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Hernani, 2021eko martxoaren 4a 
 
ZERGA-ARLOA Aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea (ABEEE) – Aitorpen-
obligazioa    

 
ABEEEren baten pean egon diren langile askok 2020ko PFEZaren aitorpena aurkeztu 
beharko dute. 
EAEn, oro har, 20.000 eurotik beherako lan-errenta jaso eta enpresa bakar batentzat 
lan egiten duten langileek ez dute PFEZaren aitorpena aurkezteko betebeharrik. Hala 
eta guztiz ere, 2020an ABEEEren baten pean egon eta SEPEren errentak jaso zituztenen 
kasuan, baliteke aurkezpena aurkeztu behar izatea. 
 

 Zehazki, hala izango da guztira 14.000 eurotik gorako ordainsariak eta SEPEtik 
2.000 eurotik gora jaso zutenen kasuan. 

 Aitorpena aurkezteko obligazioak ez dakar PFEZ altuagoa ordaintzerik. 
Gertatzen dena zera da: bi ordaintzaile egon direnez, langile horiek ordaintzaile 
bakarra egon izan balitz baino atxikipen txikiagoak izan dituzte guztira. Hortaz, 
aitorpena eginez gero, diferentziak berdindu egingo dira, eta ordaintzaile 
bakarra egon izan balitz ordainduko luketena ordainduko dute azkenean. 

  
COVID-19 FINANTZAKETA: Elkargiren eta ICOren epeak luzatzea   

Joan den ostiraletik eska daiteke Elkargik COVID-19a dela-eta abala emandako 
maileguen epea eta/edo gabezia luzatzea.  

Eusko Jaurlaritzaren aldi berean, iragarri dute beste 500 milioi euro erabiliko direla 
enpresak eta autonomoak finantzatzeko. Hobekuntzen artean, 2 urteraino luzatu da  
karentzia aldia, eta 8 urteraino, epea luzatzekoa. 

Bestalde, ICOk COVID-19aren harira eskainitako abalen lerroan, azaroaren 17ko 
enpresa-kaudimena sustatzeko neurri urgenteei buruzko 34/2020 Errege Dekretu 
Legeak berariaz jasotzen du eragiketa abaldunen epea eta karentzia 2020ko azaroaren 
18ra arte luzatzeko aukera, baina, hala ere, prozedura ez da batere zehatza, eta orain 
arte ez da eskaerarik egin. Orain, aurkez daitezke baldintzak hobetzeko eskaerak. 

8 urterainoko epearekin eta 2 urteko karentziarekin ICOk abala emandako finantzaketa 
berriak eskatzeko aukera 2021eko ekainaren 1era luzatu da. 

LAN-ARLOA – LAN-IKUSKARITZA: BERDINTASUN-KANPAINAK   
 
Gizonen eta emakumeen arteko soldata-berdintasuna 



Urriaren 13ko gizonen eta emakumeen arteko soldata-berdintasunari buruzko 
902/2020 Errege Dekretuaren bidez, bertan behera utzi nahi da Espainiako soldata-
arrakala, soldata-erregistroaren bitartez.  
 
Apirilaren 14tik aurrera, enpresa guztiek, handiek zein txikiek, soldata-erregistroa 
izan beharko dute, eta erregistro horretako informazioa langile guztien eskura jarri. 
 
Soldata-gardentasunaren printzipioaren helburua gizon eta emakumeen arteko 
diskriminazioak identifikatzea da, batik bat lan bera egiten duten kasuetan. 
Horretarako, diskriminazioa erraz eta azkar hautemateko zenbait mekanismo sortu 
dira: 

 SOLDATA-ERREGISTROA: 
 SOLDATEN AUDITORETZA, ETA LANPOSTUAK BALIOESTEKO SISTEMA ENPRESAN 

ETA HITZARMEN KOLEKTIBOAN 

Soldata-erregistroa enpresa bateko langile guztien soldatak biltzen dituen dokumentu 
bat da. Datuak sexuka zehaztu behar dira, batezbesteko aritmetiko batean eta 
mediana batean oinarrituta. 
 
Soldatari buruzko informazioa honela xehatu behar da: 

 Oinarrizko soldata 
 Soldata-osagarriak 
 Soldataz kanpoko hartzekoak 

Laburpena: Enpresariak batez besteko soldaten erregistroa egin beharko du, baita 
soldata-osagarriena (ordu estrak, guardiak, etab.) eta soldataz kanpo hartzekoena ere 
(kilometroak, dietak, etab.), lanpostu beretako edo balio berekoetako datuak sexuka 
xehatuta. 

 50 langiletik 101era arteko enpresetan, 2022ko martxoara 7ra artekoa izango 
da epea. 

 
 

Gogorarazten dizuegu Brintzako Departamentu Juridikoan kalitatezko zerbitzua 
emango dizuegula arlo hauetan: diru-erreklamazioak, ordaindu gabekoak, 
saleroste- eta errentamendu-kontratuen arloko aholkularitza eta idazketa, 
herentzien tramitazioa, testamentuen arloko azterketa eta aholkularitza 
pertsonalizatua, erretiroak eta ezgaitasunak, eta abar. 

 


