Zergei buruzko
informazioa zein
izapide motatarako
eskatuko den

Zerbitzua

Zerga betebeharrak egunean izatea
Kontratazio Publikoa

JEZ

Araudi espezifikoa

9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa (71.1.d art.)
Ez dago. Agiri Orokorretan edo Partikularretan zehaztu behar da

2/2005 Foru Araua,
martxoaren 8koa,
GLHko zergei
buruzkoa. Zehazten
du: interesdunaren
baimena behar den
edo ez zerga datua
lortzeko

Datua lagatzeko
habilitazioa (EB)
2016/679
Erregelamendua,
Datuak Babesteari
buruzkoa (6.c/6.e
art.)

34.i art.

LEGEA*

92.1.l art.
(aurretiko baimena)

KONTSENTIMENDUA

POR LEY*

Zerga betebeharrak egunean izatea

Ley 38/3002 General de Subvenciones (art.13.e)
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del THG (art.12.2)

Art. 34.i

JEZ
Helbide Fiskala
Errenta maila (PFEZ)
Ondasun Higiezinak
Kontu-maila
Ondare-maila

Oinarri arautzaileetan, deialdiko oinarrietan eta formularioan zehaztuko
da datu horiek kontsultatu eta interesdunari jakinaraziko zaizkiola.
Eskatutako datuaren beharra berrikusiko da.
Eskaera NISAEn egiten denean, dagokion administrazio-prozedura
izapidetzeko zerga-informazioaren beharra zehazten duen arau zehatza
adierazi behar da.

92.1.d art.

Bestelakoak:
baimenak, lizentziak
eta homologazioak

Zerga betebeharrak egunean izatea
JEZ
Helbide Fiskala
Errenta maila (PFEZ)
Ondasun Higiezinak
Kontu-maila
Ondare-maila

Araudiak zehaztuko du aipatutako prozeduran kontsulta egin nahi den
zerbitzuaren datuak justifikatu edo egiaztatu behar diren baldintza gisa.
Berariazko adostasuna eskatuko da.
Eskaera NISAEn egiten denean, dagokion administrazio-prozedura
izapidetzeko zerga-informazioaren beharra zehazten duen arau zehatza
adierazi behar da.

92.1.l art.
(aurretiko baimena)

KONTSENTIMENDUA

Zerga-betebeharrak
betetzearekin lotutako
prozedurak: dirubilketa, enbargoak,
etab.

Zerga betebeharrak egunean izatea
JEZ
Helbide Fiskala
Errenta maila (PFEZ)
Ondasun Higiezinak
Kontu-maila
Ondare-maila

Labur-labur azalduko da zein prozedura zehatzetarako eskatuko den
informazioa.
Prozedura arautzen duten arauak eta eskumena administrazio-organoari
esleitzen diotenak zehaztuko dira.

92.1.b art.

LEGEA

Laguntzak, bekak,
diru-laguntzak eta
prestazio
ekonomikoak

OPOSIZIORIK EZ **

* Foru-ogasunen irizpidea zerbitzu hori legez eman daitekeela da. Hala ere, Ministerioak uste du "Oposiziorik Ez" dela, eta, beraz, "Oposiziorik Ez" habilitazioarekin onartuko dira eskaerak.
** Foru Ogasunen irizpidea da laguntzen kasuan datuak lagatzeko 2/2005 Arau Foralaren 92.artikuluko d) letra erabiltzea (interesdunen baimenik gabe). Baina Ministerioak uste du “baimena” behar dela (Zerga Legearen
95.1.l). Beraz kontsentimendu habilitazioarekin ere onartuko dira.

GAI OROKORRAK
Inprimakietan, paperezkoetan zein elektronikoetan, EZ DA ESKATUKO herritarrek
Elkarreragingarritasun-zerbitzuetan eskatzen dituzten ziurtagiriak eta zerga-agiriak aurkezteko
beharra.

Datuak minimizatzea:
Zerga-datuak isilpekoak dira, eta datu egokiak besterik ez dira eskatuko, prozeduraren helburu
zehatzetarako beharrezkoak direnak bakarrik.

Kasu guztietan, beharrezko datuak kontsultatuko direla jakinarazi beharko zaio beti
herritarrari, dagokion araudian jasotzen den bezala, eta oposizioa egikaritzeko eskubidea non
erabil dezakeen ere jakinarazi beharko zaio. Zergadatuak eskuratzeko baimena behar bada,
berariazko baimena eskatuko da.
ADIBIDEA

ADIBIDEA

Eskabidea eta dokumentazioa

Nolanahi ere, XX/XX erakundeak beharrezkotzat jotzen duen informaz io osagarri/f iskal
guztia eskatu ahal izango du , aurkeztutako eskabideak behar bezala ulertu eta ebaluatu
ahal izateko.

Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira onuraduna dela egiaztatzeko:
Egoera ekonomikoa egiaztatzen duten agiriak: bankuziurtagiriak, pentsioen
ordainagiriak, Gipuzkoako eta Estatuko Ogasunaren ondasunen ziurtagiriak, nomina,
langabezia-prestazioa etab.
Eskaera

8. artikulua. Kalteberatasun ekonomikoko egoera.

Eskatzailea onuraduna den ala ez zehazteko soilik, Udalaren (…)/Sailaren (…) gizarte
zerbitzuek Gipuzkoako Foru Ogasunak eskaintzen dituen zerbitzu elkarreragileetan
kontsulta eta egiaztapen hauek egingo dituzte:

1. 7.artikuluan aipatzen den kalteberatasun ekonomikoko egoera zehazteko, eskatzaile
onuradunaren edo, hala badagokio, bizikidetza-unitatearen gaitasun ekonomikoa hartuko
da kontuan.






Gipuzkoako Foru Ogasuna – Errenta maila (PFEZ)
Gipuzkoako Foru Ogasuna – Ondare maila
Gipuzkoako Foru Ogasuna – Ondasun Higiezinak
Gipuzkoako Foru Ogasuna – Kontu maila

Zure datu pertsonalak kontsultatu behar ez direla iritziz gero, datu horiek aurkezteaz
gain, justifikatu beharko duzu aurka egitearen arrazoia. Eskubide hori egikaritu
dezakezu, hala nola datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo mugatzeko
eskubidea.
Arduradunarengana zuzendu beharko zara, http://.... Helbidean emandako formularioen
bidez.

2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa (92.1/92.2 art.)
39/2015 Legea, Administrazio Prozedura Erkidearena (28.2 artikulua)
Datuak babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamendua (5.1.c art.)

2. Baldintza hori betetzen dela ulertuko da, baldin eta onuradun indibidualaren edo biz
ikidetza-unitateko kide guz tien urteko diru-sarrera eta errenta konputagarrien hi leko
batez bestekoa , 18. artikuluan ezarritakoaren arabera, gutxienez 10etan txikiagoa bada.
3. Ez da baldintza hori betetzen denik ulertuko banakako onuraduna ondare baten
titularra denean, errege lege-dekretu honen 18. artikuluan jasotako irizpideen arabera,
eta ondare horren balorea onuradun indibidual batentzat gutxieneko bizisarrerak
bermatutako errenta zenbatekoaren halako hiru edo gehiago denean. Bizikidetzaunitateen kasuan...…
Kontsultatu daitezkeen zerbitzu elkarreragi leak:
Errenta maila (PFEZ)
Ondare Maila
Ondasun Higiezinak
Kontu Maila

