago duenean ;
- berdina da elkartearen erdia duenean (erdira iristen ez den 
gerentearen antzeko estatusarekin);
- gehiengoa da elkartearen erdia baino gehiago duenean 
(elkartearen partaidetzen %50 baino gehiago).

Erne: gerentzia kolektiboa baldin bada, gerente guztiek dauzkaten 
parteak batzen dira norberaren estatus soziala zehazteko.

219. Zer gertatzen da gerenteak elkarteko bazkideek 
baino partaidetza txikiagoa edo berdina duenean?

Partaidetzen erdira iristen ez den gerentearen estatutua soldatapeko 
baten antzekoa da. Hortaz, azken horren gizarte segurantzaren 
erregimenaren onuraduna da (ASSEDIC direlakoen langabezia 
erregimenaren salbuespen garrantzitsuarekin), eta erregimen 
orokorrean kotizatzen du honako banaketa honen arabera: soldata-
parte bat (ordainsariari dagokiona), eta gizarte segurantzaren 
patronalaren partea (ordainsariari gehitzen zaiona). 
Esan beharra dugu elkartearen partaidetzen erdira iristen ez den 
gerenteak soldatapekoen erregimenean kotizatu behar duela 
ordainsari bat jasotzen duen neurrian.
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Gerente berdinaren estatusa (gerente bazkidea, kapitalaren 
%50 duena), partaidetzen erdira iristen ez den gerentearenaren 
antzekoa da.
Erne: lanaren kodearen xedapenak ez zaizkio aplikatzen partaidetzen 
erdira iristen ez den gerenteari; horrenbestez, ezin izango da 
botatzeagatik kalte-ordainen onuraduna izan, ez du langabezia 
saririk jasoko ez eta lanbide arteko gutxieneko soldata ere, eta oro 
har, ez ditu bere lan kontratuaren garapenean soldatapeko batek 
dituen eskubideak izango. 
Bada partaidetzen erdira iristen ez den gerentearen egitekoa 
soldatapeko baten kalitatearekin batzea. Horretarako, honako 
baldintza hau bete behar du gerenteak: lanpostu bat bete behar du 
(beharren arabera sortu ez dena). 

220. Zer gertatzen da gerenteak partaidetzen erdia 
baino gehiago duenean?

Bazkide nagusiek (elkartearen partaidetzen %51 edo gehiago 
dutenak) enpresari bakarren estatus soziala eta fiskala dute. Karga 
sozialak ordaindu behar dituzte nahiz eta soldatarik ez eduki. 
Merkatari baten estatutuaren antzeko estatutua du. Izan ere, langile 
independenteen (merkatariak) gizarte babes erregimen bera dute. 
Zerga administrazioaren aurrean aurkezturiko lanbide ordainsariaren 
arabera baizik ez du kotizatzen. Hala eta guztiz ere, aurreneko bi 
urteetan elkarteak dirutan ordaindutako saritik aparteko kuota baten 
arabera kalkulatzen da kotizazioa. 
Partaidetzen erdia baino gehiago duen gerenteak, ordainsaririk 
jasotzen ez badu ere, gutxieneko oinarriaren arabera kotizatzen 
jarraitu behar du merkatarien erregimenean. 

Erne: elkarte berean ez dago lan kontratu bat gerentearen egite-
koarekin batzerik.
Oharra: alderaketa eginez, Elkarte Anonimoetan ez da bereizketarik 
egiten zuzendarien artean: PDG eta zuzendaritza kideek soldatapekoen 
gizarte babesaren erregimenean kotizatzen dute, elkartean dauzkaten 
akzioen kopurua edozein dela ere. 

221. Zein da bazkideei dagokien estatus soziala?

EME bateko bazkideek ez dute nahitaezko gizarte babes erregimen 
bakar batean ere kotizatzen. Hala eta guztiz ere, baldintza batzuk 
betetzen badituzte, soldatapekoak izan daitezke enpresan. 
Erne:
- soldatapekoen estatutua ordainsariaren eta lan kontratuaren iza-
tearekin estu lotuta dago, eta beraz, mendeko harreman bat dago lan 
egiten duen pertsonaren eta lana ematen dion pertsonaren artean 
(egiteko bat burutzen da beste pertsona baten aginduei jarraiki). Lo-
tura hau egiazkoa baldin bada eta baldintza guztiak betetzen badira, 
bazkide bat, baita partaidetzen gehiengoa duenean ere, soldatape-
koa izan daiteke bere partaidetzak dituen elkartean;
- bazkide batek soldatapekoen estatutua aplikatzen badu, interesga-
rria izan daiteke lan kodearen xedapenen aplikazioaren ikuspuntutik: 
SMIC-en onuraduna, (Lanbide arteko Gutxieneko Soldata) kalte-or-
dainak egotzia izateagatik eta langabezia saria.

ERANTZUKIZUN MUGATUKO ELKARTEA (EME)

Abantailak Desabantailak

Ikuspuntu
juridikotik

Gutxienez 2 bazkide, gehienez 100

Gutxieneko kapitala :1 Euro

%20 inskripzioa egiten den unean aurreratu behar da, gainerakoa hurrengo 
5 urteetan.

Bazkideen erantzukizuna haiek egindako ekarpenen muntara mugatzen 
da, izatez edo zuzenbidez zuzendari direnentzako salbuespenak salbues-
pen (estatutuen urratzea, akatsak kudeaketan, etab) eta bermeak eman 
direnean.

Bazkideek ez dute merkatariaren izaera.

Ezkontide bazkideen artean modu askean egin daitezke partaidetzen ze-
sioa, bazkide ez diren ezkontideei, bazkide direnei eta hirugarrengoei da-
gokienez. 

Elkarte mota hau onartuta dago senar-emazteen artean.

Ez da nahitaezkoa kontuetarako komisarioa (muga jakin batzuk gainditu-
takoan izan ezik)

Erabakiak Batzar Nagusiaren gehiengoak hartu behar ditu (kapitalaren 
%51 erabaki arruntak izatera eta kapitalaren %75 erabaki bereziak izatera) 
elkartea 2005eko abuztua baino lehen osatua bada. Ordutik aurrera bada 
kapital sozialaren %25 ordezkatzen duten bazkideak presente egotea eta 
erabakiak bi herenen onespenarekin hartzea. 

Osatzeko gastuak (estatutuen erre-
dakzioa eta formalitateak).

Funtzionamendu astuna (nahitaezko 
bilkurak, estatuetan aldaketak egitean 
legezko publizitatearen formalitatea 
bete behar). 
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ERANTZUKIZUN MUGATUKO ELKARTEA (EME)

Abantailak Desabantailak

Ikuspuntu
fiskaletik

Irabazien gaineko zergak

Urteko kuoten (IFA) araberako zergak, negozioen ko-
puruaren araberakoak direnak (irabazirik ez badago ez 
dago IFArik)
2000ko finantzen legeak (19. artikulua) salbuetsi egiten 
ditu urteko kuoten zergatik beren negozioen kopurua 
76.224 eurotik beherakoa duten pertsona juridikoei.

. Elkarteen zergaren bidez zergapetu beharreko irabazi-
tik kendu egiten dira E.M.E. bateko zuzendariei ordain-
dutako soldatak. 

. Erreserba gisa enpresan inbertituriko irabazia: ez dago 
beste zuzeneko zergarik.

Gerentearen ordainsariaren gaineko zerga:

- Partaidetzen erdia baino gehiago duen gerentea : 
ordainsarien guztizkoaren muntaren gaineko zerga 
(%10eko eta berberekin aplikagarria (zuzendarien or-
dainsariak / Zergen Kode Orokorraren (C.G.I.) 62. ar-
tikulua) 

- Partaidetzen erdia edo gutxiago duen gerentea : sol-
datapeko baten antzera: errentaren gaineko zerga %10 
(pagamenduak eta soldatak)

Erregistratzeko eskubide arinak honako hauentzako
(cf. VI laukia): 

. partaidetzen zesioa: %4,80% (fondoen transmisio 
errazagoa)
. jarraian adierazten ez diren ondasunen ekarpen soil 
eta gordinak (kredituak, elkarte eskubideak...) = %1 

Irabazien gaineko zergak

Elkarteen Zerga:
%15eko tasa 2002tik aurrera hasitako ekitaldietarako, 
38.120 eurotara mugatutako irabazi-frakzioari zergape-
tua.
Hortik gora, %33,33ko tasa + %3ko kontribuzio gehiga-
rria. 

Irabaziak bazkideen artean banatzen direnean: pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga osagarria.

Erregistro eskubideak: partaidetzen %4,80ko zesioa.

- Higiezinen, merkataritza fondoen, bezeroen, alokatzeko 
eskubideen ekarpen soil eta gordinak, %4,80. 

Elkarteen Zergaren mende ez dagoen pertsona batek 
Elkarteen Zergaren mendeko pertsona juridiko bati eginak

- Enpresa bati egindako ekarpena zergapetzen duen pasi-
boaren bereganatzea: %4,80 alde pasiboak. 
2000ko finantzen legearen 9. artikuluak %4,80ra murriz-
ten eta bateratzen du higiezinen, merkataritza fondoen eta 
elkarteari egindako ekarpenen aurrean eta ondasun horiei 
begira. Tasa honen aplikazioa 1999ko irailaren 15etik 
dago indarrean.
Higiezinetan: tasa berria etxebizitzen higiezinei eta profe-
sionalei aplikatzen zaie.
merkataritza fondoen zesioetan: %4,80ko tasa transmisio 
guztietan aplikatzen da > 23000 Euro (<doan). Lurralde 
antolamenduko aldeetan egindako transmisioak > 107000 
Euro
(23000tik 107000ra bitarte Eurotan, %1eko tasa).

- Elkarteei egindako ekarpenetan: kostu-bidezko tituluaren 
arabera egindako ekarpenak, ekarpen soil eta gordinak, 
hiru urtetan tituluak kontserbatzeko konpromisorik gabe, 
kasu honetan 230 euroko eskubide finkoa aplikatzen bai-
ta.

Abantailak Desabantailak

Elkartearen
ikuspuntutik

Gerente gutxiengoa edo maila berekoa, soldatapekoa: 
afiliazioa Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean, 
eta hala behar badu, koadroen erretiroaren erregimen 
osagarrian.

Partaidetzen erdia edo gutxiago duen gerentea = ase-
guruaren erregimenetik at langabeziaren kasuan eta 
metaketarik ez badago, soldatapeko enpleguaren agindu 
sozialaren baldintza batzuen bidez.

Partaidetzen erdia baino gehiago duen gerentea: afiliazioa 
merkatarien gizarte erregimenean. 
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4.2.3.-  ELKARTE ZIBILAK

222. Zein dira elkarte zibilen jarduera esparruak?

Nekazaritza, lanbide liberalak, higiezinen sektorea eta jarduera 
intelektualak dira elkarte zibilen jarduera esparru nagusiak. 
Adibideak :
•  Elkarte zibil profesionalak, araututako lanbide liberala duten 
pertsona fisikoei jarduera hori era komunean bideratzeko aukera 
ematea helburu dutenak.
•  Eraikitzeko-saltzeko elkarte zibilak, geroago saltzeko higiezinak 
eraikitzea helburu dutenak.
•  Baliabideen elkarte zibilak (SCM): hauetan partekatu egiten dira 
material-kargak eta funtzionamendu gastuak, betiere arauzko lanbide 
liberalak baldin badira. 

223. Zenbat bazkide behar ditu izan elkarte zibil batek?

Elkarte zibil bat gutxienez bi lagunek osatuta egon behar dute. Ez da 
kopuru gorenik aurreikusten, salbuespenak salbuespen. Bazkideek ez 
dute merkatarien izaera eduki behar. 

224. Zenbatekoa behar du izan elkarte zibilaren 
kapitalak?

Bada elkarte zibil bat kapitalik gabe osatzea.
kapitala osatzen baldin bada, legeak ez du gutxienekorik ezartzen. 
(Adibidea: Erantzukizun mugatuko nekazaritza enpresa - EME 7 600 
euro).
Kapitala osorik edo parte batean aurreratu daiteke elkartea osatzen 
denean, xedapen berezirik ez baldin badago. (Adibidea : elkarte zibil 
profesionala).
Kapitala aldatzeko klausula bat aurreikusi daiteke (kode zibilaren 
1845-1 artikulua).
Ekarpenak dirutan, industrian edo gaitan egin daitezke (ekarpen 
horiek kapitalik jartzen ez denetan ere egin daitezke).

225. Zein da bazkideen erantzukizuna?

Beren erantzukizuna mugatua da baina ez solidarioa (kapitalean 
duen partearen araberakoa), beren ondasun pertsonalen multzoaren 
aurrean. Kapitalik ez baldin badago, erantzuletzat hartzen dira neurri 
berean  (Adibidea: %50eko erantzukizuna bazkideak bi baldin badira).

226. Zein da gerenteen erantzukizuna?

Zuzendariek erantzukizun zibila eta penala izan ditzakete.

227. Nola funtzionatzen du elkarte zibil batek?

Gerente bat edo batzuk dira elkarteko zuzendari. Gerentea bazkide 
izan daiteke edo ez, pertsona fisikoa edo juridikoa. 
Estatutuek mugarik ipintzen ez badiete, gerenteek ahal guztiak 
dituzte elkartearen izenean eta haren kontura jarduteko.
Erabaki kolektiboak batzarrean hartzen dira. Estatutuek askatasun 
osoz zehazten dituzte modalitateak (eskatzen den gehiengoa, 
quoruma...).

228. Zein da elkartearen erregimen fiskala?

Printzipioa: zerga ezarpenik ez elkartearen mailan (“gardentasun 
fiskala”).

Salbuespenak:  
• Elkarteen zergaren aldeko hautua,
• Elkartearen xedea merkataritza izaerako ustiapen bihurtzen 
denean.  

229. Zein da gerenteen erregimen soziala?

Gerente bazkidea
Hasiera batean, soldatapekoak ez direnen gizarte erregimenaren 
mende dago. Gerentearenak egiteagatik ordaintzen zaio 
ordainsariaren gehigarri gisa tarteka jasotzen duen elkartearen 
irabazien parteren gainean kotizatzen du.

Bazkide ez den gerentea
Hasiera batean: soldatapekoak ez direnen erregimena, elkartearen 
eta bere arteko egiazko mendekotasun harremana ezagutzen 
zaionean izan ezik.

230. Zein da gerenteen erregimen fiskala?

Gerente bazkidea
Elkartea Elkarteen Zergaren mendekoa ez den artean, gerentearen 
ordainsaria, halakorik jasotzen baldin badu, ez da deduzigarria. 
Errentaren gaineko zergaren mende baldin badago, bere irabazien 
arabera ordaindu behar du elkartearen jarduerari dagokion 
kategorian.  
Elkartea Elkarteen Zergaren mende baldin badago, gerentearen 
ordainsaria deduzigarria da eta Errentaren gaineko zergaren mende 
geratzen da, elkartearen jarduerari dagokion kategorian.  

Bazkide ez den gerentea
Bere ordainsaria deduzigarria da, enpresa Elkarteen Zergaren mende 
egon ala ez.

231. Zer gertatzen da elkartearen transmisioari 
dagokionez?

• Elkartearen partaidetzen zesioa.
• Erregistroa eskubideak (eroslearen kontura): %4,80, salbuespenak 
salbuespen (Adibidea: gaietan egindako ekarpenei dagozkien parteen 
zesioak, ekarpena egin eta hurrengo hiru urteetan gertatzen baldin 
bada, ondasunak saltzeko erregimenaren mende daude).

232. Zein dira abantaila nagusiak?

• Malgutasun handia eta mugitzeko askatasuna.
• Ez dago gutxieneko kapitalik.
• Gizarte estaldura merkeagoa (mugatuagoa).

233. Zein dira desabantaila nagusiak?

• Bazkideen erantzukizun mugagabea.
• Merkataritza ustiakuntzan beste kalifikazio fiskal bat izateko 
arriskua.
• Funtzionatzeko formalismoa (taldeak hartu behar ditu erabakiak).

4.2.4.- HIGIEZINEN ELKARTE ZIBILA

Frantzian enpresa bat sortzeko unean, enpresaren higiezinen 
titularitatea enpresaren gainerako aktiboetatik bereiztea gomendatu 
ohi da (Ustiapen elkartea). 
Xede horretan egitura juridiko independente bat erabili ohi da, 
eskuarki Higiezinen Elkarte Zibila (HEZ), eta berau izango da lokalen 
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jabe, berau izango da ustiapen elkartearen eskura ipiniko dituena 
alokairuaren edo beste modu baten bidez. 
HEZ (SCI) bat, izan ere, oso egitura malgua da, era askotako egoera 
familiar eta profesionalei egokitzen ahal zaiena.

234. Zergatik bereizi higiezinak eta enpresa?

Hainbat arrazoi daude aukera honen alde egiteko:
•  Higiezinen ondarea babesteko enpresaren zordunen aldetiko 
balizko jazarpenen aurrean.
Ustiakuntza elkartearen aurkako prozedura kolektibo bat 
abiarazten den kasuetan, enpresaren higiezinak babestu egin 
daitezke era horretan.
Baina komenigarria da zuhurra izatea : babesak ez du balio izango 
kasu batzuetan: auzitegiek HEZ (SCI) elkarteraino luzatu dezakete 
prozedura kolektiboa, HEZ gezurrezkoa dela irizten badute edo 
elkarte bien ondarearen arteko nahasmendua dagoela irizten 
badute. 
Eta alderdi hori bereziki kontuan hartuko da agerian uzten baldin 
bada elkarte bien artean aktiboen transferentziak izan direla, 
kontra-ordainik gabe: gain balioa duten alokairuak, HEZ (SCI) 
elkartearen aberastasuna ustiakuntzaren kaltetan, ustiakuntza 
elkarteak finantzaturiko lokalen egokitzapenak HEZ (SCI) 
elkartearen esku uzteko kalte-ordainik ordaindu gabe, etab... 

•  Enpresaren transmisio familiarra prestatzeko.
Enpresa familiarra den kasuetan, HEZ (SCI) baten osaerak 
aukera ematen du negozioa ustiatzailearen seme-alaba baten 
edo batzuen esku, kudeatzeko prestakuntza handiena duenaren 
esku, uzteko eta beste parteak beste seme-alaben esku uzteko, 
emakida-banaketa baten edo testamentu baten bidez. 
Halatan, saihestu egiten da enpresa buruaren heriotzaren 
ondorenean oinordekoen artean ezin zatikatzeko arriskua, bestela, 
sarri askotan jartzen da salgai negozioa. 

•  Enpresa hirugarrengoen esku uztea errazteko.
Higiezinen aktiboa oso kapitulu garrantzitsua da enpresa 
beten balantzean. Hala eta guztiz ere, higiezinak berez ez dira 
ekoizpenerako tresnak, jarduera berezi bateko tresna bereziak ez 
baldin badira (esate baterako, hotel bat edo klinika bat).
Honenbestez, balizko erosleek askoz ere garrantzi handiagoa 
emango diete beste ekoizpen ondasun batzuei enpresa erosteko 
balioa kalkulatzeko orduan.
Hortaz, higiezinetan aktiborik ez duen enpresa bat askoz ere 
errazago transmititzen da, erosleak ez baitu higiezinak erosteko 
betebeharrik. Bestalde, higiezinek ez dute beherantz baloratuak 
izateko arriskurik izango. 

•  Ustiatzaileari, eta aldi batez bere familiako kideei, errenta 
osagarrien sarrerak ziurtatzeko.
Honako da printzipioa: Enpresak alokairu bat ordaintzen dio 
HEZ (SCI) elkarteari, higiezinaren balioaren araberakoa. HEZ 
(SCI) elkartearen irabazia, funtsean lokal horiek osatua, kargak 
eta bereziki maileguen interesak kendu ondoren, bazkideen 
artean banatzen da bakoitzak kapitalean duen partaidetzen 
arabera. 
Maileguak ordaindu eta gero, irabazi hori errenta osagarri bat 
da bazkideentzat eta ustiatzailearentzat, eta errentaren gaineko 
zergan zergapetzen da. Enpresa transferitzeko erabakia hartuz 
gero, eutsi egingo dio sarrera-iturri horri, eta zuzeneko eragina 
izango du erretiroaren aurreikuspenean.

235. Zergatik HEZ (SCI) bat?

Ikusi duzun bezala, hona HEZ (SCI) baten abantailak:

•  Ondare higiezinaren eta profesionalaren transmisio familiarra 
errazten du. Bereziki saihesten du oinordekoak higiezin baten 
jabetza zatiezinaren aurrean gertatzea, egoera hori zaila baita 
egunerokoan kudeatzen. Oinordekoetako batek bere partea 
saldu nahi badu, ez ditu besteak higiezina saltzera behartzen, 
zatiezintasun kasuetan gertatzen ez den bezala. 

•  Abantaila fiskal batzuk eskain ditzake.
Hala eta guztiz ere, HEZ batek alderdi askoren gaineko kontrola 
eskatzen du, arreta handia ipini behar zaie etor litezkeen arazoei, 
eta betiere da komenigarria aholkulari batengana jotzea.  

Enpresak HEZ (SCI) elkarteari ordaindutako alokairuari esker egiten 
da inbertsioa. HEZ (SCI) baten hautuak aukera ematen du, beraz, 
kostu txikiago batekin higiezinen ondare bat osatzeko. Baina 
alokairu hauek eskuarki maileguen eta beren interesen ordainketen 
zenbatekoa baino txikiagoa da.
Interesen beheranzko balioaren ondorioz, HEZ (SCI) bateko bazkideek, 
epe bat gainditutakoan, urteetan zehar igo diren zerga hipotekarioak 
ordaindu beharko dituzte (murriztuz joango da deduzigarriak 
diren interesen munta), eta epe horretan ez dute irabazirik izango 
(maileguak ordaintzeko erabiliko baitira).
“Desabantaila” hau aurreikusi behar dute bazkideek, eta behin-
behineko plan bat aurreikusi behar dute maileguaren iraupenaren 
arabera.

Enpresak alokairuetatik eta kargetatik deduzitzen du bere irabazi 
fiskala. Baina agerikoa da alokairuak “arrunta” behar duela izan, hau 
da, higiezinaren benetako balioaren. 
Gehiegizkoa baldin bada, soberakina kudeaketa jardun arruntaren 
emaitza gisa ulertuko da, enpresaren irabazi zergagarrira itzulitakoa. 
Honenbestez, auzitegiaren aurrean eta higiezinetan aditua den baten 
eskutik lokala ebaluatzeko agindua emateko aholkua luzatzen dugu.
HEZ (SCI) batek higiezinak eskuratzeko egindako gastuak ez dira 
deduzigarriak, HEZ horrek ez baldin badu elkarteen zergaren hautua 
egin bederen. 

Bukatzeko, HEZ (SCI) batek jarduera zibil bat garatzen du, ez du beraz 
BEZ (TVA) ordaintzen. Hala eta guztiz ere, merkataritza, industria edo 
lanbide bat garatzeko lokalak direnez, BEZ (TVA) aplikatu dezake 
ordaindu beharreko alokairuen prezioetan. 
Eta horrek aukera ematen du akuran jartzeko eskubidea merkatzeaz 
gainera, higiezina kargatzen duen BEZ (TVA) atzera jasotzeko, beti 
ere inbertsioei dagokien atalean.

Enpresan zailtasunak baldin badaude eta zuzendariaren erantzukizuna 
zalantzan jartzen baldin bada, dudarik ez dago azken horren 
eskuko partaidetzaren bahiturak ez duela higiezin baten bahiturak 
bezainbesteko erakarria zordunen begietan. 

236. Nola osatzen da HEZ (SCI) bat?

•  Bisita Centre de Formalité des Entreprises (CFE) zentrora
Bertan elkartearen adierazpenaren formularioa eta aurkeztu 
beharreko dokumentuak daude eskuragarri. Enpresak Formalizatzeko 
Zentro eskuduna elkartearen egoitza dagoen eremuan jarduten duen 
merkataritza auzitegiaren idazkaritzan kokatzen da. 

•  Estatutuen erredakzioa
HEZ (SCI) bat osatzeko gutxienez bi bazkide behar dira (pertsona 
fisikoak edo pertsona juridikoak). Berdin dio bazkideen nazionalitateak. 
Adin txikiko emantzipatu gabeei dagokienez, beren partaidetza ez da 
legezkoa ez badago legezko ordezkari batez lagundurik.
Bazkideek berek erredaktatu ditzakete estatutuak, aldez aurretik 
prestaturiko inprimakiak jaso ditzakete, edo profesional baten 
zerbitzuak kontratatu ditzakete, beti ere oso gomendagarria dena, 
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HEZ (SCI) baten estatutuen erredakzioa ez baita kontu erraza. 
Notario baten zerbitzuak ez dira nahitaezkoak, higiezin baten edo 12 
urtetik gorako alokairu baten ekarpena ez baldin badago. Nolanahi 
ere den, senar-emazteek osatutako HEZ baten kasuan komenigarria 
da eskritura publikoak egitea, elkartearen osaera ez dadin alde biek 
mozorroturiko donazio gisa kalifikatu nahi. 

237. Zer adierazi behar da estatutuetan?

- Elkartearen forma (alokairupeko HEZ)
- Bazkide bakoitzaren ekarpenak. Elkartearen kapitalean zehazten 
dituzten beren eskubideak (industrian egindako ekarpenen kasuetan 
izan ezik).
Ekarpena diruzkoa izan daiteke, espezietan egin daiteke (esaterako, 
higiezina edo lursaila), edo kasu guztiz berezi batzuetan, industrian 
(ezagutza teknikoak, lana,...).
“Ondasun erkidegoaren” erregimenean (espainiar erregimeneko 
irabazpidezko elkartearen baliokidea) ezkondutako batek aipatutako 
erkidegoaren ondasunen ekarpena egiten badu, horren berri eman 
behar dio, nahitaez, bere ezkontideari. Azken honek normaltasun 
osoz parte hartuko du elkartearen osaeran, eta aitortu egingo du 
ondo informatua izan dela, badakiela ondasun komunak erabili direla 
ekarpena egiteko. Beste aukera bat da aldez aurretik uko egitea 
bazkide izateari aipatutako ondasunetan legokiokeen partean.  
Espezietan egindako ekarpenen balioa askatasun osoz eztabaidatzen 
da bazkideen artean. Ez da nahitaezkoa kontuetarako komisario 
baten parte hartzea.

- Elkartearen izena: Asmakuntza hutsa izan daiteke, higiezina 
kokatzen den lekuari lotua edo helburu sozial nagusiari. Era berean, 
bazkide baten edo batzuen izena izan dezake. Zuhurtasunari 
jarraiki, komenigarria da Institut National de la Propiété Industrielle 
(INPI) erakundearen aurrean egiaztatzea izena, asmakuntza hutsa 
baldin bada, ordurako erabilia izan den ala ez.
- Egoitza soziala: Askatasun osoz zehazten da estatutuetan, baina 
egiazkoa behar du izan. Ez du zertan higiezinaren kokalekua bera 
izan behar, eta bazkide baten etxebizitzan egokitu daiteke.
- Elkartearen kapitala: Dirutan eta espezietan egindako ekarpenek 
osatzen dute; ez da gutxieneko kopuru bat zehazten. Eskuarki 
higiezinaren balioarekin bat dator. Bazkideek denboran zehar 
kapitalaren ekarpenak egitea aurreikus dezakete. Halaxe da, HEZ-
etan ez dago kapitala berehalakoan aurreratu behar dela dioen 
arau bakar bat ere. Beraz, epe jakin batean edo administratzaileek 
eskatzen duten heinean egin ditzakete ordainketak. Izan ere, 
ordainketa horiek bazkideei irabaziak banatzeko egun berean 
egin daitezke. 
Irtenbide honek abantaila asko eskaintzen ditu, administrazio 
fiskalak onartu egiten baitu aintzat hartzea, gain balioak 
kalkulatzeko oinarri gisa, partaidetzen balioa estatutuak izenpetu 
ziren unean, kontuan izan gabe zein unetan askatzen diren.
- Helburua: zibila izan behar du, hau da, higiezinak eskuratzera eta 
kudeatzera mugatuta egon behar du. Ez dago ondasunak erostea 
gero saltzeko, elkartea elkarteen zergaren erregimenaren pean 
egon nahi ez badu ondasunak salerosteagatik. Higiezin baten 
salmenta ez da aintzat hartzen oso kasu berezietan ez bada.
- Elkartearen iraupena: Elkarteak gehienez 99 urte iraun dezake 
Merkataritza eta Elkarteen Erregistroan inskribatu zen egunetik 
kontatzen hasita.
- Funtzionatzeko erak: HEZ (SCI) batean gerente bat edo bat baino 
gehiago dira zuzendari, eta hauek beren kudeaketaren nondik 
norakoak azaldu behar dituzte, urtero, bazkideen batzarraren 
aurrean.

Erne!: Estatutuetan kontrakorik adierazten ez baldin bada, elkartearen 
erdia baino gehiago ordezkatzen duten bazkideen erabaki soil baten 
ondorioz egotzi daiteke gerentea bere lekutik. Hortaz, klausula bat 
jaso daiteke gerente-bazkidea egoera horretatik babesteko.

Bazkideek, era berean, HEZ (SCI) uzteko aukera hartu behar dute 
kontuan. Kode zibilaren arabera, elkartearen partaidetzak ezin 
transferitu (saldu, oparitu,...) daitezke bazkide guztien onarpenarekin 
ez baldin bada eta zuzeneko senideei (gurasoei, seme-alabei) ez baldin 
bada.

Erabakiak aho batez hartzea oso zaila denez, estatutuek aurreikusi 
dezakete, esaterako, elkartearen partaidetza guztien transmisioak, 
baita zuzeneko senideei egin dakizkiekeenak ere, bazkideen 
gehiengoaren erabaki batez onartzea (edo 2/3ko gehiengo batez).
Arrazoi berarengatik komenigarria da bazkide baten heriotzaren 
balizkotasuna aldez aurretik zehaztea. Kasu horretan, estatutuek 
badaukate legea osatzea eta bazkideen aldetik oinordekoen 
onarpena aurreikustea.

•  Osatzen ari den elkarteak hartutako konpromisoen traspasoa
Bazkideek bildu egiten dituzte osatzen ari den elkartearen izenean 
edo bere kontura egindako gastuak eta hartutako konpromisoak, 
estatutuekin batera doan eranskinean estatutuak izenpetu diren 
egunera arte izandakoak. Era berean, ahalak ematen dizkiote haietako 
bati edo batzuei (edo bazkide ez den gerenteari) konpromiso berri 
batzuk bere egin ditzan elkartearen inskripzioa gauzatu arte. Horrek 
konpromiso horien guztien transferentzia ekartzen du automatikoki.

•  Estatutuen erregistroa
Bazkideen erredaktatu eta izenpetu ondoren, Centre des Impôts 
zentroan erregistratu behar dira estatutuak, zigilatutako lau alerekin 
batera. Erregistroaren formaltasuna doanekoa da 2000ko urtarrilaren 
1etik aurrera. Hala eta guztiz ere, zigiluaren eskubidea ordaindu 
behar da, 6 euro, aurreko/ifrentzuko orria. Orriak ez baldin baditu 
orrialde biak hartzen, erdia ordaindu behar da, eta erabili ez den 
orrialdean “face annulée, article 905 du code général des impôts” 
ahapaldia baizik ez da agertuko. Elkarteari higiezin baten ekarpena 
egin bazaio, Erregistroan inskribatu behar da eskritura. (conservation 
des hypoteques).

• Osaera iragarkiaren argitalpena legezko iragarkien egunkari 
batean
Iragarki honetan elkartearen izena zehaztu behar da, bere forma 
(SCI edo HEZ), kapitala, ekarpenen izaera, egoitza soziala, helburua, 
iraupena, gerentearen edo gerenteen izenak eta helbideak eta 
elkartea izena ematen duen Merkataritza eta Elkarteen erregistroa. 
Kostua: 150 euro inguru.

•  Estatutuen ale erregistratu eta zigilatu bi utzi behar dira CFE (EFZ) 
zentroan, honako hauekin batera:

- gerentea edo gerenteak izendatzen dituen agiria, estatutuetan 
izendatuak izan ez badira.
- gerentearen edo gerenteen egoera zibila erakusten duen agiria, 
eta zigorretatik at daudela egiaztatzen duen adierazpena.
- idatzizko agindua gerentea bera ez baldin bada eskaera 
aurkezten duena.
 - legezko egunkari batean edo egunkari arrunt batean iragarkia 
argitara emateko eskaeraren orria.
- SCI (HEZ) elkartearen egoitzaren ziurtagiria (esaterako, EDFren 
ordainagiria, argindarra)
(Inskripzioa eskatzeko kostua: 61 euro inguru).
Une horretatik aurrera, “inskripzioa egiteko bidean” da elkartea. 
Ofizialki, Merkataritza eta Elkarteen Erregistroan inskripzioa 
egiten duen egunean sortuko da.

238. Zure jarduera pertsona bakarraz osatutako enpresa 
baten bidez garatu behar baduzu, zer lortu behar duzu?

- “PO” eta “TNS” inskripzioa eskatzeko formularioak, dagokion 
CFE (EFZ) zentroan edo “boîte du créateur” (enpresak sortzeko on-
line zerbitzua) delakoan eskuragarri.
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- Zure nortasun agiriaren kopia bat (alde bietatik) edo 
pasaportearen kopia bat (aurreneko 3 orrialdeak), edo jatorrizko 
jaiotza agiriaren kopia bat, edo gehienez 3 hilabeteko data ageri 
duen egoera zibilaren agiriaren kopia bat.
- Atzerritarra baldin bazara: Frantzian jarduera profesional bat 
garatzeko baimena ematen dizun egoitza txartelaren kopia bat.
- Jarduera etxean garatzen baldin baduzu, helbidearen 
ziurtagiri bat (alokairuaren kontratua, EDFren edo alokairuaren 
ordainagiria).

Merkatariek eta artisau-enpresa buruek hauek ere aurkeztu behar 
dituzte

- Zigortuta ez dagoela ziurtatzen duen ohorezko ziurtagiri bat 
aurkeztu behar du (merkataritza jarduera bat garatzeko debekua 
ezartzen dion zigorrik ez duela erakutsi behar du).
Ziurtagiri hau afiliazioaren adierazpen batekin osatu behar da, hau 
da, gurasoen izen-abizenak adierazi behar dira informazio hori ez 
baldin bada ordura arte aurkeztutako dokumentuetan azaltzen 
(aurretiko penalen kontsulta errazteko eskatzen da formalitate 
hau).
- Merkataria edo finkoa ez den artisau-enpresa bateko buru baldin 
bazara: zure jardueraren garapena baimentzen duen tituluaren 
kopia edo Prefeturak igorririko behin-behineko ziurtagiria.
- Atzerritarra baldin bazara, Europako Ekonomia Espaziotik 
kanpokoa, Aljeriakoa, Andorrakoa edo Monakoko printzerrikoa, 
atzerriko merkatariaren agiriaren edo egoiliar txartelaren (10 
urtetarakoa) kopia.
Hala behar badu: eskatutako dokumentuen zinpeko itzulpena, 
frantsesera.

Soilik merkatariek honako hauek ere aurkeztu behar dituzte:
- Merkataritza lokala baliatzeko tituluaren kopia bat (alokairua, 
salmenta-agiria, konpromisoa, prekarioan okupatzeko baimena) 
edo helbideratze kontratuaren kopia bat edo jabeari igorririko 
gutunaren (non enpresa 2 urtez etxean helbideratzeko asmoa 
duela jakinarazten dion) kopia bat.
- Ezkonduta baldin bazaude: ezkontza agiriaren kopia bat, ordu 
arte aurkeztutako dokumentuetan adierazita ez badago; halakorik 
izatera, zure ezkontza kontratuaren kopia bat, zerorrek “izenpetua” 
dagokion egunean.
- Banatua edo dibortziatua baldin bazaude: jaiotza edo ezkontza 
agiriaren kopia bat, dibortzioaren edo banaketaren epaiaren 
adierazpenarekin batera.
- Alarguna baldin bazara: zure ezkontidea zendu zela erakusten 
duen agiriaren kopia bat.
- Araututako jarduera batzuen kasuan: profesional txartela, 
jarduera garatzeko baimena ematen duen titulua edo diploma.

Soilik enpresa buruek honako hauek ere aurkeztu behar dituzte:
- Instalatzeko edo dispentsatzeko prestakuntza ikastaro bat 
egin duela erakusten duen ziurtagiria, bere ofizioen ganberaren 
aurrean aipatutako eskaera aldez aurretik egina baldin badu.
- Artisauaren titulua lortzeko diploma edo titulu homologatua 
(eskumeneko eskaera, une oro aurkez daitekeena Ofizioen 
Ganberan inskribatu eta gero).
- Informa zaitez zure CFE (EFZ) zentroan: hala behar badu, zure 
jarduera merkataritza lokal batean garatzen baldin baduzu, 
lokala baliatzeko tituluaren kopia (alokairua, jabetza titulua edo 
notarioaren ziurtagiria), edo zure helbideratze kontratuaren kopia 
bat aurkeztu behar duzu.

Kasu batzuetan beste dokumentu jakin batzuk eska diezazkizukete: 
gerentzia askea, merkataritza fondoren erosketa, oinordekoei 
itzultzea edo ematea, merkatari agentearen jarduera...
Egoera horietako batean baldin bazaude, ondo informa zaitez zeure 
CFE (EFZ) zentroan.

239. Zer lortu behar duzu elkarte bat osatu nahi 
baduzu?

- “PO” eta “TNS” inskripzioa eskatzeko formularioak (gerentziak 
gehiengoa duen EMEAren edo EMEPBren kasuan), dagokion CFE 
(EFZ) zentroan eskuragarri.
- Izenpetu, datatu eta sinatutako jatorrizko estatutuen kopia bi (3 
kopia zure jarduera artisautzari lotua baldin badago).
- Zuzendariaren edo zuzendarien izendapena adierazten duten 
jatorrizko agirien kopia bina, estatutuetan aipatuan izan ez badira.
- Kontuetarako komisarioaren edo komisarioen izendapena 
adierazten duten jatorrizko agirien kopia bina, estatutuetan 
adierazkiak ez baldin badira.
- Hala behar badu, kontuetarako komisarioak edo komisarioek 
jarduteko baimena, edo kontuetarako komisarioen zerrendara 
biltzen direla erakusten duen ziurtagiria.
- Ekarpenak egiaztatzen dituen komisarioaren txostenaren ale bi 
(ekarpenak neurtzen dituen komisarioak neurtutako ekarpenak, 
espeziean egindakoak, baldin badaude).
- Merkataritza lokala baliatzeko tituluaren kopia bat (alokairua, 
salmenta-agiria, konpromisoa, prekarioan okupatzeko baimena) 
edo helbideratze kontratuaren kopia bat edo jabeari igorririko 
gutunaren (non enpresa 2 urtez etxean helbideratzeko asmoa 
duela jakinarazten dion) kopia bat.
- Zure elkarteak osatu direlako iragarpena argitaratu duen 
legezko iragarkietarako egunkariaren ale bat edo horren berri 
eman delako ziurtagiriaren kopia bat, egunkariaren izena eta 
argitaratutako eguna adierazirik.
- Zuzendaria edo zuzendariak RCS entitatean izena emanak baldin 
badaude edo beste elkarte batean zuzendariak baldin badira: 
enpresaren K edo K bis agiriaren kopia bat, hiru hilabetetik 
beherako datarekin.
- Zuzendarien jaiotza agiriaren, egoera zibilaren dokumentuaren, 
nortasun agiriaren edo pasaporteen kopia bat.
Dokumentu horiekin batera interesatuaren edo interesatuen 
adierazpenak aurkeztu behar dira, eta horietan beren afiliazioaren 
berri eman behar dute ordu arte aurkeztutako dokumentuetan 
horrelakorik aipatzen ez baldin bada (aurrekari penalen kontsulta 
errazteko eskatzen da formalitate hau).
- Pertsona horiek zigortuta ez daudela ziurtatzen duten ohorezko 
ziurtagiriak.
- Hala behar badu, profesional agiriaren edo araututako jarduera 
bat garatzeko eskatzen den diploma edo tituluaren kopia bat.
- Zuzendari bat edo bat baino gehiago atzerritarrak baldin badira, 
Europako Ekonomia Espaziotik kanpokoa, Aljeriakoa, Andorrakoa 
edo Monakoko printzerrikoa, atzerriko merkatariaren agiriaren 
edo egoiliar finkoaren txartelaren kopia.
- Hala behar badu: eskatutako dokumentuen zinpeko itzulpena, 
frantsesera.
- Zure nortasun agiriaren kopia bat (alde bietatik) edo 
pasaportearen kopia bat (aurreneko 3 orrialdeak), edo jatorrizko 
jaiotza agiriaren kopia bat, edo gehienez 3 hilabeteko data ageri 
duen egoera zibilaren agiriaren kopia bat.
- Zuzendari bat edo batzuk atzerritarrak baldin badira (edozein 
dutela ere jatorrizko herrialdea): bizitzeko baimenaren kopia.
- Zuzendari bat edo batzuk atzerritarrak baldin badira, Europako 
Ekonomia Espaziotik kanpokoa, Aljeriakoa, Andorrakoa edo 
Monakoko printzerrikoa, atzerriko merkatariaren agiriaren edo 
egoiliar txartelaren (10 urtetarakoa) kopia.

Soilik artisautza jarduerek aurkeztu beharrekoak
- Instalatzeko edo dispentsatzeko prestakuntza ikastaro bat egin 
izana erakusten duen ziurtagiria, bere ofizioen ganberaren aurrean 
aipatutako eskaera aldez aurretik egina baldin badago.
- Artisauaren titulua lortzeko diploma edo titulu homologatua 
(eskumeneko eskaera, une oro aurkez daitekeena Ofizioen 
Ganberan inskribatu eta gero).
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Merkataritza ibiltariko jarduerek aurkeztu beharrekoak:
- Prefeturak igorririko behin-behineko ziurtagiriaren kopia bat.

Kasu batzuetan beste dokumentu jakin batzuk eska diezazkizukete: 
gerentzia askea, merkataritza fondoren erosketa, oinordekoei 
itzultzea edo ematea, merkatari agentearen jarduera...
Egoera horietako batean baldin bazaude, ondo informa zaitez zeure 
CFE (EFZ) zentroan.
 
4.3.- GIPUZKOAN LAN EGIN ETA FRANTZIAN LAN EGIN 
FUNTZIONARIO GISA.

240. Funtzionario gisa edozein enplegu eska dezaket 
Europako Batasuneko Estatu Kide bateko 

nazionalitatea dudan unetik? Hortaz, ba al dut Frantzian 
funtzionario gisa lan egiteko eskubidea nahiz eta Frantziako 
hiritarra ez izan?

Egokiak dira 3. egoeraren 101. galderari emaniko erantzunak. 

241. Non ordaindu behar ditut Gizarte Segurantzari egin 
beharreko kotizazioak, kontuan izanik Espainian 

bizi naizela eta Frantzian lan egiten dudala funtzionario gisa?

Kotizazioak jarduera garatzen den herrialdean ordaindu behar direla 
zehazten duen arau orokor europarrak salbuespen batzuk aurreikusten 
ditu funtzionarioei begira. 
Honenbestez, arautegi europarraren arabera funtzionarioek eta 
antzeko langileek beren jardunen administrazioaren mendeko estatu 
Kidearen legediaren arabera ordainduko dute. 
Honek esan nahi du zuk Frantziako funtzio publikoaren mende egon 
eta herrialde hartan ordainduko dituzula zure kotizazioak, kontuan 
hartu gabe Espainian bizi zaren eta zein lekutan lan egiten duzun.  

242. Non jasoko dut nire osasun asistentzia kontuan 
izanik Frantzian bizi naizela eta Espainian lan egiten 

dudala funtzionario gisa?

Ezin dizugu kasu honetan erantzun zehatzik eman, kasu hauetan 
dauden gizarte segurantzaren erakunde ugarien artean aplikatzen 
zaizun osasun sistemak ezarritakoaren araberakoa izango baita.  
Beraz, zure lantokiko langile zerbitzuarekin harremanetan jar 
zaitezela aholkatzen dizugu, informazio hauek lortzeko baliagarri 
zaizkizun harremanetarako helbideak eman diezazkizun.
Nolanahi den ere, seguru asko komenigarria zaizu 2002. urtean 
sortutako MFP (Funtzio publikoaren Mutua) mutuarekin harremanetan 
jartzea. Erakunde hori derrigorrezko osasun erregimenaren kudeaketa 
eta duela 50 urte baino gehiago existitzen diren funtzionarioentzako 
22 mutua baino gehiago biltzeko asmoarekin sortu zen.

MFP (Funtzio publikoaren mutua)
Le Forum
Galerie des Arènes
BP 102 64101 BAYONNE CEDEX
Tel. 0821 08 9000 (telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke 
Frantziako lurralde nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak 
erabiliz)
Hiritarrei harrera egiteko ordutegia: astelehenetik ostiral arte 
10:00etatik 12:00ak arte eta 13:00etatik 15:00ak arte.
www.mfpservices.fr

Langile publikoak –Betebehar fiskalak

Atal honetan Gipuzkoan bizi eta Frantzian eskainitako zerbitzuengatik 
Frantziako zuzenbide publikoko edozein erakundetatik jasotako 
ordainsari guztiak jasotzen dira, pentsioak izan ezik. 

Zergapetze bikoitza saihesteko Espainia eta Frantziaren arteko 
hitzarmenean aipatutako ordainsariak jasotzen dituen pertsonaren 
estatusari buruzko bereizketarik egiten ez denez, egoera berean 
daude karrerako funtzionarioak, erakunde publikoetako langile 
laboralak eta kapital elkarteetako eta zuzenbide publikoko langileak 
(fundazioak, euskaltegiak, laguntza zentroak, lurraldeen arteko 
partzuergoak, mankomunitateak, etab). Hortaz, horiek guztiak 
erregimen honen arabera zergapetuko dira beren soldaten guztizkoak 
kontuan harturik.  
Kapital pribatuko elkarteetan besteren kontura lan egiten dutenekiko 
alderik handiena honakoa da: langile publikoen sarrerak beren sarien 
jatorriko estatuan zergapetu behar dira nahitaez, eta horrexegatik, 
Gipuzkoan bizi baina beren zerbitzuak Frantzian eskaintzen dituzten 
funtzionario edo langile publikoek, Frantziako nazionalitatea dutenek, 
Frantzian egin behar dute beren aitorpena. 

Jarraian galdera-erantzun batzuk aurkezten dira, Europako 
Batasuneko estatu kideetan bizitzeko askatasuna baliatu nahi duten 
pertsonen egoera argitzeko lagungarri direnak:

243. Frantziako nazionalitateko funtzionarioa edo 
enplegatu publikoa baldin banaiz, aldatu dezaket 

nire ohiko egoitza Gipuzkoara?

Jakina. Europako Batasunaren Tratatuak babestu egiten ditu 
pertsonen zirkulazio askea eta Estatu kideetako nazionalitatea 
dutenen bizilekua finkatzea, eta askatasun hori ez zaie mugatzen 
funtzionario edo langile publikoei.

244. Zer urrats egin behar ditut egoiliarra ez naizen 
aldetik nire funtzionarioaren egoera fiskala 

formalizatzeko?

Izaera orokor batez kontuan eduki behar duzu Frantziako lurraldean 
bere egoitza ezarri nahi duen beste edozein pertsonari dagozkion 
betebehar berberak dauzkazula zuk.
Alderdi fiskalari dagokionez eta Gipuzkoan bizi den funtzionario 
frantsesa zaren aldetik, egoera honen berri eman behar duzu 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailean. Horretarako 
idatzi bat zuzendu behar diozu Zuzeneko Zergen Zerbitzuari Frantziako 
funtzionarioa zarela egiaztatzen duen dokumentuarekin batera.

245. Non aurkeztu behar du nire Errentaren gaineko 
Zergaren deklarazioa?

Errentaren gaineko zergen arloan zergapetze bikoitzik ez gertatzeko 
Espainiaren eta Frantziaren arteko egungo hitzarmenak zehatz-mehatz 
xedatzen du ordainketa publikoak, pentsioak izan ezik, ordainketa 
horien jatorriko Estatuan baizik ezin direla zergapetu. Honenbestez, 
Frantziako nazionalitateko erakundeetako funtzionario edo langile 
publikoa izatera eta Gipuzkoan bizitzera, zure diru sarrerak soilik 
Frantzian zergapetu daitezke.

246. Dagozkion dedukzioak egiteko eskubidea izango 
dut Frantzian bizi diren gainerako zergapekoen 

baldintza berdinetan?

Bai, legez dagozkizun eskubideengatik kontzeptu guztiak deduzitu 
ahal izango dituzu une bakoitzean xede horretan onartuak baldin 
badira. Ondorio horiei begira, ez du inolako eraginik zu Frantzian bizi 
izateak.
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ALDI BATERAKO DESPLAZAMENDUAREN IRUDIA 5
5. EGOERA
EGOITZA FRANTZIAN DUTEN ENPRESEK 
GIPUZKOAN GARATZEN DUTEN JARDUERA 
EKONOMIKOA ETA EGOITZA GIPUZKOAN 
DUTEN ENPRESEK FRANTZIAN GARATZEN 
DUTEN JARDUERA EKONOMIKOA. ALDI 
BATERAKO DESPLAZAMENDUAREN IRUDIA

Lanaren ikuspuntutik: 

Baliteke zure enpresako langileek edo profesional autonomo zaren 
horrek, jarduera eskuarki Gipuzkoan garatzen duzuenok eta lurralde 
berean kotizatzen duzuenok zuk eta zure langileek bertan garatzen 
duzuelako jarduera ekonomikoa, tarteka Frantziara joan behar 
izatea epe jakin batean zure jarduerari dagozkion egitekoak burura 
eramatera, lurralde horretan establezimendu egonkorra eduki ala 
ez. Horri esaten zaio Europako lan zuzenbidean langile desplazatua: 
eskuarki lurralde batean lan egiten duen langilea baina aldiz batez 
beste lurralde batera joaten dena bere enpresarentzat lan egitera. 
Komunitatearen zuzenbidearen arabera aldi batez edo epe jakin batez 
esaten denean, hasiera batean hamabi hilabetetik beherako epea 
hartzen da kontuan, eta ez da gutxieneko iraupen bat zehazten. 
Ez gara Europako estatu batean lan egin eta beste batean bizi diren 
mugaldeko langileez ari, ez gara eskuarki Europako Batasuneko 
estatu kide bitan lan egiten dutenez ari. Eskuarki Europako estatu 
batean lan eginik alde baterako eta egiteko zehatz batzuk burura 
eramateko Europako beste estatu batera noizean behin eta tarteka 
joaten diren langileez ari gara. 
Behin-behinekotasun irizpide honek administrazioaren kudeaketa 
izaerako kargak planteatzen ditu, eta Europan barnako ohiko 
desplazamendu kasuei begira (esate baterako, Parisko ingeniari 
bat, bere enpresak sei hilabetez Andaluziara eramaten duena obra 
batzuk ikuskatu ditzan) egokiak badiren arren, ez dira hain egokiak 
gure Bidasoaldeko eskualdean. Bidasoaldean, mugaldeko eskualdea 
izanik, sarriago gertatzen dira desplazamendu hauek nahiz eta beren 
iraupena askoz ere txikiagoa izan ohi den.  
Europako legeria, Bidasoaldekoa bezalako egoera zehatzak aintzat 
hartu gabe era guztietako behin-behinekotasunak kontuan hartzen 
dituena, legeria osoa da ohiko kasuei begira, jarraian azalduko dugun 
bezala. Gai honi begira dagoen legeria bakarra da, eta horrexegatik 
arreta handiz irakurri behar duzu zure lanaren behin-behinekotasun 
egoera horrek azaldutako ezaugarriei erantzuten badie.

247. Zer gertatzen da besteren kontura edo bere aldetik 
eskuarki Frantzian lan egiten duen langile bat aldi 

baterako lan egitera Gipuzkoara bidaltzen dutenean edo 
alderantziz? Hau da, zer gertatzen da “desplazatua” izenaz 
ezagutzen den langilearekin?

Besteren kontura edo bere kontura lan egiten duen langile bat 
eskuarki lan egiten duen herrialdean dago aseguratuta, ez dio axola 
non dagoen bere enpresaren egoitza soziala, ez dio axola jarduera 
garatzen duen herrialdean establezimendu egonkor bat duen ala ez.

Arau orokor hau sistematikoki aplikatuko bagenio eskuarki Gipuzkoan 
lan egiten duen bati Frantzian egitekoren bat betetzen duenean edo 
alderantziz, administrazio karga astunak sortuko lirateke, eta bere 
kontura eta besteren kontura ari diren langileak Gizarte Segurantza 
erregimen bietan ondoz ondo aseguratu beharko lirateke denbora 
tarte txikietan.
Horrexegatik, enpresari batek bere langile bat beste herrialde batera 
bidaltzen duenean lan egitera denbora tarte mugatu batez, edo langile 
autonomo bat aldi batez Europako beste herrialde batera joaten bada 
lan egitera, bere jarduera eskuarki garatzen duen herrialde igorleko 
Gizarte Segurantzaren legeria aplikatzen jarraitzen zaio, baldintza 
garrantzitsu batzuk betetzen baldin baditu betiere.

248. Zer baldintza bete behar dira langile desplazatutzat 
hartzeko, lana eskuarki egiten den herrialdean 

aseguratuta egoteko eta, beraz, lana aldi batez egiten den 
herrialdean aseguratu eta kotizatu behar ez izateko?

Langile desplazatutzat hartzeko baldintzak jarraian adierazten diren 
funtsezko alderdi seitan laburbiltzen dira: 

a) Desplazatutako langilearen jardueraren iraupena 
b) Enpresariaren eta langilearen arteko lan harremanaren izaera, 
besteren kontura lan egiten duen langile desplazatuaren kasua 
baldin bada 
c) Desplazatzen duen enpresaren oinarrizko jarduerak 
d) Langilea harrera egiten dion herrialdean egon behar du 
aseguratuta 
e) Langile desplazatuen arteko ordezkapenik ez 

249. Zenbat iraun behar du desplazatuaren jarduerak?

Langile autonomoaren eta besteren kontura lan egiten duen 
langilearen jarduera aldi baterakoa baizik ezin da izan, gehienez 
hamabi hilabete iraun dezake, baina bada denbora tarte hori beste 
hamabi hilabetez luzatzea ustekabeko zirkunstantziek horretara 
behartzen baldin badute. Luzapen hau lehenengo epea amaitu baino 
lehen eskatu behar da. Kontuan eduki behar da aldi baterako lana 
garatzen den herrialdeak bere oniritzia eman behar diola.
Salbuespen gisa, 24 hilabetetik gorako desplazamendua hitzartu ahal 
izango da, estatu bietako agintari eskudunak akordio batera iritsiz 
gero. Nolanahi den ere, berriro ere esango dugu salbuespena dela.

250. Zer gertatzen da desplazatutako langilearen 
jarduerak hasiera batean urtetik gorako epea 

gainditzea aurreikusten bada?

Herrialde igorleak eta langileari harrera egingo dion herrialdeak 
Hitzarmen bat izenpetu dezakete, eta horren arabera zehazta daitezke 
desplazatutako langilearen Gizarte Segurantzaren baldintzak hamabi 
hilabetetik gorako egonaldietan, hitzarmena langilearen interesen 
aldekoa baldin bada betiere.
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251. Enpresaria baldin bada bere langileetako bat aldi 
baterako lekuz aldatzea erabakitzen duena, nolakoa 

behar du izan bien arteko harremana?

Besteren kontura lan egiten duena desplazatua izango bada, 
zuzeneko harremana egon behar du langile horren eta desplazatzen 
duen enpresariaren artean. Zuzeneko harreman horrek argi utzi behar 
ditu, esate baterako, Gizarte Segurantzaren prestazioen ordainketa, 
lanpostutik egotzia izateko eskubidea eta interesatuak lan egiten 
duen enpresaren beste lan baldintza batzuei buruzkoak.

252. Zeintzuk dira langile autonomo baten edo langile 
bat lekuz aldatzen duen enpresaren jarduera 

nagusiak?

Langile autonomoak edo enpresak jarduera ekonomiko garrantzitsuak 
garatu behar ditu langilea desplazatzen duen jatorrizko herrialdean. 
Erregistroaren, urteko memorien eta langileen enpleguaren bidez 
egiaztatu daiteke alderdi hori.

253. Langile autonomoak edo besteren kontura lan 
egiten duenak aseguratuta egon behar du lanera 

bidaltzen duten herrialdean?

Langile bat desplazatu baino lehen, honek aseguratuta egon behar 
du harrera egiten dion herrialdean. Aldez aurreko baldintza logikoa 
da hori, asegururik gabe ez bailegoke eskatzen den jarraipena.

254. Zer esan nahi du desplazatutako langileen artean 
ordezkapenik ez izatea Europako beste herrialde 

batean egiteko bera egiteko?

Ezin da desplazatutako langile bat igorri desplazamendu epea 
amaitu zaion beste baten lekua hartzeko. Langile berri hauek ezin 
dira harrera egiten dien herrialdeko gizarte segurantzaren sistemara 
bildu, horrek urratu egingo bailuke desplazatutako langilearen behin-
behinekotasunaren printzipioa (aldi baterako lana, gehienez hamabi 
hilabeteko epe batez; epe hori luzatu egin daiteke egiteko bera 
garatzeko aldez aurretiko baimena jasotzen bada).

255. Zer nazionalitate izan behar du desplazatutako 
langileak?

Desplazatutako langileen xedapen komunitarioak aplikatzen 
zaizkie Europako Batasuneko (edo Norvegiako, Liechstensteingo 
edo Islandiako) estatu kide bateko nazionalitatea duten langile 
autonomoari edo besteren kontura ari direnei, aberrigabeei eta 
errefuxiatuei. Bestela izatera, komenigarria da Erakunde eskudunekin 
harremanetan jartzea.

256. Zer urrats egin behar ditu enpresari batek langile 
bat lekuz aldatzeko?

Enpresariak herrialde igorleko Erakunde eskudunari eskatu behar dio 
aplikagarria den legeriari buruzko ziurtagiri bat (E 101 formularioa). 
Eskaera aurkezten denean erakunde eskudunak baldintza guztiak 
betetzen direla zaintzen du.

257. Zer jasotzen du E 101 formularioak?

Dokumentu honetan langilearen datu pertsonalak, langile 
desplazatua igortzen duen enpresaren izena, formularioa errazten 
duen Instituzioaren izena eta helbidea eta desplazamenduaren 
iraupena jasotzen dira.

258. Desplazatutako langilearentzat zenbat denbora 
egongo da indarrean E 101 formularioa? Zer 

gertatzen da iraupen gorena gainditzen denean?

E 101 formularioak gehienez hamabi hilabeteko indarraldia du. 
Gehienez beste hamabi hilabeteko luzapena eska daiteke lanaldia, 
ezin aurreikus daitezkeen arrazoiengatik, luzatu behar bada.
E 102 formularioa errazten dute langileari harrera egiten dion 
herrialdeko agintari eskudunak luzapena onartzen duenean.
Izan ere, E 101 formularioaren indarraldia amaitu baino lehen 
aurkeztu behar da luzapena eskaera.
Oso kasu berezietan 24 hilabetetik gorako desplazamendu bat adostu 
daiteke, estatu bietako agintari eskudunak akordio batera iristen 
baldin badira, baina zirkunstantzia hau guztiz berezia da.

259. Zeintzuk dira E 101 eta E 102 formularioak igortzeko 
erakunde eskudunak?

Gipuzkoan (nahiz eta kasu berezi batzuei begira beste erakunde 
eskudun batzuk dauden): 

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Probintziala
Autonomia kalea, 17. eta 18. zenb.
20006 Donostia - San Sebastian
Telefonoa:00 34 943.47.06.22
Fax: 00 34 943 44 41 61
www.seg-social.es

Gizarte Segurantzaren Zuzendaritza Nagusia
Los Astros kalea, 5. eta 7. zenb.
28007 Madril
Tel.: 91.503.80.01 / 91.503.80.00
Ez du jendaurreko atentziorik eskaintzen, zerbitzu zentrala da. 
www.seg-social.es

Frantzian (baina egon daitezke beste erakunde eskudun batzuk kasu 
berezi batzuei erantzuteko):

CPAM Bayonne et Pays Basque
68, Av Allées Marines
64111 Bayonne Cedex
Tel.: 00 33 (0)5 59 52 73 00
Astelehenetik ostiral arte 8:00etatik 16:30ak arte
Tel. 0820 904 214: harrera telefonoz 8:00etatik 18:00ak arte, 
astelehenetik ostiral arte, gaztelaniaz mintzatzen diren langileekin 
(telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke Frantziako lurralde 
nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak erabiliz).
Tel. 0820 900 900: osasun prestazioen errenboltsoen gaineko 
jarraipena, 24 orduz (telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke 
Frantziako lurralde nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak 
erabiliz)
Fax. 00 33 (0)5 59 63 61 15
CPAM erakundeak ere zuzenean erantzuten dizu baita gaztelaniaz 
ere Hendaiako Herriko Etxean, astelehenetan 13:30etatik 16:30ak 
arte eta astearte, asteazken eta ostegunetan 10:00etatik 12:00ak 
arte eta 13:30etatik 16:30ak arte
www.ameli.fr

Centre des Liaisons Européennes Internationales de 
Securité Sociale
11, rue de la Tour des Dames
F - 75436 Paris Cedex 09
Tel: 00 33 (0) 145.26.33.41
Fax: 00 33 (0) 149.95.06.50
Web: www.cleiss.fr
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260. E 101 edo E 102 formularioan desplazatutako 
langilearen jarduerarako epe zehatz bat adierazten 

bada ere, langile hau jatorrizko herrialdera itzul al daiteke 
oporraldietan edo ikustaldi laburretan?

Bai, E 101 edo E 102 formularioaren jabe den langilea bere jatorrizko 
herrialdera itzul daiteke oporraldietan edo/eta bisitaldi laburretan. 
Hala eta guztiz ere, beti ere da gomendagarria desplazatutako 
langilearen jardueraren iraupena aldez aurretik zehaztuta edukitzea, 
bestela, jarduera berari ekiteko langile desplazatu berria ez da 
harrera egiten dion herrialdeko gizarte segurantzaren erregimenean 
babestuta egongo.

261. Zer betebehar ditu E 101 edo E 102 formulario baten 
jabe den langile desplazatuak?

Desplazatutako langileak berau igortzen duen herrialdeko Gizarte 
Segurantzaren Erregimenari ordaintzen jarraitu behar du dagozkion 
kontribuzioak, eta enpresariak bermatu egingo du langilea aseguratuta 
jarraitzea lan istripuen arriskuen eta lanbide gaixotasunen aurrean.

262. Zer eskubide dituzte langileak eta bere familiako 
kideek?

- Langileak eta bere familiako kideek, gaixotasun edo amatasunagatik, 
diruzko prestazioak, familia prestazioak eta lan istripuengatik eta 
lanbide gaixotasunengatik prestazioak jasotzeko eskubidea izaten 
jarraitzen dute igortzen dituen herrialdean.
- Langileak berau igortzen duen herrialdeko langabezia aseguruari 
atxikita jarraitzen izateko eskubidea du. Desplazatutakoaren jarduera-
aldia ere kontuan edukiko da baliaezintasun edo zahartzarako 
pentsioa kalkulatzeko orduan, langilearen pentsioen nahitaezko 
erregimenaren arabera.

263. Zer gertatzen da nire eta nire familiakoen osasun 
asistentziarekin?

Gaixotasun eta amatasun prestazioei dagokienez, kotizatzen 
duen herrialde igorleko zerbitzu publikoak jasotzeko eskubidea du 
desplazatutako langileak, baina zerbitzu horiek lan egiten duen 
herrialdean ere jasotzeko eskubidea du.
Langileak osasun txartel europarra (edo E 106 formularioa, lan 
egiten duen herrialdean bere egoitza desplazatu gisa finkatzeko 
asmoa baldin badu) eskatu behar dio herrialde igorleko gaixotasunen 
aurreko aseguru Instituzioari. Formulario horietako bat lan egingo 
duen herrialdean aurkezturik, behar diren asistentzia mediku guztiak 
jasoko dituzte nola desplazatutako langileak hala bere familiak.

Jarraian azaltzen dizkizugu formulario hauek Bidasoa ibaiaren alde 
bietan lortzeko harremanetarako helbideak, nahiz eta langilearen 
profilaren arabera beste erakunde eskudun batzuk egon daitezkeen:

Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionala Donostian
Plaza Pío XI 2 (Behea)
20010 Donostia
Tel: 00 34 943.47.25.36
Fax: 00 34 943.47.27.86
Astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 14:00ak arte
www.seg-social.es

Gizarte Segurantzarako Institutu Nazionala Irunen
Bartolomé de Urdinso kalea, 2 (Sarrera Anaka kalean)
20300 Irun
Tel: 00 34 943.619.770
Fax: 00 34 943.619.803
Astelehenetik ostiral arte 9:00etatik 14:00ak arte
www.seg-social.es

CPAM Bayonne et Pays Basque
68, Av Allées Marines
64111 Bayonne Cédex
Astelehenetik ostiral arte 8:00etatik 16:30ak arte
Tel. 0820 904 214: harrera telefonoz 8:00etatik 18:00ak arte, 
astelehenetik ostiral arte, gaztelaniaz mintzatzen diren langileekin 
(telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke Frantziako lurralde 
nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak erabiliz).
Tel. 0820 900 900: osasun prestazioen errenboltsoen gaineko 
jarraipena, 24 orduz (telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke 
Frantziako lurralde nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak 
erabiliz)
Fax. 00 33 (0)5 59 63 61 15
CPAM erakundeak ere zuzenean erantzuten dizu baita gaztelaniaz 
ere Hendaiako Herriko Etxean, astelehenetan 13:30etatik 16:30ak 
arte eta astearte, asteazken eta ostegunetan 10:00etatik 12:00ak 
arte eta 13:30etatik 16:30ak arte
www.ameli.fr

264. Zer arazo sor litezke desplazatutako langileak ez 
badu desplazamendu baliagarria dela egiaztatzen 

duen formulariorik?

- Lan-herrialdeak langilea bere gizarte segurantzaren erregimenean 
aseguratuta dagoela esan dezake eta dagozkion sariak ezar ditzake, 
eta legez kanpora lan egiten duelako susmoa izan dezake.
- Gainera, langilea berau igortzen duen herrialdean aseguratuta 
baldin badago, kotizazio bikoitza ordaindu behar izatea izan daiteke 
ondorioa.
- Desplazatzeko formulariorik ez izatera, agintari eskudunek arazoak 
planteatu ditzakete baita prestazioen ordainketari begira ere.
- Langileak lan egiteko ezgai geratzeko moduko ezbeharren bat 
edukiko balu, harrera egiten dion herrialdeak argudiatu lezake 
pertsona hori aseguratuta ez dagoela.
- Langilea igortzen duen herrialdeak bere egiten baldin badu langileak 
beste herrialde batean lan egitea onartu duela beharrezkoak diren 
desplazamendurako formularioak eskatu gabe, langileak herrialde 
biek prestazioen ordainketari uko egiteko arriskua du.

265. Zeintzuk dira langileek dituzten gutxieneko 
eskubideak, lekuz aldatzen dituen enpresariak 

errespetatu beharrekoak, harrera egiten dieten 
herrialdeetan?

Europako arauek langileak aldi batez Europako beste estatu batera 
igortzeko eta beren ohiko gizarte segurantzaren erregimenari 
afiliatuta egoten jarraitzeko aukera aurreikusten duten arren 
-egiteko administratiboak errazteko xedean-, horrek ez du kentzen 
desplazatutako langileak harrera egiten dien herrialdean errespetatu 
behar zaizkien eskubide batzuen jabe ez direnik.

Honenbestez, desplazatutako langileek aldi baterako lana egiteko 
herrialdeko langileen eskubide berberak izango dituzte honako 
esparru hauetan:

- Lanaren iraupen gorena eta atseden hartzeko gutxieneko aldiak
- Ordaindutako oporraldien gutxieneko iraupena
- Orduko gutxieneko soldata eta aparteko orduen plusak
- Aldi baterako lan enpresek kontrataturiko langileen 
egokitzapenerako baldintzak
- Osasuna, segurtasuna eta higienea lanean
- Haurdun dauden emazteak, haurrak eta gazteak babesteko 
neurriak
- Emakume eta gizonen aurreko tratamenduaren berdintasuna eta 
diskriminazioaren aurkako beste xedapen batzuk
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266. Ba al dago arestian aipatutako gutxieneko 
eskubideak osorik errespetatu ez daitezkeen 

salbuespenik?

Bai. Hasierako edo aurreneko muntaia edo ondare (ondasunak 
edukitzeko kontratu baten atal badira) baten instalazio  lanak egiten 
dituzten enpresek, desplazatutako ondarea ezinbestean abiarazteko 
beharrezkoak baldin badira eta langile kualifikatuek eta espezialistak 
burutuak baldin badira, ez dituzte zertan gutxieneko soldatari eta 
lan egiten den herrialdeko legeriak aurreikusitako oporraldiei begira 
xedaturikoak aplikatu beharrik, desplazamenduaren iraupenak ez 
baditu zortzi eguneko epea gainditzen.
Gainera, estatu kideek badute atzerriko enpresak gutxieneko 
soldataren arloan harrera egiten dien herrialdeko arautegia ez 
betetzetik salbuetsita uzteko ahala, desplazamenduaren iraupenak 
ez baldin badu hilabeteko epea gainditzen. 
Era berean, estatu kideek gutxieneko soldatari eta ordaindutako 
oporraldiei buruzko xedapenak indarrik gabe uztea aurreikus dezake, 
burura eraman beharreko lana garrantzi apalekoa denean. 

267. Lekuz aldatutako langileek nola baliatu ditzakete 
beren eskubideak harrera egiten dien estatuan?

Zuzentarauak aukera ematen dio desplazatutako langileari ekintza 
judizial bat abian jartzeko desplazatua izan den Estatuko lurraldean 
beren eskubideak zaintzeko xedean. Aukera hau ez da eragozpen 
beste estatu kide baten ekintza judizial bat abiarazteko, nazioarteko 
eskuduntzen arloko nazioarteko hitzarmenei jarraiki. 

268. Eskuarki Frantzian lan egiten badut eta aldi 
baterako Europako beste herrialde batera 

eramaten banaute, nire diru sarrerak Frantziako gizarte 
kontribuzio orokorraren (CSG) eta Frantziako gizarte zorraren 
errenboltsoaren kontribuzioaren (CRDS) mende daude?

Alde batera uzten baditugu Frantzian bizi eta Gipuzkoan lan egin 
Europako hiritarra bai baina Frantsesa ez kapituluan mugaldeko 
langileei begira azaldutako salbuespenak, CSG eta CRDS 
kontribuzioen mende daude Frantzian helbideratutako pertsona 
fisikoak. Helbideratzea sarrera jasotzen den unean egiaztatzen da. 
Beraz, atzerrira aldi baterako desplazatuak diren Frantziako langileak 
CSG eta CRDS kontribuzioaren mende daude ikuspegi fiskaletik 
Frantzian helbideratuta jarraitzen baldin badute.

BEZ KOMUNITATEAREN BARNEKO ERAGIKETETAN

Balio Erantsiaren gaineko Zerga Espainia eta Frantziaren arteko 
mugaren alde batean edo bestean sortuko da hiru alderdi hauek 
kontuan hartuta: 

1. Zerbitzuak eskaini diren lekua 
2. Ondasunak eman diren lekua 
3. Komunitatearen barneko erosketak egin diren lekua

Jarduera horien arabera, BEZaren betebehar materialak eta formalak 
Frantzian edo Gipuzkoan bete behar dituzu nahitaez. 

Zerga izaerako betebehar hau betetzeko lekua zein den arazorik gabe 
jakin dezazun, jarraian aurkezten dizkizugu komunitatearen araudiak 
kontu honi begira aurreikusten dituen egoerak:

269. Kontuan harturik zerbitzuak non eskaini diren, non 
sortzen da BEZ?

1.- Ondasun higiezinak kokatzen diren lekuan, haiekin zerikusia duten 
zerbitzu guztietan.

Arauak, besteak beste, honako hauek kontsideratzen ditu ondasun 
higiezinekin zuzeneko zerikusia dutenak:

a) Higiezinen akurak edo zesioak, edozein titulurekin.
b) Higiezinen eraikuntzaren prestakuntzari, koordinazioari eta 
exekuzioari dagozkion zerbitzuak
c) Arkitektoek, aparejadoreek eta ingeniariek eskainitako izaera 
teknikokoak
d) Higiezinen transakzioetako bitartekariak

2.- Honako zerbitzu hauek garatzen diren lekuan:
a) Kultur, arte, kirol, zientzia, irakaskuntza, jolas eta antzeko izaera 
dutenak, horien antolakuntza eta osagarriak barne.
b) Zori-jokoak
c) Salerosteko gaien garraioen osagarriak, esate baterako zama-
lanak, ontzi-aldaketak, biltegiratzeak eta antzeko zerbitzuak.

3.- Zerbitzuaren hartzailearen egoitza edo establezimendua dagoen 
lekuan, honako kasuren bat bada:

a) Egile eskubideak, patenteak, merkataritza fondoak eta 
salerosteko esklusibak.
b) Aholkularitza, auditoria, ingeniaritza, abokatutza, kontsultoretza, 
kontabilitatea eta beste.
c) Enpresen kudeaketa
d) Datu informatikoen tratamendua
e) Itzulpen, interpretaritza, zuzenketa eta testuen konposiziorako 
zerbitzuak
f) Aseguru eta berraseguru, kapitalizazio eta finantza operazioak.
g) Publizitate zerbitzuak
h) Arestian aipatutako guztien aurreko bitartekaritza

4.- Zerbitzua jasotzen duenaren IFZ-BEZ hornitu duen Estatuan:
a) Bitartekaritza zerbitzuak, aurrekoaren 3. zenbakikoak 
azaldutakoak izan ezik.
b) Ondasun higiezinetan egindako lanak, azken hauek Estatu 
horretatik alde egiten baldin badute. Garraioetan ez da baldintza 
hori betetzen ibilgailuaren matrikula Espainiakoa baldin bada 
eta konponketa Frantzian egiten baldin bada edo matrikula 
Frantziakoa baldin bada eta konponketa Espainian egiten.

5.- Telekomunikazioak
Telekomunikazioek beren arau zehatzak dituzte. Funtsean, enpresaria 
baldin bazara BEZ zerbitzua jasotzen duen herrialdean sortzen da, 
edo zerbitzua eskaintzen duen herrialdean sortzen da, jasotzen duena 
enpresaria ez baldin bada.

6.- Arau orokorra
BEZ zergari buruzko arautegiak arau orokor bat zehazten du. Izan 
ere, arau honen arabera, eskaintzen den zerbitzuak ez badu arau 
zehatzik egoitza lekuari dagokion edo zerbitzua eskaintzen duenaren 
establezimenduaren lekuari dagokion BEZ aplikatu behar da.

270. Kontuan harturik ondasunak non eman diren, non 
sortzen da BEZ?

1.- Eskuarki dauden lekuan, garraiorik ez baduzu. Garraioa izatera, 
ekintza zergagarria garraioa hastean ondasuna zegoen lekuan 
gertatzen dela ulertuko da.

2.- Emandako ondasuna instalatu behar bada eta instalazioaren 
kostuak ondasunaren balioaren %15 gainditzen baldin badu, 
instalazioa egiten den lekuan.

3.- Ondasun higiezinak ematen direnean, horiek dauden lekuetan.

271. Komunitatearen barneko Ondasunak eskuratzean?

Merkantziaren jomuga den Estatuan.
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I. ZERBITZUAK FRANTZIAN ESKAINTZEN DITUZTEN ENPRESA 
GIPUZKOARRAK

Zerbitzuak Frantzian eta establezimendu egonkor baten bidez 
eskaintzen dituzten enpresa gipuzkoarrak.

272. Araututako lanbideek dituzten betebehar berberak 
ditut nik?

Bai, guzti-guztiak. Enpresa sortzeko administrazio tramiteekin 
hasi baino lehen, egiaztatu egin behar duzu Frantzian garatu nahi 
duzun lanbidea araututa dagoen ala ez. Hala behar badu, gero zure 
diplomak edo esperientzia profesionala ezagutuak izateko eskaera 
prozesuari ekin beharko diozu agintari eskudunaren aurrean. Xede 
horretan, ikus gai honi buruz azaldutakoak. 

273. Frantzian nire diploma ezagutua dagoenean, nire 
enpresa sortzeko tramiteei ekin diezaieket?

Bai. Frantzian baimenduta dago enpresa bat sortzea, baina prozedura 
aski motela da, denbora eskatzen du.
Horrexegatik sortu ziren, 1981eko martxoaren 18ko dekretuaren 
bidez, CFE (enpresak formalizatzeko zentroak) direlakoak, enpresek, 
beraiek sortzeko unean, nahitaez egin behar dituzten adierazpen 
guztiak, kokalekuaren aldaketari edo jarduera bertan behera uzteari 
buruzkoak barne, txosten edo dossier bakar batera («liasse unique») 
jasotzeko xedean. CFE zentroek erraztu eta bizkortu egiten dute 
enpresa sortzaileen “ibilbide administratiboa”, leku berean eta 
“leihatila bakarrean”, eta aldi berean, dossier bakarra uzteko aukera 
ematen baitie, hau da izenpetu beharreko dokumentu guztiak batera 
uzteko aukera. 

Honenbestez, erraztu egin da enpresariak egin beharreko prozedura, 
eta ez ditu tramite berdinak egin beharko hainbat erakundetan. 
Gainera, CFE gehienek egun aukera ematen dute inskribatzeko 
kudeaketa guztiak interneten bidez egiteko, inora joan behar izan 
gabe. CFE-NET web orrira atxikiriko zentroez ari gara. 

274. Ikuspuntu juridiko batetik, zer egin behar dut 
jardunean hasteko?

Zure enpresaren inskripzioa egiteko eskaera aurkeztu behar duzu 
enpresak formalizatzeko dagokizun zentroan. 
Zerbitzu hau doakoa da. Hala eta guztiz ere, Merkataritza eta 
Industria Ganberetako eta Ofizialeen Ganberetako CFE zentroek 
laguntza osagarria, aukerakoa, proposatu diezazukete aipatutako 
formalitateak burura eramateko (aholkularitza, laguntza txostena 
prestatzeko orduan,...), eta hala egitera fakturatu egingo dizute. 
Tarifak agerian daude CFE zentro guztietan.  

275. Enpresak formalizatzeko zentro (CFE) bakar batera 
joan beharra dago?

Ez. Sortu nahi duzun enpresa motaren arabera batera edo bestera 
joan beharra duzu. 
Eta juridikoki hartzen zaituen lekura, edo egoitza nagusiaren edo 
bigarren egoitzaren helbide soziala dagoen lekura.
Dagokizun CFE eskuduna zein den jakiteko, egizu kontsulta honako 
web orrian: www.sirene.tm.fr/annuaire.cfe

Zeu Honako CFE zentrora joan behar duzu

- Merkataria edo industriala zara;
- Merkataritza elkartea (EA, EAS, EME, EMEPB…), artisautza jarduera garatzen ez 
duena. 
- Interes Ekonomikoko Elkartea edo Erregistroan matrikulatu beharreko beste pertsona 
juridikoa.

Merkataritza eta industria ganberara

- Lanbideen erregistroan inskribatu beharreko pertsona fisikoa edo elkartea (artisau enpresak) 
- Merkataritza elkartea (EME, EMEPB, SA, SAS, SNC, artisau jarduera garatzen duen 
komandita elkartea).

Lanbideen ganberara

- Jarduera liberaleko elkartea (SELARL, SELAFA, SELCA)
- Elkarte zibila: (SCI, SCM, SCP,…) artisautza eta laborantza jarduerak garatzen ez baditu.
- Merkataritza agentea (pertsona bakarreko enpresa);
- Industria eta merkataritza establezimendu publikoa;
- Interes ekonomikoko elkartea eta interes ekonomikoko elkarte europarra (GIE eta GEIE), 
elkartearen xedearen izaera edozein dela ere.

Merkataritza auzitegiko idazkaritzan

- Lanbide liberaleko kidea (arautua egon ala ez) pertsona bakarreko enpresa moduan 
jardunez;
- Enplegu emailea, bere enpresa merkataritza eta elkarteen erregistroan edo lanbideen 
erregistroan inskribatuta ez baldin badago (adibidea : elkarte profesionalak);

URSSAF delakoan

- Artista – egilea;
- TVA (BEZ), errentaren gaineko zerga, BIC edo Elkarteen gaineko Zerga ordaindu behar 
dituztenak eta goian adierazitako kategorietara biltzen ez direnak (elkarteak, etxebizitzen 
alokairua, partaidetza elkarteak, …);

Centre des impôts
(zerga bulegoan)

- Ibai garraioko artisau erregistroan inskribatutako enpresa;
Ibai garraioko artisauen
ganbera nazionalean 

- Nagusiki nekazaritza jarduerak garatzen dituen per5tsona fisiko edo juridikoa. Nekazaritza ganberan
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Zure jarduera aldi berean artisautza eta merkataritza jarduerak 
biltzen baldin baditu, aldi berean inskribatu behar duzu merkataritza 
eta elkarteen erregistroan eta lanbideen erregistroan. Halaz ere, 
lanbideen Ganberako enpresak formalizatzeko zentroa (CFE) baizik ez 
da zure adierazpena jasotzeko organo eskuduna. 

276. Noiz joan behar da Enpresak Formalizatzeko 
Zentro (CFE) batera?

- Enpresa bat sortzean;
- Establezimendu bat zabaltzean, eskuz aldatzean edo ixtean;
- Honako alderdi hauetan aldaketak gertatzen direnean: 

ustiakuntza indibiduala (izenaren aldaketa, senar-emazteen arteko 
egoeraren aldaketa, laguntzaile duzun ezkontidearen aipamena);
pertsona juridikoa (aldaketak izenean, forma juridikoetan, 
kapitalean, helburuetan, iraupenean, zuzendaritzan, bazkideen 
artean…);
enpresaren jarduera (hedadura, gerentzia askearen ezarpena, 
besterentzea...);

- Enpresaren jarduna zeharo amaitzen denean.

Erne! : CFE zentroek oraindik ez ditu bere egin formalitate batzuk, 
eta enpresa sortzaileak berak bete behar ditu, bereziki honako 
hauek: 
- araututako lanbideei dagozkien formalitateak (adibideak : lortu 
beharreko lizentzia edo baimen batzuk);
-  aldaketen arautegiari buruzko formalitateak;
- atzerritarrentzako merkatari txartela lortzeko tramiteak;
- aurretikoen bilaketa Institut National de la Propriété Industrielle 
(INPI) institutuan;
- estatutuen erregistroa zergen bulegoan;
- RCS merkataritza eta elkarteen Erregistroan azaltzen diren 
iragarpenei dagozkien adierazpenak: (adibidez, bermepeko zorren 
inskripzioa edo merkataritza fondoen gaineko pribilegioak);
- publizitatea legezko iragarpenen egunkari batean;
- lanbide tasaren behin-behineko adierazpena (abenduaren 31 
baino lehen) zergen bulegoan, eta hala behar badu, salbuesteko 
eskaerarekin batera (enpresak baldintzak betetzen baldin baditu);
- Lan-medikuntza zentro batekiko atxikimendua (enplegu 
emaileentzat).
- gizarte estaldura bat kontratatu behar du lanbide liberalentzat.

277. Zein dira Merkataritza eta Industria Ganberan 
bideratu beharreko formalitate administratiboak?

Bi egoera bereizi egin behar dira, lehenik: enpresari espainiarra 
Frantzian jada egokitua denean eta Frantziako bere lehen 
establezimenduan sortu nahi duenean:  

Enpresari espainiarra Frantzian egokitua da jada:

Maiz gertatzen den kasua: enpresa bat edo gehiago dituen enpresari 
espainiar batek establezimendu bat sortu nahi du Frantzian. 
Administrazio tramite zehatz batzuk bete beharko ditu.

Kontuz: eskatzen diren dokumentuak ez dira guztiak berdinak, 
kontuan hartzen baita sortu beharreko enpresa indibiduala den edo 
elkartea den.

• Enpresa indibidual bat sortu nahi duzu:
CFE delakoak (Enpresen Formalitate Zentroak) txostenean aurkeztu 
beharko dituzun dokumentu zehatz batzuk eskatuko dizkizu:

- nortasun agiri edo pasaportearen kopia bat (dokumentuak 
indarrean daudela);
- penalen agiria (Espainian eskatzekoa);
- kondena penal baten pean egona ez zaren egiaztatzen duen 
agiria, CFEan bete eta sinatuko dena*;

- ezkontza agiriaren kopia bat (familia liburua), ezkontza lekuan 
eskatzekoa (eskatzailea ezkondurik badago);
- ezkontza kontratuaren kopia bat (horrelakorik badago);
- txosten fiskal bat («PO») behar bezala betea (zergen bilketaz 
arduratzen diren erakundeekin hitz egin horretarako);
- aukeraturiko gaitz eta eritasun asegurua zehazten duen orria; 
- alokairu kontratuaren kopia bat, bi aldeek sinatua.
- epaitegiko gastuen ordainagiria, 55,97 euro;
- Merkataritza eta Industria Ganberako formalitateak bideratzeko 
laguntzen ordainagiria: 40,11 euro;
- eskatzailea autonomoa bada Espainian, eritasun asegurua eta 
URSSAF (gizarte segurantza eta familia laguntzak) ez kotizatzeko 
dokumentuak eskuratu ahal izango ditu. 
* CFE zentroan emango dizkizute dokumentu hauek.  

• elkarte bat sortu nahi duzu:
formalitateak konplexuagoak dira eta beharrezkoa da, era berean, bi 
egoera bereiztea:

1) Elkartearen ordezkaria Espainian, elkartearen legezko ordezkaria 
da halaber Frantziako establezimenduan: kasu horretan, hauek dira 
txostenean aurkeztu beharreko dokumentuak:   

- legezko ordezkariren nortasun agiri edo pasaportearen kopia bat 
(dokumentuak indarrean daudela);
- estatutuen bi kopia, legezko ordezkari espainiarrak egiaztatuak 
eta sinatuak;
- kondena penal baten pean egona ez zaren egiaztatzen duen 
agiria, CFEan bete eta sinatuko dena*;
- txosten fiskal bat («MO») behar bezala betea;
- legezko ordezkariaren Frantziako erresidentzia-karta, Frantzian 
bizi bada;
- aukeraturiko gaitz eta eritasun asegurua zehazten duen orria; 
- lokalen okupazioa justifikatzen duen dokumentua (alokairu 
kontratuaren kopia, helbideratze kontratuaren kopia, hormen 
jabearen baimena…); 
- estatutuen frantsesezko itzulpenaren bi kopia, legezko ordezkari 
espainiarrak egiaztatuak eta sinatuak;
- atzerriko pertsona juridikoaren erregistroko inskripzioaren kopia: 
«merkataritza erregistroko ziurtagiriaren» kopia da (jatorrizkoa);
- merkataritza erregistroko ziurtagiriaren frantsesezko itzulpenaren 
kopia bat;
- epaitegiko gastuen ordainagiria: 59,49 euro;
- Merkataritza eta Industria Ganberako formalitateak bideratzeko 
laguntzen ordainagiria: 40,11 euro;
* CFEan emango dizkizute dokumentu hauek.

2) Elkartearen Espainiako ordezkariak norbait izendatu du 
bere ordezkari gisa: «ordezkari iraunkorra» da: kasu horretan, 
desberdinak izango dira hein batean txostenean aurkeztu beharreko 
dokumentuak:   

- nortasun agiri edo pasaportearen kopia bat (dokumentuak 
indarrean daudela);
- estatutuen bi kopia, legezko ordezkari espainiarrak egiaztatuak 
eta sinatuak;
- kondena penal baten pean egona ez zaren egiaztatzen duen 
agiria, CFEan bete eta sinatuko dena*;
- txosten fiskal bat («MO») behar bezala betea;
- legezko ordezkariaren Frantziako erresidentzia-karta, Frantzian 
bizi bada;
- aukeraturiko gaitz eta eritasun asegurua zehazten duen orria 
(gerentea elkartearen parteen erditik gorakoaren jabe bada)*; 
- lokalen okupazioa justifikatzen duen dokumentua; 
- estatutuen frantsesezko itzulpenaren bi kopia, legezko ordezkari 
espainiarrak egiaztatuak eta sinatuak;
- ordezkari iraunkorraren bi izendatze-agiri;
- ahalorde nominal bat;
- merkataritza erregistroko ziurtagiriaren kopia bat (jatorrizkoa);
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- merkataritza erregistroko ziurtagiriaren frantsesezko itzulpenaren 
kopia bat;
- epaitegiko gastuen ordainagiria 2007. urtean: 76,19 euro;
- Merkataritza eta Industria Ganberako formalitateak bideratzeko 
laguntzen ordainagiria: 40,11 euro;
* CFEan emango dizkizute dokumentu hauek.

Oharra:  Merkatari ibiltarien kasuan, Prefekturak behin-behineko 
emaniko ziurtagiriaren kopia bat ere aurkeztu behar da.   

Enpresari espainiarrak bere Frantziako lehen establezimendua 
sortu nahi du:

Kasu horretan, kontuan hartuko da era berean sortu beharreko 
enpresa indibiduala den edo elkartea den:

• enpresa indibidual bat sortu nahi baduzu
kasu horretan, hauek dira txostenean aurkeztu beharreko 
dokumentuak:

- erresidentzia-kartaren kopia bat (Frantzian bizi bazara) edo 
nortasun agiri edo pasaportearen kopia bat (dokumentuak 
indarrean daudela);
- kondena penal baten pean egona ez zaren egiaztatzen duen 
agiria, CFEan bete eta sinatuko dena*;
- ezkontza agiriaren kopia bat (familia liburua), ezkontza lekuan 
eskatzekoa (eskatzailea ezkondurik badago);
- ezkontza kontratuaren kopia bat (horrelakorik badago);
- alokairu kontratuaren kopia bat, bi aldeek sinatua.
- txosten sozial bat:
- epaitegiko gastuen ordainagiria, 43,49 euro;
- Merkataritza eta Industria Ganberako formalitateak bideratzeko 
laguntzen ordainagiria: 40,11 euro;

• elkarte bat sortu nahi baduzu
dokumentuak ez dira berdin-berdinak izango:

- erresidentzia-kartaren kopia bat (Frantzian bizi bazara) edo 
nortasun agiri edo pasaportearen kopia bat (dokumentuak 
indarrean daudela);
- kondena penal baten pean egona ez zaren egiaztatzen duen 
agiria, CFEan bete eta sinatuko dena*;
- Iragarki aldizkari ofizialaren kopia bat;
- alokairu komertzialaren edo jabearen baimenaren kopia bat;  
- jatorrizko bi estatutu, zerga bulegoan sinatuak eta 
erregistratuak; 
- fondoak banketxe batean gordailutu direla ziurtatzen duen 
agiria; 
- gerentea izendatu zen batzar nagusiaren bi akta;  
- «MO» inprimaki fiskal bat*;
- «TNS» txosten bat* (TNS: travailleurs non salariés, “soldatapean 
ez dauden langileak”);
- txosten sozial bat, gerentea elkartearen parteen erditik 
gorakoaren jabe bada*;
- epaitegiko gastuen ordainagiria, 59,19 euro;
- Merkataritza eta Industria Ganberako formalitateak bideratzeko 
laguntzen ordainagiria: 40,11 euro;
* CFEan emango dizkizute dokumentu hauek.

Baiona Euskal Herriko Merkataritza eta Industria 
Ganberaren Enpresa Formalitatea Zentroaren helbidea

50-51, allées Marines, 64102 Bayonne.
Tel. : MIG(CCI)ko idazkaritza nagusia: 00-33-5-59-46-58-67.
 EFZ (CFE): 00-33-5-59-46-59-61. 
Jendaurreko ordutegia EFZ (CFE):     
- astelehenetatik ostegunera arte: 8.30-11.30 eta 13.45-16.30;  
- ostiraletan: 8.30-11.30
Email : cfe@bayonne.cci.fr

Erne : Bada prozedura bizkor bat zeure enpresa matrikulatzeko, 
zuzenean epaitegiko idazkaritzan, CFE-tik pasa behar izan gabe. 
Baina horretarako CFE-k jakinaren gainean behar du gutxieneko 
identifikazio datu batzuk “liasse”-ren bidez jasorik edo postaz. 
“Procédure de l’article 3” deitutako prozeduraz ari gara, eta 
premiazko kasuak eta interpretatzeko orduan zailtasunak eragiten 
dituzten kasuak tramitatzeko balio du.
Ez da ahantzi behar 2003. urteaz geroztik Interneten bidez egin 
daitezkeela jardueraren berri emateko, aldatzeko eta jarduerari 
amaiera emateko formalitateak. 

278. Zein tramite bideratu behar ditut Ofizialeen 
Ganberan?

 
Frantzian artisau enpresa bat sortu nahi baduzu, instalaziorako 
prestakuntza ikastaro bat egin beharko duzu lehenik (1982ko 
abenduaren 23ko 82-191 legea).
Ikastaro honen helburua da enpresa baten sorrera/berrasieraren 
hainbat alderdiri buruzko informazio zehatzak eskaintzea, hala nola 
proiektua bide onetik eramatearren egin beharreko tramiteei buruzko 
oharrak eta argibideak ematea.

Instalazioaren aurretik egin behar da ikastaro hau eta ezinbestez egin 
behar du enpresaburuak berak. Ikastaroan parte hartu ahal izango 
du, halaber, haren ezkontideak (inskripzioaren erreserba eginez eta 
ikastaroan dauden ikasle-matrikularen mugen arabera).

Ikastaroan zehar, instalazioarekin loturiko hainbat gai aztertuko dira: 
- Enpresaren forma juridikoak; 
- Arlo fiskala (erregimen fiskalak, BEZ);
- Arlo soziala (erregimen sozialak, kotizazioak); 
- Enpresaren gestioa, finantzazioa;
- Behin-behineko aurrekontua prestatzeko metodologia;
- Enpresen inskripziorako formalitateak;

Garapen ekonomikorako aholkulari batekin banan-banan eginiko 
elkarrizketak ematen dio amaiera ikastaroari. Ikastaro bitartean, 
laguntza berezia jasoko du ikasle bakoitzak enpresa sortzerako 
unean aholkuak emanez.
Bost eguneko iraupena du ikastaroak eta ondoz ondoko bi astetan 
luzatzen da gehienetan.
194 euro ordaindu behar ditu enpresaburuak. Haren ezkontideak 97 
euro (ikastaroa egiten badu).

Dispentsak onartzen dira ikastaro honetan, kasu zehatz batzuetan:
- ezinbesteak enpresaburua hartan azaltzeko betarik uzten badu; 
kasu horretan, urtebeteko epean, inskripzio egunetik aurrera 
kontatuta, bete beharko du obligazio hori;
- gutxienez ikastaroaren mailaren pareko formazioa badu 
gestioaren alorrean (kasu horretan, gutxienez BAC+2 maila 
egiaztatu beharko da ezinbestez);
- orain arte lan egin duen estatuan edo estatuetan, kontsul 
ganbera batean gutxienez 3 urtez inskribaturik egon bada (aski da 
dagokion kontsul ganberak luzaturiko egiaztagiria).
- koadro elkarte bati kuota gutxienez 3 urtez ordaindu badio 
(horren egiaztagiria aurkeztu beharko du).

Ofizialeen Ganberako EFZra jo eta honako datu hauek emazkiezu: 
- Izen-deiturak; 
- Sorlekua eta sorteguna;
- Helbidea eta telefono zenbakia;  
- Aintzat harturiko jarduera;
- Egungo egoera (lan bila, soldatapeko).

Ordutegiak Baionan: 8.30-12.00 eta 13.30-17.00. 
Ikastaroari begira aurkeztu beharreko elementuak: gizarte segurantzako 
agiria + kalkulagailua + «Guide de l’instalation» liburua.
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279. Ikastaroa bukatu eta gero, zein dira Ofizialeen 
Ganberan bete beharreko gainerako formalitateak?

Merkataritza eta Industria Ganberaren moduan, Ofizialeen Ganberak 
bereizten ditu enpresa indibidualaren sorrera eta elkarte baten 
sorrera. Aurkeztu beharreko dokumentuak ez dira berdin-berdinak, 
egoeren arabera.

• Enpresa indibidual bat sortu nahi baduzu
dokumentu zehatz batzuk aurkeztu beharko dituzu txostena 
osatzeko: 

- enpresaburuaren nortasun agiriaren fotokopia bat; 
- familia liburuaren edo ezkontza aktaren fotokopia (ezkondurik 
bazaude);
- dibortzio-epaiaren fotokopia bat, ezkondurik egon bazara;
- erresidentzia-kartaren fotokopia bat;
- gestioaren hastapen-ikastaroaren egiaztagiriaren fotokopia 
bat;
- diploma profesionalen fotokopia bat;
- lan-ziurtagirien fotokopia bat;
- erregistroko bajaren akta bat (aurrez inskribaturik izan bazinen)
- prokuradore izateko ahalorde bat (dokumentuen aurkezpena 
hirugarren batek egina bada);
- ezkontide lankidearen sinadura (halakorik bada);

Erosketa, alokairua, gerentzia, donazioa, eskuduntza edo banaketa 
bada, beste hau ere eskatuko du EFZak:   

                                                       
- aktaren fotokopia bat;
- 1 iragarki aldizkariaren edo iragarkiaren argitaratzearen 
fotokopia bat;
-  kondenarik ez dagoelako egiaztagiria, afiliazioa*;
- hirugarrenen izendapen-zerrenden jakinarazpena*;  
- «renseignements obligatoires pour toute immatriculation» fitxa* 
(“inskripzio orotan ezinbesteko diren datuak”);
- Inskripzioaren ordainketa, 142 euro, banku-txekez, txartelaz edo 
dirutan.  
* CFEan emango dizkizute dokumentu hauek.

• Elkarte bat sortzea erabaki baduzu
honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzu orduan: 

- 2 jaiotze agiri, hiru hilabete baino gutxiagokoak;  
- nortasun agiriaren bi fotokopia;
- familia liburuaren bi fotokopia;
- ezkontza kontratuaren 2 kopia, ezkondurik bazaude (Erantzukizun 
mugatuko enpresa pertsona bakarren (EURL) edo gerentea 
elkartearen parteen erditik gorakoaren jabea den kasuetan);  
- kondenarik ez dagoelako bi egiaztagiri, afiliazioa*;
- erresidentzia-kartaren bi fotokopia;
- gestioaren hastapen-ikastaroaren egiaztagiriaren fotokopia 
bat;
- diploma profesionalen fotokopia bat;
- erregistroko bajaren akta bat (aurrez inskribaturik izan bazinen)
- prokuradore izateko bi ahalorde (dokumentuen aurkezpena 
hirugarren batek egina bada);
- elkartearen estatutuen bi jatorrizko testu eta kopia bat, zerbitzu 
fiskaletan erregistratuak eta tinbratuak;
- estatutuen lehen lau orrialdeen fotokopia, parte sozialen 
banaketa haietan zehaztuta, Caisse d’Assurance Vieillesse 
delakoarentzat (adinduen pentsio kutxa);
- gerenteak izendatu ziren batzar nagusiaren aktaren bi ale eta 
beste bi fotokopia (ez ordea izendapen hori estatuetan egina 
bada);
- elkartearen eraketa aipatzen duen iragarki aldizkari ofizialaren 
ale bat eta fotokopia bat (edo argitaratze horren ziurtagiria);
- funtsak gordailuan utzi izana egiaztatzen duen agiriaren 2 
kopia;

- fondo-ekarpenik bada: ekarpenaren 2 akta (ez ordea estatuetan 
aipatzen bada) eta kopia bat, eta ekarpenen komisarioaren 
txostenaren bi fotokopia.
- fondo-sorrerarik bada: elkartearen izenean zehaztu den 
lokalaren jabetza-tituluaren, edo elkartea egokitu den lokalaren 
jabearen baimenaren, edo elkartearen izenean eginiko alokairu 
kontratuaren, bi fotokopia.
- erosketa, alokairua, gerentzia, donazioa, eskuduntza edo 
banaketa bada, aktaren jatorrizko ale bat (edo kopia ziurtatu bat) 
+ fotokopia bat + iragarki aldizkariaren 2 fotokopia + iragarkiaren 
argitaratzearen 2 egiaztagiri + lokala erabiltzeko tituluaren 2 
fotokopia (aktan horrelakorik zehaztu ez bada).  
- hirugarrenen izendapen-zerrenden jakinarazpena*;
- «renseignements obligatoires pour toute immatriculation» fitxa* 
(“inskripzio orotan ezinbesteko diren datuak”);
- Inskripzio eskubide bat Ofizioen Ganberan, 150 euro, banku-
txekez, txartelaz edo dirutan.
- Inskripzio eskubide bat merkataritza auzitegiko idazkaritzan: 
59,19 euro (fondo-sorrera bada) edo 201,61 euro (erosketa, 
alokairua edo gerentzia bada)
* CFEan emango dizkizute dokumentu hauek.

Kontuz: bere zerbitzua emateaz gainera, artisau batek bere 
jarduerarekin loturiko gaiak (adibidez, bezeroei pintura-poteak saltzen 
dizkien pintorea), merkataritza eta industriako erregistroan ere eman 
beharko du bere izena. Horretarako, Ofizialeen Ganberako EFZra joko 
du eta inskripzioa bideratuko du erakunde honek Merkataritza eta 
Industria Ganberaren aurrean.

280. Zein da enpresa bat sortzeko formalidade juridikoen 
kostua?

Beherago adierazitako kostuek izaera adierazlea dute, eta nahitaezko 
tramiteei dagozkienak baizik ez dira. Hala behar badu, kontuan eduki 
beharko dituzu, gainera, honako gastu hauek :

- formalitateak betetzeko laguntza (CFE zentroek 
proposatutakoak);
- profesionalen aholkularitza, estatutuen erredakzioa;  
- markaren depositua egiteko eta aldez aurretik merkataritza 
izenak eta markak bilatzeko lanak;
- ekarpenen aurreko komisario baten esku hartzea, etab...

Pertsona bakarreko enpresa baten inskripzioaren kostuak 
(nahitaezko tramiteak)

Merkataritza enpresa 
-  Inskripzioa RCS delakoan: 55,97 euro inguru 2007an
- Tramitazio gastuak CFE zentroan: 40 euro inguru 2007an
Erne: gastu hauek bestelakoak izan daitezke merkataritza funts bat 
erosiz gero gerentzia-lokazio bat eginez gero. Horrelakoetan 130,21 
euro ordaindu behar izan dira 2007an. 

Artisautza enpresa
- Inskripzioa lanbideen Erregistroan: 170 euro 2007an
- Instalazioan trebatzeko ikastaroa: 194 euro 2007an 
N.B. Merkataritza Erregistroan eta Lanbideen Erregistroan 
inskribatu behar duten enpresek bildu egiten dituzten goian 
adierazitako inskripzio eskubideak. 

Lanbide liberala 
Doakoa

Merkataritza agentea
Inskripzioa merkataritza agenteen Erregistro berezian 
(Merkataritza Auzitegian ordaintzen da): 31; 94 euro 2007an

Elkarte bat inskribatzeko kostuak (nahitaezko tramiteak)

EMEA edo EMEPB       
76 euro inguru 2007an
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-  Publizitate gastuak (legezko iragarpenetarako egunkaria)  
155 euro inguru 2007an

- Inskripzioa merkataritza eta elkarteen Erregistroan (agirien 
depositua barne)   

 76,91 euro inguru 2007an
-  Tramitazio gastuak CFE zentroan   

40 euro inguru 2007an

ERNE: gastu hauek bestelakoak izan daitezke merkataritza funts bat 
erosiz gero gerentzia-lokazio bat eginez gero. Horrelakoetan 224,68 
euro ordaindu behar izan dira 2007an.

EA - EAS 
-  Publizitate gastuak (legezko iragarpenetarako egunkaria) 

155 euro inguru 2007an
-  Inskripzioa merkataritza eta elkarteen Erregistroan (agirien 

depositua barne) 
 76 euro inguru 2007an
-  Tramitazio gastuak CFE zentroan   

40 euro inguru 2007an

ERNE: gastu hauek bestelakoak izan daitezke merkataritza funts bat 
erosiz gero gerentzia-lokazio bat eginez gero. Horrelakoetan 224,68 
euro ordaindu behar izan dira 2007an.

Informazio gehiago behar izanez gero, kontsulta ezazu dagokizun CFE 
zentroan edo enpresak sortzeko atarian: http://www.apce.com.

Egoitza egonkorrik gabeko enpresa gipuzkoarrek zerbitzuak 
frantzian eskaintzen dituztenean 

Erantzukizun aseguruak 
 

281. Frantzian zerbitzuak eskaini nahi baditut, nire 
burua aseguratu behar dut nahitaez?

Bai. Frantzian « nahitaezkoak » direlako aseguru batzuk daude: legezko 
eta arauzko testu batzuek aseguru bat izenpetzera behartu dezakete 
arriskuak sortzen dituen pertsona (esate baterako, automobila 
edo motozikleta erabili ahal izateko nahitaezko asegurua, tresna 
mekanikoak erabiltzeko, ehiza egiteko....), eragin litzakeen kalteak 
ordainduko dituela bermatzeko. 

Enpresei begira, berriz, hasteko Frantzian eraikuntza lanak egiten 
dituzten enpresa guztiek nahitaez izenpetu behar duten asegurua 
dago. Eraikitzailea, funtsean, eraiki ondorengo 10 urteetan zehar obran 
gerta litezkeen matxuretatik babesten du («hamar urtetako bermea»). 

Honenbestez, obra eraikitzailea da eragindako kalteen zuzenbide 
osoko erantzulea (hau da, bere hutsa erakusteko beharrik izan 
gabe, nahikoa da burura eramandako ekintzaren eta kaltearen 
arteko harremana agerian uztea) obraren jabearen (lanak egiten 
direnentzakoaren) edo obraren eroslearen aurrean. 

Xede horretan, aseguruen Kodearen 241-1 artikuluak eraikuntza 
lanak egiten dituen enpresa guztiak behartzen ditu jarduera horiei 
dagokien aseguru bat egitera. Eta honakoa zeure kasua baldin bada, 
obligazio hori bete beharko duzu. 

Kalteen aurreko asegurua obrari ekin baino lehen izenpetu behar 
da. Gainera, edozein obrari ekin baino lehen, izenpetu duzuna 
justifikatzeko egokieran egon behar duzu une oro. 

Alderdi penalari dagokionez, aseguruen kodearen L. 243-3 artikuluak 
zigortu egiten du aseguruaren gabeziaren delitua, sei hilabeteko 
kartzela zigorrarekin eta 75.000 euroko isunarekin , edo adierazitako 
zigor bietako batekin baino ez. 

Alderdi zibilari dagokionez, nahitaezko aseguru kontratuak egin 
behar dituen jabeak horrelakorik egiten ez badu, bere ez egitearen 
ondorioei aurre egin beharko die, bakarrik, eta ondorio guztiei edo 
parte bati.  
Gainera, lanak egiten diren artean, obraren jabeak une oro eska 
diezaioke eraikuntza prozesuaren egileari betekizun guztiak betetzen 
dituela justifikatzen duen agiria. 
Obra eraikitzailea salbuesten duten kasu bakarrak berak aurkeztutako 
probak dira, honako elementu batzuen ondorioa baldin bada: 
ezinbestean gertatu denean (ezin aurreikusi daitekeenean, ezin horiei 
aurre egin dakiekeenean eta kanpotik etorria denean), hirugarren 
baten ekintzaren ondorioa denean edo biktimaren errakuntzaren 
ondorioa denean. Esate baterako, igogailu batek behar dituen 
mantenu lanak egin ez direnean. 
Hamar urteko erantzukizuna mugatzeko edo kentzeko helburua duen 
kontratuko klausulak ez dira aintzat hartuko, hau da ez dute inolako 
eraginik izango. Debekatuta daude mota horretako klausulak.
Kontuan eduki eraikuntza aseguruaren arriskuak konpentsatzeko 
Fondo bat egon badagoela. Eraikuntza ukitzen duten ezbeharren 
kalte-ordainak ordaintzen laguntzeko da. Aseguratuek egiten duten 
kontribuzio batez elikatzen da, sari edo aseguru kotizazioetan 
oinarritua.   
Gainera bada ekipamendu bereziko elementuak (igogailuak, girotzeko 
gailuak, berokuntza zentrala, horman txertatu gabeko konketa...) 
behar bezala funtzionatuko dutela bermatzeko bi urteko berme bat, 
baita azken ukitu bikaina ziurtatzeko urteko bermea; enpresariak, 
nahitaez, epe laburrean konpondu behar ditu aurreneko urtean edo 
obrari harrera egiteko unean azaldutako matxura guztiak ere.
Baina aseguru mota hauek ez dira nahitaezkoak.

Erne!: xedapen hauek guztiak obra bereko eraikuntza egileen katea 
osoan (iturgina, igeltseroa, zurgina, promotorea...) dira aplikagarri.
10 urteko erantzukizuna hiru hipotesitan aplikatzen da: ‹eraikuntzaren 
sendotasunean eragina duten kalteen kasuan,   
- eraikuntza elementuetatik ezin bereiz daitezkeen elementuen (esate 
baterako, eskailera) sendotasunean eragina duten kalteen kasuan; 
- berez duen helburua betetzen ez duen higiezina bihurtzen denean 
(esate baterako, aireztapen akastuna);
Frantziako aseguru etxeek ez dituzte beti atzerritarrak aseguratzen 
arrisku hauetatik. Izan ere, beren egoitza Frantzian duten enpresa 
atzerritarrak –kasu honetan ez dago arazorik hamar urteko bermea 
duten kontratuak proposatzeko– eta beren egoitza soziala beste 
herrialde batean duten enpresak –kasu honetan ezin dira Frantziako 
aseguru etxeen aukera horien onuradunak izan– bereizten dituzte. 
Frantziako aseguru etxeak ez dituzte azken egoera horretan kalte 
horiek estali nahi izaten, eta eskaintzen dituzten produktuen markoan 
ez dituzte gisa honetako polizak proposatzen. 
Kasu honetan, zure egoitza soziala Espainian baldin baduzu eta 
Frantzian eraikuntza lan bat egin nahi baduzu aseguru batek estalita, 
zure herrialdeko konpainia batera jo beharko duzu, edo gisa horretako 
arriskuak bermatzea onartzen duen Frantziako aseguru konpainia bat 
aukeratu beharko duzu. 

282. Obra bakoitzeko ez al dago aseguru kontratu bakar 
bat eraikuntzan esku hartzen duten guztientzako?

Bai. « Tous risques chantiers » (Contractor’s All Risks) izeneko poliza 
da. Kontratu honek obra bakoitzean esku hartzen duten guztien 
erantzukizunak eta kalteen aurreko aseguru guztiak poliza bakar 
batera biltzeko xedea du, polizan hutsunerik edo, bestela, aseguru 
anitzen errepikapenik gerta ez dadin, eta batez ere, ezbeharraren 
likidazioa erraztu dezan kalteak geraturiko kasuetan azken 
erantzukizunak zehaztu behar izatera iritsi gabe. 
Tous risques chantiers polizak eta bere aldagaia den unique 
de chantier polizak honako abantaila hauek dituzte obraren 
jabearentzako: maila berean ipintzen ditu bertan esku hartzen duten 
enpresa guztien polizak, lanean duten partaidetzaren munta eta 
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portzentajea edozein delarik ere, beti ere kontuan izanik enpresa 
txiki edo artisau enpresa batzuek zailtasun handiak izango zituztela 
kontratu indibidual baterako nahikoa den bermea aurkitzeko orduan, 
bestela asko ordaindu beharko baitzuten. 
Tous risques montage polizak fabrika baten eraikuntza lanen, aurrez 
eraikiriko baten edo makina bat muntatzeko lanen kasuan bezalaxe 
funtzionatzen du.
Poliza hauek ustez lanek irauten duten denbora-tarte osoan indarrean 
egongo diren kontratuak dira. Jabeak obrari harrera egiten dion 
unean galtzen du bere indarraldia (zenbaitetan urte beteko edo bi 
urteko mantenu lanen ondorenean).

283.  Partikular guztiek eduki behar duten automobilaren 
asegurua, era berean nahitaezkoa da enpresek 

edukitzea?

Bai. Zure enpresak ibilgailu bat edo bat baino gehiago baldin baditu 
bere ondasunen artean, nahitaez egin behar du automobilaren 
aseguru bat. Betekizun hau 1958ko otsailaren 27ko legeak ezarria 
da, eta obligazio hau «Estatua ez den pertsona fisiko edo juridiko 
guztiak» ukitzen ditu (aseguruen kodearen L. 211-1 artikulua).  
1985eko uztailaren 5eko 85-677 legearen arabera zehazten dira 
zirkulazio ezbeharren kalte-ordainei dagozkien arazo guztiak. 
Bereziki aipagarria da aseguruen kodea arautzen duen 211-1 
artikuluaren 1. paragrafoak zehazten duena. Horren arabera, 
zirkulazio ezbehar baten ondorioz bere erantzukizuna konprometituta 
eduki dezakeen pertsona fisiko nahiz juridiko guztiek erantzukizun 
hori bermatuko dien aseguru batez estalita behar dute bere ibilgailua 
edo ibilgailuak zirkulatu ahal izateko. 
Erne: lege hau Frantzian baizik gertatzen ez diren zirkulazio ezbeharretan 
aplikatu daiteke. 
 

284. Automobil aseguruen formetan bat aukeratu 
dezaket?

BAI. Zirkulazio ezbehar baten ondorioz sor daitezkeen kalteak era 
askotakoak izan daitezke kasu bakoitzean (ezbeharraren jatorria, 
inplikazioa, kaltetutako pertsonak...), eta aseguru egileek berme 
mota asko proposatzen dituzte. 
Lurreko ibilgailu motordunen erantzukizun asegurua nahitaezkoa den 
arren, aseguru egileek, praktikan, arrisku anitzetarako automobil 
aseguruen kontratuak ezartzen dituzte, eta aseguru horiek ibilgailuen 
hainbat ondasun aseguru biltzen dituzte beren baitara (lapurreta, 
sutea, kristalen apurtzea, katastrofe naturalak, babes juridikoa, 
laguntza....), erantzukizun asegurua bera eta, batzuetan, pertsonen 
asegurua, aseguratuak jasandako gorputz kaleak bermatzeko. 
Erne! : arrisku anitzetarako automobil aseguru batean, erantzukizun 
asegurua baizik ez da nahitaezkoa.

- Ibilgailuari eragindako kalte materialei aurre egiteko asegurua: 
kalteei aurre egiteko aseguru honek aseguraturen ibilgailuari 
eragindako gastu materialak bermatzeko aukera ematen du, kalte 
horiek suteak, lapurretak eta kristalen txikizioak ez baldin badira. 
Marko honetan, bestelakoak diren produktu bien arteko hautua egin 
dezake aseguratuak: 

- assurance automobile tierce collision (edo istripu baten ondorioz 
sortutako kalteei aurre egiteko poliza –hirugarrengoen aurreko 
asegurua–) delakoa, ibilgailua bermatzen ez duena kalteak 
identifikatu gabeko hirugarrengo batek eragiten duenean, edo 
aseguratua bera denean bere ibilgailuari eragindako kalteen 
jatorria (esate baterako horma baten aurka talka egiten duenean). 
Bestalde, aseguru honek aseguratuari bermatzen dizkio beste 
ibilgailu, oinezko edo animalia batekin talka egiteagatik sortutako 
gastuak, elementu horiek guztiak ondo identifikatuta baldin 
badaude;
- Soit une assurance automobile tous risques (arrisku anitzetarako 
automobil asegurua) delakoa, aseguratutako ibilgailuak 

jasandako kalte guztiak ordaintzen dituena, talka elementu finko 
edo mugikor batekin izan ala beste ibilgailu batekin izan. Kasu 
honetan bermea ziurtatzen da baita kaltearen aurreko hirugarren 
erantzulea identifikatua izan ez denean edo aseguratutako 
ibilgailua bakarra denean irekitako auzian;

                    
- Gidariak jasandako gorputz kalteei aurre egiteko asegurua: berme 
mota hau aukerakoa da, eta praktikan sarri askotan da bestelako 
kontratu baten xede. « Assurance individuelle accidents » delako 
asegurua da, aseguratuari kalte-ordainak ematea aurreikusten duena 
zauriak izatera, edo onuradunei, aseguratua zendua gertatzen baldin 
bada. Izan ere, automobil aseguru bat egitera, aseguruak ezbeharrean 
biktima den aseguratuaren gorputz eta material kalteak baizik ez ditu 
ordainduko. Gehienez ere, ezbeharra eragin duen hirugarrengoaren 
aseguratuak estalita egongo dira. Baina hirugarrengoen aurreko 
erantzukizun hori ez baldin badago, ibilgailuko gidariak ez du inolako 
kalte-ordainik jasoko, aurreikuspen sistemek ordaintzen dituztenak 
ez baldin badira.

Gainera, badira beste poliza batzuk: 
- sute-eztandei aurre egiteko poliza, su, eztanda edo tximista 
baten ondorioz ibilgailuak jasaten dituen kalteak estaltzen dituena; 
- lapurreten aurkako poliza,  lapurreta edo lapurreta saio baten 
ondorioz ibilgailua hondatzetik edo desagerraraztetik etorritako 
kalteak estaltzen dituena;
- kristalak haustearen ondorioz sortutako kalteei aurre egiteko 
poliza, ibilgailuko kristaletan eta, batzuetan, argietan egindako 
kalteak estaltzen dituena;
 - babes juridikoaren poliza, segurtasun zibilaren kontratuak 
aintzat hartu ez dituen helegite guztien aurrean aseguratuaren 
errekurtsoa bermatzen duena, eta aseguratuaren defentsa ere 
estali dezakeena zigor jurisdikzioaren edo administrazio batzorde 
baten aurrean arau-urratze edo delitu bat egiteagatik;
- poliza osagarriak : kontratu mota asko dauzkazu eskuragarri: 
ibilgailua gidatzeko poliza aseguratuak jakin gabe adin txikiko bere 
seme-alabaren batek hartu duela, bolantea uzteko poliza, atoian 
eramateko poliza, saltzeko probak egiteko poliza, aseguratuaren 
erantzukizun zibilaren poliza errepideko erabiltzaile bati bere 
laguntza eskaintzen dionean edo berau lagundua denean, etab...  
 - laguntza poliza (ibilgailuko okupatzaileak bere herrialdera 
itzultzeko gastuak, mediku gastuak atzerrian, atzerritik behar 
baino lehenago itzultzeagatik sortutako gastuak, etab...).

285. Nire erantzukizun zibilaren polizak zer balio du 
Europan nire automobilari dagokionez?

Poliza honek Europako Batasuneko Estatu kideetako lurraldeen 
multzoa hartzen du.
Frantziako lurraldetik kanpora erabili behar denean, aseguratzaileak 
ezbeharra gertatu den Estatuko legeriaren mugetan kokatzen du 
poliza, gizarte segurantzarekin gertatzen den bezala. 

286. Zein dira nire automobilaren aseguruaren 
kontratuan nahitaez aurkeztu behar diren datuak?

Hona nahitaez aurkeztu behar diren datuak:
- izenpetzen duenaren nortasuna, lanbidea eta egoera familiarra, 
karta grisaren titularrarena eta ibilgailua uzten dien pertsonena;
- pertsona horien gidatzeko baimena eta azken hiru urteetan 
baimen hori baliorik gabe uzteko hartu diren balizko neurrien 
azalpena;
- ibilgailuaren ezaugarriak, ohiko garajearen kokalekua, zirkulazio 
esparrua;
- ibilgailua erabiltzeko baldintzak;
- eskatutako polizaren zenbatekoa;
- ibilgailua azken hiru urteetan aseguratu duten aseguru enpresen 
izena, poliza horiek baliorik gabe uzteko arrazoiak, eta aurreko 
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aseguru egileak poliza baliogabetzeko aurkeztu ahal izan dituen 
balizko arrazoiak.

287. Zein dira automobilaren asegurua dudala 
erakusteko eduki behar ditudan dokumentuak?

Hiru dokumentu mota eduki behar dituzu:
- aseguruaren ziurtagiria: aseguru egileak nahitaez eman 
beharreko dokumentu bat da, asegurua edukitzeko betekizuna 
edo betebehar horretatik salbuetsita dagoela agerian uzteko 
beharreko agintarien aurrean;
- aseguruaren buleta edo « vignette assurance »: enpresentzako 
dokumentu bat da, haizetakoan itsasten dena eta aseguruaren 
ziurtagiria egon badagoela egiaztatzen duena;
- aseguruaren nazioarteko karta: hasiera batean, edozein 
muga igarotzen duen gidariak aseguru berri bat egin beharko 
luke. Baina hori saihestearren, NBEko estatu kide bakoitzean, 
automobilaren aseguru etxe nazional guztiak biltzeko aseguruen 
bulego nazional bat zabaldu dute. Bulego bakoitzak nazioarteko 
aseguru karta bat igortzen du, karta berdea delakoa, eta 
nazioko aseguru etxeek igortzen dizkie horien eskaera egiten 
duten aseguratuei. Karta honek egiten du asegurua edukitzeko 
betebeharraren ziurtagiriarenak, eta ibilgailua bisitatzen den 
herrialdeko legearen arabera aseguratuta dagoela egiaztatzen du 
(kasu honetan Frantzian). 

288. Frantzian zer zigor ezartzen dira automobilaren 
asegurua ez izateagatik?

Bi zigor mota aurreikusten dira asegurua ez izateagatik: 
-  zigor penalak: kasuen araberakoak dira:

- asegururik ez izatea: 5. mailako arau-urratze bat da. Gida-
baimena gehienez 3 urtez ken diezazukete, ibilgailua deposituan 
egotera behartu. Isuna 3.750 euro bitartekoa izan daiteke eta 
interes orokorreko lanak egitera behar zaitzakete. 
- aseguruaren ziurtagiria ez aurkeztea: 2. mailako arau-urratze bat 
da, eta isun bat aurreikusten da horrelakoetan; 
- aseguruaren ziurtagiria hurrengo 5 egunetan ez aurkeztea: 
4. mailako arau-urratze bat da, eta isun bat aurreikusten da 
horrelakoetan;
- aseguruaren ziurtagiriaren egiaztatzerik eza: 2. mailako arau-
urratze bat da, eta isun bat aurreikusten da horrelakoetan;

-  zigor zibilak: bi dira:
- zigor zibila berme Fondo nazionalaren onerako: kalte eta 
interesengatik zor diren kalte-ordainen guztizkotik abiatuta 
kalkulatzen den kontribuzio bat da;
- urratze zibila: asegururik gabe gidatzen duenak kalte-ordainak 
bere ondarearekin ordaintzeko arriskua du.

289. Zein kasutan estaltzen ditu automobilaren aseguruak 
zirkulazio istripu baten ondorioz sortutako kalteak?

Honako hauek zehazten ditu aseguruaren kodearen R. 211-5 artikuluak: 
«aseguruaren betebeharra honako hauen ondorioz sortutako gorputz 
kalteak eta kalte materialak gainditzeko aplikatzen da: 

-  ibilgailuak, osagarriek eta berau erabiltzeko balio duten produktuek 
eta garraiatzen dituen objektuek eta substantziek eragindako 
ezbeharrak, suteak eta eztandak; 
-  osagarrien, objektuen, substantzien edo produktuen erorikoak». 

Garrantzitsuena da zirkulazioan ipinitako ibilgailua bere erabiltzaileak 
abiarazi izana (jabea izan ala ez). Hortik aurrera, zeu baldin bazara 
hirugarren bati edo batzuei kalteak eragin dien ibilgailuaren 
erabiltzailea, pertsona horrek edo horiek jasandako kalteei erantzun 
beharko diezu. Orduan joko duzu zure aseguru egilearengana. 

Hasteko, aseguruak kontratua izenpetzen duenaren eta ibilgailuaren 

jabearen erantzukizuna estali behar du. Beste horrenbeste gertatzen 
da kontratua izenpetzen duena ibilgailuaren jabea ez denean, eta 
alderantziz. Gainera, asegurua izenpetu duenak eta ibilgailuaren jabeak 
ez dute zertan gidari izan behar. Esate baterako, zeure elkartearen 
ibilgailua zure langile bati uzten badiozu, aseguruak estali egingo ditu 
zirkulazio istripu baten ondorioz sor litzakeen balizko kalteak. 

Lurreko ibilgailu motordunak gidatzen ez dituzten biktimei dagokienez 
(oinezkoak, txirrindulariak, zaldizkoak...), pertsona horiei eragindako 
kalteak ordaindu beharko dituzu, aintzat hartu gabe euren huts baten 
ondorioa izan den ala ez, aitzakiarik gabeko arau-urratze baten ondorioz 
izan ez bada eta hori izan bada istripuaren arrazoi bakarra. Baina hori 
oso zaila da erakusten. Honenbestez, hobe duzu delituen erantzukizun 
zibilaren bideari ekin (kode zibilaren 1382. edo 1384. artikuluak, eta 
1985eko uztailaren 5eko legetik gehiago ez) kalte-ordainak jasotzeko 
oinezkoaren eskutik, berau izan baldin bada zeu eta zeure ibilgailua 
kaltetuak izan zareten istripuaren jatorri eta eragilea. 
 
Areago, lurreko ibilgailu motordunak gidatzen ez dituzten biktima 
horiek 16 urtetik beherakoak edo 70 urtetik gorakoak baldin badira, 
edo edozein adinetakoak izanda ere ezbeharraren unean beren 
ezintasun edo elbarritasun iraunkorraren tasa gutxienez %80koa dela 
ezagutzen duen tituluaren jabe baldin badira, pertsona horiei kasu 
guztietan ordainduko zaizkie jasandako kalteengatik etor litezkeen 
kalteei erantzuteko kalte-ordainak, baita aitzakiarik gabeko akats 
bat egin badute ere (errepidea begiratu gabe gurutzatu...). Biktima 
«pribilegiatu» edo «hiper-babestu» esaten zaie. 

Nolanahi ere, bada salbuespen bat : biktimak bere borondatez bilatu 
baldin badu jasan duen kaltea (bereziki bere buruaz beste egiten 
saiatu baldin bada), ez du jasandako kalteengatik kalte-ordainik 
jasoko (beste horrenbeste gertatzen da bere eskubideekin). Hau kasu 
guztietan aplikatzen da (baita biktima pribilegiatuen kasuan ere). 

Bestalde, biktima aldi berean gidaria baldin bada eta istripuan zehar 
hutsen bat egin baldin badu, biktimari mugatu egingo zaizkio jasan 
dituen kalteengatik eman beharreko kalte-ordainak, edo ez zaio batere 
ordainduko. Edozein kasutan, ordaindu egingo dira medikuen aginduei 
jarraiki eskuratutako materialek eta gailuek jasandako kalteak.

Gainera, bere lanaren markoan gertatutako zirkulazio ezbeharren 
bateko biktima ibilgailu horretan bidaide baldin bada, eta ibilgailu 
horretako gidaria (langilea edo agindupekoa) ezbeharraren erantzulea 
baldin bada, kalte-ordainak eska diezazkieke gidariari eta ezbeharrean 
inplikatutako hirugarren gidariari (baita azken hau sortutako kalteen 
erantzulea ez bada ere. Bestetik, ezin egin dezake ezbeharraren egiazko 
erantzulearen aurka ez eta bere aseguru etxearen aurka ere). Ez da 
beharrezkoa, horrela izateko, gidariaren aurkako huts larri bat egotea.  
Gainera, langileek badute zuzenean kalteen erantzulearen edo aseguru 
etxearen aurka egitea, biktimari, erabat osatzen den artean, ordaindutako 
edo egindako pagamenduei dagozkien karga patronalak atzera itzultzeko. 
 
Bukatzeko, bada beste kasu aipagarri bat, zeinean zeu erantzulea zaren 
zirkulazio istripu baten ondorioz eragindako kalteei erantzun beharko 
diezun: victimes par ricochet (alboko biktimak) direlakoei ordaindu 
beharreko kalte-ordainak dira: ezbeharraren zuzeneko biktimari 
eragindako kaltearen ondorioz hirugarren batzuei sortutako kalteak 
dira. Esate baterako, zure enpresako kamioi astun batekin gizon bat 
harrapatu eta hil baduzu, haren emazte eta seme-alabei eragindako 
kalteei erantzun behar diezu. Kalte hori ekonomikoa izan daiteke 
(soldatarik gabe geratzea, eta beraz, bizimodu askoz ere larriagoa 
emaztearentzat eta seme-alabentzat) edo morala (senide baten 
heriotzaren ondorioz jasandako oinazearen prezioa). 

290. Lanean ari naizela zirkulazio ezbehar batean 
kaltetua gertatzen banaiz, kalte-ordainak emango 

dizkidate?
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Zirkulazio ezbehar batean biktima baldin bazara lanean ari zarenean, 
lurreko ibilgailu motordun baten erantzukizun zibila bermatzeko zure 
kontratuek nahitaez estali behar dute eskaini dizuten konponketa 
osagarria, gizarte segurantzaren prestazioez gainera. 
Izan ere lan istriputzat hartuko da ezbehar hori. Eta zure lantoki 
eta bizilekuaren arteko bidean, lantokiaren eta bazkaldu ohi duzun 
lekuaren artekoan gertatutako kasuetan aplikatuko da, beti ere zure 
lanaren markoan ari bazara. Bestela baldin bada, aseguru etxeak ez 
ditu estaliko balizko kalte horiek lan istripuaren kalifikaziopean. Kasu 
horretan zirkulazio ezbeharrei aplikatzen zaien ohiko erregimena 
aplikatuko da. 
Bestalde, aseguruaren betebeharrak salbuesten ditu enplegu emaile 
batentzako lanean ari den soldatapeko edo langile batek jasandako kalteak, 
lan istripu bat tarteko dela. Izan ere, egoera horretan soldatapekoen 
eta langileen kalteak estalita ditu lan istripuei buruzko legeriak. 
 

291. Noiz ulertu behar da zirkulazio istripu batean 
zerikusia izan dudala?

Nahikoa da ibilgailuak modu batean edo bestean parte hartu 
izana ezbehar horretan, baina beti ere zerikusia eduki behar du 
istripuarekin. Ez dio axolarik geldirik dagoen ala mugimenduan. Esate 
baterako, automobil bat bide publikoan aparkatuta baldin badago, 
zirkulazioaren markoan kokatzen dugu. Honenbestez, istripuren bat 
gertatzen baldin bada akats batengatik (esate baterako, txirrindulari 
batek talka egiten du geldi dagoen ibilgailu baten kontra eta zaurituta 
gertatzen da, automobileko bateriatik etorritako txinparta batek 
sugarrak eragiten ditu higiezin batean....), istripu horren baitara 
biltzen da ibilgailua. 
Gainera, ez dio axolarik ibilgailuko motorea badabilen ala ez. Esate 
baterako, istripuak matxuratutako ziklomotore bat inplikatzen baldin 
badu erabiltzailea atoian eramaten ari zenean, 1985eko uztailaren 
5eko legea berdin-berdin aplikatuko da. 
Bestalde, lurreko ibilgailu motorduna geldirik baldin badago ez da 
istripuan inplikatua izango bere desplazatzeko funtzioarentzat arrotza 
dena baizik jokoan ez badago.   
Bestalde, ez dio axolarik ibilgailua non zirkulatzen ari den. Bide 
publikoa izan daiteke edo pribatua (errepidea, espaloia, enpresa 
bateko aparkalekua, zelaia, eski-pista...). 
Ibilgailuari berari dagokionez, lurreko ibilgailu motordunak (eta beren 
erremolkeak eta erremolke txikiak) baizik ez ditu aintzat hartzen 
1985. urteko legeak. 
Honenbestez, lehenik ibilgailu bat erabili izana eskatzen da. Beraz, ez 
dira ibilgailutzat hartzen igogailuak, belarra mozteko makinak, udal 
edukinontziak eta supermerkatuetako orgak. 
Era berean, makinak lurrekoa behar du izan nahitaez. Beraz, ez dira 
aintzat hartzen itsasontziak, hegazkinak, helikopteroak, uretako 
motoreak eta beste batzuk. 
Gainera, delako gailuak motore batez hornitua behar du zirkulatu 
ahal izateko. Honenbestez, ez dira aintzat hartzen gizakiak eraginda 
edo animaliek tiratuta desplazatzen diren ibilgailuak. 
Honenbestez, ibilgailutzat hartzen dira automobilak, ziklomotorrak, 
kamioi astunak, motorrak, bulldozerrak, elurra baztertzeko makinak, 
mekanikoki atzera igotzeko makinak eta beste batzuk. 

Oharra:  era berean, 1985. urteko legeak ez ditu aintzat hartzen beren 
burdinbideetatik dabiltzan trenak eta tranbiak. 
 
Bukatzeko, zirkulazio ezbehar batean biktima baldin bazara eta 
istripu horretan administrazioaren ibilgailu bat inplikatuta baldin 
badago, auzitegi judizialak izango dira kasuari aurre egiteko organo 
eskudunak, ez auzitegi administratiboak. Kasu honetan zuzenbide 
zibilaren arauak aplikatzen dira. 

292. Zein dira eragin dezakezun kaltea konpontzeko 
modalitateak?

Zirkulazio ezbehar baten eragilea baldin bazara eta eragin dituzun 
kalteak ordaindu behar baldin badituzu, zure aseguru etxeak kalte-
ordainen eskaintza bat aurkeztu behar dio biktimari, nahitaez, 8 
hilabeteko epean istripua gertatu zen egunetik kontatzen hasita. 
Bestela, bikoiztu egin daitezke eskaintza horren interesak. 
Biktima zendua gertatzen baldin bada, eskaintza oinordekoei egingo 
zaie, eta hala behar badu, ezkontideari. 
Istripuan biktima izan diren besteei ere (horrelakorik izatera) 
eskaintza bat egin behar zaie 8 hilabeteko epean, kalte-ordainak 
jasotzeko eskatzen dituen egunetik kontatzen hasita. 
Bestalde, aseguru egileak ez badu zirkulazio istripua gertatu eta 
hurrengo hilabeteko epean horren berririk jaso, bertan behera geratzen 
da kalte-ordainen eskaintza bat aurkezteko 8 hilabeteko epea. 
Zirkulazio ezbeharrean biktima izan dena istripua gertatu den egunetik 
kontatzen hasita hilabeteko epea gainditurik hil egiten bada, oinordekoei 
edo ezkontideari kalte-ordainen eskaera aurkezteko aurreikusitako 
epea luzatu egingo zaie istripuaren eguna eta heriotzaren egunaren 
arteko epean zehar, hari hilabete bat murriztuta. 

293. Ezbeharraren kalteen erantzulea ezezaguna bada, 
edo aseguratuta ez badago, edo bere aseguru 

etxea erabat edo partzialki kaudimengabea baldin bada, zer 
egin behar dut nik nire kalteen konponketa lortzeko?

Fonds de garantie contre les accidents de circulation delakora 
jo beharra dago. Fondo hauek 1988ko martxoaren 18ko 88-260 
dekretuaren arabera osatu ziren, eta egoera honetan dauden biktimei 
kalte-ordainak emateko sortu ziren. 
Titulu bakar batean ere aintzat hartzen ez diren kalte-ordainak 
ordaintzen ditu, eta biktimei edo beren eskubidedunei ordaintzen 
diete istripuak konpontzeko eskubidea sortzen duenean. 
Kalte-ordain hauek epai judizial baten edo berme Fondoaren 
onespena jaso duen transakzio baten emaitza izan behar dute. 
Erantzulea ezezaguna denean, eragindako kalteei erantzuteko biktimen 
edo beren eskubidedunen eskaera berme Fondoari egin behar zaio 
ezbeharra gertatu den egunetik kontatzen hasita 3 urteko epean.  
Erantzulea ezaguna denean, baina kaudimengabea, berme Fondoari 
zuzendu behar zaio kalte-ordainak jasotzeko eskaera, urte beteko 
epean transakzioa bideratzen den egunetik edo epaitutako zioaren 
ondorenean justiziak hartutako erabakia ematen den egunetik 
kontatzen hasita. 
Istripuen biktimek edo beren eskubidedunek gutun ziurtatu baten 
bidez helarazi behar dizkiote berme Fondoari beren kalte-ordainen 
eskaerak, hartu izanaren jakinarazpenarekin. Beren eskaera 
argudiatzeko, honako hauek justifikatu behar dituzte: 

1) frantsesak direla;
- egoitza nagusia Frantzian dutela;
- Frantziarekin elkarrekikotasun hitzarmen bat duen Estatu batean 
bizi direla eta hitzarmen horretan zehaztutako baldintzak betetzen 
dituztela;
2) ezbeharrak bere onerako konponketa eskubidea sortu izana 
Frantziako legeriak erantzukizun zibilari begira xedatutako 
terminoetan, eta erabateko kalte-ordainetarako eskubidea 
ezinezkoa izatea edozein titulupean. Biktimak eta bere 
eskubidedunek nagiago badute beste titulupeko kalte-ordain bat 
jaso, berme Fondoak osagarria baizik ez du kontuan hartuko. 

Berme Fondoei zuzendutako kalte-ordainen eskaerekin batera 
nahitaez aurkeztu behar da dagokion auzibidearen agiria edo 
transakzioaren prozesuaren agiriaren kopia ziurtatua, kalte-ordainen 
zenbatekoa betikoz zehazteko xedean.
 
Erne!: espezieak, higiezin balioak eta bitxitzat hartutako objektuak ez 
dira kalte-ordainen helburua.
Gainera, istripuan inplikatua izan den ibilgailua lapurtua gertatzen 
baldin bada, ibilgailu horrek garraiatutako pertsona guztiak eskuarki 
utzi egingo diote berme Fondoaren onuradun izateari.
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Oharra: Berme Fondoak, gainera, biktimei kalteak ordainduko 
dizkie ezbeharra ibilgailu batek eragin duenean Europako Elkarte 
Ekonomikoaren Tratatua aplikagarri diren lurralde bi zuzenean batzen 
dituen bide batean. Halatan, Espainia eta Frantzia batzen dituen bide 
batean gertatutako kasuan da aplikagarri. 

294. Zein datu eman behar dizkiot aseguru etxeari jasan 
dudan kaltea konpontzeko eskatzen dudanean?

Hona derrigor aurkeztu beharreko datuak:
- zure izen-deiturak 
- zure jaiotza eguna eta herria 
- jarduera profesionala eta zure eta zure langileen helbideak 
- lanetik etorritako sarreren guztizkoa, beharreko ziurtagiriekin 
(nominak,...) 
- zure buruari eragindako kalteen deskripzioa, hasierako mediku 
ziurtagiriaren kopia eta gainerako ziurtagiriak sendotze kasuetan 
- zure ondasunei eragindako kalteen deskripzioa 
- ezbeharraren unean zure kargura zeuden pertsonen izen-deiturak 
eta helbideak 
- gizarte segurantzan duzun inskripzio zenbakia eta zuren 
gaixotasun aseguruaren helbidea
- zure prestazioen hirugarren ordaintzaileen zerrenda 
- gutunak igorri beharreko lekua

Kalte-ordainen eskaintza biktimaren oinordekoei edo haren 
ezkontideari aurkeztu behar zaienean, pertsona horietako bakoitzak, 
aseguru etxeak eskatuta, honako datu hauek aurkeztu behar ditu:

- izen-deiturak 
- jaiotza eguna eta herria 
- biktimaren izen-deiturak, jaiotza eguna eta herria 
- biktimarekiko harremana 
- bere jarduera profesionala eta bere eta bere langileen 
helbideak 
- lanetik etorritako sarreren guztizkoa, beharreko ziurtagiriekin 
(nominak,...)
- bere pertsonari eragindako kalteen deskripzioa, bereziki 
istripuaren ondorioz ordaindu behar izan dituen era guztietako 
gastuak
- gizarte segurantzan duen inskripzio zenbakia eta bere gaixotasun 
aseguruaren helbidea 
- bere prestazioen hirugarren ordaintzaileen zerrenda eta beren 
helbideak
- gutunak igorri beharreko lekua

Aseguru etxeak eskatuta, pertsona hauek nahitaez aurkeztu behar 
dituzte aurreko paragrafoan adierazitako datuak, eskaintza egiteko 
eta prestatzeko beharrezkoak baldin badira. 

295. Zer eduki behar du aseguru etxearen kalte-
ordainen eskaintzak?

Aseguru egileak proposatutako kalte-ordainen eskaintzak kaltearen 
(kalte fisikoa, morala, afektiboa, ekonomikoa...) ondorioz ordaindu 
beharreko elementu guztiak aurreikusi behar ditu, hirugarren 
ordaintzaile bakoitzaren kredituak eta onuradunari itzuli beharreko 
kopuruak. Hirugarren ordaintzaileek sortutako deskontuen kopiarekin 
batera aurkeztuko da. 
Hala behar badu, eskaintzan aseguru etxeak atxikiriko kalte-ordainak 
edo mugak zehaztuko dira (biktima baldin bada hutsaren eragilea), 
baita horretarako arrazoiak eta argudioak ere. Kalte-ordainak jasotzetik 
salbuetsita gertatzen den kasuetan, aseguru etxeak ez ditu zertan 
aipatutako dokumentuak eta informazioak aurkeztu eta eman behar. 

296. Frantzian pasoko bidean baldin banago (mugaz 
gaindiko langilea...) eta zirkulazio istripu baten 

biktima baldin banaiz, zein da nire kalte-ordainak jasotzeko 
aplikagarria den legeria, Frantziako legea ala Espainiakoa?

Esperientziak erakutsi du zein zaila zen estatu kide batean zirkulazio 
ezbehar batean biktima gertatu zenarentzat bere eskubideak 
baliatzea egoitza zuen herrialdera itzuli eta gero. Eskuarki ez 
zekien zein aseguru etxetara jo behar zuen, eta zailtasun handiak 
zeuzkan proba materialak biltzeko orduan (atestatua, lekukotasunen 
adierazpena...). Horrexegatik, 2000ko maiatzaren 16ko zuzentarau 
komunitarioak («automobilen aseguruei buruzko zuzentaraua») 
honako xedapen hauek aurreikusten ditu, 2003ko urtarrilaren 20a 
baino lehen aplikatu beharrekoak: 

- Estatu kide guztietan, istripuaren erantzulearen automobila 
aseguratzen duen entitatearen aurka biktimak zuzenean jarduteko 
eskubide bat ezartzea;

- Estatu kide bateko aseguru etxe bakoitzak ordezkari bat izendatu 
behar du beste herrialde guztietan, bana, eta biktima « bisitarien 
» kalte-ordainak bideratzea izango du zeregin nagusia. Izendapen 
hau aurrerantzean ezinbesteko baldintza izango da automobilen 
aseguruen arloko entitateen artean akordio bat (jarduteko baimena) 
ixteko. Ordezkari horrek kalte-ordainen eskera aurkezten denetik 
kontatzen hasita hurrengo 3 hilabeteetan zehar egin beharko du 
kalte-ordainen eskaintza bat;

- Estatu kide bakoitzean informazio erakunde bat osatuko da kalteari 
aurre egin behar dion aseguru etxea identifikatzeko, inplikatutako 
ibilgailuaren matrikulatik abiatuta;

- Identifikatzeko erakunde batek erakunde kidearen balizko gabezia 
ordezkatu beharko luke (berme Fondo bat izan liteke edo gutun 
berdearen bulego bat); agerikoa denez, berehalakoan abiaraziko luke 
atzerriko kidearen aurkako helegite bat; 

- ezbeharraren egilea identifikatzea ezinezkoa baldin bada, biktima bizi 
den estatu kideko berme Fondoak ordaindu behako ditu kalte-ordainak. 

297. Enpresek bestelako aseguru motak izenpetu behar 
dituzte nahitaez?

Bai. Baina lanbide jakin batzuk aintzat hartzen dituzten aseguru guztiz 
bereziak dira (ikus zerrenda honekin batera doan eranskinean). 

298. Eskuarki zein aseguru mota izenpetzen dituzte 
enpresek erantzukizun zibilari dagokionean?

Beren jardueran kaltetuak gerta litezkeen hirugarrengoek 
erreklamazioak ipin diezazkiekete, kalte eta interesengatik, enpresei. 
Hortaz, hobe da balizko eskaera horien aurrean ondo estalita egotea. 
Horrexegatik da funtsezkoa ondo ezagutzea aseguru konpainiek 
proposatzen dituzten kontratu motak. 
Hasteko, enpresa buruaren erantzukizun zibilaren aseguruaren eta 
erantzukizun zibil profesionalaren aseguruaren artean bereizi behar da: 

• enpresa buruaren erantzukizun zibilaren asegurua:
enpresa hiru pertsona motari eragindako kalteen erantzulea izan 
daiteke: hirugarrengoei, bezeroei eta langileei. 

Lehenik responsabilité civile exploitation (ustiaketarako erantzukizun 
zibila) delako polizak aseguratutako enpresaren erantzukizun 
zibila bermatzen du enpresaren ustiakuntzaren ondorioz besteei 
eragindako kalteengatik. Era berean, gizarte segurantzara jotzeko 
aukera bermatzen du kontratuak estalitako gorputz kalteei urte betez 
erantzun eta gero. 
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Honakoak at geratzen dira:  
- aseguratuak berariaz eragindako hutsetik etorritako kalteak;
- aseguratuari, bere ezkontideari, guraso eta seme-alabei eragiten 
dieten kalteak, baita pertsona horien ondasun eta animaliei 
eragindakoak ere;
- langileei, lanean ari direla, eragindako kalteak;
- Suteak, eztandak eta urak eragindako kalte materialak direnean 
eta kaltearen jatorria aseguratutako enpresaren lokaletan denean. 
Izan ere, sute, eztanda eta uholdeei aurre egiteko aseguruen xede 
dira kalte horiek. 
- lurreko ibilgailu motordunek eragindako kalteak, automobilen 
aseguruek estalita baitaude kalte horiek (ikus gorago);

     
Bestalde, responsabilité civile exploitation delako polizaren luzakin 
batzuk daude, esate baterako, responsabilité civile dépositaire 
(depositurako erantzukizun zibila) delako poliza, aseguratuaren 
erantzukizuna estaltzen duena bezeroek aseguratuaren lokaletan 
utzitako ondasunak kaltetuak gertatzen baldin badira. Adibidea: 
jantzitegi batean arropak hondatu edo lapurtzea.

Gainera, responsabilité civile produits (produktuen erantzukizun 
zibila) delako polizak aseguratuaren erantzukizuna estaltzen du hari 
emandako produktuek kalteak sortzen badizkiete bere bezero eta 
hirugarrengoei. Adibidea: potoetako elikagaiek toxikatutako eroslea, 
fabrikako akatsa duen pneumatiko baten eztandaren ondorioz 
sortutako zirkulazio istripu batean biktimak diren pertsonak. 
Emandako edo igorririko produktuen erantzukizun zibila nahitaezkoa 
izan daiteke produktua eman aurreko fabrikako akats batek kalteak 
sortzen dizkionean erosleari. 
Era berean, nahitaezkoa izan daiteke kaltea produktua ez onartzetik 
edo fabrikatzaileak edo saltzaileak nahikoa informazioa ez 
emateagatik sortua denean. 
 
Kode zibilaren 1386-4 artikuluak zabal definitzen du produktu 
akastunaren esanahia; izan ere, produktu bat akastuna dela zehazten 
du hartatik legez espero daitekeen segurtasuna eskaintzen ez 
duenean. Enpresari ekoizleak zuzenbide osoko erantzukizuna du, 
baina salbuespen batzuen onuraduna ere bada. Proba batzuk aurkeztu 
beharko ditu (esate baterako, ez zuen produktua zirkulazioan ipini).  

• erantzukizun zibil profesionalaren asegurua:
era askotakoa izan daiteke, kasuan kasuko lanbidearen arabera.

Esate baterako, kontulari eta baimendutako kontularien kasuan; 
1968ko urriaren 31ko legeak aurreikusten duenaren arabera, azken 
horiek beren erantzukizuna estali behar dute beren jardueran zehar 
egin ditzaketen huts eta arduragabekerien aurrean. Poliza honen 
gutxienekoa 100.000 eurokoa da urteko eta aseguratutako bakoitzeko 
eta 500.000 eurokoa ezbehar eta aseguratutako bakoitzeko. 
Marko honetara biltzen dira, halaber, eraikuntza arloko aseguruak, baina 
azken hauek aldez aurretik azaldutako garapenen helburu dira. 

Jakin ezazu gai toxiko edo arriskutsuekin lan egiten duen edo 
horrelakoak erabiltzen dituen enpresa orok 1996ko abenduaren 9ko 
96/82/EC zuzentarauak zehazturiko lekuetan ezbeharren bat izanez 
gero hirugarrengoei eragin diezazkieketen kalteen estimazio bat egin 
beharra duela nahi eta nahi ez. Azterketa hori urtero berritzen da eta 
zinpeko aditu batek bururatzen du. Aditu honek, era berean, enpresak 
ezbeharren arriskuen aurrean zer prebentzio neurri hartzen dituen 
aztertzen du, baita enpresan ari diren langileen eta enpresaren 
ondasunen aurreko erantzukizun zibilari erantzuteko enpresak 
berak duen gaitasuna ere. Eta industria ezbehar bat izatera biktimei 
kalte-ordainak emateko aurreikusten dituen neurriak, enpresaren 
konpromiso maila, aztertzen ere du. Horregatik guztiagatik eta 
kontuan izanik zein jarduera mota garatuko den, komenigarria da 
jarduera sektore honetan eskarmentu handia duen profesional, 
abokatu, notario edo aseguru artekari batekin harremanetan jartzea. 

299. Ez al dago aldi berean erantzukizun mota ezberdinak 
estaltzen dituen kontratu berezirik?

Bai. Gerta litezkeen gertaera kaltegarrien aukera handiak eta 
enpresa moten aniztasunak arazoak planteatu ditzakete urte osorako 
aseguruen bide bakarra aukeratzeko eta formalizatzeko orduan. 
Izan ere, arotz baten eta abokatu baten beharrak ez dira berdinak 
aseguratu nahi dutena aintzat hartzen baldin badugu (aurrenekoak 
bigarrenak baino interes handiagoa izango du berak instalatutako 
estalki bateko fabrikako akats batetik etor litezkeen kalteak estaliko 
dituen aseguru bat izateko). 
Horrexegatik aseguru etxeek partikularrei zuzentzen dizkieten antzeko 
formula bat proposatzen diete enpresei, kontratu bakar batera 
enpresak izan ditzakeen arrisku guztiak biltzeko modukoa: contrat 
multirisque d’entreprise edo professionnel (enpresentzako arrisku 
anitzetarako kontratua edo profesionalentzako arrisku anitzetarako 
kontratua) delakoa. Denda edo artisau-enpresa bati berezko dituzten 
arrisku guztietatik estaltzea du helburu (automobilen arriskuak at 
utzirik). 

Eskuarki honako hauek dira dokumentu mota honetan arlo 
erabilienak: 

- sutea eta hari atxikiriko arriskuak (tximistak, eztanda, uholdea, 
kristalen txikizioa);
- erantzukizun zibila;
- lapurreta eta leialtasuna;
- makinen matxurak; 
- galerak ustiakuntzan. 

Merkatarien eta beren harpidedunen lana erraztearren, eta bezeroei 
eskaintzen dieten zerbitzua hobetzearren, enpresen arriskuak 
estaltzen dituzten aseguru etxeek kontratu-ereduen dokumentuak 
dituzte, baita lanbide motaren araberako tarifa baldintzak ere, 
batez ere Enpresa Txiki eta Ertainentzat eta lanbide liberalentzat, 
tratamendu global bat izan dezaten.

Esate baterako, eta konpainien arabera, era honetako kontratuak 
egin daitezke: 

- merkatarientzako arrisku anitzetarako kontratua;
- hotel zuzendari eta goi-mailako sukaldarientzako arrisku 
anitzetarako kontratua;
- zur-profesionalentzako arrisku anitzetarako kontratua;
- bitxi-saltzaileentzako arrisku anitzetarako kontratua;
- etab...

Lanbide liberalen kasuan, mediku kontsultak, kontulari, abokatu-
bulego, topografo eta besteen beharrak estaltzen dituzten kontratuak 
aurki daitezke, eta lanbide bakoitzaren beharrei egokitutako polizak 
egiten dira ekipamenduei dagokienez, eta batez ere, erantzukizun 
zibilari dagokionez, beti ere kontuan izanik erantzukizun zibila legezko 
betebeharra dela. 

Kontratu batzuk lanbide jakin batzuen beharretara egokitzen dira. « 
Banku-etxeen kontratu globalak » bereziki lapurreten eta bankuko 
lanbideari lotutako fondoen desbideratze arriskuak aintzat hartzen 
ditu. Eraikuntza eta herri-lanetako lanbideei dagokienez, beren 
makina eta eraikuntza materiala aintzat hartzen dituzten arriskuak 
hartzen dira kontuan, sarri askotan batetik bestera eraman behar 
baitira, baina batez ere erantzukizun zibila azpimarratzen da, sarri 
askotan lege eta betebehar berezien helburu baita (adibidea: 
eraikuntza prozesuan esku hartzen duten guztien hamar urtetarako 
erantzukizuna). 
 
Gainera, Frantzian lokal bat hartzen baduzu zure jarduera garatzeko, 
akuran uzten dizunak lanbide arrisku anitzetarako aseguru bat egin 
dezazula eskatuko dizu lokalaren asegurua bermatzeko xedean 
(sutea, uholdea...). 
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Horrexegatik dira garrantzitsuak aseguru hauek guztiak, baita 
irismen ezberdinekoak badira ere. Beti ere eduki behar dira kontuan, 
eta Frantzian garatu nahi duzun jarduerari hobekien egokitzen zaiona 
aukeratu behar duzu. Beraz, har ezazu zure gain aseguru konpainietan 
informatzeko lana. 

300. Nire enpresak soldatapeko langileak baldin 
baditu, balizko kalteei aurre egiteko aseguratu 

behar ditut?
 
Bai. Enpresa buruak legezko betekizun batzuk ditu bere langileekiko, 
eta nahitaezko aseguru batzuk izenpetu behar ditu. 
Hasteko, enplegu emaileek nahitaez egin behar dute beren 
soldatapekoak lan-istripuen aurrean babesteko aseguru bat. Kontratu 
honek hainbat kalte mota estaltzen ditu. 
Aseguru egileak bere gain hartzen du lanean edo etxetik lanerako 
bidean edo alderantziz zauriak jasan dituen langileen tratamendu 
medikuaren eta birgaitzeko tratamenduaren kostua. Ezbeharraren 
ondorioz langilea betikoz elbarri geratzen baldin bada, elbarritasun 
errenta bat ordainduko zaio biktimari, erretiratzeko legezko 
adinera iristen den arte. Hortik aurrera erretirorako erregimen 
komunaren onuraduna izango da. Lan-istripuan hilda suertatzen 
baldin bada, errenta bat ordainduko zaie zenduaren alargunari eta 
adin txikiko seme-alabei, familiako sarrera profesionalaren galtzea 
konpentsatzeko xedean.
Lan-istripuen poliza eskuarki lanbidetik etorririko gaixotasunekin 
lotuta dago. Azken hauek zailtasunak planteatzen dituzte 
diagnostikoaren ikuspuntutik, bilakaera motela delako eta askotan 
zaila delako lanbidetik etortzen ez diren beste gaixotasunetatik 
bereiztea.  Honenbestez, biktimek ez dute beti etekina ateratzen.

Gainera, enplegu emaileek gizarte aseguru batzuk kontratatu behar 
dituzte. Arlo edo enpresaren hitzarmen kolektiboen araberakoak dira. 
Honako hauek estaltzen dituzte: 

- soldatapekoaren eta senideen gaixotasun asegurua: emaztea 
eta adin txikiko seme-alabak; 
- soldatapekoaren erretiro pentsioa eta, hala behar badu, 
alargunarena;
- soldatapekoaren langabezia asegurua;
- soldatapekoaren bizitza asegurua, ezkontidearen eta adin txikiko 
seme-alaben onerako;
- baliaezintasun asegurua, lanean hasteko aukera guztiak galduta 
dituenean.

Frantzian, gizarte aseguru baten gisara kudeatzen da amatasun 
asegurua. Ama eta emazte gazteentzako prestazioak soldatetan 
oinarritutako kotizazioetatik hornitzen dira.

301. Hainbat herrialdetan filialak eta sukurtsalak dituen 
enpresa handi bateko zuzendaria baldin banaiz, 

guztietan aseguratu naiteke batera?

Bai. Enpresa handi batzuek zenbaitetan Multiline izeneko kontratu 
bakar batera biltzen dituzte izenpetzen dituzten aseguru poliza guztiak. 
Zenbaitetan urte batzuetarako kontratuak izaten dira, eta lan egiten 
duten herrialde guztietako talde bereko filial eta sukurtsal guztiak 
biltzen dituzte (Police Master). Kontratu hauek, eskuarki, frankizia 
garrantzitsuez hornituta daude, baina oso poliza garestiak dira. 

Formalitate administratiboak
 

302. Frantzian zerbitzuak askatasun osoz eskaintzeko 
baimena dut?

Hasiera batean, bai. Hala eta guztiz ere, hasteko, administrazio 
tramiteei ekin baino lehen, Frantziak prestazio horri begira baldintzak 
jartzen dituen ala ez egiaztatu beharra dago.  

Izan ere, Europako Batasuneko herrialde bateko nazionalitatea duen orok 
du bere lanbidea nahi duen Estatu kidean garatzeko eskubidea. Nolanahi 
ere, « arautuak » direlako lanbide batzuei mugak ipintzen dizkiete. 

Erne!: Arau hauek langileari harrera egiten dion edozein estatutan 
dira aplikagarri. Europako Batasuneko estatu kide guztiek jardun 
behar dute erregimen honen arabera. 
 
Lanbide batzuk Frantzian garatu ahal izateko araututa dauden 
bezala, beste enplegu batzuk ez dira beste estatu kideetan onartzen 
horretarako ahal bereziak badaudela egiaztatzen ez den artean; 
eskuarki diploma baten bidez ziurtatzen dira ahal horiek. 

Halatan, badira urte batzuk Europako Batzordea baliokidetasun 
mailak ezartzen hasi dela nazioarteko selekzio bat bailitzan: elkarri 
diplomak ezagutzeko sistema bat da. Langileari harrera egiten dion 
estatu kideak, bere estatuan lanbidea araututa baldin badago, 
aintzat hartu behar ditu langileak beste estatu kidean bereganatu 
dituen kalifikazioak, eta estatu harrera egileak eskatzen dituenekin 
bat datozen neurtu behar du.  
Baina elkarri ezagutzeko sistema hau ez da automatikoa eta osoa. Ez 
dira lanbide guztiak aztertu. 

Sistema orokor hau, beraz, araututako lanbideei aplikatzen zaie. 
Harrera egiten duen estatuan kalifikazio jakin batzuk edukitzea 
ezinbestekoa izatea eskatzen duten horiek dira. Esate baterako, 
bereziki kontuan hartzen dira idazkari-eskribauaren lanbidea, 
kontulariarena, kinesiterapeutarena, psikologoarena, ostalaritza-
goi mailako sukaldaritzarena, garraioarena, seguruena, zerbitzuaren 
sektoreko lanbide tekniko batzuena (topografoa, higiezinen agentea...), 
bitxigintza-urregintzarena, mekanikoena eta beste batzuena.   
Baina sistema hau ez zaie aplikatzen diplomak ezagutzen dituen 
beste sistema batek estaltzen dituen araututako lanbide batzuei, 
zazpiri zehatz esateko: medikuak, haginlariak, albaitariak, zainketa 
orokorreko erizainak, emaginak, botikariak eta arkitektoak. 
Lanbide hauek arau zehatzek araututa daude, eta beren diploma 
era automatiko batez eta nahitaez ezagutu behar dira estatu kide 
guztietan. Lanbide hauetako bat duen pertsona inolako eragozpenik 
gabe egokitu daiteke bere sorlekua ez den Europako batasuneko 
beste herrialde batean; bere diploma estatu kide batean lortu izana 
eta, jakina, harrera egiten dion herrialdean erabiltzen den hizkuntza 
menderatzea dira eskatzen zaizkion baldintza bakarrak. 

Era berean, sistema horretatik at geratzen dira artisautza, industria eta 
merkataritza jarduerak, «aldi baterako»xedapenek estalita baitaude. 
Frantzian Lanbideen Ganbararen mendeko jarduera arautuak (artisau 
lanbideak) 1996ko uztailaren 5eko legeak eta 1998ko apirilaren 
2ko dekretuak araututa daude. Jarduera hauetako bat garatu ahal 
izateko, gutxienez CAP (Lanbide Gaitasunaren Ziurtagiria), BEP 
(Lanbide Ikasketen Diploma) eta maila bereko edo goragoko diploma 
edo titulu homologatu baten jabe izan behar da. Batzuek baimen 
edo adierazpen bereziak eskatzen dituzte (anbulantziako medikuaren 
laguntzailea, bitxigintza,...). Baimen horiek beharreko administrazioek 
igorriko dituzte, beti ere lanbidearen arabera (prefekturak, udalak, 
DDASek –Departamentuko Zuzendaritza–).
 Bada salbuespen bat: goian adierazitako diplomak ez dira nahitaez 
erakutsi behar Europako Komunitateko lurralde batean edo EEErekin 
(Europako Ekonomia Esparrua) hitzarmenak dituen estatu batean 
gutxienez 3 urteko lanbide eskarmentua duela erakusten badu, 
besteren kontura lan eginda edo bere aldetik. Ziurtagiri honek lan-
ziurtagiriaren forma hartuko du, zure aurreko enplegu emaileari 
eskatu behar diozu (edo, hala behar badu, aurreko enplegu emaileei), 
eta hark azalduko du noiz jardun duzun zuk dena delako lanbidean. 

Abokatuaren lanbidearen kasu berezia geratzen da. 1998. urteko 
zuzentarau batek araututa dago, eta Frantzian une honetan ari dira 
indarrean jartzen. Zuzentarau honek baimena ematen die abokatuei 
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bulego bat irekitzeko, auzitan jarduteko eta, hiru urteren buruan, 
harrera egiten dien herrialdeko abokatuen elkargora biltzeko 
dagokien tituluarekin. Frantzian oraindik ez da ofiziala zuzentarau 
honen ezarpena, baina praktikan aplikatzen ari dira testu hau. 

303. Zehatz adierazteko, nola jardun behar da araututako 
lanbide baten markoan lan egiteko?

Ez da automatikoa diplomak ezagutzeko sistema orokorra. Harrera 
egiten dizun estatuko agintari eskudunari zure diplomak ezagutzeko 
eskaera bat egin behar diozu (esate baterako, medikuen Elkargoari, 
Emaginen Elkarteari edo Prefeturari).Agintari eskudunak xehe-xehe 
aztertuko du zure kasua. 

Hainbat egoera gerta daitezke: 
 
•  Lanbidea araututa dago Espainian baina ez Frantzian: Kasu honetan 
Espainian eskatzen den diplomaren ezagutzea ez da beharrezkoa 
Frantzian lan egiteko.
  
•  Lanbidea estatu bietan dago arautua, edo soilik Frantzian: Kasu 
honetan bi hipotesi aurreikusi behar dira : 

- lanbidearen kategoria Europa mailako koordinazio baten 
helburua baldin bada, automatikoki ezagutzen da diploma.
- horrela ez bada, Frantziako agintaritza nazionalari zuzendu behar 
diozu diploma ezagutzeko eskaera.
Kasurik gehienetan akademia errektoretzak ziurtatu dezake 
diplomaren maila hura eman den herrialdean bertan. Batzuetan 
(eta bereziki artisautza jardueren kasuan), prefeturari dagokio 
diploma ezagutzeko ziurtagiria ematea. Egoera honetan, agintariek 
egokitzapen ikastaro bat egin dezazula eska diezazukete nazioaren 
mailan jartzeko, edo eskuarki bi urtekoa izan ohi den lanbide 
eskarmentua eska diezazukete (nahikoa izango da aurreko enplegu 
emaileak lan-ziurtagiri bat izenpetzea), edo test nazionaletan 
oinarritutako gaitasun azterketa bat eginaraz diezazukete. 
Nolanahi ere, hiru neurri horietatik bakar bat eskatzen ahal dizute. 
« Mesure de compensation » (konpentsatzeko neurria) esaten zaio 
neurri horri.

          
•  Europako Batasuneko estatu kideetako batean ez baizik eta beste 
estatu batean lortu duzu zure diploma, eta Europako Batasuneko 
estatu kide batean diploma ezagutu eta bi edo hiru urteko epe batez 
lan egin duzu (nahikoa da aurreko enplegu emaileak lan-ziurtagiri bat 
izenpetu izana): diploma hau automatikoki onar daiteke Frantzian.   
 

304. Zer epe dute Frantziako agintariek diplomak 
ezagutzen dituzten ala ez erabakitzeko?

Agintari eskudunak 4 hilabeteko epea du zure eskaera aztertzeko 
eta erabaki bat hartzeko (ezagutzeko, konpentsatzeko neurriren bat 
hartzeko edo eskaera errefusatzeko). Azken kasu bi horietan, argudioak 
azaldu behar dira, eta bada helegite jurisdikzional bat aurkeztea, baita 
agintariek erabakiaren berririk ematen ez dutenean ere. 

305. Zer dokumentu aurkeztu behar ditut nire eskaeraren 
lagungarri?  

Zure bizilekuaren arabera dokumentu batzuk edo beste batzuk 
aurkeztu behar dituzu:
   
•  Frantzian bizi baldin bazara, honako dokumentu hauek aurkeztu 
behar dituzu rectorat de l’académie de votre ressort (dagokizun 
akademia administrazioa) errektoretzan:

- jatorrizko diplomen kopiak;
- atzerriko hizkuntzetan dauden diplomen zinpeko itzulpena;
- Jasotako prestakuntzaren “cursus” delakoaren deskripzioa. Ez da 
zertan jatorrizko dokumenturik aurkeztu behar. 

- Lanbidea Espainian araututa ez badago ere, lan-ziurtagiri bat 
aurkeztu behar duzu estatu horretan azken hamar urteetan 
gutxienez bi urtez lanbide horretan eman duzula egiaztatzeko. 

•  atzerrian bizi baldin bazara, Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur, et de la recherche (Frantziako Hezkuntza 
Ministerioa) erakundean eska dezakezu ziurtagiria. Eskuarki honako 
dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzu:

- egoeraz zibilaren eta nazionalitatearen fitxa bat; 
- Espainian lan egiteko aukera ematen dizuten diploma, ziurtagiri 
edo tituluen kopia ziurtatu bat;
- diploma, ziurtagiri edo titulu horiek erakusten duten prestakuntza 
programa;
- Lanbidea Espainian araututa ez badago ere, lan-ziurtagiri bat 
aurkeztu behar duzu estatu horretan azken hamar urteetan 
gutxienez bi urtez lanbide horretan eman duzula egiaztatzeko.

   
Erne!: frantsesez idatzita ez dauden dokumentuak gehienetan zinpeko 
itzultzaile batek itzuli behar ditu. Itzultzaileon zerrenda Parisko 
enbaxadetako kultura zerbitzuetan, prefeturetan eta udaletxeetan 
daude eskuragarri. 

306. Zein formalitate administratibo bete behar ditut 
Merkataritza eta Industria Ganberaren aurrean (CCI)?

Hasteko, esan dezagun Merkataritza eta Industria Ganbera bateko 
Enpresak Formalizatzeko Zentroak merkatari edo industriarien, 
artisautza jarduera garatzen ez duten merkataritza elkarteen eta 
interes ekonomikoko taldeen aurrean baizik ez dituela eskuduntzak. 

Nolanahi ere, CCI batean ez da formalitate berezirik bete behar enpresari 
espainiar batek Frantzian bere zerbitzuak eskaini nahi dituenean. 

307. Zein formalitate administratibo bete behar ditut 
Ofizialeen Ganberaren aurrean?

Zure zerbitzuak Frantzian eskaini nahi badituzu, nahitaez inskribatu 
behar duzu répertoire des métiers (lanbideen erregistroa) delakoan.
 

308. Ba al da bete beharreko beste formalitate 
administratiborik?

Bai. Enpresa espainiar batek bere zerbitzuak Frantzian eskaini nahi 
baldin baditu, tramite batzuk formalizatu behar ditu. 

Hasteko, eta lan kodearen D 341-5-7 artikuluari jarraiki, Frantziara 
zerbitzu batzuk eskaintzera soldatapekoak igortzen dituzten enpresa 
atzerritarrek nahitaez aurkeztu behar diote aldez aurretik aipatutako 
zerbitzua eskainiko den lekuko (edo jardueraren aurreneko lekua 
beste leku batzuetan garatu behar badute) lan ikuskatzaileari honako 
alderdi hauek zehaztuko dituen adierazpena:  
 

1. Enpresaren izena edo egoitza soziala, soldatapekoa edo 
soldatapekoak lan egiten duten establezimenduaren helbidea, 
enpresaren forma juridikoa, lanbide erregistro batean egindako 
inskripzioa, enpresako ordezkari legalaren nortasuna eta enpresak 
Frantzian duen ordezkariaren nortasuna eta helbidea, zerbitzuak 
prestatzen dituen aldian; 
2. Lan egingo den lekuaren edo lekuen helbidea, lanei ekiteko 
eguna eta ustez iraungo duten epea, garatu beharreko jardueraren 
izaera, materialen erabilera edota prozedura arriskutsuak; 
3. Igorritako soldatapekoen izen-deiturak, jaiotza eguna, sexua 
eta nazionalitatea, baita horien lan-kontratua amaitzen den 
eguna ere. 

Lanean hasi baino lehen aurkeztu behar da adierazpen hau, gutun 
ziurtatuaren bidez (jaso izanaren jakinarazpenarekin) edo faxez. 
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Gainera, kontuan hartu behar da enpresen kategoria berezi bat: aldi 
baterako lan enpresez ari gara. Frantziara zerbitzuak eskaintzera 
soldatapeko bat igortzen duten enpresek igorritako soldatapekoaren 
lantokiari dagokion lan, enplegu eta lanbide prestakuntza saileko 
zuzendaritzaren aurrean aurkeztu behar dute honako alderdi hauek 
zehaztuko dituen adierazpena: 

1. Aldi baterako lan enpresaren izena edo egoitza soziala eta 
helbidea, aipatutako enpresako zuzendariaren edo zuzendarien 
izen-deiturak, eta aldi baterako lan enpresa buruak gizarte 
segurantzari dagozkion kotizazioak zein erakundetan egiten dituen; 
2. Finantza berme bat lortzeko proba edo Espainian baliokide 
diren berme xedapenekiko errespetu proba; 
3. Igorririko soldatapekoari dagokionez, haren izen-deiturak, 
sexua jaiotza eguna, helbidea, nazionalitatea, lan kontratuan 
aurreikusitako lanbide kualifikazioa, eta ustez lanak hasi eta 
amaituko diren egunak; 
4. Enpresa erabiltzailearen izena edo egoitza soziala eta 
helbidea. 

Adierazpen hau gutun ziurtatuaren bidez edo faxez aurkezten da, 
soldatapekoa enpresa erabiltzailearen esku jartzen den unetik. 

Gainera, kasu bietan enpresa buruek beste dokumentu bat igorriko 
diote lan ikuskaritzari; bertan lanei ekiteko eta amaitzeko ordutegia, 
iraupena eta atseden orduak azalduko dituzte. 

309. Ordezkari bat aukeratu behar ote dut derrigorrez 
Frantzian neure obligazio fiskalak bete ahal izateko?

EZ. Europako Batasunaren Kontseiluak 2000ko urriaren 17an onartu 
zuen 2000/65/CEE zuzentarauak, hain zuzen ere, baliorik gabe utzi 
nahi du, Europako Komunitateko estatu kide batean egokitua delarik, 
beste estatu kide batean zergak ordaindu edo errenta aitortu behar 
dituen pertsona batek ordezkari fiskal bat ezinbestez aukeratu behar 
izate hori. Halatan, erregimen berri hau bideratu da Frantzian eta 
Espainian.
Zuzentarau horrek muga-eguna zehaztu du gainera bere xedetarako. 
Hartatik aurrera, guztiz bete beharko dira haren ondoko obligazioak.
Halatan, 2002ko urtarrilaren 1a baino lehen, Frantziatik kanpo 
egokituriko zergapeko guztiak, nonahi ere zeuden, Europako beste 
estatu kide baten edo beste hirugarren batean, Frantzian zergaren 
menpeko operazioren bat bideratu bazuten edo aitorpen obligazioak 
han egin behar bazituzten, Frantzian zegoen ordezkari fiskal bat 
aurkeztu behar zuten inolaz ere zerga bulegoan, eta ordezkari fiskal 
horrek Frantziatik kanpo zegoen pertsonari zegozkion formalitateak 
bete behar izaten zituen, eta, kobratzerik ez zegoen kasuetan, 
ordezkari horiek ordaindu behar izaten zituzten haien zergak.

Baliorik gabe utzi dute beharkizun hori. 2002ko urtarrilaren 1etik 
aurrera, Europako Komunitateko beste estatu kide batean dauden 
zergapekoak ez dute Frantzian ordezkari fiskal bat izendatu beharrik 
izango, Frantzian inolako establezimendurik ez badute. Horretarako 
ahalmenik ere ez dute izango gainera. Aurkeztu, Frantzian zergapean 
eginiko operazioak aitortu eta, hala behar badu, zuzenean ordainduko 
dute tasa.
Aitzitik, indarrean dirau sistema zaharrak Europako Komunitatetik 
kanpo egokituriko pertsonen kasuan.

310. Hortaz bakar-bakarrik bete behar ditut Frantzian nire 
betebehar fiskalak, nahiz eta frantsesa ez naizen?

EZ. Beste estatu kide batean finkatutako zergapekoen kasuan, 
adierazpen eta pagamendu izaerako formalitate batzuez edo 
guztiez arduratzeko ahalordedun baten zerbitzuaz baliatzeko aukera 
aurreikusten du araudi berri honek. Ordezkari fiskalak ez bezala, 
ahalordedun honek ahalak ematen dizkion enpresaren ardurapean 
jarduten du, har ordaindu behar baitu dagokion tasa.

Frantzian ez baina Europako komunitateko beste estatu kide 
batean egokitutako enpresak ahalordedun bat baliatzen baldin 
badu, lehenbailehen aurkeztu behar du ahalmenak ematen dituen 
jatorrizko dokumentua dagokion zergak biltzeko bulegoan, ahal 
dela 2002ko urtarrilaren 1erik aurrera jarraitu beharreko lehenengo 
administrazio tramiteari ekin baino lehen. Ahalordeduna lehengo 
ordezkari fiskala baldin bada ere, osatu egin behar da ahalak ematen 
dituen dokumentua.

Ahalmen honek esklusiboa behar du izan, frantsesez idatzia behar 
du, dena delako enpresari kontratatzeko gai den pertsona batek 
izenpetua egon behar du eta ahalordedunak onartu behar du. Honako 
datu hauek nahitaez aurkeztu behar ditu: 

- Ahalak ematen dituen komunitateko zergapekoaren izen-
deiturak, helbidea eta SIRET zenbakia (identifikazio fiskalaren 
kodea), berau kontratatzen duen pertsonaren izen-deiturak eta 
kalitatea (enpresan garatzen dituen funtzioak); 
 - Ahalordedunaren izen-deiturak, helbidea eta SIRET zenbakia, 
berau kontratatzen duen pertsonaren izen-deiturak eta kalitatea 
(enpresan garatzen dituen funtzioak);
 - ahalaren izaera esklusiboa;
 - ahalaren indarraldia;
 - ahalordedunak bete ditzakeen formalitateak (zerrenda hau ez da 
oso xehea, ahalaren ezaugarrien araberakoa baizik):  

- elkartea Frantzian inskribatzeko eta adierazpenak 
izenpetzeko formalitateak;
- kontabilitate izaerako betekizunak (fakturen ordainketa, 
kontabilitatea);
- elkartea Frantziako administrazio eta zerga zerbitzuen 
aurrean ordezkatzeko formalitateak, bereziki posta, 
informazio eskaera eta adierazpenak izenpetzeko, aurkezteko 
eta jasotzeko;
- negozioaren bolumenaren araberako zerga adierazpenak 
igortzeko, aurkezteko eta izenpetzeko, eta TVA (BEZ) eta 
beharreko zergak ordaintzeko formalitateak; 
- ondasunen truke adierazpenak igortzeko, aurkezteko eta 
izenpetzeko formalitateak Direction générale des douanes et 
droits indirects (DGDDI, “Aduana eta zeharkako eskubideen 
Zuzendaritza) erakundearen aurrean;
- elkarte komunitarioaren izenean zergagarria ez den TVA 
(BEZ) zergaren errenboltsoa eskatzeko eta, hala behar badu, 
horri dagokion kopurua jasotzeko formalitateak (banku 
kontuaren ziurtagiri bat emango zaio); 
- arestian azaldutako tituluengatik itzulitako kopuruak jaso 
ditzake; 
- administrazioarekiko auzia ipini dezake;
- elkartea ordezkatu dezake balizko kontrol batean. 

- komunitateko (enpresaren izena eta egoitza soziala) 
zergapekoaren banku koordenatuak (banku-etxearen helbidea eta 
kontuaren zenbakia), edo hala behar badu, ahalordedunarenak.

311. Nola erregistratu behar dut nire enpresa diru-bilketa 
bulegoan?

2002ko urtarrilaren 1a baino lehen ordezkari fiskal bat izendatu duten 
enpresek –aurrerantzean aurreko ordezkari fiskalaren esparruko zerga 
bulegoan inskribatuta geratuko dira–, eta bulego berean 2001eko 
abenduaren 31n edo geroago inskribatzeko eskaera bat aurkeztu 
duten ordezkarien enpresek, ez dute inskribatzeko formalitaterik 
bete behar. 

Frantzian finkatzen ez diren enpresa komunitarioak Frantzian lanean 
hasten baldin badira 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera, edo beren 
egoera erregularizatu nahi badute, beren inskripzioari dagozkion 
formalitateak bete behar dituzte atzerrian bizi diren eta zerbitzu 
orokorren Zuzendaritzaren mendeko zerbitzuaren aurrean:
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Doakoak dira formalitate hauek.

Zerbitzu honek inskripzioa egiteko beharrezkoa den inprimakia 
ematen die enpresei edo enpresek izendatutako ahalordedunei. 
Bereziki honako datu hauek aurkezten dira dokumentu honetan: 

- enpresaren egoitza sozialaren helbidea, eta TVA (BEZ) zergaren 
adierazpen formularioak igorri beharreko helbidea. Ahalordedun 
bat izendatzen baldin bada, inprimakian xede horretan bereiziriko 
laukitxoan azaldu behar da haren helbidea; 
- enpresak Frantzian garatzen duen jarduera nagusia, Frantzian 
identifikatzeko zenbaki bat edukitzeko modua eskaintzen duena 
(SIREN zenbakia);
- Frantzian garatu beharreko jardueraren ezaugarriak (iraunkorra, 
noizean behingoa...).

Bestalde, komenigarria da formularioarekin batera elkarteak bere 
egoitza edo establezimendu nagusia duen herrialdean TVA (BEZ) 
zerga ordaindu izanaren jatorrizko ziurtagiria aurkeztea; bertan 
komunitate barneko TVA (BEZ) zenbakia eta estatu kide horretan 
enpresa komunitarioak duen identifikazio fiskala azaldu behar dira. 
Ziurtagiri hau, hala behar badu, enpresa inskribatzeko formalitateak 
amaitu ondoren aurkeztu ahal izango da. 

Inskripzioa eginda, honako hauek jasoko dituzte enpresek:
- formalitateak betetzea nahitaezkoa dela jakinarazteko gutun bat 
eta Frantzian izango duen TVA komunitarioaren zenbakiaren berri;
- TVA (BEZ) eta antzeko zergen adierazpenak egiteko inprimakiak 
(CA3 eredua).

Erne!: jarduera bertan behera geratzen bada, elkartearen izena 
aldatzen bada, egoitza soziala edo posta jasotzeko lekua aldatzen 
bada, nola Frantzian hala egoitza soziala kokatzen den beste estatu 
kide batean, zergapeko komunitarioek horien berri zehatza eman 
behar dute beren esparruko zerga bulegoan.
Beste horrenbeste gertatuko da ahalordedunarekiko harremanak 
hausten baldin badira edo haren kontratuan aldaketak egiten 
badira. 

312. Zein maiztasunez aurkeztu beharko dut BEZ eta 
antzeko zergen aitorpena?

Zure enpresaren ezaugarrien arabera: 
- jarduera izaera iraunkorrekoa bada: hilero aurkeztu beharko 
duzu aitorpena edo, hala bada, hiru hilean behin, zure enpresari 
maiztasun horrekin egite onartu badiote;  
- jarduera aldizkakoa edo noizean behinekoa bada: zergapeko 
operazioak bukatu diren hilean egin beharko duzu aitorpena. 

Zordunek BEZaren eta antzeko zergen aitorpena, eta ordainketa, 
zerga zerbitzuaren aurrean egingo duten azken eguna da aitorpenak 
gai dituen operazioen ondoko hilaren 24a, zergapeko komunitarioen 
kasuan.  
Balioa Erantsiaren gaineko Zerga ordaintzeko txekeak Altxor 
Publikoak xede horretarako zehaztutakoaren araberakoak izango 
dira.
Eurotan ordainduko dira BEZaren eta antzeko tasen zergapekoek 
eginiko aitorpenak.

313. Zein dira aitorpen eta ordainketa lekuak?

Bi egoera bereizten dira:
- 2002ko urtarrilaren 1aren aurretik Frantzian ordezkari fiskala 
izendatu zuten zergapeko komunitarioak: lehengo ordezkari fiskalak 
ziharduen lekuko zerga bulego berean egingo dira aurrerantzean 
ere BEZ eta antzeko zergen aitorpenak, ordainketak eta, ordaindu 
behar ez ziren zergen kasuan, dirua itzultzeko eskariak.
- 2002ko urtarrilaren 1aren aurretik Frantzian ordezkari fiskala 
izendaturik ez zuten zergapeko komunitarioak: Direction des 
résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG) 
delakoaren aurrean egin behar dituzte BEZ eta antzeko zergen 
aitorpenak eta ordainketak. Hona hemen DRESG delakoaren 
helbidea:  

Recette des non résidents
Service des Impôts des  Entreprises,
10, rue du Centre,
TSA 20011,
93465 Noisy-Le-Grand cedex,  France
(Tél :  +33 (0) 1. 57.33.85.00 ;
Télécopie : 01.57.33.84.04,
Courriel : sie.entreprises-etrangeres@dgi.finances.gouv.fr).

I.- EGOITZA FRANTZIAN DUTEN ENPRESEK GIPUZKOAN GARATZEN 
DUTEN JARDUERA EKONOMIKOA 

Merkataritzaren ikuspuntutik

314. Frantzian biziz gero, zer aukera daude Gipuzkoan 
norberaren kontura enpresa jarduera bat 

garatzeko?

Europar komunitateko hiritarrei emandako egoitza eskubideak ahalak 
ematen ditu Europar Batasunaren lurralde osoan soldatapekoak ez 
diren jardueretan sarrera izateko eta haiek garatzeko. Merkataritza 
jarduerak Gipuzkoan garatu nahi badituzu, aintzat hartu behar dituzu 
jarraian azaltzen dizkizugun kontuak. Hasteko, pertsona fisiko baten 
moduan (hau da, jarduera ekonomiko jakin bat garatzen duzu zeure 
izenean) jarduteko edo pertsona juridiko baten gisara (hau da berezko 
izaera juridikoaren jabe egiten zara, pertsona fisikoena ez bezalakoa 
eta berria) jarduteko hautua egin behar duzu. Erabaki hori hartu eta 
gero, jarduera guztia edo parte bat garatzen duzun lantoki finko baten 
bidez (establezimendu egonkorrak, filialak, sukurtsalak, ordezkaritza-
bulegoak, biltegiak, fabrikak eta beste) jardun behar duzun ala ez 
erabaki behar duzu.

315.  Zer da establezimendu egonkor bat?

Bizi ez den herrialde batean, jarduera gehienak garatzen dituen lekua 
adierazi nahi du Establezimendu egonkorraren (EE) kontzeptuak. 
Honenbestez, EE baten ezaugarri garrantzitsuena berezko nortasun 
juridikorik ez izatean datza. Egoiliarrak ez diren pertsona juridikoen 
kasuan, EE batek egoiliarra ez den entitateari dagokion nortasun 
juridiko bera du. Eta horrek bereizten du jarduera ekonomiko bat 
aurrera eramateko beste formetatik, esate baterako, filial edo 
sukurtsal baten formaren sorreratik. Establezimendu Egonkorraren 
zehaztapena arautegi fiskalera jasotzen da, Sukurtsalarena 
merkataritzaren legeriara jasotzen den artean. 

316. Establezimendu egonkor (EE) mota desberdinez 
hitz egin daiteke?

EE edo establezimendu egonkorraren kontzeptua ohiko kasua da 
establezimendua Gipuzkoan lehenengoz egokitzen denean, edo 
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Gipuzkoara jarduera ekonomiko bat garatzen duen zentroa, sukurtsala, 
agentzia edo filiala izan daitekeena, transferitzen denean. Ez dago 
inolako diskriminaziorik egiterik alokairuaren kontratu bat egiteko 
edo lokal bat erosteko orduan, eta ez da bestelako formalitaterik 
bete behar frantziar nazionalitatea ez izateagatik. 
EE baten kontzeptua ez du merkataritzaren legeriak zehazten, araudi 
fiskalak baizik. Honenbestez, EE formari buruz dagoen sailkapen bakarra 
aplikagarri den oinarri zergagarriaren zehaztapenaren erregimenaren 
araberakoa da. Ildo honetatik hiru egoera bereizten dira: 

•  Merkataritza ziklo oso bat, edo izaera jarraitu eta ohikoa duen 
ziklo bat ixten duten EEak. 
Egoitza bat (sukurtsala, bulegoak, fabrikak eta gisakoak) duten 
establezimenduak dira; horietatik garatzen dute beren jarduera 
ekonomikoa, erosketa-ekoizpena-salmenta ziklo osoa itxirik edo 
izaera jarraitu eta ohikoa duen zikloa itxirik. Erregimen orokorraren 
mende daude. 

•  Merkataritza ziklo oso bat osatzen ez duten EEak.
Beren goiko entitate nagusiarentzat edo merkataritza ziklo oso bat 
ixten duten entitate horretako beste EErentzat lan egiten duten EEak 
dira, baina beren produktu edo zerbitzuak ez dira osorik edo atal 
batean hirugarrengoei zuzenduak, eta haiengandik sortutako gastuen 
estaldura baizik ez dute jasoko ordainketa moduan. 

•  Mugatutako iraupeneko jarduera (jarraipenik ez duen aldian 
behingoa) duen EEa.  Honako hauek biltzen dira multzo honetara: 

- 12 hilabetetik gorako iraupena duten eraikuntza, instalazioa eta 
muntatze lanak 
- sasoi edo urtaroetako ustiakuntza ekonomikoak 
- baliabide naturalak ustiatzeko jarduerak 

317.  Aipatutako zein EE motatara biltzen da erakunde 
frantses baten (pertsona fisikoa edo juridikoa) 

Ordezkaritza Bulego (OB) bat?

Egoiliarra ez den elkartearentzat baizik lan egiten ez duen bulego bat 
da. Halatan, ordezkaritza bulegoak egoiliarra ez den entitatearentzako 
instalazio batzuk dituen aldetik, EE baten kontsiderazioa du 
ordezkaritza bulegoak. 
Bestalde, OB batek ez du fakturatzeko ahalmenik, eta egoiliarra ez 
den elkartearen ekarpenek finantzatzen du; hortaz, merkataritza ziklo 
osoa ixten ez duen EE baten aurrean gaude. Honenbestez, ez da 
Merkataritzaren Erregistroan inskribatu behar.  

318. Zer alde dago Sukurtsal eta Establezimendu 
egonkor (EE) baten artean?

Sukurtsala bigarren mailako establezimendua da, egoitza nagusiaren 
helburuak betetzeko establezimendua, baina instalazio bereizia da 
eta jarduteko orduan nolabaiteko kudeaketa-askatasuna du (berezko 
antolakuntza) egoitza nagusiarekiko. Aitzitik, establezimendu egonkorra 
(EE), egoitza finkoa ez duen lurralde batean jarduerak garatu ohi dituen 
lekua baizik ez du adierazten. Hortaz, sukurtsalaren kontzeptuak bere 
baitara jasotzen du establezimendu egonkorra, eta ez alderantziz
Jakin ezazu zuzenbide komunitarioak egun aukera ematen duela 
Frantzian elkarte bat osatzeko soilik Espainian egokitzeko, lege, zerga 
eta elkarteen gaineko xedapenak enpresariarentzat interesgarriagoak 
baldin badira (eta alderantziz). Horrek ez du esan nahi eragile 
ekonomikoak haren jarduera arautzen duten xedapen guztiak bete 
behar ez dituenik bere sukurtsala egokitu duen herrialdean.

319. Zer urrats egin behar dira sukurtsal bat abian 
jartzeko?

Sukurtsal baten irekierak ez du elkarte berri baten sorrera eskatzen. 
Hortaz, ez dira zertan bete beharrik legeak elkarte berriei begira 

zehazten dituen baldintzak. Hala eta guztiz ere, sukurtsal baten 
sorrera eskritura publiko batean islatu behar da, eta zure egoitzari 
dagokion Herrialdeko Merkataritza Erregistroan izena eman behar 
da, gure kasu honetan Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan. 
Horretarako elkartea existitzen dela erakusten duten dokumentuak 
(estatutuak, administratzaileak, etab) aurkeztu behar dira 
sukurtsalaren sorrerari dagozkionekin batera. Sukurtsalaren izena 
eman eta gero, datu hartzaileak Merkataritza Erregistro Nagusira 
igorriko ditu datu horiek jasoak izan daitezen. Zergaren ikuspuntutik, 
IFZ eskatu behar da jardueran alta emateko tramitea abiarazi ahal 
izateko. Elkarte jarduera bat izateagatik, Ondare Transmisio eta 
Ekintza Juridiko Dokumentatuen zergaren arabera zergapetzen da 
sukurtsalaren osaera.

320. Zer alde dago Sukurtsal eta Filial baten artean?

Biak espazioak bereiziriko enpresa baten mendekoak diren arren, 
sukurtsala berezko nortasun juridikorik gabeko establezimendu 
edo entitate bat da, filialak erantzukizun juridiko osoa eta finantza 
autonomia dituen artean. 

321. Gipuzkoan garatzen duen jarduera ekonomikoari 
dagokionez, zein izango da sozietate baten helbide 

fiskala sozietatearen helbide soziala Frantzian baldin badago 
baina Gipuzkoan lan egiten baldin badu?
 
Honako egoera hauek bereizten ditugu:

a) Entitateak Gipuzkoan jarduten duenean EE baten bidez: EE bakoit-
zak zergak era independente batez ordaintzen dituenez gero, nahitaez 
araudi fiskal horren mende egon behar duenez, EE baten helbide fis-
kala negozioaren zuzendaritza eta administrazio kudeaketa garatzen 
den lekuan egongo da. 
b) Beste kasuetan, ordezkariarena izango da helbide fiskala. 

322. Noiz izendatu behar da ordezkari legal bat enpresa 
jarduera garatuko den herrialdean?

Merkataritzari buruzko legeriak deus ez du adierazten horren 
inguruan, baina bai zerga arautegiak. Horren arabera, enpresak 
Enpresari bakarraren forma hartzen duenean Legezko Ordezkari 
bat izendatu behar da Gipuzkoan. Ordezkari hau egoitza fiskala 
Gipuzkoan duen edozein izan daiteke. Notarioaren aurrean egin 
daiteke ordezkariaren izendapena, edo gastu hauek saihestu ahal 
izateko, Errotaburuko (Donostia) Foru Ogasunean, Aholkularitza 
Juridikoaren sekzioan (4. oinean). Tel.: 943 483068 eta 943 483358. 
Sortutako enpresak edozein elkarte motaren forma hartzen baldin 
badu, ez da beharrezkoa legezko ordezkari bat izendatzea.

323. Hasteko ba al dago oztoporik Gipuzkoan bizi ez 
direnek herrialde honetan jarduera ekonomiko bat 

garatzeko?

Aplikagarri den erregimen orokorrak erabateko liberalizazioa helburu 
duen arren, Espainian bizi direnek bideratzen duten baldintza 
berdinetan, badira, aipatu ditugun betekizunez gainera (adierazpen 
bereiziak), sektore edo lanbide jakin batzuetan jarduera ekonomiko 
bat garatu baino lehen egoiliarrak ez direnen enpresen nondik 
norakoak egiaztatzeko eta haiei baimena emateko prozedura batzuk.

324. Zer jarduera ekonomiko edo/eta profesional mota 
daude araututa Gipuzkoan garatu ahal izateko?

Jarduera ekonomiko edo/eta profesional jakin batzuk garatu ahal 
izateko, propio horiei begira garatu den arautegia bete behar da. 
Ildo honetatik, enpresak kalifikatzeko prozedurak, agiri profesionalak 
edo tituluak (ofizialki ezagutuak edo baliozkotu beharrekoak) daude, 
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kontuan eduki beharrekoak. Badira, halaber, garatu beharreko 
jarduera motaren arabera bete beharreko araudi tekniko batzuk. 
Jarraian, eta gehiegi zehaztu nahi izan gabe, zerrenda bat aurkezten 
dugu izaera berriemaile batekin: 
 
•    Industriari atxikiriko jarduerak: 

- Erregai likidoen biltegiratzea
- Produktu kimikoen biltegiratzea
- Hozkailu instalazioak
- Meategiko makinista
- Galdaretako langilea
- Presio-ontziak
- Goratzeko makinak
- Berokuntza eta girotzea
- Iturgintza
- Goi tentsioko argindar instalazioak
- Behe tentsioko argindar instalazioak
- Garabien instalazioa eta mantenu lanak
- Gas instalazioak
- Dorre-garabia darabilen langilea

•    Garraio sektoreari eta antzekoei loturiko jarduerak: 
- Azkartasuna mugatzeko gailuak
- Takografoak
- Garraioa

•    Ostalaritza, Bidaia eta Aisialdia sektoreari loturiko jarduerak: 
- Bidaia-agentzietarako titulu-lizentziaren eskaera 
- Nekazalturismoa
- Tabernak eta jatetxeak
- Ostalaritza
- Jan-edatekoen ekoizpena eta manipulazioa
- Ikuskizunak eta jolas jarduerak

•    Bereziki arauturiko merkataritza jarduerak: 
- Bidezko merkataritza
- Estankoak eta loteria administrazioak
- Botika denden irekitzeak

•    Osasun eta gizarte jarduerak: 
- Osasun zentroak
- Ortopedia
- Gizarte zerbitzuak (3. adinekoentzako egoitzak)

•    Bestelako zerbitzuak:
- Akademiak 
- Jarduera profesionalak etxebizitzetan
- Hondakinak eta birziklatzea
- Etxeko zerbitzuak
- Tailerrak 

•    Telekomunikazioaren sektoreko jarduerak: 
- Telekomunikazioetako eramaile edo azken zerbitzuen ustiakuntza 

•    Nazioaren defentsarekin zerikusia duten jarduerak: 
- Arma, jaurtigai, leherkari edo gerrarako materialaren ekoizpena
- Arma, jaurtigai, leherkari edo gerrarako materialaren merkataritza

Ikuspuntu fiskal batetik

Pertsona fisikoek edo enpresek Establezimendu Egonkorrik 
gabe eskaintzen dituzten zerbitzuak. 

Baliteke zure enpresak edo profesional zaren horrek tarteka Frantziara 
joan behar izatea zure jarduerak berezko dituen egiteko batzuk 
burura eramatera auzoko herrialdean egoitza iraunkorrik eduki gabe 
edo alderantziz, Frantzian bizirik tarteka Gipuzkoara joan behar izatea 

zure lanari dagozkion egitekoak burura eramatera. Halatan, zure 
zerbitzuak tarteka auzoko herrialdeko bezeroei eskaintzen dizkiezu, 
eta dagozkien fakturak igortzen eta dagozkion sarrerak jasotzen 
dituzu auzoko herrialde horretan. Hori horrela bada, jarraian galdera-
erantzun batzuk aurkezten dizkizugu halako kasuetan eta alderdi 
fiskalari dagokionez nola jardun behar duzun argituko dizutenak.

325. Non zergapetu behar dira herrialde batean 
garatzen ditudan lanen ordainetan jasotako 

sarrerak, auzoko herrialdean bizi baldin banaiz?

Zuk edo zure zerbitzu enpresak garatzen duen jarduerak ez duenez 
auzoko herrialdean establezimendu egonkorrik, zerbitzu horiei esker 
lortutako errentak soilik egoiliarra zaren herrialdean zergapetzen 
dira. Honenbestez, eta zu edo zure enpresa egoitza Frantzian duelako 
adibidea aintzat hartzen baldin badugu, deklarazio edo adierazpen 
bakarra aurkeztu behar duzu. Bertan zure sarrera guztiak azalduko 
dituzu, nahiz eta sarrera horietako batzuk atzerrian lortu.

326. Noiz ulertu behar da jarduera establezimendu 
egonkorrean oinarritua garatzen dela?

Zergapetze bikoitza saihesteko Espainia eta Frantziaren arteko 
hitzarmenenari jarraiki, negozioaren edo lanbidearen garapena 
bideratzeko leku bat dagoenean ulertzen da establezimendu egonkor 
bat dagoela, horren bidez enpresaren jarduera guztiak edo batzuk 
garatzen baldin badira. Establezimendu egonkor bat egon badagoela 
ulertzen da, enpresa bereziki helbide finko bat duen egoitza baten 
bidez jarduten duenean, sukurtsal, bulego, fabrika, tailer edo dena 
delakoaren bidez.  

Pertsona fisikoen edo enpresek Establezimendu Egonkorra-
ren bidez eskaintzen dituzten zerbitzuak 

327. Non ordaindu beharko nituzke zergak nire diru 
sarrerak beste herrialde batean eta establezimendu 

egonkor batean oinarrituta garatutako lanen emaitzak 
direnean, baina nire egoitza nagusia auzoko herrialdean 
dudanean?

Oro har, enpresa edo profesional independente baten irabaziak, 
enpresak edo profesionalak bere ohiko egoitza edo helbidea duen 
herrialdean baizik ezin dira zergapetu.
Baina establezimendu egonkor bat izatera, lortutako errentak beste 
herrialdean zergapetu daitezke, oinarri edo establezimendu egonkor 
horri dagokion partean bederen, nahiz eta “jatorrian” zuzendaritza 
eta administrazio arloetan izaniko gastuei dagokien partea ere kendu 
daitekeen (ikus 46. galderari emaniko erantzuna). 

328. Nola kalkulatu behar da beste herrialde batean 
establezimendu egonkorraren ondorioz lortutako 

irabazien zenbatekoa?

Herrialde bakoitzean establezimendu egonkorrari esleituko zaizkio 
honek jarduera berdinak edo antzekoak egiten dituen beste 
enpresa bat izateagatik –baldintza berdinetan edo antzekoetan-, 
eta establezimendu egonkorraren mendeko enpresa erabat 
independentea izateagatik lortu ahal izan dituen irabaziak.
Establezimendu egonkorraren irabazia are era zehatzago batez 
aurkezteko, onartu egiten da establezimendu egonkorraren helburuak 
erdiesteko egindako gastuak deduzitzea, zuzendaritza gastuak eta 
administrazio gastu orokorrak barne, nola establezimendu egonkorra 
dagoen herrialdean sortutakoak hala jardueraren egoitza nagusia 
dagoen lekuan sortutakoak. (ikus 145. galderari emaniko erantzuna).
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Orain arte soilik Frantzian edo Espainian lan egiten duten langile 
autonomoen eta soldatapekoen egoerak aztertu ditugu. Horiek lan 
egiten duten herrialde berean bizi dira edo, mugaldeko langileen 
kasuan, estatu batean bizi eta beste batean egiten dute lan. 
Era berean, eskuarki Europako estatu jakin batean lan egiten duten 
baina izaera berezi batez eta aldi baterako Europako beste estatu 
batera lan bat burura eramatera desplazatzen diren langileen egoera 
aztertu dugu. 
Testuinguru honetan bestelako egoera bat aztertzea falta zaigu: 
Bidasoa ibaiaren alde batean edo bestean bizirik, eskuarki mugaz 
alde bietara lan egiten duten pertsonen egoera, nola enpresari 
bakarrena (autonomoak) hala besteren kontura lan egiten dutenena. 
Atal honetara jaso dugu, halaber, beren lan bizitzan zehar mugaz alde 
bietara lan egin eta kotizatu dutenen egoera, gizarte segurantzaren 
erregimen biren mende egon direnena, erretiroaren pentsioa bezalako 
prestazio garrantzitsuak nola jaso behar diren jakiteko.  

Lanaren ikuspuntutik:

329. Zer gertatzen da aldi berean Bidasoa ibaiaz alde 
bietan lan egiten dudanean enpresari bakar 

(autonomo) gisa edo besteren kontura, eta beraz, gizarte 
segurantza bestela araututa duten sistema biren pean? Non 
kotizatu behar dut?

Gizarte segurantzari buruzko arautegi europarraren arabera pertsona 
bakarreko enpresariek (langile autonomoak) eta besteren kontura lan 
egiten dutenek beren jarduerak garatzen dituzten estatu europarrean 
kotizatu behar dute, kontuan eduki gabe non duten beren etxebizitza 
eta enpresaren helbide soziala. 
Baina batzuetan zaila da jarduera zein herrialdetan garatzen den 
zehaztea, langileak Europako estatu batean baino gehiagotan 
garatzen baitu bere lanbidea. 
Adibide gisa, Bidasoaldean ugari dira nazioarteko garraio enpresetan 
lan egiten duten langileak, baita herrialde batetik bestera ekartzen 
diren nazioarteko produktuen mantenuaz arduratzen diren langileak 
ere. Bestalde, nazioarteko konpainientzako lan egiten duten negozio 
gizonak aurki ditzakegu. 
Zailtasun honi Frantziako eta Espainiako lan legeriek aurreikusten 
dituzten salbuespenak gehitzen zaizkio.

Hasiera batean aplikagarri diren lan legeria bat edo bat baino 
gehiago liskarrean ipintzen diren kasu hauetan, honako arau hauek 
aplikatzen dira: 

- Europako herrialde bi edo gehiagotan lan egiten denean norberaren 
kontura edo beste baten kontura, langilearen egoitza herrialdeko 
legeria aplikatzen da, betiere langileak bere jardueraren atal bat han 
garatzen baldin badu (bestela bada, bere jarduera nagusia garatzen 

duen herrialdeko legeria aplikatuko zaio). Hau da, langileak bere 
egoitza herrialdean kotizatu behar du Europako herrialde guztietan 
jasotako soldaten guztizkoaren arabera.
- Nazioarteko garraio enpresa batentzako lan egiten duenean, 
enpresak bere egoitza duen herrialdeko gizarte segurantzaren 
legeria aplikatzen da. Hau da, langileak enpresaren egoitza 
kokatzen den herrialdean ordaindu behar ditu bere kotizazioak. 
Arau honek salbuespenak izan ditzake, eta horrexegatik 
komenigarria da informazioa eskatzea Erakunde eskudunei. 

330. Zer arau aplikatzen da pertsona bat aldi berean 
herrialde bitan lan egiten duenean eta batean 

soldatapekotzat hartua den artean bestean bere kontura lan 
egiten duen langiletzat hartzen dutenean?

Kasu honetan, Europako herrialdeetan jasotako soldaten guztizkoa 
soldata-jarduera garatzen den estatuko legeriaren pean ipintzen da. 

Hala eta guztiz ere, Bidasoaldean garrantzi handiko salbuespen bi 
gertatzen dira: 

- Espainian bizi eta bertan bere kabuz ari diren langileek 
(autonomoak) baina Frantzian aldi berean soldatapeko gisa 
ari diren langileek, Espainian autonomoen erregimenean eta 
Frantzian erregimen orokorrean kotizatu behar dute. Hau da, 
salbuespena den arren, langileak gizarte segurantzaren sistema 
ezberdin bitan kotizatu beharko du. 
- Frantzian bere kabuz ari diren langileek Frantzian kotizatu 
beharko dute, ez da kontuan hartzen non bizi diren. Hortaz, aldi 
berean Espainian ari badira beste baten kontura, han ere kotizatu 
beharko dute jasotako soldatengatik. Halatan, beste salbuespen 
bat sortzen da, langileak aldi berean gizarte segurantzaren 
sistema ezberdin bitan kotizatu beharko baitu. 

331. Europako bi herrialdetan kotizatzen edo kotizatu 
badut, eskubideak galtzen ditut?, nola kalkulatzen 

dira nire prestazioak?

Horrelako egoeretan gizarte zuzenbide europarrak babesten zaitu 
prestazioen aurreko eskubideak gal ez ditzazun edo prestazio horiek 
murriztu ez diezazkizuten.
Zure eskubideen babes hori lortzeko, Europako herrialde bakoitzak 
eskubide horiek kalkulatzen dizkizutenean, honako printzipio hauek 
hartu behar dituzu kontuan:

- Herrialde batean prestazio bat lortzeko edo hari eusteko aldez 
aurretik gutxieneko kotizazio epe bat eskatzen den kasuetan, 
kalkulu hori, hala behar badu, Europako herrialde guztietan 
kotizatutako epe guztiak kontuan harturik egin behar dizute.
- Herrialde batek zor dizkizun prestazioak Europako Batasuneko 
beste estatu kide batean bizirik ere ordaindu ahal izango zaizkizu, 
nahiz eta pentsiorako eskubidea beste herrialde batean sortu 
duzun.
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Testuinguru honetan, bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu zuri ondo 
azaltzea nola kalkulatzen den baliaezintasuneko pentsioa. Jarraian 
ikusiko dugu.

332. Zer gertatzen da nire erretiro-pentsioarekin 
Europako Batasuneko estatu kide bi edo 

gehiagotan kotizatu baldin badut?

Hona Europako herrialde batean kotizatzeari uzten dion baina beste 
herrialde batean kotizatzen jarraitzen duen pertsonari aplikatzen 
zaizkion printzipioak:

- Pertsona aseguratuta egon den herrialde bakoitzean kontserbatu 
egiten da haren kotizazioen historiala erretiratzeko adinera iristen 
den arte. Hau da, ordaindutako kotizazioak ez dira beste herrialde 
batera transferitzen, eta ez zaizkio pertsona interesatuari 
ordainduko pertsona hori ez jada ez baldin badago herrialde 
horretan aseguratuta. 
- Pertsona gutxienez urte betez aseguratuta egon den herrialde 
bakoitzak haren erretiro pentsioaren eskubideak kalkulatuko 
ditu pertsona interesatua erretiratzeko adinera heltzen denean. 
Horrela, Europako hainbat herrialdetatik etorririko pentsio bi edo 
gehiagoren ordainketa jaso ahal izango duzu. 
- Pentsio hori herrialde horretan izan duzun afiliazio historialaren 
arabera kalkulatuko da. Herrialde batean aseguratuta egon zaren 
aldia nahikoa luzea gertatzen ez baldin bada herrialde horretan 
pentsio-saria jaso ahal izateko, kontuan edukiko dira Europako 
beste herrialde batean kotizatzen eman dituzun aldi guztiak. 
Baina hau ez da Europako herrialde jakin batzuetan, esate baterako 
Frantzian, dauden pentsioen osagarri batzuen kasua. Pentsioen 
osagarri hauen bermea era askotako baldintzapean daude, 
zenbaitetan Europako Batasunaren baitan mugitzeko eragozpen 
direnak, eskubide hauek ezin baitira beti Europako beste herrialde 
batera transferitu. Europako Batzordeak oso gogoan du kontu 
hau, eta horrexegatik 2002ko ekainaren 12an eragozpen horiek 
aztertzeko azterketa bat abiarazi zuen horiek ezerezean uzteko. 
- Europako Batasuneko herrialde batzuetan urte betetik 
beherako epetan aseguratuta egon baldin bazara ere, ez duzu 
horietan egindako kotizazio bakar bat ere galduko. Urte betetik 
gora kotizatu duzun azken herrialdea izanen da bere egingo 
dituena Europako beste herrialde batzuetan urte betetik behera 
kotizatutako aldiak. 

Erretiro-pentsioak Europako Batasuneko zein herrialdetan bizi zaren 
kontuan hartu gabe ordainduko zaizkizu, inolako aldaketa, murrizketa 
eta etendurarik egin gabe. 
Baina erne: Zergapetzen ez den prestazio bat jasotzen baldin baduzu 
zure pentsio eskubideak kalkulatzeko orduan zure sarrera edo 
baliabideak oso apalak zirelako, osagarri hau emateari utziko diote zure 
bizilekua Europako beste herrialde batean finkatzeko erabakia hartzen 
baldin baduzu. Horrela egitera, Europako herrialde berriak kalkulatuko 
du, bere legeriaren arabera, zu, zeure baliabideak aintzat harturik, 
zergapetzen ez den prestazio baten onuraduna izan zaitezkeen ala ez. 
Baina kontuan eduki behar duzu ere bai Europako herrialde batean zure 
bizitzeko txartela erregularizatu ahal izateko, nazio barneko baremo 
batzuen arabera kalkulaturiko gutxieneko baliabide batzuen jabe 
izatea eta erakutsi ahal izatea eskatuko dizutela (ikus eskuliburuaren 
sarreran egoitza hartzeko baldintzen inguruan azaldutakoak). 

333. Zer gertatzen da nire baliaezintasuneko 
pentsioarekin hura behar badut eta Europako 

Batasuneko estatu kide bi edo gehiagotan kotizatu baldin 
badut? Zer zerga status mota dagokit? 

Herrialde askotan baliaezintasuneko pentsioak zahartzaro pentsioen 
antzera kalkulatzen dira. Kasu hauetan pentsioaren zenbatekoa kotizazio 
aldien araberakoa da: elbarri geratu baino lehen zenbat eta denbora 

luzeagoan kotizatu, orduan eta handiagoa izango da zuren pentsioa.
Beste herrialde batzuetan baliaezintasuneko pentsioak ez du loturarik 
kotizazio aldiekin, eta pentsio kopuru berdina ematen da kontuan 
hartu gabe kotizatutako urteak, baina horretarako ezintasuneko 
pentsioa eskatzen duzun unean bertan aseguratuta egin behar duzu.

- Pentsioaren zenbatekoa kotizazio aldien iraupenaren 
araberakoa den herrialdeetan aseguratuta egon baldin bazara, 
Estatu horietako bakoitzetik pentsio bana jasoko duzu. Erretiro-
pentsioaren kasuan bezalaxe, pentsioa eskatzen duzun estatuko 
erakundeak kontuan edukiko ditu, prestazio honen eskubidea 
emateko beharrezkoa baldin bada, beste edozein estatu kidetako 
legeriaren arabera osatu dituzun kotizazio aldiak.
- Pentsioaren zenbatekoa kotizazio aldien iraupenaren araberakoa 
ez den herrialdeetan aseguratuta egon baldin bazara, ezintasuna 
gertatu zen unean aseguratuta zinen estatuaren eskutik jasoko 
duzu pentsioa. Pentsio horren guztizko kopurua jasotzeko 
eskubidea izango duzu beti.
- Aurrenik baliaezintasuneko pentsioa kotizazio aldien iraupenaren 
araberakoa den herrialde batean kotizatu baldin baduzu eta 
gero iraupena kontuan hartzen ez den beste batean, bi pentsio 
jasoko dituzu. Bata, lehenengo estatuaren eskutik, kotizazio 
aldiei dagokiona, eta bestea bigarren estatuaren eskutik, bertan 
aseguratuta baitzinen elbarri geratu zinenean.
- Aurrenik baliaezintasuneko pentsioa kotizazio aldien iraupenaren 
araberakoa ez den herrialde batean kotizatu baldin baduzu eta 
gero iraupena kontuan hartzen den beste batean, bi pentsio 
jasoko dituzu, bakoitza lurralde bakoitzean izaniko kotizazio-
aldien iraupenari dagokiona. 

Baliaezintasuneko pentsioa Europako estatu bitan edo gehiagotan 
kalkulatzen den kasuetan, baliaezintasunaren mailari buruzko 
erabakia pertsona aseguratuta egon den estatu kide bakoitzeko 
erakundeek hartuko dute, nork bere nazioaren legeriaren arabera. Eta 
honek izaera praktikoko arazoak sortzen ditu, estatu kideen artean 
egun ez baitaude koordinaturik baliaezintasunaren mailak zehazteko 
irizpideak, eta erabakiak kontrajarriak gerta daitezke.
Baliaezintasuneko pentsioa jasotzeko eskubidea baldin baduzu, 
ordaindu egingo zaizu kontuan hartu gabe Europako Batasuneko zein 
estatutan bizi zaren.
Estatu batean baliaezintasuneko pentsioa jasotzeko eskubidea 
baldin baduzu baina beste estatu batean bizi baldin bazara, zuren 
bizilekuari edo egoitzari dagokion erakundeak dagozkion kontrol 
administratiboak eta azterketa medikuak egingo ditu.

Zein zerga estatus mota dagokit?
Oro har bizi naizen Estatuan ordaindu behar ditut zergak. Hori 
horrela da aipatutako Estatuan soldatapeko pribatu edo autonomo 
gisa lortutako errenten aurrean, baina baita beste estatuan 
establezimendu egonkorrik izan gabe  soldatapeko gisa edo enpresa 
errenten hartzaile gisa edo autonomo-profesional gisa lortutako 
errenten aurrean ere, zergapetze bikoitza saihesteko Espainia eta 
Frantzia arteko Hitzarmenaren arabera. 
Honenbestez, Frantzian bizi baldin banaiz, soldata Frantzian jasotzen 
badut eta tarteka Gipuzkoan “jarduteko” oinarririk gabeko enpresa 
zerbitzuak eskaintzen baldin baditut, Frantzian zergapetuko dira 
nire errenta guztiak. Beste horrenbeste gertatuko da, hau da, 
soilik Gipuzkoan zergapetuko dira, horretarako eskuduntza baitu, 
Gipuzkoan bizi eta bertan edozein motatako errentak jasota tarteka 
Frantzian soldatapeko gisa edo profesional edo autonomo gisa, 
establezimendu egonkorrik gabe, lan egitetik etorritako errentak. 
Bizi naizen herrialdean ez baizik eta beste herrialdean egokitutako 
jardueratik etorritako enpresa edo lan errentak herrialde bietan 
zergapetuko dira, zergapetze bikoitza saihesteko Espainia eta Frantzia 
arteko Hitzarmenaren 24. artikuluan aurreikusten den aringarriarekin 
eta mugarekin. 
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334. Gizarte Segurantzaren arloan Europako arautegiak 
babesten al nau Europako beste herrialde batera 

joateko edo Europako beste herrialde batean bizitzeko 
erabakia hartzen baldin badut?  

Pentsioduna zaren aldetik, gizarte segurantzari buruzko araudi 
europarrak babesten zaitu, baita soilik Europako herrialde bakar 
batean lan egin baduzu ere.
Horrek esan nahi du babestuta egongo zarela Europako beste 
herrialde batean bizi baldin bazara edo aldi batez Europako beste 
estatu batera joateko erabakia hartzen baldin baduzu.

335. Pentsioa jasotzeko eskubidea sortu dudan 
herrialdean ez baizik eta Europako Batasuneko 

beste herrialde batean bizitzeko erabakia hartzen badut, nire 
pentsioa jasotzen jarraituko dut? Esate baterako, Espainian 
pentsioa edukita Frantzian bizitzeko erabakia hartzen badut 
edo alderantziz?

Bai, zeure pentsioa jasotzen jarraituko duzu nahiz eta Europako 
Batasuneko beste herrialde batean bizi, inolako murrizketa, aldaketa 
edo etendurarik gabe.

Baina erne!: Zergapetzen ez den prestazio bat jasotzen baldin 
baduzu zure pentsio eskubideak kalkulatzeko orduan zure sarrera 
edo baliabideak oso apalak zirelako, osagarri hau emateari utziko 
diote zure bizilekua Europako beste herrialde batean finkatzeko 
erabakia hartzen baldin baduzu. Horrela egitera, Europako herrialde 
berriak kalkulatuko du, bere legeriaren arabera, zu, zeure baliabideak 
aintzat harturik, zergapetzen ez den prestazio baten onuraduna izan 
zaitezkeen ala ez. Baina kontuan eduki behar duzu ere bai Europako 
herrialde batean zure bizitzeko txartela erregularizatu ahal izateko, 
nazio barneko baremo batzuen arabera kalkulaturiko gutxieneko 
baliabide batzuen jabe izatea eta erakutsi ahal izatea eskatuko 
dizutela (ikus bizitzeko edo egoiliar izateko baldintzak, eskuliburuaren 
sarreran azalduak).

336. Non jasoko dugu osasun asistentzia neuk eta 
neure familiak?  

Zuk eta zure familiak osasun  asistentzia, bizi zareten herrialdean 
jasotzeko eskubidea duzue nahiz eta pentsioa Europako beste 
herrialde batek ordaindu. Gainera ez da kontuan hartzen zure bizitza 
profesionalean zehar bizi zaren herrialdean kotizatu duzun ala ez.

Baldintza bakar bat eskatuko zaizu: pentsioa jasotzen duzun 
herrialdeko legeriaren arabera zuk osasun asistentzia jasotzeko 
eskubidea izatea.

Pentsioa jasotzeko eskubidea ematen dizun Europako estatuko 
erakundeak E-121 formularioa igorri behar du zuk eta zeure familiak 
dauzkazuen osasun asistentziarako eskubideak egiaztatzeko. Halatan, 
bizi zaren herrialdean aurkeztu ahal izango dituzu eta honek osasun 
asistentziarako eskubideak erraztuko dizkizu. Pertsona bakoitzeko 
formulario bat igorri behar dizute, eta ez formulario bat familiako, 
eskuarki jubilatu bakoitzeko bat.

Horrek guztiak esan nahi du zure osasun asistentzia Frantzian 
eskaintzen dela zeu Frantzian bizi baldin bazara Frantziako arauen 
arabera, eta asistentzia hori Gipuzkoan eskaintzen dela zeu Gipuzkoan 
bizi baldin bazara bertan aplikagarri diren arauen arabera.  

Kasu bietan, garrantzitsua da zeuk ondo ezagutzea bizi zaren Europako 
herrialdeko arautegia, bestelakoa baita Europako estatu bakoitzeko 
osasun asistentziarako sistemaren logika. 3. eta 4. egoerei emaniko 
erantzunak, osasun sistema bien ingurukoak, ondo irakur ditzazula 
gomendatzen dizugu. Kasu bietan jakin behar da pentsiodunen 
osasun asistentziaren prestazioen “kopurua” forfait edo mugatutako 
hainbesteko finko baten araberakoa dela. Hau da, labur-labur esanda 
eta erraz ulertzeko moduan, egoitza-herrialdean osasun asistentzia 
jasotzeko baimena ematen da itzuli daitezkeen gastuen kopuru 
goren batera arte; kopuru hori Estatu Kideek zehazten dute. Beraz, 
pentsioduna baldin bazara eta osasun-asistentziarako eskubidea 
sortzen dizun herrialdean ez baizik eta beste herrialde kide batean 
bizi bazara, eta luze joko duen tratamendua izatea aurreikusten 
baduzu, erabaki bat hartu baino lehen osasun agintari eskudunekin 
harremanetan jartzea gomendatzen dizugu, kasu batzuetan aldez 
aurreko baimena edukitzea eskatuko baitizute.

Zure egoitza-herrialdetik Europako beste herrialde batera joaten 
baldin bazara aldi batez (esate baterako, Frantzian bizi baldin bazara 
eta oporraldietan Espainiako Levante aldera joaten bazara), osasun 
prestazio guztiak jasotzeko eskubidea izango duzu egonaldi horretan 
zehar eta oporraldia emango duzun herrialdeko (kasu honetan 
Espainiako) osasun sistemaren arabera. Horretarako Osasun txartel 
europarra eskatu behar duzu osasun erakunde eskudunari, eta hura 
erakutsi beharko duzu aldi baterako desplazamenduan osasun 
asistentzia eduki nahi baduzu.  3. eta 4. egoerei emaniko erantzunak, 
osasun sistema bien ingurukoak, ondo irakur ditzazula gomendatzen 
dizugu. Larrialdi bat ez baldin bada, zuk eta zure familiak osasun 
asistentzia jasoko duzue aldez aurretik baimena jaso baldin 
baduzue.

3. eta 4. egoeretan osasun sistema bien aurrean emandako 
azalpenetan aurkituko dituzu erakundeen helbideak. 

337. Pentsioduna naizen aldetik, tramiteren bat egin 
behar dut nire egoitza Gipuzkoan edo Frantzian 

erregularizatzeko?

Bai. Espainian bizi baldin bazara, formalitate batzuk bete behar 
dituzu zuk eta zeure familiak egoitza erregularizatzeko: 
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- Zure egoera erregularizatu behar duzu zeure egoitza herria 
hartzen duen Kontsulatuan edo Enbaxadan;
- Zeure egoera erregularizatu behar duzu, egonaldiaren iraupenaren 
arabera, zeure egoitza herria hartzen duen Atzerritarren Bulegoan 
edo Polizia etxean; 
- Atzerritar Identifikazio Zenbakia (AIZ) eskatu behar duzu. 

Bestalde, Frantzian bizi baldin bazara, formalitate batzuk bete behar 
dituzu zuk eta zeure familiak egoitza erregularizatzeko: 

- Zure egoera erregularizatu behar duzu zeure egoitza herria 
hartzen duen Kontsulatuan edo Enbaxadan, kasu honetan 
Baionan, nazionalitate espainiarra baldin baduzu (ikus 3. 
egoeraren araberako 22. galderari emaniko erantzuna);
- Zeure egoera Baionako Suprefeturan erregularizatu behar duzu 
zeuk zeure borondatez egoiliar txartela eskatzeko erabakia hartu 
baduzu. 
- Zeure egoitzari leku egiten zion udalerri frantziarreko Herriko 
Etxean erregularizatu behar duzu zeure egoera, eta egoitza-
udalerrian inskribatu behar duzu nahitaez. 

338. Zertan da Frantzian bizitzeko txartela lortzeko 
tramitea? Non egin behar dut tramite hori?

Kontuan izanik langile aktibo ez baizik eta jubilatua zarela, egokiak 
dira 2. egoeraren araberako 12. galderari emaniko erantzunak.

339. Zertan da Espainian bizitzeko txartela lortzeko 
tramitea? Non egin behar dut tramite hori?

Kontuan izanik langile aktibo ez baizik eta jubilatua zarela, egokiak 
dira 1. egoeraren araberako 3. galderari emaniko erantzunak.

340. Non zergapetzen dira nire pentsioaren ondorioz 
jasotzen ditudan sarrerak? 

Zergapetze bikoitza saihesteko Espainia eta Frantzia arteko 
Hitzarmenaren 18. artikuluan xedaturikoari jarraiki, bizi naizen 
Herrialdean zergapetuko dira nire pentsioak, estatu ordaintzailea 
edozein dela ere. 
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ERANSKINA. HELBIDE INTERESGARRIAK8
I ERANSKINA.
HELBIDE INTERESGARRIAK ESPAINIAN

BIDASOA-TXINGUDI MUGAZ GAINDIKO PARTZUERGOA
Kostorbe etxea- Iparralde hiribidea z/g.
20302 Irun
Tel: 00 34 943 63 30 76
Fax: 00 34 943 63 39 63
www.bidasoa-txingudi.com
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte 8:30etatik 14hak arte

BIDASOA BIZIRIK
Bulego Nagusia
Kostorbe etxea z/g. - 1. oina
20302 Irun
Tel.: 00 34 943 63 30 76
Fax: 00 34 943 63 39 63
E-mail: bidasoa-activa@bidasoa-activa.com
www.bidasoa-activa.com

Enpresa Zentroa
Ama Birjina Mirarietakoa z/g
20304 Irun
Tel.: 00 34 943 63 39 37
Fax: 00 34 943 62 47 03
E-mail: empresas@bidasoa-activa.com
Ordutegia: Astelehenetik osteguna arte 9etatik 14ak arte
eta 16etatik 18:30ak arte
Ostiraletan: 9etatik 14ak arte
Ekaina 15etatik-Iraila 15ak arte: Arratsaldetan itxita

HONDARRIBIKO UDALA
Hiritarrei Atenditzeko Zerbitzua – H.A.Z.
Kale Nagusia, 20
20280 HONDARRIBIA
Tel: 00 34 943 11 12 13
Fax: 00 34 943 11 12 50
www.hondarribia.org
E-mail: udala@hondarribia.org
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte 9h:00etatik 13:30ak arte eta
16etatik 18ak arte
Larunbatetan: 9etatik 13ak arte

IRUNGO UDALA - Hiritarrei Atenditzeko Zerbitzua - H.A.Z.
Juan de la Cruz kalea, 2 (Zabaltza plaza)
20300 Irun
Tel.: 00 34 943 64 92 00
www.irun.org
E-mail: sac.010@irun.org
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte 8:30etatik 14ak arte
eta 16etatik 19ak arte
Larunbatetan: 9:30etatik 13ak arte
Uztaila eta Abuztua: larunbatetan eta arratsaldetan itxita

DONOSTIAKO KOMISALDEGI PROBINTZIALA
ATZERRITARREN BULEGOA
José María Salaverría kalea z/g
20010 Donostia
Tel :00 34 943 44 98 00 – Atzerritarrak 00 34 943 44 98 11
Fax:00 34 943 44 97 97
Ordutegia: 9etatik 14ak arte (Astelenetik Ostirala arte)

IRUNGO KOMISALDEGI PROBINTZIALA
ATZERRITARREN BULEGOA
Colon Ibilbidea, Zabaltza plaza, 1. zenb.
20300 Irun
Tel : 00 34 943 63 99 00 Extranjería 00 34 943 63 95 32
Fax: 00 34 943 62 00 30
Ordutegia: 9h00etatik 14h00ak arte (Astelenetik Ostiralarte)
Espainian bizitzeko txartela Gipuzkoan eskatu nahi dutenei 
gomendatzen zaie Komisaldegi honetan egitea eskera, Donostiako 
Komisaldegian ilara luzeak saihestearren. Kontuan eduki behar 
da goizeko 9etatik aurrera egun berean harrera egiteko zenbakiak 
banatzen dituztela amaitu arte; beraz, komenigarria da goiz joatea 
kudeaketa egin nahi den egunerako hitzordua eta zenbakia lortzeko 
eta eskatuko duten dokumentazioen berri lehenbailehen izateko, 
dokumentu horiek gida honetan adierazten diren arren beste berri 
batzuk eska ditzaketelako.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Tel: 900 150 000 (Dohainik)
www.extranjeros.mir.es
www.mir.es
E-mail: estafeta@mir.es

FRANTZIAK BILBON DUEN KONTSULATU NAGUSIA
Iparragirre kalea 26. zenb. – 5.a D
48011 Bilbo
Tel: 00 34 94 425 51 80
Fax: 00 34 94 423 88 12
E-mail: ecricre@consulfrance.org
www.consulfrance-bilbao.org
Ordutegia: Astelenetik Ostirala arte 9etatik 13ak arte

GIZARTE SEGURANTZAREN HELBIDE NAGUSIA – ZERBITZU
ZENTRALAK
Los Astros kalea 5. eta 7. zenbakiak
28007 Madril
Tel: 00 34 91 503 80 00
Hiritarrei ez diete zuzeneko harrera egiten, zerbitzu zentralak dira
www.seg-social.es
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GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA NAGUSIA -
GIPUZKOA
Afiliazio, kotizazio, zerga-biltze eta ordainketen kudeaketa 
GIPUZKOA
Podavines ibilbidea, 3
20010 Donostia - Gipuzkoa
Tel: 00 34 943 48 36 00
Fax: 00 34 943 46 92 12
Jendeari harrera egiteko ordutegiak: Astelehenetik ostirala arte
9etatik 14ak arte. Zenbaitetan aldez aurretik eskatu behar da
hitzordua, eta sail batzuetan arratsaldez ere erantzuten dute.
www.seg-social.es

GIZARTE SEGURANTZAREN INSTITUTU
NAZIONALA DONOSTIAN
Plaza Pío XII, 2 (Behea)
20010 DONOSTIA
Tel: 00 34 943 47 25 36
Fax: 00 34 943 47 27 86
Astelehenetik ostirala arte 9etatik 14ak arte
www.seg-social.es

GIZARTE SEGURANTZARAKO INSTITUTU
NAZIONALA IRUNEN
Bartolomé de Urdinso kalea, 2 (sarrera Anaka kalean)
20300 Irun - Gipuzkoa
Tel: 00 34 943 61 97 70
Fax: 00 34 943 61 98 03
Astelehenetik ostirala arte 9etatik 14ak arte
www.seg-social.es

OSAKIDETZAK EUSKADIN DUEN ZUZENDARITZA ZENTROA
Araba kalea, 45. zenb.
01006 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel.: 00 34 945 00 60 00
Fax: 00 34 945 00 61 94
www.osanet.net

OSAKIDETAZ EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAN
DUEN OSASUN SAILA
Santxo jakintsua kalea, 5
20010 DONOSTIA
Tel.: 00 34 943 02 30 00
Fax: 00 34 943 02 30 79
www.osanet.net
Irunen osasun zentroek onartu egiten dute dokumentazio 
administratiboa, eta Donostiako bulegora igortzen dute, hura baita 
hainbat kudeaketa tramitatzeko organo eskuduna.

MUFACE (ESTATUKO FUNTZIONARIOEN MUTUA)
Katalina de Erauso kalea, 23-behera
20010 DONOSTIA
Tel.: 00 34 943 98 90 01
Fax: 00 34 943 02 30 79
www.muface.es
Jendeari harrera egiteko ordutegia: astelehenetik ostirala arte
9etatik 14ak arte

IRUNGO BULEGOA
Langabezia-Prestazioa Kudeatzen Duen Erakundea
Bartolomé de Urdinso kalea, 2
20300 Irun (Gipuzkoa)
Tel: 00 34 943 61 94 73
Fax: 00 34 943 61 98 03
www.mtas.es/www.inem.es

LANBIDE IRUN
Antzaran 15
20301 - Irun Gipuzkoa
Tfno: 943 61 19 92
Fax: 943 61 19 94
Email: irun@lanbide.net
Jendeari harrera egiteko ordutegiak: Astelehenetik osteguna arte
9etatik 13ak arte eta 15etatik 17ak arte
Ostiralak 9:00etatik 14:00ak arte

EL ESPAZIO
Anaka 27
20301 IRUN
Tel. 943 63 31 60
www.bidasoa-activa.com
Jendeari harrera egiteko ordutegia: astelehenetik osteguna arte
10etatik 14ak arte eta 16etatik 18ak arte
Ostiralak 10etatik 14ak arte

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
Bulego nagusia heritarrei atenditzeko zerbitzua
Gipuzkoa plaza, z/g.
20004 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
Tel.: 00 34 943 11 21 10
Fax: 00 34 943 42 99 61
E-maila:info.gipuzkoa@gipuzkoa.net
Web:www.gipuzkoa.es
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte: 8:00etatik 19:00ak arte. 
Larunbatetan: 9etatik 13ak arte eta abuztuan 8etatik 14:30ak arte.

OGASUNAREN EGOITZA NAGUSIA
Errotaburu plaza, 2. zenb.
20018 Donostia-San Sebastián
Tel: 00 34 902 100 040
E-maila: info.zergak@gipuzkoa.net
Web: www.3gipuzkoa.net/ogasuna/home.asp
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte, lanegunetan, 8:30etatik
14ak arte

ZERGA BULEGOA IRUNEN
Geltoki kalea, 5-7. zenb. - 20301 IRUN
Tel.: 00 34 902 100 040
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte, lanegunetan, 8:30etatik
14ak arte

ESTATUKO OGASUNAREN ORDEZKARITZA DONOSTIAN
Oquendo kalea, 20
20004 Donostia-San Sebastián
Tel: 00 34 943 42 99 09
Fax: 00 34 943 43 14 31

MERKATARITZA ERREGISTRO NAGUSIA
Principe de Vergara, 94
28006 Madril
Tel: 902 884 442
www.rmc.es

GIPUZKOAKO MERKATARITZA ERREGISTRO PROBINTZIALA
Julio Caro Baroja plaza, 1 – 1.a
20014 Donostia
Tel. 00 34 943 31 67 10
Fax 00 34 943 31 63 20

EUSKO JAURLARITZAKO EGOITZA NAGUSIA
Donostia-San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel. 00 34 34 945 01 80 00
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Fax. 00 34 34 945 01 80 02
www.ej-gv.net
Ordutegia: Astelehenetik osteguna arte 9etatik 13ak arte eta
15etatik 16:30ak arte
Ostiraletan: 9etatik 14ak arte
Ekaina-Iraila: Astelehenetik ostirala arte, 9etatik 14ak arte

EUSKO JAURLARITZAKO LURRALDEKO LAN ORDEZKARITZA 
GIPUZKOAN
Vitoria-Gasteiz kalea, 3.-3. 2
20018 Donostia-San Sebastián
Tel: 00 34 943 02 32 00
Fax: 00 34 943 02 32 01
E-maila: k-ariztondo@ej-gv.es

EUSKO JAURLARITZAKO LURRALDEKO INDUSTRIA,
MERKATARITZA ETA TURISMO ORDEZKARITZA GIPUZKOAN
Easo 10
20006 Donostia
Tel : 00 34 943 02 25 00
Fax: 00 34 943 02 25 42

GIPUZKOAIKO MERKATARITZA,
INDUSTRIA ETA NABIGAZIO GANBERA
Tolosako hiribidea, 75
20018 Donostia
Tel : 00 34 943 000 300
Fax: 00 34 943 000 266
www.camaragipuzkoa.com
E.mail:info@camaragipuzkoa.com

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA
Europako Batasunak arauturiko tituluak ezagutzeko irakaskuntza eta
lanbide izaerako ondorioei begira.
Titulu, Baliozkotze eta Homologazioetarako Helbide Nagusia
Paseo del Prado, nº 28 / 28071 – Madridl
www.mec.es/inf/comoinfo/titextranj/

HELBIDE INTERESGARRIAK FRANTZIAN

HENDAIAKO UDALA
Hendaiako Herriko Etxea
Place de la République
BP 416
64700 HENDAIA
Tel : 00 33 (0) 5 59 48 23 23
Fax: 00 33 (0) 5 59 48 23 24
Web: www.hendaye.com
E-mail: mariehendaye@mairiehendaye.com
Ordutegia: Astelehenetik osteguna arte: 8etatik 12ak arte /
13:30etatik 17:30ak arte. Ostiraletan: 8etatik 12ak arte

BAIONAKO SUPREFETURA
Service des Etrangers
2, Avenue Allées Marines
64109 Bayonne (France)
Tél. 00 33 (0) 5 59 44 59 44
BP3
Fax 00 33 (0) 5 59 25 49 72
Atzerritarraren faxa: 00 33 (0) 5 59 44 59 59
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte: 9:00etatik 11:30ak arte /
13:00etatik 16:00ak arte

ESPAINIAK BAIONAN DUEN KONTSULATUA
Résidence du Parc n°4
Boulevard du BAB
64100 Bayona

Tel. 00 33 (0) 5 59 59 03 91
Fax 00 33 (0) 5 59 25 73 09
Ordutegia: Astelehenetik ostiral arte: 9etatik 14ak arte etenik gabe

CPAM BAYONNE ET PAYS BASQUE
Caisses Primaires d’Assurance Maladie
68, Av Allées Marines
64111 Bayonne Cédex
Astelehenetik ostiral arte 8:00etatik 16:30ak arte
Tél. 0820 904 214: harrera telefonoz 8:00etatik 18:00ak arte, 
astelehenetik
ostiral arte, gaztelaniaz mintzatzen diren langileekin (telefono
zenbaki honetara ezin iritsi daiteke Frantziako lurralde nazionaletik
at nazioarteko aurre-zenbakiak erabiliz).
Tel. 0820 900 900: osasun prestazioen errenboltsoen gaineko 
jarraipena,
24 orduz (telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke Frantziako
lurralde nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak erabiliz)
Fax. 00 33 (0)5 59 63 61 15
CPAM erakundeak ere zuzenean erantzuten dizu baita gaztelaniaz
ere Hendaiako Herriko Etxean, astelehenetan 13:30etatik 16:30ak
arte eta astearte, asteazken eta ostegunetan 10etatik 12ak
arte eta 13:30etatik 16:30ak arte
www.ameli.fr

CANAM
Caisse d’assurance maladie des professions indépendantes
RSI AQUITAINE
3 rue Jean Claudeville
Technoparc Bordeaux Lac
33525 Bruges Cedex
Tel: 05 56 43 47 00
Fax: 05 56 43 47 40
www.canam.fr

URSSAF
Union de recouvrement de sécurité sociale et des 
allocations familiales
6, avenue Belle Marion - ANGLET
64113 Bayonne Cedex.
Tel: 00 33 ( 5) 59 58 02 58 Entre paréntesis el 5 y en el otro el 0
Fax: 00 33 (0) 5 59 58 02 59.
www.urssaf.fr
www.bayonne.urssaf.fr
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte, 8:30etatik 12:30ak arte eta
13etatik 17ak arte
Urssaf.bayonne@urssaf.fr

MFP (Funtzio Publikoaren Mutua)
Le Forum
Galerie des Arènes
BP 102 64101 BAYONNE CEDEX
Tel: 0821 08 9000 (telefono zenbaki honetara ezin iritsi daiteke 
Frantziako
lurralde nazionaletik at nazioarteko aurre-zenbakiak erabiliz)
Jendeari harrera egiteko ordutegiak: astelehenetik ostirala arte,
10:00etatik 12:00ak arte eta 13:00etatik 15:00ak arte
www.mfpservices.fr

CLEISS 
Centre des liaisons europeennes internationales de
securite sociale
11, RUE DE LA Tour des Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tel: 00 33 (0) 145.26.33.41
Fax: 00 33 (0) 149.95.06.50
www.cleiss.fr
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ASSEDIC
Langabezia-prestazioa kudeatzen duen erakundea
Euskal Kostaldeko Bulegoa
8 ter, rue Borde d’André
BP 70215 – CP 64205 BIARRITZ Cedex
5, rue d’Industrie
64500 Donibane-Lohizune
Tel. 00 33 (0) 8 11 01 01 64
(oharra: telefono zenbaki hori nazionala da. Hortaz, pertsonalki 
bulegotik igaro zaitezela gomendatzen dizugu).
Ordutegiak: Astelehenetik osteguna arte 8:30etatik 15:00ak arte. 
Ostiraletan itxita. Hitzordua aldez aurretik eskatu behar da.

ANPE
15 all Forêt 64200 BIARRITZ
Enplegua bilatzeko kudeaketa agentzia
Tel: 0 811 550 100
www.anpe.fr
Ordutegiak: astelehenetik osteguna arte, 9:00etatik 17:00ak arte 
eta ostiraletan 9:00etatik 16:00ak arte.

APEC
“Koadroentzako” enplegua bilatzeko kudeaketa agentzia, hau 
da, oro har hartuta, aipatutako lan estatusa edukitzeagatik 
“kutxa” jakin batzuei kotizatzen dietenei eta, ikasketak 
amaiturik, diplomadun gazteei enplegua bilatzeko agentzia.
Tel: 0 810 805 805
www.apec.fr
Ordutegiak: harrera telefonoz, astelehenetik ostirala arte 9:00etatik
19:00ak arte.
GSC Garantie sociale de chefs d’entreprise
42 Av de la Grande Armée
75 017 PARIS
Tel: 0033(0) 1 45 72 63 10

APPI
Association Pour la Protection des Patrons Independents
25 Bd des Courcelles
75008 PARIS
Tel: 00 33 (0) 1 45 63 92 02

APRIL ASSURANCES
27, Rue Maurice Flandin
BP 3261, 69 403 LYON CEDEX 03
Tel: 0891469000 (segur asko ez da eskuragarri egongo atzerritik)

CAF
La Caisse d’allocations familiales de Bayonne
10, Av Maréchal Foch
64100 Baiona
Tel: 00 33 (0) 5 59 44 78 18
Fax:00 33 (0) 5 59 46 78 86
Ordutegia: Astelehenetik ostirala arte, 9etatik 16ak arte
Gaztelaniaz eta euskaraz mugaldekoentzat harremanetan jartzeko
pertsona: M Etcheverry Jean Antoine jaunak kontsultak eskaintzen
ditu astero 20, rue Colber – Les Joncaux auzoan, asteazkenetan
9etatik 12ak arte, eta hil bakoitzeko hirugarren astelehenean,
9etatik 12ak arte.
Pertsona berak erantzuten du Donibane Lohizunen, 32 rue de Havas 
centre social Sagardian zentroan, asteazkenetan 14etatik 17ak
arte eta hil bakoitzeko hirugarren astelehenean 14etatik 17ak arte.

CENTRE DES IMPôTS DES NON RéSIDENTS (CINR)
Inspection TVA (BEZ)
9, rue d’Uzès, TSA 39023, 75094 PARIS cédex 02.
Tel.: 00 33 (0) 1 44 76 19 07 (edo 08 edo 09).
Fax: 00 33 (0) 1 44 76 19 43.

CENTRE DES IMPôTS DE BIARRITZ
17 av. Charles Floquet
64201 Biarritz Cédex
Tel: 00 33 (0) 5 59 41 37 00
Asteartetan eta ostegunetan 9 :00etatik 12:00ak arte

LIEU DE DéCLARATION ET DE PAIEMENT DE LA TVA ET 
TAXES ASIMILéES
Recette des non résidents
9, rue d’Uzès, TSA 19201, 75094 Paris cédex 02.
Tel: 00 33 (0) 1 44 76 19 35 (19-34).

DDTEFP
Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la 
Formation Profesionnelle
Cité administrative
Rue Jules Labat
64100 BAIONA
Tel: 00 33 (0) 5 59 64 00 75
Fax: 00 33 (0) 5 59 59 06 57

CHAMBRE DE COMMERCE ET D´ INDUSTRIE DE BAYONNE
 – PAYS BASQUE (CCI)
50-51, Allées Marines - B.P. 215
64102 Bayonne Cedex
Idazkaritza nagusiaren tel:
00 33 (0) 5 59 46 59 46 - Fax: 00 33 (0) 5 59 46 59 47
CCIren CFE(Centre de Formalités des Entreprises):
00 33 (0) 5 59 46 59 61.
Email: cfe@bayonne.cci.fr
Ordutegiak: Astelehenetik osteguna arte 8:30etatik 11:30ak arte eta
13:45etatik 16:30arte. Ostiraletan 8:30etatik 11:30arte

CHAMBRE DES MéTIERS DES PYRéNéES ATLANTIQUES
21, boulevard Jean d’Amou
64100 Baiona.
Tél.: 00 33 (0) 5 59 55 12 02.
Fax: 00 33 (0) 5 59 55 77 87.
www.cm64.com
E-mail: contact@cm64com ou chambre.métiers64@wanadoo.fr
Centre de Formalités des Entrepises (CFE) de la Chambre des 
Métiers
Ordutegiak: Astelehenetik osteguna arte 8:30etatik 12:00ak arte eta
13:30etatik 17:00arte. Ostiraletan 8:30etatik 12:30arte

MINISTÈRE DE L’éDUCATION NATIONALE ,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Eskola arloko tituluentzat eta 92/51 zuzentaraua aplikatzeko: Bureau 
de l’information sur les systèmes éducatifs et de la reconnaissance 
des diplômes, DRIC A2, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Tél.: 00 33 (0) 1 40 65 65 90.
Goi-ikasketen tituluentzat eta 89/48 zuzentaraua aplikatzeko: 
Départementdes affaires internationales de l’enseignement 
supérieur, DRICB1, rue Dutot 61-65, F, 75015 Paris.
Tel.: 00 33 (0) 1 40 65 66 19.
www.education.gouv.fr

RECTORAT DE L’ACADéMIE DE BORDEAUX
5, rue Joseph de Carayon de Latour,
BP 935, 33060 Bordeaux cédex.
Tél.: 00 33 (0) 5 57 57 38 00.
Ordutegiak: 9:00etatik 11:45ak arte eta 14:00etatik 16:45arte.
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II. ERANSKINA.
ARAUZKO ERREFERENTZIAK

ABIABURUAK ETA ESKUBIDEAK

ZIRKULATZEKO ASKATASUNA, EGOITZA FINKATZEKO 
ASKATASUNA, ZERBITZUAK ESKAINTZEKO ASKATASUNA, 
EGOITZA IZATEKO ESKUBIDEA.

Europako Erkidegoa eratzeko Ituna (Erroman sinatu zen 1957ko 
martxoaren 25ean).

Erromako Hitzarmena, ekainaren 19koa (1992ko azaroaren 18ko 
EEAO), kontratu-obligazioei aplikatzeko Legeari buruzkoa, zerbitzuak 
emateko eta ezartzeko askatasunei lotua. 

Europako Agiri Bakuna, indarrean 1987ko uztailaren 1etik 
aurrera.

Maastricht-eko Ituna, 1992ko otsailaren 7an.

Amsterdam-eko Ituna, 1997ko urriaren 2koa.

Nizako Ituna, 2003ko otsailaren 1ekoa.

Schengen-eko Akordioa, 1985eko ekainaren 14koa eta 1990ko 
ekainaren 19ko Itun Osagarria, “hamabost” Estatu Kideetako 
pertsonen zirkulazio askea xedatzen duena, Irlanda eta Erresuma 
Batuan izan ezik, Europar Batasunaren markoan jasoa Amsterdameko 
Ituna indarrean ipini zenetik (1999ko maiatzak 1). Hamar estatu kide 
berrien erabateko partaidetza ez da osoa izango Schengen-eko 
informazio sistema berritu dadin arte (abian da).  

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 96/71/EEE 
Zuzentaraua, 1996ko abenduaren 16koa (1997ko urtarrilaren 21eko 
L. 18 zk. EEDO), zerbitzuak prestatzeko testuinguruan gauzatutako 
langileen lekualdatzeari buruzkoa.

Kontseiluaren 89/48/EEE Zuzentaraua, 1988ko abenduaren 
21ekoa (1989ko urtarrilaren 24ko L. 19 zk. EEDO), gutxienez hiru 
urte irauten duten lanbide heziketak berronesten duten goi mailako 
irakaskuntzako tituluak aintzat hartzen dituen sistema orokor bati 
buruzkoa, eta Kontseiluaren 92/51/EEE Zuzentaraua, 1992ko 
ekainaren 18koa (1992ko uztailaren 24ko L. 209 zk. EEDO), lanbide 
heziketak aintzat hartzen dituen bigarren sistema orokor bati 
buruzkoa.
Kasuen arabera, Zuzentarau orokor horien barne agertu beharko 
ziren araututako lanbide zehatzeko zuzentarauak ere eta are 
gehiago, Zuzentarau orokor horiek Estatu Kide bakoitzaren araubide 
nazionalean agertu beharko lirateke. 

2005/36/CE Zuzentaraua, lanbide kalifikazioak ezagutzen dituena. 
Zuzentarau hau 2007ko urriaren 20an lekualdatuko da Frantziara. 

2004ko apirilaren 29ko 2004/38 zuzentaraua (DOUE 2004, L 158), 
Europar Batasuneko hiritarrek eta beren familiek Europar Batasuneko 
lurraldean askatasun osoz ibiltzeko eta bizitzeko duten eskubideei 
buruzkoa. Zuzentarau honek aldatu egiten du 1612/68 zenbakiko 
Araudi Europarra eta indarrik gabe uzten ditu beste Zuzentarau 
hauek: 64/221/EEE , 68/360/EEE , 72/194/EEE , 73/148/EEE , 75/34/
EEE , 75/35/EEE, 90/364/EEE , 90/365/EEE eta 93/96/EEE.

FRANTZIAN EGOITZA IZATEKO ESKUBIDEAREN EGINTZA 

2007ko martxoaren 21eko 2007-371 dekretua, Europar 
Batasuneko, Europar Eremu Ekonomikoko beste estatuetako eta 

Suitzako Konfederazioko hiritarrek eta euren familia kideek Frantzian 
bizitzeko duten eskubideei buruzkoa (JO 69. zenb. 2007ko martxoak 
22).

2006ko uztailaren 24ko 2006-911 legea, immigrazioari eta 
gizarteratzeari buruzkoa, komunitateko hiritarren eta euren familien 
egoitza-arauak aldatzen dituena.

Atzerritarrak iristeko eta egoitza hartzeko kodea eta babes 
eskubidea.

ESPAINIAN EGOITZA IZATEKO ESKUBIDEAREN EGINTZA

2007ko otsailaren 16ko 240/2007 Errege Dekretua, Europar 
Batasuneko Estatu Kideetako eta Europar Eremu Ekonomikoaren 
Itunean adierazten diren beste Estatuetako hiritarrek Espainian 
sartzeko, eta askatasun osoz ibiltzeko eta egoísta hartzeko duten 
eskubideari buruzkoa (2007ko otsailaren 28ko BOE aldizkaria). 

2000ko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa eta Lege 
Organikoaren Araudia, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide 
eta askatasunei buruzkoa eta euren gizarteratzeari buruzkoa, 2004ko 
abenduaren 30eko 2393/2004 Errege Dekretuak onartua eta 2007ko 
otsailaren 16ko 240/2007 Errege Dekretuak aldatua. 

1992ko azaroaren 26ko 30/1992 legea, Herri Administrazioen 
erregimen juridikoari eta administrazio prozedura erkideari 
buruzkoa.

EUROPAR HIRITARREN SARRERA FRANTZIAKO FUNTZIO 
PUBLIKORA 

1983ko uztailaren 13ko 83-634 legea, 2005eko otsailaren 11ko 
2005-102 legeak aldatua. 

2003ko urtarrilaren 6ko 2003-20 dekretua, Estatuaren Funtzio 
Publikoari begira.

1994ko otsailaren 16ko 94-163 dekretua, aldatua, lurraldeko 
funtzio publikoari begira. 

ATZERRIAN BIZI DIREN FRANTSESAK

2003ko abenduaren 31ko 2003-1377 dekretua.

GIZARTE SEGURANTZA ETA PRESTAZIOAK
EUROPAKO ARAUBIDEA

Kontseiluaren 1408/71 Araudia (EEE), 1971eko ekainaren 
14koa, Komunitatearen baitan desplazatzen diren langileei, nola 
besterentzat lan egiten dutenei hala berentzako lan egiten dutenei, 
eta euren familiei Gizarte Segurantzaren erregimenak aplikatzeari 
buruzkoa. Hainbat aldiz aldatuta, bertsio sendotuak daude, DOCE 
agerkarian halako maiztasun batez argitaratzen direnak. 

Martxoaren 21eko 574/72 Kontseiluaren Erregelamendua 
(EEE), (martxoaren 27ko L. 74 zk. EEDO), 1408/71 Erregelamenduko 
aplikazio motak ezartzen dituena, eta 1408/71 erregelamenduko 
aldaketen eraginez berak ere aldaketak izan dituena.

1998ko ekainaren 29ko Kontseiluaren 98/49 Zuzentaraua 
(1998ko uztailaren 25eko L. 209 zk. EEDO), Europako Erkidegoaren 
barruan lekuz aldatzen diren besteren konturako langileek eta bere 
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konturako langileek pentsio osagarria izateko dituzten eskubideak 
mantentzeari buruzkoa.

Urriaren 25eko 1606/98 Erregelamendua, funtzionario publikoek 
duten gizarte segurantzaren araubideari buruzkoa.

Batzordearen 1851/2003 Araudia (EB), 2003ko urriaren 17koa, 
1408/71 zenbakiko Araudia (EEE) aldatzen duena (2003ko urriaren 
22ko DOUE L271/3).

Europar Legebiltzarrak eta Kontseiluak onartutako 631/2004 
araudia (EB), 2004ko martxoaren 31koa, 1408/71 zenbakiko Araudia 
(EEE) eta Kontseiluaren 574/72 Araudia (EEE) aldatzen dituena 
(2004ko apirilaren 6ko DOUE L 100/1).

ZERGA ARAUDIA

OINARRIZKO ARAUBIDE FISKALA-ESPAINIA

PFEZ:
Abenduaren 29ko 10/2006 Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzkoa
Abenduaren 18ko 68/2001 Foru Dekretua, Zergaren Erregelamendua 
onartzen duena.

EZ EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA:
Apirilaren 26ko 2/1999 Foru Araua, Ez Egoiliarren Errentaren gaineko 
Zergari buruzkoa.
Maiatzaren 11ko 49/1999 Foru Dekretua, Ez Egoiliarren Errentaren 
gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena.
Abenduaren 10eko 90/1996 Foru Dekretua, Mugako Langileen 
Erregistroa sortzen duena.

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA:
Abenduaren 29ko 10/1992 Foru Dekretua, Gipuzkoako Eremu 
Historikoaren araubide fiskala Balio Erantsiaren Zergari buruzko 
abenduaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duena.

SOZIETATEAK:
Abenduaren 4ko 7/1996 Foru Araua, Sozietateen gaineko Zergari 
buruzkoa.
Ekainaren 10eko 45/1997 Foru Dekretua, Sozietateen gaineko 
Zergaren Erregelamendua onartzen duena.
Maiatzaren 22ko 2/1997 Foru Araua, Kooperatiben araubide fiskalari 
buruzkoa.

FRANTZIAKO ZERGA NAGUSIAK:

IMPôT SUR LE REVENU (P.F.E.Z. – Errentaren gaineko Zerga) 
Code Général des Impôts – Chap 1er – Article 1er à 204-0 bis.

IMPôT SUR LES SOCIéTéS (E.Z. Elkarteen Zerga)
Code Général des Impôts – Chap II- Sectº I – Article 205-206.

CONTRIBUTION SOCIALE GéNéRALISé AU REMBORSEMENT 
DE LA DETTE SOCIALE (Gizarte Kontribuzio Zerga)
Code la Sécurité Sociale – Art. L 136-1, L 131-7, L 136-2 à L 136-B.

CONTRIBUTION AU REMBORSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 
(Gizarte Zorraren Errenboltsoaren Kontribuzioa)

TAXE FONCIÈRE (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga)
Code Général des Impôts – Titre I- Imposition Communale – Chap 
1er  Sectº II.

TAXE D´HABITATION (Egoitza Tasa)
Code Général des Impôts – Titre I- Imposition Communale – Chap 
1er  Sectº III.

TAXE PROFESSIONNELLE (Lanbide Tasa)
Code Général des Impôts – Titre I- Imposition Communale – Chap 
1er  Sectº V.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTéE (BEZ -  Balio Erantsiaren gaineko 
Zerga)
Titre II-  Chap 1er  Sectº 01.

IMPôT DE SOLIDARITé SUR LA FORTUNE (OSZ – Ondasun 
gaineko Solidaritate Zerga)
Code Général des Impôts – Section I à Section VII – Art 885 A à 885 
W.  I- Imposition Communale – Chap 1er  Sectº II – Article 205-206.

CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITé DES SOCIéTéS 
(Sozietateen Solidaritate Elkarte Kontribuzioa)

TAXE SUR LES VEHÍCULES (Ibilgailuen gaineko Zerga)
Code des Douanes – Art 284 bis à 284 sexies.

TAXE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Ikus-
entrunezko Komunikazio tasa)
Code Général des Impôts – Art 257-18e et 281 nonies.

ZUZENBIDE ZIBILA ETA MERKATARITZAKO ZUZENBIDEA

ARAUBIDE EUROPARRA

Lankidetza erak:
Interes Ekonomikoko Elkartze Europarrak: EEEko 2137/85 
Erregelamendua
Gizarte Europarra: Kontseiluaren  2157/2001 Erregelamendua, 
2001eko urriaren 8koa

ARAUDI ESPAINIARRA

Zuzenbide Zibila:
Ondasunen Komunitatea eta Gizarte Zibila: Kode Zibila; 1889ko 
uztailaren 24ko Errege Dekretua, eta ondorengo aldaketak.
Hiri Errentamenduen Legea.

Merkataritzako Zuzenbidea:
Merkataritza Kodea. 1885eko abuztuaren 22ko Errege Dekretua, 
eta ondorengo aldaketak.
Merkataritza Erregistroko Erregelamendua. Uztailaren 19ko 
1784/1996 Errege Dekretua (184 zk.ko B.O.E.).
Maiatzaren 27ko 7/1994 Legea, Merkataritzako Jarduerari 
buruzkoa.

Merkataritzako Sozietateak: 
Erantzukizun Mugatuko Sozietateak:
martxoaren 23ko 2/1995 Legea.
Sozietate Anonimoa:
abenduaren 22ko 1564/1989 Errege Dekretu Legegilea, 
Sozietate Anonimoen Legeari buruzko Testu Bategina onartzen 
duena.

Merkataritzako Gizarte Bereziak:
Lan sozietatea:
martxoaren 24ko 4/1997 Legea, Lan sozietateei buruzkoa (1997ko 
abenduaren 25eko 72 zk.ko B.O.E.). Neurri fiskalak, 1997/06/4koa, 
asteazkena - 104 zk.a. Egokitzapena, 97/09/26koa - 183 zk.a.
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Kooperatiba:
Kooperatiben Lege Orokorra. 1999ko uztailaren 16ko 27/1999 
Legea (1999ko uztailaren 17ko 170 zk.ko B.O.E.). Ekainaren 29ko 
1/2000 Legea, Euskadiko kooperatibei buruzko legea aldatzen 
duena (2000/08/1eko EHAO).
Apirilaren 29ko 12/1991 Legea, Interes Ekonomikoko Elkartzeei 
buruzkoa.

Ordezkaritza eta Establezimendu Iraunkorrak:
41/1998 LIRNR Legea. 155/1995 EDa, Espainian bizi diren 
atzerritarren eskubide eta askatasunei buruzkoa.

Sozietate Taldeak: 
815/1991 EDa.

ARAUBIDE FRANTSESA:

Zuzenbide Zibila:
1804ko Kode Zibila: 1832. artikuluak elkarte kontratua definitzen du.

Asegurantzako:
1978ko urtarrilaren 4ko 78 zk.ko Legea (hamar urtetako 
bermea)

1978ko azaroaren 17ko 78-1093 zk.ko eta 1985eko 
abuztuaren 2ko 85-864 zk.ko Dekretuak (eraikuntza lanetarako 
asegurua)

1970ko ekainaren 4ko 70-459 zk.ko Legea (artisau eta 
komisionisten erantzunkisun Zibila)

1998ko maiatzaren 19ko 98-389 zk. Ko Legea (producto 
akatsdunen erantzunkisun Zibila)

1985ko abuztuaren 2ko 85-863 zk. Ko Dekretua (eraikuntza 
aseguruen arriskuetarako konpentsazio fondoa)

1958ko otsailaren 27ko Legea (automobil asegurua izenpetzeko 
betebeharra)

1985ko uztailaren 5eko 85-677 zk. Ko Legea ( zirkulazio 
istripuetan kaltedunen egoera hobetzeko eta kalte 
ordainenprozedura bizkortzeko + berme fondo baten sorkuntza)

1976ko uztailaren 16ko 76-666 zk. ko Dekretua (zirkulazio 
istripuen ondorioz sortutako kalte indemnizazioen prozedura)

1994ko urtarrilaren 4ko 94-5 zk. Ko Legea (automobil gaietan 
betebeharrak zabaltzeko aseguruari buruz)

1993ko urtarrilaren 27ko 93-121 zk. ko Legea (ordena sozialari 
buruzko zenbait neurri)

Merkataritzako Zuzenbidea:
1807ko Merkatal Kodea: 18. eta ondorengo artikuluek sozietate 
mota garrantzitsuenen arau desberdinak azaltzen dituzte.

1867ko uztailaren 24ko Legea: Akzio bidezko elkarteak 
erreglamentatzen ditu.

1925ko martxoaren 7ko Legea: SARL delakoa sortzen du.

2003ko abuztuaren 1eko 2003/721 Legea (Loi Dutreil deitua), 
SARL eta EURL elkarte moten kapitala berritzen duten ekimen 
ekonomikoei buruzkoa  

2001eko maiatzaren 15eko Legea, Arau Ekonomiko Berriei 
buruzkoa, elkartea osatzeko unean aurreratu beharreko kapital 
sozialaren forma eta zenbatekoa aldatzen dituena. 

2007ko apirilaren 25eko Legea: elkarteko gerentearen 
etxebizitza pertsonala ezin bahitzea arautzen du.

1966ko uztailaren 24ko Legea: Sozietate komertzialen kodea 
eratzen du. 1967ko martxoaren 23ko aplikazio dekretuan osatzen da.

1978ko urtarrilaren 4ko Legea: Sozietate Kontratuak 
erreformatzen ditu, sozietate zibil eta kormertzialen posizio 
arruntak diktatzen ditu ; sozietate zibil eta partaidetzakoak 
partikularki tratatzen ditu eta egitatezkoak sortzen ditu.

1981ko abenduaren 30eko Legea: Higiezinen balio kentzeari 
buruz.

1984ko martxoaren 1eko Legea: Kontu komisarioek daramaten 
errekurtso kasuei eta konpetenziaren luzapenari buruz enpresak 
jasaten dituzte zailtasunen prebentzioak tratatzen ditu.

1985eko urtarrilaren 25eko Legea: Enpresak jasaten dituzte 
zailtasunak tratatzen ditu.

1985eko uztailaren 11ko Legea: EURL delakoen sorkuntzari 
buruz.

1994ko urtarrilaren 3ko Legea: Akzio Sinplifikatuen 
Sozietatearen sorkuntzari buruz

1994ko otsailaren 11ko Legea: Enpresa indibidualari eta 
ekimenari buruz.

1994ko uztailaren 25eko Legea: Soldatapeko langileak 
enpresan duten partehartzea hobetzeari buruz.

1999ko uztailaren 12ko Legea: Pertsonabakarreko SAS 
delakoaren sorkuntza.

DIPLOMEN ONESPENA

EUROPAR ARAUDI OINARRIZKOA 

88/12/21eko 89/48/EEE Zuzentaraua,  goi-ikasketen diplomak 
ezagutzeko sistema orokor bati buruzkoa. Diploma horiek 
gutxienez 3 urteko lanbide prestakuntza egiaztatu behar dute. 

92/06/18ko 92/51/CEE Zuzentaraua,  lanbide prestakuntza 
ziurtatzen duten diplomak ezagutzeko bigarren sistema orokor 
bati buruzkoa.

Directives  94/38 du 26/07/94  et 95/43 du 20/07/95 qui 
modifient et actualisent les deux premières directives.
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III. ERANSKINA
INPRIMAKIEN ZERRENDA

ELKARTEKO GIZARTE SEGURANTZARI BURUZKO EUROPAKO 
BATASUNEKO INPRIMAKIAK

E 001 Informazioa eskatu edo emateko, inprimakiak eskatzeko, langile 
soldatapeko, soldatapekoa ez den langile, mugako langile, pentsionista, 
langabetu edo eskubidedun bati buruzko datuak eskatzeko. Beste 
formularioen osagarri gisa erabil daiteke.

E 101 Legeria aplikagarriari buruzko ziurtagiria.

E102 Destakamendu aldia edo bere konturako langilearen jarduera 
luzatzeko.

E 103 Hautatzeko eskubideari buruzko egintza.

E 104 Aseguru, enplegu eta egoitza aldien guztizkoari buruzko 
egiaztagiria.

E 105 Seguru, enplegu edo egoitzen denboraldien gehiketa osoari 
buruzko ziurtagiria. Egun ez da erabiltzen.

E 106 Dagokien herrialdean bizi ez diren pertsonen kasuan gaixotasun-
amatasun seguruaren gauzazko prestazioak izateko eskubideari buruzko 
ziurtagiria

E 107 Prestazioa espezietan jasotzeko eskubidearen agiriaren eskaera.

E 108 Gaixotasun-amatasun seguruaren gauzazko prestazioak izateko 
eskubidea amaitzeko edo eteteko ziurtagiria.

E 109 Besteren konturako langileen eta bere konturako langileen 
familiako kideek izena emateko eta inbentarioak sortzeko ziurtagiria.

E 110 Garraio internazionaletako langile soldatapekoei buruzko 
ziurtagiria. Egun Europar osasun txartelak hartu du haren tokia.

E 111 Estatu kide batean egonaldi bat igarotzean gauzazko prestazioak 
izateko eskubideari buruzko ziurtagiria. Egun Europar osasun txartelak 
hartu du haren tokia.

E 112 Gaixotasun-amatasun seguruaren ikastaro bidezko prestazioak 
mantentzeari buruzko ziurtagiria.

E 113 Ospitaleratzeko, ospitalean sartu eta ospitaletik irteteko. Egun 
ez da erabiltzen.

E 114 Gauzazko oso prestazio garrantzitsuak jasotzeko. Egun ez da 
erabiltzen.

E 115 Lan egiteko ezgaitasunagatik prestazio ekonomikoak eskatzeko.

E 116 Lan egiteko ezgaitasunagatik (gaixotasuna, amatasuna, laneko 
istripua, gaixotasun profesionala) medikuaren txostena.

E 117 Diruzko prestazioak emateko amatasun eta lan ezintasunen 
kasuetan.

E 118 Lan ezintasuna amaitu delako edo ezagutzen ez delako 
jakinarazpena.

E 119 Langabezian dauden langileek eta euren familietako kideek 
gaixotasun-amatasun seguruaren prestazioak izateko eskubideari 
buruzko ziurtagiria.

E 120 Pentsioa edo errenta eskatzen dutenek edo bere familiako kideek 
prestazio horiek espezieetan jasotzeko duten eskubidea egiaztatzen 
duen agiria.

E 121 Pentsio edo errentaren titularrek edo euren familietako kideek 
izena emateko eta inbentarioak egiteko ziurtagiria.

E 122 Lan istripuei eta lanbide gaixotasunei erantzuteko asegurua 
espezieetan emateko eskubidea egiaztatzen duen agiria. Egun ez da 
erabiltzen.

E 123 Lan istripuei eta lanbide gaixotasunei erantzuteko asegurua 
espezieetan jasotzeko eskubidea egiaztatzen duen agiria.

E 124 Heriotza sorospena eskatzeko.

E 125 Eguneko gastuen banakako egoera.

E 126 Prestazioak espezieetan itzultzeko tarifak

E 127 Hileko kopuru osoen banakako egoera.

E 128 Estatu kide batean egonaldi bat igarotzeko beharrezko gauzazko 
prestazioak izateko eskubideari buruzko ziurtagiria. Egun Europar osasun 
txartelak hartu du haren tokia.

ERRETIROA, BIZIRAUPENA, ELBARRITASUNA

E 201 Seguru edo egonaldien denboraldien gehiketa osoari buruzko 
ziurtagiria. Egun ez da erabiltzen.

E 202 Zahartzaro-pentsio baten eskaeraren tramitazioa.

E 203 Biziraupeneko pentsioa eskatzeko tramitazioa. 

E 204 Elbarritasuneko pentsioa eskatzeko tramitazioa.

E 205 Kotizatutako aldiei buruzko egiaztagiria, estatu kideen 
deklinabidearen arabera (E-205 FR Frantzian eta E205 ES Espainian).

E 206 Meategietan eta antzeko enpresetan lan egindako denboraldien 
ziurtagiria. Egun ez da erabiltzen.

E 207 Aseguratua izandako denboraldiari buruzko informazioa.

E 210 Pentsioa eskatzeari buruzko erabakia jakinarazteko inprimakia.

E 211 Erabakiak laburbiltzeko inprimakia.

E 213 Medikuaren txosten zehatza.

E 215 Pentsionista baten egoerari buruzko txosten administratiboa.

LANGABEZIA
 
E 301 Langabezia prestazioak jasotzen egondako denboraldiei buruzko 
ziurtagiria.

E 302 Prestazioak kalkulatzeko kontuan hartu beharreko langilearen 
–langabezian dagoen langile soldatapekoa- familiako kideei buruzko 
ziurtagiria.

E 303/0tik 5era Langabezi prestazioak izateko eskubidea mantentzeari 
buruzko ziurtagiria.
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PRESTAZIOAK ETA FAMILIA SOROSPENAK

E 401 Familiako prestazioak jasotzeari lotuta, familiaren osaketari 
buruzko ziurtagiria. 

E 402 Egindako ikasketen ziurtagiria familiako prestazioak jasotzeko.

E 403 Egindako lanbide heziketako ikasketen ziurtagiria familiako 
prestazioak jasotzeko.

E 404 Medikuaren ziurtagiria familiako prestazioak jasotzeko.

E 405 Seguru, enplegu, bere konturako jarduera edo zenbait Estatu 
Kidetan –Estatu horien legerian xedatutako ordainketa datak kontuan 
hartuta- elkarren segidan izandako ogibideen denboraldien gehiketa 
osoari buruzko ziurtagiria.

E 406 Jaio osteko mediku azterketen egiaztagiria.

E 407 Minusbaliotasunen bat duten seme-alabentzako familia 
sorospen berezia edo familia sorospen handiagoa jasotzeko medikuaren 
ziurtagiria.

E 411 Estatu Kideetan bizi diren familiako kideentzako familia 
prestazioak izateko eskubideari buruzko informazioa eskatzeko.

TRUKE ELEKTRONIKOAK

E 501 Langile baten izen –ematearen jakinarazpena. 

E 502 Langile baten izen-ematearen jakinarazpenari emandako 
erantzuna.

E 503 Langile batek kotizatutako aldiak berrosatzeko eskaera 

E 504 Langile baten inskripzio zenbakien jakinarazpena.

E 505 Langile batek kotizatutako aldiei buruzko egiaztagiria.

E 551 Langile baten nortasun datuen aldaketa.

ZERGA IZAERA EZ DUTEN PRESTAZIO BEREZIAK

E 601 Dagokion estatua ez den beste estatu kide batean jasotako diru-
sarreren zenbatekoari buruzko informazioa eskatzeko.

E 602 Lan egindako denboraldia, norbere konturako jarduera 
profesionalaren denboraldia eta egonaldiaren denboraldiaren gehiketa 
osoari buruzko ziurtagiria.

FISKALITATEA: MOTAK ETA EPEAK – GIPUZKOAKO FORU 
OGASUNA

001Ordezkarien erregistroa
Eperik gabe

002 Mugako langileen erregistroa
1. Altako eskabidea edozein momentutan aurkez daiteke.
2. Alta berritzeko eskabidea bi urtero aurkeztu beharko da, 
abenduan.
3. Aldatzeko eskabidea altako edo alta berritzeko eskabideetan 
azaltzen den ohiko bizilekua aldatzen denetik edo beste baten kontura 
lan egiten denetik hilabete bateko epean aurkeztu beharko da.
4. Mugako langilea izateagatik izan daitezkeen baldintzak 

galtzearen ondorioz egindako bajako eskabidea galtze hori 
gertatzen denetik hilabete bateko epean aurkeztu beharko da.
5. Borondatez baja izateko eskabidea edozein momentutan 
aurkez daiteke.

003 Telematika bidez baimendutako profesionalen erregistroa 
Eperik gabe

004 Subjektu pasiboen erregistroa baimentzen duen eskabidea 
Eperik gabe

005 Jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten eta PFEZ ordaindu behar 
dutenen zatikako ordainketa-helbideratzea.

Altek, aldaketek edo bajek dagokien hiruhilabetekoan 
baliagarriak izan daitezen, hona hemen 005 inprimakia aurkeztu 
beharreko datak:
 1. hiruhilekoa: apirilaren 10a baino lehen.
 2. hiruhilekoa: uztailaren 10a baino lehen.
 3. hiruhilekoa: urriaren 10a baino lehen.
 4. hiruhilekoa: urtarrilaren 10a baino lehen.

036 Aitorpen zentsala
Hasiera: jarduerak egiten hasi baino lehen, edo atxikitzeko 
betekizuna hasten denean. 
Aldatzea eta uztea: orokorrean gertaera garrantzitsuak izan 
direnetik hilabeteko epean, edo BEZ edo PFEZari dagozkion 
aukerak, ukapenak, ezeztapenak edo adierazpenak egiteko 
berariazko araubide erregulatzailean erabakitako epean.

040 Bingo kartoien salmenta
Zenbatekoa edozein erakunde laguntzailetan sartu beharko da (bankuak, 
aurrezki kutxak edo kreditu-kooperatibak) homologatutako kartoiak 
eskuratu baino lehen.

042 Jokoaren gaineko zerga-tasa (kasinoak)
Tasa hiru hilero ordaindu beharko da apiril, uztail, urri eta urtarrilaren 
lehen 25 egunetan.

044 Jokoaren gaineko zerga-tasa (makinak)
Tasa hiru hilero ordaindu beharko da martxo, ekain, irail eta abenduaren 
lehen 25 egunetan.

10-T Lan-etekinen, jarduera ekonomikoen eta bestelako etekinen 
atxikipenen eta kontura egindako sarreren ziurtagiria.

10-I Higiezinen errentamendutik datozen etekinen atxikipenen eta 
kontura egindako sarreren ziurtagiria.

102 PFEZren bigarren epea
Azaroak 10

109 Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga
Ekainak 25

110 Lan-etekinen, jarduera ekonomikoen eta sarien gaineko zergen 
atxikipenei eta kontura egindako sarrerei buruzko hiru hileroko aitorpena 
eta likidazioa.
Hiru hilero: apiril, uztail, urri eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da. 

111 Lan-etekinen, jarduera ekonomikoen eta sarien gaineko 
atxikipenei eta kontura egindako sarrerei buruzko hileroko aitorpena 
eta likidazioa.
Hilero: otsail, martxo, apiril, maiatz, ekain, uztail, irail, urri, azaro, 
abendu eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu behar 
da. Uztailari dagokion likidazioa abuztuari dagokion epe berean 
aurkez daiteke, hau da, irailaren egutegiko lehen 25 egunetan.
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115 Hiri-ondasunen errentamendutik datozen etekinen gaineko 
atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Sarreren aitorpen-
dokumentua.
Hiru hilero: apiril, uztail, urri eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da.
Hilero: otsail, martxo, apiril, maiatz, ekain, uztail, irail, urri, azaro, 
abendu eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu 
behar da.

117 Errenta edo ondare-irabazien atxikipenei eta kontura egindako 
sarrerei buruzko aitorpena eta likidazioa: kapitalaren edo inbertsio 
kolektiboen erakundeen ondarearen akzio eta partaidetzak beste 
bati ematea edo ordaintzea. Kontura egindako ordainketa.
Hiru hilero: apiril, uztail, urri eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da.
Hilero: otsail, martxo, apiril, maiatz, ekain, uztail, irail, urri, azaro, 
abendu eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu 
behar da.

123 Higigarrien kapitalaren etekin eta errenten gaineko atxikipenei 
eta kontura egindako sarrerei buruzko aitorpena eta likidazioa.
Hiru hilero: apiril, uztail, urri eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da.
Hilero: otsail, martxo, apiril, maiatz, ekain, uztail, irail, urri, azaro, 
abendu eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu 
behar da.

124 Aktibo finantzarioak transmititu, ordaindu, kobratu, trukatu 
edo bihurtzearen ondorioz sortutako higigarrien kapitalaren etekin 
eta errenten gaineko atxikipenen eta kontura egindako sarreren 
aitorpena eta likidazioa.
Hiru hilero: apiril, uztail, urri eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da.
Hilero: otsail, martxo, apiril, maiatz, ekain, uztail, irail, urri, azaro, 
abendu eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu 
behar da.

126 Erakunde finantzarioetako -aktibo finantzarioetan oinarritutakoak 
barne- kontuetatik datozen higigarrien kapitalaren etekin eta 
errenten gaineko atxikipenen eta kontura egindako sarreren 
aitorpena eta likidazioa.
Hiru hilero: apiril, uztail, urri eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da.
Hilero: otsail, martxo, apiril, maiatz, ekain, uztail, irail, urri, azaro, 
abendu eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu 
behar da.

128 Kapitalizazio jardueretatik eta bizitza-aseguru edo 
ezgaitasunezko kontratuetatik datozen higigarrien kapitalaren 
errenta eta etekinen gaineko atxikipenei eta kontura egindako 
sarrerei buruzko aitorpena eta likidazioa.
Hiru hilero: apiril, uztail, urri eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da.
Hilero: otsail, martxo, apiril, maiatz, ekain, uztail, irail, urri, azaro, 
abendu eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu 
behar da.

130 Zatikako ordainketak. Jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaintzen dutenak.
Otsailaren 10ean, Maiatzaren 10ean, Abuztuaren 10ean eta Azaroaren 
10ean aurkeztu beharreko hiruhileroko Adierazpena-Zuriketa.

180 Hiri-ondasunen errendamendutik datozen etekinen gaineko 
atxikipenei eta kontura egindako sarrerei buruzko urteroko 
laburpena.
Paperezko euskarria: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
egutegiko lehen 25 egunetan.

Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsaileko 20ra arte.

181 Etxebizitza lortzeko jasotako hipotekazko maileguen urteroko 
aitorpena.
Aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren egutegiko lehen 30 
egunetan.

182 Dohaintzez jakinarazteko aitorpena.
Aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren egutegiko lehen 30 
egunetan.

187 Errenta edo ondare-irabazien gaineko atxikipenei eta kontura 
egindako sarrerei buruzko urteroko laburpena: kapitalaren edo 
inbertsio kolektiboen erakundeen ondarearen akzio eta partaidetzak 
beste bati ematea edo ordaintzea.
Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsailaren 20ra arte.

188 Kapitalizazio jardueretatik eta bizitza-aseguru edo ezgaitasunezko 
kontratuetatik datozen higigarrien kapitalaren errenta eta etekinen 
gaineko atxikipenen eta kontura egindako sarreren urteroko 
laburpena.
Paperezko euskarria: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
egutegiko lehen 25 egunetan.
Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsailaren 20ra arte.

190 Lan-etekinen, jarduera ekonomikoen eta sarien gaineko 
atxikipenei eta kontura egindako sarrerei buruzko urteroko 
laburpena.
Paperezko euskarria: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
egutegiko lehen 25 egunetan.
Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsailaren 20ra arte.

191 Bankuko kontuetan baimendutako pertsonen urteroko 
aitorpena.
191 inprimakia urtarrilaren 1etik otsailaren 20ra arteko denboraldian 
aurkeztu beharko da eta egutegiko aurreko urteko informazioarekin 
lotuta egongo da.

192 Altxorraren Letrekin egindako eragiketen aitorpena.
Paperezko euskarria: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
egutegiko lehen 25 egunetan.
Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsailaren 20ra arte.

193 Higigarrien kapitalaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenei 
eta kontura egindako sarrerei buruzko urteroko laburpena.
Paperezko euskarria: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
egutegiko lehen 25 egunetan.
Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsailaren 20ra arte.

194 Aktibo finantzarioak transmititu, ordaindu, kobratu, trukatu edo 
bihurtzearen ondorioz sortutako higigarrien kapitalaren etekin eta 
errenten gaineko atxikipenei eta kontura egindako sarrerei buruzko 
aitorpena eta likidazioa.
Paperezko euskarria: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
egutegiko lehen 25 egunetan.
Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsailaren 20ra arte.

195 Kontuen titularrei buruzko edo kreditu erakundeei IFZ (identifikazio 
fiskaleko zenbakia) eman ez dieten eragiketei buruzko hiru hileroko 
aitorpena. 
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Hiru hilero: 195 inprimakia egutegiko hiruhileko bakoitzeko hurrengo 
hilabetean aurkeztu beharko da, eragina izan duten kontu eta 
eragiketei dagokienez, hain zuzen ere Identifikazio Fiskaleko Zenbakia 
emateko epea hiruhileko horretan amaitu dutenak.

196 Erakunde finantzarioetako -aktibo finantzarioetan oinarritutakoak 
barne- kontuetatik datozen higigarrien kapitalaren etekin eta 
errenten gaineko atxikipenei eta kontura egindako sarrerei buruzko 
urteroko laburpena.
Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsailaren 20ra arte.

197 Notarioei ondasun higiezinei buruzko eskubide errealetako 
dokumentuetan IFZa jakinarazi ez duten pertsona eta erakundeei 
buruzko aitorpena.
197 inprimakia hiru hilero aurkeztuko da, aitorpenean adierazten 
deneko hilabetetik egutegiko hurrengo hiru hilabetekoaren lehenengo 
hilean.

199 Kreditu erakundeek egindako txeke bidezko eragiketen 
identifikazioa. Urteroko aitorpena.
199 inprimakia urte bakoitzaren urtarrilaren 1etik otsailaren 20ra 
arteko denboraldian aurkeztu beharko da, eta egutegiko aurreko 
urteko informazioarekin lotuta egongo da.

200 Sozietateen gaineko Zergen Aitorpena eta ez Egoiliarren 
Errentaren gaineko Zerga (egoitza iraunkorrak)
Ezarritako denboraldia amaitzen denetik hurrengo sei hilabeteak 
igaro eta egutegiko hurrengo 25 eguneko epean aurkeztu beharko 
da aitorpena.
Ezarritako denboraldia 2001-12-31n amaituko balitz, aitorpena 
aurkezteko epea 2002-07-02tik 2002-07-26ra izango da.

201 Sozietateen gaineko Zergen Aitorpena
Ezarritako denboraldia amaitzen denetik hurrengo sei hilabeteak 
igaro eta egutegiko hurrengo 25 eguneko epean aurkeztu beharko 
da aitorpena.
Ezarritako denboraldia 2001-12-31n amaituko balitz, aitorpena 
aurkezteko epea 2002-07-02tik 2002-07-26ra izango da.

210 Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu 
iraunkorrik gabe lortutako errentak. Aitorpen arruntak.
Ordaindu beharreko aitorpenak: errenta egitea eskatzen denetik 
hilabeteko epean.
Itzultzeko eskabidea duten aitorpenak: itzulpena eragiten duten 
atxikipenen edo kontura egindako sarreren aitorpen edo sarrera 
denboraldia amaitzen denetik aurrera aurkez daitezke, honako epe 
hauetan:
- Bi urte, eskabidea ezarpen bikoitza ekiditeko Hitzarmena 
aplikatzearen ondorio bada. Epe hori lau urtekoa izango da dagokion 
Administrazioak horrela adierazten duenean, baldin eta bi alderdiak 
ados badaude.
- Lau urte, gainontzeko baldintzetan.

211 Ez Egoiliarren Errentaren gaineko zerga. Establezimendu 
iraunkorrik gabe lortutako errentak. Ondasun higiezinak transmititzeari 
buruzko atxikipena.
Eskuratzaileak 211 inprimakia aurkeztu beharko du ondasun higiezina 
eskualdatu eta hilabete bateko epean.

216 Establezimendu iraunkorrik ez duten ez egoiliarrek lortutako 
errenten atxikipenei eta kontura egindako sarrerei buruzko aitorpena 
eta likidazioa.
Hiru hilero: apiril, uztail, urri eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da.
Hilero: otsail, martxo, apiril, maiatz, ekain, uztail, irail, urri, azaro, 
abendu eta urtarrilaren egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu behar da.

296 Establezimendu iraunkorrik ez duten ez egoiliarrek lortutako 
errenten atxikipenei eta kontura egindako sarrerei buruzko urteroko 
laburpena.
Paperezko euskarria: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
egutegiko lehen 25 egunetan.
Euskarri magnetikoa: aitorpena egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 
1etik otsailaren 20ra arte.

30A Egintza Juridiko Dokumentatua. Merkataritzako dokumentuak.
Zerga itzultzeko momentuan egin beharko da aurkezpena eta sarrera 
eta, betiere, momentu horretatik 30 lanegunetako epean.

300 BEZaren hiru hileroko aitorpena eta likidazioa. Araubide 
Orokorra. Hiru hilero. Apiril, uztail eta urriaren egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da.

308 BEZ: itzulpen eskabidea
Orokorrean: hiru hilero. Apiril, uztail eta urriaren egutegiko lehen 
25 egunetan aurkeztu behar da eta hurrengo urteko urtarrilaren 30 
egunetan. Garraiobide berrien komunitate arteko emateen kasuan, 
ematea burutu eta egutegiko hurrengo 30 egunetan.

309 BEZ: aldizka egiten ez den aitorpena eta likidazioa
Orokorrean: hiru hilero. Apiril, uztail eta urriaren egutegiko lehen 
25 egunetan aurkeztu behar da eta hurrengo urteko urtarrilaren 30 
egunetan. a) kasuan eragiketa egin eta hurrengo 30 eguneko epean, 
eta betiere, ibilgailua matrikulatu aurretik.

310 BEZaren hileko aitorpena eta likidazioa. Araubide Erraztua.
Hiru hilero. Apirila, uztaila eta urriko egutegiko lehen 25 egunetan 
aurkeztu behar da.

320 BEZaren hileko aitorpena eta likidazio. Enpresa Handiak.
Hilero. Otsailetik abendura arteko hilabeteen egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da. Uztailari dagokiona abuztuaren 1etik 
irailaren 25era egin daiteke.

330 BEZaren hileko aitorpena eta likidazioa. Esportatzaileak eta 
Beste Eragile Ekonomiko batzuk.
Hilero. Otsailetik abendura arteko hilabeteen egutegiko lehen 25 
egunetan aurkeztu behar da. Uztailari dagokiona abuztuaren 1etik 
irailaren 25era egin daiteke.

370 BEZaren hiru hileroko aitorpena eta likidazioa. Araubide Orokorra 
eta Erraztua.
Hiru hilero. Apiril, uztail, urriaren egutegiko lehen 25 egunetan 
aurkeztu behar da

390 BEZaren urteroko aitorpena eta likidazioa.
Urtero. Egutegiko hurrengo urtarrilaren egutegiko lehen 30 egunetan 
aurkeztu behar da.

391 BEZaren urteroko aitorpena eta likidazioa. Araubide Erraztua.
Urtero. Egutegiko hurrengo urtarrilaren egutegiko lehen 30 egunetan 
aurkeztu behar da.

392 BEZaren urteroko aitorpena eta likidazioa. Araubide Orokorra 
Erraztuarekin batera.
Urtero. Egutegiko hurrengo urtarrilaren egutegiko lehen 30 egunetan 
aurkeztu behar da.

430 Seguruen Hobarien gaineko Zergaren hileroko aitorpena eta 
likidazioa.
Dagokion hileko likidazioaren denboraldia amaitu eta hurrengo 
hilabeteko egutegiko lehen 25 eguneko epean aurkeztuko da, 
uztailari dagokiona izan ezik; uztailekoa abuztuan zehar eta irailaren 
egutegiko lehen 25 egunetan.



114

480 Seguruen Hobarien gaineko Zergaren urteko laburpenaren 
aitorpena.
Hurrengo urteko urtarrilaren lehen 25 egunetan aurkeztuko da.

565 Garraiobide Jakinen gaineko Zerga Bereziaren aitorpena eta 
likidazioa.
Garraiobidea lortu edo Espainian erabiltzen hasi eta hurrengo 30 
egunetan eta, edozein kasutan, behin-betiko matrikulatu baino lehen.

610 Egintza Juridiko Dokumentatuak. Kreditu Erakundeek negoziatutako 
ordainagiri eta ordaindukoak.
Kreditu erakundeek egutegiko hilabete bakoitza amaitu eta hurrengo 
egutegiko 25 eguneko epean aurreko hilabetean bildutako kopuruen 
aitorpena aurkeztu beharko dute eta Foru Diruzaintzak adierazitako 
kontuetan zenbatekoa sartu beharko dute.

60A Egintza Juridiko Dokumentatuak. Notaritzako eta administrazioko 
dokumentuak.
Bai sarrera bai aurkezpena zerga sortu eta egutegiko hurrengo 30 
eguneko epean egin beharko da; orokorrean egintza edo kontratu 
kargatua jasotzen duen dokumentuaren data bera izaten du.

60S Aitorpena eta likidazioa. Sozietateen eragiketak. 
Bai sarrera bai aurkezpena zerga sortu eta egutegiko hurrengo 30 
eguneko epean egin beharko da; orokorrean egintza kargatua jasotzen 
duen dokumentuaren data bera izaten du.

60T Aitorpena eta likidazioa. Ondareen eskualdatzea.
Bai sarrera bai aurkezpena zerga sortu eta egutegiko hurrengo 30 
eguneko epean egin beharko da; orokorrean egintza edo kontratu 
kargatua jasotzen duen dokumentuaren data bera izaten du.

620 Aitorpena eta likidazioa. Erabilitako ibilgailuen erosketa eta 
salmenta.
Bai sarrera bai aurkezpena ibilgailua lortu eta egutegiko hurrengo 30 
eguneko epean egin beharko da.

670 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Oinordetza.
Pertsona hiltzen denetik edo epaileak pertsona hil dela adierazten 
duenetik hurrengo sei hilabeteko epean aurkeztuko da, eta behar 
izanez gero, Bankuetan, Aurrezki Kutxetan edo Kreditu Kooperatibetan 
diru sarrera egin eta gero. Zerga Erregelamenduaren 27.3 artikuluaren 
arabera, mugapenen ondorioz ondasun edo eskubideak lortzea 
ezinezkoa bada, aipatutako epeak mugapen horiek desagertzen diren 
egunetik aurrera zenbatuko dira.

671 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Dohaintzak.
Egintza edo kontratua gauzatu eta hurrengo egunetik aurrerako hogeita 
hamar laneguneko epea izango da, eta behar izanez gero, Bankuetan, 
Aurrezki Kutxetan edo Kreditu Kooperatibetan diru sarrera egin eta 
gero. Zerga Erregelamenduaren 27.3 artikuluaren arabera, mugapenen 
ondorioz ondasun edo eskubideak lortzea ezinezkoa bada, aipatutako 
epeak mugapen horiek desagertzen diren egunetik aurrera zenbatuko 
dira.

672 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. Bizitza-aseguruak.
Pertsona hiltzen denetik edo epaileak pertsona hil dela adierazten 
duenetik hurrengo sei hilabeteko epean aurkeztuko da, eta behar 
izanez gero, Bankuetan, Aurrezki Kutxetan edo Kreditu Kooperatibetan 
diru sarrera egin eta gero. Zerga Erregelamenduaren 27.3 artikuluaren 
arabera, mugapenen ondorioz ondasun edo eskubideak lortzea 
ezinezkoa bada, aipatutako epeak mugapen horiek desagertzen diren 
egunetik aurrera zenbatuko dira.

714 Ondarearen gaineko zerga
Urteko adierazpena-zuriketa, azken eguna Ekainak 25. 
Urteko adierazpena-zuriketa, azken eguna Ekainak 25.

840 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: jardueren aitorpena.
Altako aitorpenak jarduera hasi aurreko lehen hamar eguneko epean 
aurkeztuko dira. Aldaketen eta bajaren aitorpenak jarduera aldatu edo 
utzi zenetik hilabete bateko epean aurkeztuko dira.

841 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: jarduera zeiharka eragiten 
duen lokalaren aitorpena.
Altako aitorpenak jarduera hasi aurreko lehen hamar eguneko epean 
aurkeztuko dira.
Aldaketen eta bajaren aitorpenak jarduera aldatu edo utzi zenetik 
hilabete bateko epean aurkeztuko dira.


