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Hernani, 2022ko uztailaren 7a 
 
ZERGA-ARLOA – ZERGA-BETEBEHARRAK   

 
Gogorarazten dizuegu uztailaren 26an aurkeztu behar direla 2022ko 2. hiruhilekoari 
dagozkion likidazio hauek: balio erantsiaren gaineko zerga (300 eredua), 
errentamenduen atxikipena (115 eredua) eta profesionalen atxikipena (110 eredua).  
 
Bestalde, 2022ko uztailaren 26an amaituko da 2021eko ekitaldiko sozietate-zerga 
aurkezteko epea (200 eredua), eta, uztailaren 30ean, 2021eko ekitaldiko urteko 
kontuak aurkeztekoa. 
 
Horrenbestez, eskertuko genuke lehenbailehen bidaltzea beharrezko dokumentazio 
guztia, inprimakiak betetzeko. 
 
ARLO JURIDIKOA – OHIKO ETXEBIZITZAREN KPI ERRENTA EGUNERATZEKO 
LUZAPENA   

Martxoaren 29an, Espainiako Gobernuak ezohiko epemuga bat onartu zuen alokairuko 
etxebizitzen errenta eguneratzeari dagokionez. Alokairuko kontratu gehien-gehienek 
KPIa hartzen dute erreferentzia gisa, eta, prezioen gorakada ezohikoa dela eta 
(% 7,6koa izan zen 2022ko otsailean), urteko gehieneko % 2ko egoera ezarri zitzaien 
2022ko ekainaren 30a baino lehenago urte bat betetzen duten kontratuei. 

Orain, inflazioa hain handia izanik (maiatzean, % 8,7), Espainiako Gobernuak urte 
amaierara arte luzatu du epemuga hori, 6/2022 Errege Lege Dekretuaren bidez, 
zeinak aldi baterako eta modu ezohiko batean epemuga bat ezartzen baitu etxebizitza-
alokairuen errenta eguneratzeko; alegia, 2022ko abenduaren 31 baino lehen urte bat 
betetzen dutenek gehienez ere % 2ko igoera izango dute errenta eguneratzean, 
ekainaren 25eko 11/2022 Errege Lege Dekretua betez, zeinak 2022ko martxoaren 29ko 
6/2022 Errege Lege Dekretua aldatzen baitu. 

Negozio-lokalen errentamendu-kontratuei ez zaie aplikatuko errenta eguneratzeko 
epemuga hori. 

 

LAN-ARLOA – BERDINTASUN-PLANAK ETA LAN-JAZARPENERAKO PROTOKOLOA   

 
Zer da berdintasun-plan bat? 



Berdintasun-plan bat enpresa baten egoeraren diagnostikoa egin ondoren 
hartzen diren neurrien multzoa da. Neurri horien helburua emakume eta gizonen 
artean tratu- eta aukera-berdintasuna lortzea eta enpresako sexu-diskriminazioa 
ezabatzea da. 

2021ean adierazi genizuen bezala, 2021eko apirilaren 14az geroztik, 50 langiletik 
beherako enpresek nahitaez izan behar dute ordainsarien erregistro bat eta 
berdintasun-protokolo bat, eta Lan Ikuskaritzak eta Gizarte Segurantzak gomendatzen 
dute enpresa guztiek berdintasun-plan bat ezartzea. 
 

Zer da lan-jazarpenerako protokolo bat? 

Lan-jazarpena ezaugarri psikosozialeko lan-arrisku bat da, lanetik eratorritako 
kaltetzat har daitezkeen osasun-ondorioak dakartzana. Enpresaren betebeharra da lan-
jazarpena prebenitzea, eta, horretarako, jardute-prozedurak ezarri, ebaluazio 
espezifikoen bidez ebaluatu, eta ondorioak minimizatu behar ditu. 

Ildo horretan, enpresa guztiek lan-jazarpenerako protokolo bat izan behar dute, 
jazarpenik gabeko lan-giroa bermatzeko beharrezkoak diren jarraibide guztiak ezar 
ditzaten. 

 
Lan-jazarpena prebenitzeko protokolorik ez izateak legea urratzea dakar, eta 

zigorrak ekar ditzake. Horregatik, gomendatzen dizuegu gaiari buruzko aholkularitza 
eskatzea lan-arriskuen prebentziorako aholkulariari. 

 
 
 

Gogoan izan: ekainaren 27tik irailaren 8ra bitartean, gure udako ordutegia 
09:00etatik 15:00etara izango da, astelehenetik ostiralera. 

 
 


