
 
 

Informazio-zirkularra: 2020/09 
 

Hernani, 2020ko irailaren 7a 
 
 
 
BRINTZAREN BULEGOAREN ORDUTEGIA   

 
Gogorarazten dizuegu irailaren 14tik aurrera 09:00etatik 18:00etara irekiko dugula 
gure bulegoa astelehenetik ostegunera, ordutegi jarraituarekin, eta, ostiraletan, 
09:00etatik 15:00etara. 
 

COVIDaren osasun-krisialdia dela eta, gurekin egin beharreko kontsultak eta 
izapideak telefonoz edo postontziaren edo posta elektronikoaren bitartez 
bideratuko ditugu, hau da, bisitak saihestuko ditugu ahal den guztietan. Gure 
bulegora etortzeko, eskatu hitzordua aldez aurretik, eta ekarri maskara eta 
boligrafoa. 

 
AUTONOMOAK   

 
ERRETIRORA BEGIRAKO KOTIZAZIOA:  
Brintzak gogorarazten dizue 47 urtetik gorako langile autonomoentzat badirela 
kotizazio-oinarria aukeratzeko baldintza berezi batzuk: 
 

- Kotizazio-oinarria 2.052 eurokoa eta hortik gorakoa bazen 2018ko abenduan, 
kotizazio-oinarria 944,40 eta 4.070,10 euroren artekoa izango da. 

- Kotizazio-oinarria 2.052 eurotik beherakoa bada, salbu eta kotizazio altuagoa 
aukeratu bazen 2019ko ekainaren 30a baino lehen, 944,40 euroko oinarri 
minimoaren eta 2.077,80 euroko oinarri maximoaren artean aukeratuko da. 

 
48 urte edo hortik gora izanez gero, 2019ko kotizazio-oinarri minimoa 1.018 eurotik 
2.077 eurora bitartekoa izango da. 
 
50 urteak baino lehenago Gizarte Segurantzaren edozein erregimenetan 5 urte edo 
gehiago kotizatu dutenentzat: 
 

- Azken kotizazio-oinarria hileko 2.052 eurokoa edo hortik beherakoa izanez 
gero, hileko 944,40 eurotik hileko 2.077,80 eurora bitartekoa izango da 
oinarria. 

- Aldiz, azken kotizazio-oinarria 2.052 eurotik gorakoa izanez gero, oinarria 
nahitaez izango da hileko 944,40 euroren eta % 7 areagotutako zenbatekoaren 
artekoa, gehienezko kopurua kotizazio-oinarri maximoa izanik. 



KOTIZAZIO-OINARRIA ALDATZEKO AUKERA: 

Langile autonomoek lau aldiz aldatu ahalko dute kotizazio-oinarria urte natural 
bakoitzean. 

Oinarriak aldatzeko eskaerak aurkezteko epeak honako hauek dira: 

 Urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitartean, apirilaren 1etik aurrerako 
balioarekin. 

 Apirilaren 1etik ekainaren 30era bitartean, uztailaren 1etik aurrerako 
balioarekin. 

 Uztailaren 1etik irailaren 30era bitartean, urriaren 1etik aurrerako balioarekin. 
 Urriaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, hurrengo urteko urtarrilaren 1etik 

aurrerako balioarekin. 

SOZIETATE-ZERGA   
 
2020ko irailaren 1ean hasiko da 2019ko ekitaldiko sozietateen gaineko zergaren 
autolikidazioak aurkezteko epe berezia, sozietate hauentzat: mikroenpresak, ETEak, 
partzialki salbuetsitako entitateak, ondare-sozietateak eta 3/2004 FAra atxikitako 
entitateak.  
 
Autolikidazioak norberaren borondatez aurkezteko epea irailaren 25ean bukatuko da. 
 

 
Gogorarazten dizuegu Brintzaren Atal Juridikoan kalitatezko zerbitzua eskaintzen 
dizuegula gai hauen inguruan: 
 
-    kantitateak erreklamatzea,  
-    ordaindu gabekoak,  
-    saleroste- eta errentamendu-kontratuei buruzko aholkularitza eta kontratuak 
idazteko zerbitzua,  
-    herentziak izapidetzea,  
-    testamentuen azterketa eta aholkularitza pertsonala,  
-    erretiroak, ezgaiketak, etab. 
 

 


