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1.1. GIZARTE SEGURANTZA. SARRERA
Aginte publikoak gizarte-laguntza eta gizarte-prestazioak bermatzen dizkie biztanleei,
Gizarte Segurantzaren bidez, haien beharrizanak asetzeko. Estatutik, enpresaburuengandik eta
langileengandik jasotako diru laguntzaz baliatzen da horretarako Gizarte Segurantza.
Hona hemen hori guztia arautzen duen legea:
Gizarte Segurantzako Lege Orokorra: 1/1994ko ekainaren 20ko Errege Dekretu Legegilea.

1.2. GIZARTE SEGURANTZAREN APLIKAZIO-EREMUA
Gizarte Segurantzaren helburua herritar guztiei babesa bermatzea da, horren beharra duten
egoeretan (gaixotasuna, istripua, erretiroa, langabezia...)
Bi prestazio-mota ditu Gizarte Segurantzak:
y kotizaziopekoak
y kotizazio gabekoak
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Kotizaziopekoak
Normalean, estatu espainiarrean bizi eta lan egiten duten langileek eta horien senideek
izaten dute honelako prestazioak jasotzeko eskubidea.
Hona hemen langileen sailkapena:
y
y
y
y
y
y
y

Besteren konturako langileak
Langile autonomoak
Kooperatibetako bazkide-langileak
Funtzionarioak
Ikasleak
Egoera jakin batzuetan, estatu espainiarrean bizi ez diren espainolak
Espainian lan egiteko eta bizitzeko baimena duten atzerritarrak

Kotizazio gabekoak
Aurreko atalean sartzen ez diren eta estatu espainiarrean bizi diren langile espainolek edo
atzerritarrek daukate prestazio hauek jasotzeko eskubidea. Atzerritarrei dagokienez,
nazioarteko hitzarmen, akordio edo itunen arabera arautzen da eskubide hori. Kotizatzen ez
dutelako edo behar beste kotizatzen ez dutelako sartzen dira multzo honetan langile horiek.

1.3. GIZARTE SEGURANTZAKO ERREGIMENAK
1.3.1. ERREGIMEN OROKORRA
Besteren kontura lan egiten duten langileak –espainolak zein atzerritarrak, normalean estatu
espainiarrean lan egiten dutenak– sartzen dira erregimen honetan. Langile horiek ezin dira
beste erregimen batean sartuta egon.

1.3.2. ERREGIMEN BEREZIAK
Talde honetan egoteko, erregimen berezietako lanen batean aritu beharra dago. Honako
langile hauek sartzen dira multzo honetan:
y
y
y
y
y
y
y
y

Nekazariak
Itsas langileak
Langile autonomoak
Funtzionario publikoak
Etxeko langileak
Ikatz-meatzariak
Ikasleak (eskola-asegurua)
Beste talde batzuk (Lan eta Gizarte Ministerioak erabakitzen du zein talde)
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1.4. GIZARTE SEGURANTZAREN EGITURA
Gizarte Segurantzaren eskumena ministerio hauei dagokie:
y Osasun eta Kontsumo Ministerioari
y Lan eta Gizarte gaietarako Ministerioari
Dena dela, Gizarte Segurantzaren kudeaketa-zerbitzu bateratuen, kudeaketa-erakundeen,
erakunde autonomoen eta erakunde laguntzaileen bidez egiten da.

1.4.1. KUDEAKETA-ERAKUNDEAK
Gizarte Segurantza administratzea eta kudeatzea dute helburu.
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala (GSIN)
Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoak kudeatzeko ardura du erakunde honek; dena
den, autonomia-erkidegoek ere badituzte eskumenak arlo honetan. Honako hauek, besteak
beste:
y Kotizaziopeko prestazio ekonomikoen eskubideak kontrolatzea eta onartzea, Enpleguko
Institutu Nazionalekoak (EIN) eta Itsasoko Gizarte Institutukoak (IGI) izan ezik.
y Osasun-laguntza izateko eskubidea onartzea.
Osasuneko Institutu Nazionala (OIN)
Erakunde honen zeregina osasun-laguntzaren kudeaketa da (ospitaleak, gaixoei osasun-laguntza ematea...).
Migrazio eta Gizarte Zerbitzuetako Institutua (IMSERSO)
Erakunde hau adinekoentzako zerbitzuez, kotizaziopekoak ez diren erretiroez eta
baliaezintasun iraunkorren kudeaketaz arduratzen da. Era berean, beste zerbitzu hauek ere
kudeatzen ditu:
y Adinekoentzako eta elbarrituentzako aparteko zerbitzuak
y Migraziorako laguntza
y Errefuxiatuen gizarte-integrazioa
Itsasoko Gizarte Institutua (IGI)
Erakunde honen jarduera nagusia itsas langileei behar duten laguntza ematea da, baita
erregimen berezi honen kudeaketaz arduratzea ere. Eskumen hauek ditu, besteak beste:
y Itsas langileen prestazio-eskubideak onartzea, kudeatzea eta administratzea
y Enpresen inskripzioa, langileen afiliazioa, altak eta bajak
y Diruzaintza Orokorrari laguntzea, itsas sektoreko diru-bilketaz arduratuz
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1.4.2. ZERBITZU BATERATUAK
Gizarte Segurantzaren onuradunentzako zerbitzu hobeak eta kudeaketa eraginkorragoa
lortzeko, bi zerbitzu hauek daude:
Diruzaintza Orokorra eta Informatikaren Gerentzia.
Diruzaintza Orokorra
Baliabide ekonomikoen kudeaketa da erakunde honen jarduera nagusia. Eskumen hauek
ditu, besteak beste:
y Enpresen inskripzioa, langileen afiliazioa, altak eta bajak
y Kotizazioen kudeaketa eta kontrola, kuoten diru-bilketa, ordainketen atzerapena eta
zatikapena
y Gizarte Segurantzaren betebeharren ordainketak betearaztea
Informatikaren Gerentzia
Gizarte Segurantzaren sistema informatizatzea da erakunde honen helburua.

1.4.3. ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
Gizarte Segurantzari borondatezko nahiz ezinbesteko laguntza emateko beste erakunde
batzuk ere badaude:
y Laneko istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateak (ugazaben mutualitateak)
y Enpresak
Laneko istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateak (ugazaben mutualitateak)
Irabazi-asmorik gabeko eta borondatezko enpresa-elkarteak dira. Lan-istripurik edo lanbide-gaixotasunik gertatuz gero, beren gain hartzen dute ardura guztia.
Lan-istripuei eta lanbide-gaixotasunei aurre egiteko, enpresaburuek aukeratzen dute norekin
kontratatu poliza: mutualitateekin edo Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin.
Enpresak
Nahitaez edo borondatez eman diezaiokete laguntza enpresek Gizarte Segurantzari.
Nahitaezko laguntza
Batzuetan, prestazioen ordainketa aurreratu egiten diete enpresek langileei; enpresek,
gerora, Gizarte Segurantzatik eskuratzen dute aurreratutako laguntza.
Har dezagun, adibidez, langile baten baja: gaixotasun arrunta edo lanekoa ez den istripua
gertatzen bada, enpresaburuak ordaindu behar dio dagokiona; ondoren, laguntza hori erakunde
kudeatzailetik (GSIN) edo ugazaben mutualitatetik eskuratuko du enpresak.
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Borondatezko laguntza
Osasun-laguntzari dagokionez, enpresa batzuek zuzenean aseguratzen dituzte langileak.
Era berean, istripuetako (lanekoak zein bestelakoak), lanbide-gaixotasunetako edo gaixotasun
arruntetako prestazio ekonomikoen kudeaketaz enpresek arduratu behar dute.

1.4.4. ERAKUNDE AUTONOMOAK
Enpleguko Institutu Nazionala (EIN)
Erakunde autonomo honek berezko pertsonalitate juridikoa du. Honako eginkizunok ditu
EINek:
y Langabezia-prestazioak kudeatzea eta kontrolatzea
y Langabezia-prestazioak izateko eskubidea onartzea, berreskuratzea edo etetea
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala (LSHIN)
Erakunde autonomo administratibo honen funtzio nagusiak hauek dira: lan-istripu eta
lanbide-gaixotasun eta laneko arriskuak gutxitzeko jarduera tekniko-prebentiboak kudeatzea,
kontrolatzea eta horietaz aholkatzea.

1.5. GIZARTE SEGURANTZAKO KOTIZAZIOA
Gizarte Segurantza Sistemari ordaindu beharra daukaten gizon-emakumeek egiten duten
ordainketa da kotizazioa.
Kotizazioaren oinarrizko osagaiak hiru dira:
1. Kotizazio-oinarria
2. Kotizazio-motak (portzentajeak)
3. Kuota
1. Kotizazio-oinarria
Kotizazio-oinarria da langileak hilero lanaren ordainetan jasotzen duen guztia (berdin dio
zein formatan edo zergatik jasotzen duen). Hori da Gizarte Segurantzaren Erregimen
Orokorrerako eremuan dauden egoera eta kontingentzia guztiak estaltzeko kontuan hartzen
den kantitatea. Dena den, badaude oinarri horretan sartzen ez diren kontzeptu batzuk. Zein
diren jakiteko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 109. artikuluko 2. atalera jo behar da.
2. Kotizazio-motak (portzentajeak)
Kotizazio-oinarriari aplikatzen zaizkion portzentajeak dira kotizazio-motak (ikus, 1.1.
koadroa).
3. Kuota
Goian aipatutako portzentajeak kotizazio-oinarriari aplikatu ondoren lortzen den emaitza.
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Kotizatzeko betebeharra lan-harremana hasten denean sortzen da; bukatu, berriz, lan-kontratua eteten denean.
Enpresaburuek eta langileek daukate Gizarte Segurantzari kotizatzeko betebeharra.
Langileei dagozkien kenketak (langile-kuotak) egiten dituzte enpresaburuek soldata
ordaintzean.
Baliogabekoa da akordioa (kolektiboa nahiz bakarkakoa) enpresaburuari dagokion kuota
(osoa edo zati bat) langileak bere kontura ordaintzen badu. Era berean, baliogabekoa da
akordioa enpresaburuek langilearen kuota beren kargu hartzen badute.
Laneko istripu eta lanbide-gaixotasunetarako kuotak eta Soldatak Bermatzeko Fondoak
ordaintzea enpresaburuari dagokio oso-osorik.

1.5.1. KOTIZAZIO-KUOTEN DIRU-SARRERAK
Enpresaburuei dagokie beren eta langileen kuota Gizarte Segurantzan sartzearen ardura
nagusia. Horretarako, langile-kuota deskontatzen diete langileei, soldata ordaintzean. Horrela
egiten ez badute, enpresaburuen kargu dira kuota guztiak (ikus, 1.1. koadroa).

Kotizazio-motak
Portzentajeak
Kontzeptuak
-Kontingentzia arruntak......................

Enpresa
23,60

Langilea

Guztira

4,70

28,30

-Langabezia: .......................................
•

Orokorra ...............................

6

1,55

7,55

•

Aldi baterako kontratua,
lanaldi osoa. ..........................

6,70

1,60

8,30

•

Aldi baterako kontratua,
lanaldi partziala. ...................

7,70

1,60

9,30

•

Aldi baterako kontratua
(ABLE) .................................

7,70

1,60

9,30

-Soldatak Bermatzeko Fondoa............

0,40

-Lanbide Heziketa ...............................

0,60

-----0,10

0,40
0,70

-Aparteko orduak:...............................
•

Ezinbestekoak.......................

12

2

14

•

Bestelakoak...........................

23,60

4,70

28,30

-LI eta LGen prima-tarifak: 2.930/1979ko abenduaren 29ko Errege Dekretuan (1980ko
urtarrilaren 8ko EBO). Tarifak, % 10 gutxituta
1.1 koadroa
Araubidea:
Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra (GSLO). 1/1994ko Ekainaren 20ko Errege Dekretua
(29ko EBO).
Kuota: Kotizazio-oinarriari portzentajea ezarrita lortzen den emaitza da.
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Kuota
Kuota =

oinarria × portzentajea
100

1.6. GIZARTE SEGURANTZAREN PRESTAZIOAK
Gizarte Segurantzaren babesak prestazioak bermatzen dizkie horren aplikazio-eremuan
dauden langileei eta horien kargu dauden senideei.
Honako prestazio hauek eskaintzen ditu Gizarte Segurantzak:

1.6.1. OSASUN-LAGUNTZA
Babestutako pertsonen osasuna zaindu edo berreskuratzeko behar diren zerbitzu mediku
eta farmazeutikoen prestazioa ematea da osasun-laguntza, baita errekuperazio fisikorako
zerbitzuak eta protesi kirurgikoak edo aparatu ortopedikoak ematea ere. Beraz, hiru eratakoak
dira osasun-laguntzak:
y Zerbitzu medikua
y Zerbitzu farmazeutikoa
y Protesi kirurgikoak, ortopedikoak eta elbarrituentzako ibilgailuak

1.6.2. DIRU-LAGUNTZAK
Aldi Baterako Ezintasuna (ABE):
y Gaixotasun arruntak edo lanetik kanpoko istripuak (lanekoa ez den istripuak)
eragindakoa
y Lan-istripuen edo lanbide-gaixotasunen ondorioa
Baliaezintasuna
y Baliaezintasun iraunkorra
y Baliaezintasun gabeko lesio iraunkorra
Amatasuna
Erretiroa
Langabezia
Heriotza eta bizirik irautea
y Heriotzagatiko laguntza
y Alargun-pentsioa
19

y Umezurtzen pentsioa
y Familia-pentsioa
Familia-babesa
Seme-alabengatiko prestazioak

1.6.3. GIZARTE-LAGUNTZA
Hirugarren adinekoentzako laguntza, elbarrituen errehabilitazioa, prebentzio-laguntza, etab.

1.6.4.KOTIZAZIO GABEKO PRESTAZIOAK
Kotizazio gabeko prestazioak ere badaude: elbarritasunagatik, erretiroagatik eta seme-alabengatik ematen diren diru-laguntzak, besteak beste.

1.6.1.OSASUN-LAGUNTZA
Osasun-laguntza jasotzeko eskubidea honako hauek dute:
y Langileek, horien senar zein emazteek, seme-alabek eta senideek, baldin eta ordainpeko
lanik egiten ez badute
y Langabetuek
y Pentsiodunek
Botikak –Gizarte Segurantzaren erakundeetan ematen badira– doanekoak dira
pentsiodunentzat eta lan-istripu edo lanbide-gaixotasunagatik prestazioa jasotzen dutenentzat.
Gaixotasun kroniko eta jakinei dagokienez, sarritan behar izaten diren botiken (zerrenda
baten jasoak eta bereizgarri bat daramatenak) salneurriaren % 10 bakarrik ordaindu behar du
onuradunak, ezarritako halako kantitate bat gainditu gabe betiere.
Beste botika guztiei dagokienez, berriz, salneurriaren % 40 ordaindu behar du onuradunak.

1.6.2.DIRU-LAGUNTZAK
Aldi Baterako Ezintasuna (ABE)
Honako egoera hauei deitzen zaie ‘Aldi Baterako Ezintasuna’: laneko edo bestelako
gaixotasun edo istripu bategatik langilea aldi baterako lanik egin ezinik egoteari –Gizarte
Segurantzaren osasun-laguntza jasotzen duela–, edota langilea lanbide-gaixotasunagatik
behaketa-aldian egoteari, baldin eta aldi horretan bajan badago.
Ezintasunaren jatorria:
y Lanbide-gaixotasuna edo gaixotasun arrunta
y Lanbide-istripua edo bestelako istripua
y Lanbide-gaixotasunagatik behaketa-aldian (eta, aldi berean, bajan) egotea
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Diru-laguntzak jasotzeko eskubidea izateko baldintzak:
y Gizarte Segurantzan afiliatuta eta altan (edo altaren pareko egoeran) egotea
y Gaixotasun arrunta bada, gaixotasun hori izan aurreko bost urteetan 180 egun kotizatuta
izatea
y Ezintasunaren jatorria istripua –lanekoa edo bestelakoa– edo lanbide-gaixotasuna bada,
ez dago aldez aurretik kotizatu beharrik
Diru-laguntza jasotzeko epea
Diru-laguntza jaso ahal izateko eskubidearen iraupena hamabi hilabetekoa da. Dena den,
langilea sendatzeko itxaropena dagoen kasuetan, beste sei hilabete luzatzen da epe hori, hots,
hemezortzi hilabetera arte.
Epea bukatu ondoren langilea sendatu ez bada, baliaezintasun iraunkorrera pasatzen da.
Baliaezintasuna
Baliaezintasun iraunkorra
Tratamendua eta sendatze-agiria (alta) jaso eta gero murrizketa anatomiko edo funtzional
larriak dituen gaixoaren egoera da, baldin eta murrizketa horiek langilearen lanerako ahalmena
gutxitu edo erabat galarazten badute.
Baliaezintasun-mailak

Baliaezintasun iraunkorra

Baliaezintasun
partziala

Baliaezintasun
osoa

Erabateko
baliaezintasuna

Baliaezintasun
handia

Baliaezintasun iraunkorra honela sailkatzen da:
Baliaezintasun partziala (ohiko lanerako)
Bere ohiko lanerako % 33 baino gehiagoko errendimendu-murrizketa jasan duen langilearen
egoera da, langile hori laneko funtsezko (oinarrizko) lanak egiteko gai bada.
Baliaezintasun osoa (ohiko lanerako)
Bere ohiko lanak egiteko gai ez den langilearen egoera da, langile hori beste lan batzuk
egiteko gai bada ere.
Erabateko baliaezintasuna
Inongo lanbide edo ofiziotan jarduteko gai ez den langilearen egoera da.
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Baliaezintasuna handia
Inongo lanik egiteko gauza ez den eta bizitzako oinarrizko funtzioak (jan, edan, jantzi, ibili...)
bete ahal izateko beste pertsona baten menpe bizi behar duen langilearen egoera.
Baliaezintasun gabeko lesio iraunkorra
Behin betiko lesio, ebaketa eta deformazioak dira, lan-istripuek edo lanbide-gaixotasunek
sortuak, langileari baliaezintasun iraunkorrik eragiten ez diotenak baina haren gorputz osoan
murrizketak edo aldaketak sortu dituztenak (baremo batek zehazten ditu). Kalte-ordain
ekonomikoa jasotzeko eskubidea ematen diote lesioek horiek jasan dituenari. Behin kobratu
behar da kalte-ordaina, ezarritako baremoaren araberakoa betiere.
Amatasuna
Erditze, adopzio edo familia-harrerarengatik langileak hartzen duen atsedenaldi ordaindua
da. Lan-kontratua eten egiten da arrazoi horiengatik; ez, ordea, kotizatzeko betebeharra.
Iraupena
Hamasei asteko atsedenaldia dagokio umea izan duenari, haur bakarra jaio bada. Gehiago
jaioz gero, bigarrenetik aurrera jaiotako ume bakoitzeko bi aste luzatzen da atsedenaldia (ume
bat, hamasei aste; bi ume, hemezortzi aste; hiru ume, hogei aste...). Emakumeak nahi duen
bezala bana dezake atsedenaldi hori, baina erditu eta berehala hartu behar ditu sei aste, nahi
eta nahi ez. Umearen aitak eta amak etxetik kanpo lan egiten badute, amak sei asteko
atsedenaldia erditu ondoren hartu eta gero, gainerako amatasun-atsedenaldiaren zati bat
(etenik gabekoa) aitak har dezake, amarekin batera edo ondoren, lanera itzultzean amaren
osasuna arriskuan ez badago betiere.
Adopzioari eta harrera familiarrari dagokienez, hamasei astekoa da prestazioaren iraupena
(etenik gabea), umeak sei urtetik beherakoak badira. Erditze-kasuetan bezala, ume bat baino
gehiago adoptatu edo hartu bada, bi aste luzatzen da atsedenaldia bigarrenetik aurrerako ume
bakoitzeko.
Langileak aukeratu behar du noiz arte hartu atsedenaldia: administraziok erabakia hartu
duenetik (harrera familiarra) edo epaileak ebatsi ondoren (adopzioa).
Atsedenaldi ordaindu horiek hartzeko eskubidea izateko, honako baldintza hauek bete behar
ditu langileak:
Gizarte Segurantzara afiliatuta (altan edo altaren pareko egoeran) egotea. Langabezian
egonik kotizaziopeko prestazioa jasotzen duen langilea –adibidez– altaren pareko egoeran
dago.
Langileak amatasun-prestazioaren eskubidea izateko, gutxienez 180 egun kotizatuta izan
behar ditu erditze, adopzio edo harrera familiarraren data aurreko bost urteetan.
Ama erditu berriak behar den gutxieneko kotizazio-aldia betea ez badu, aitak jaso dezake
dagokion prestazioaren laguntza (behar den denbora kotizatu duelako), amaren nahitaezko sei
asteko aldia deskontatu ondoren betiere.
Amatasunaren prestazio ekonomikoa oinarri arautzailearen % 100 da. Eskubide horrek
atsedenaldiaren lehenengo egunetik du eragina.
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Erretiroa
Adina dela-eta lana uzten denean, erretiro-pentsioa kobratzeko eskubidea eskuratzen da.
Bizi artean kobratzen da pentsio hori. Erretiroa kobratu ahal izateko, behar-beharrezkoa da
baldintza hauek betetzea:
y Hirurogeita bost urte beteak izatea eta lan-jarduera uztea.
y Hamabost urte kotizatu izana eta horietatik bi, gutxienez, azken hamabost urteen
barrukoak izatea.
Erretiro-motak:
– Erabateko erretiroa
– Erretiro partziala
– Aldez aurretiko erretiroa
Langabezia
Lan egin nahi duten eta egin dezaketen gizon-emakumeek lanik aurkitzen ez badute (edo
zutena galdu badute), langabezian daude. Lan egiten dutenei lanaldia (eta, jakina, soldata)
heren bat murrizten bazaie, langile horiek ‘langabezia partzial’ izeneko egoeran daude.
Langabezia Babeserako Legeak honako sailkapena egiten du:
Kotizaziopeko maila (langabezia-prestazioa)
Lanaldia murriztuta dutenei edo langabezian daudenei prestazioak ematea da horren
helburua. Horretarako eskubidea izateko, gutxieneko epe batez kotizatuta eduki behar da aldez
aurretik babes horri (langabeziari) dagokion kuota.
Bete beharreko baldintzak:
y
y
y
y
y

Gizarte Segurantzara afiliaturik, altan edo altaren pareko egoeran egotea
Langabezian legez egotea
Langabezia-aldiaren aurreko sei urteetan hamabi hilabete kotizatuta edukitzea
Erretiro-adina betea ez izatea oraindik
Bateraezintasun-arrazoirik ez izatea

Sorospen-laguntza (langabeziako diru-laguntza)
Langabezia-prestazioaren luzapena da. Langabezian dauden eta LGS (Lanbide Arteko
Gutxieneko Soldata) baino diru sarrera handiagorik ez dutenei ematen zaie.
Heriotza eta bizirik irautea
Langilearen heriotza dela-eta hildakoaren senideei ordaintzen zaizkien prestazioak dira.
Hona hemen horien sailkapena:
y
y
y
y
y

Heriotzagatiko laguntza
Alarguntza-pentsioa
Umezurtzen pentsioa
Familia-pentsioa
Familiarentzako diru-laguntza
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y Lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak eragindako heriotzagatiko kalte-ordain bereziak
Heriotza-laguntza
Diru laguntza txiki bat da, ehorzketa-gastuak ordaintzeko ematen dena. Normalean,
senideren bat izaten da onuraduna (senarra edo emaztea, seme-alabak...).
Alarguntza-pentsioa
Bizirik gelditzen den ezkonlagunak duen biziarteko pentsioa da.
Alarguntza-pentsioa bateragarria da gainerako lan-errentekin, baina galdu egiten da
alarguna berriro ezkontzen bada, salbuespenak salbuespen.
Umezurtzen pentsioa
Hildakoaren hemezortzi urtetik beherako seme-alabak dira onuradunak, edo nagusiagoak,
elbarrituak badira.
Familia-pentsioa
Senar-emazte edo seme-alaba ez diren senitartekoak dira onuradunak –ilobak, anai-arrebak, gurasoak, aitona-amonak–. Onuradun izateko, baldintza hauek bete behar dira:
– Hildakoarekin eta horren kontura bizi izatea azken bi urteetan, gutxienez.
– Beste pentsio publikorik ez jasotzea.
– Bizibiderik ez izatea.
Familia-babesa
Seme-alabengatiko prestazioa
Hemezortzi urtetik beherako seme-alabak izateagatik (edo zaharragoak, % 65eko edo
gehiagoko elbarritasuna dutenak badira) kobratzen den diru-laguntza.
Hemezortzi urtetik beherako seme-alabengatiko laguntza jasotzeko, familiak ez du halako
kopuru batetik gorako diru-sarrerarik izan behar. Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak
ezartzen du urtero kopuru hori.
Seme-alaba elbarrituak dituzten familia guztiek daukate diru-laguntza hori jasotzeko
eskubidea, edozein delarik ere familiaren diru-sarreraren zenbatekoa.

1.6.3.GIZARTE-LAGUNTZA
Gizarte-laguntzaren helburua da hirugarren adinekoei laguntza ematea, elbarrituen
errehabilitazioa eta prebentzio-laguntza.

1.6.4.KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOA
Nahiz eta ez kotizatu, kasu jakin batzuetan (elbarritasunagatik, erretiroagatik eta seme-alabengatik) ematen diren diru-laguntzak.
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Ariketak
1.

Zein da Gizarte Segurantza arautzen duen Lege Orokorra?

2.

Zein dira Gizarte Segurantzaren diru-sarrerak?

3.

Zein da Gizarte Segurantzaren helburu nagusia?

4.

Zein dira Gizarte Segurantzaren prestazio-motak?

5.

Zer da kotizazio gabeko modalitatea?

6.

Zein dira Gizarte Segurantzaren erregimenak?

7.

Azaldu Gizarte Segurantzaren egitura.

8.

Zein dira Diruzaintza Orokorraren eskumenak?

9.

Zein dira Gizarte Segurantzaren erakunde laguntzaileak?

10. Zein dira Enpleguko Institutu Nazionalaren (EIN) eginkizun nagusiak?
11. Zein dira Gizarte Segurantzaren kotizazioaren oinarrizko elementuak?
12. Zein da kotizazio-kuotaren formula
13. Zer prestazio eskaintzen ditu Gizarte Segurantzak? (Aipatu bakarrik)
14. Azaldu behin-behineko baliaezintasunaren eragileak, baita horri dagokion prestazioa
kobratzeko baldintzak ere.
15. Aipatu baliaezintasun iraunkorraren mailak.
16. Azaldu zer den baliaezintasun gabeko lesio iraunkorra.
17. Zer da erretiroa?
18. Zenbat erretiro-mota daude? Azaldu bakoitzaren ezaugarriak.
19. Azaldu langabeziaren kontzeptua.
20. Zer da asistentzia-laguntza (langabeziako diru-laguntza).
21. Zer baldintza bete behar dira amatasun-prestazioa jasotzeko eskubidea izateko?
22. Zer baldintza bete behar dute seme-alaba elbarrituak dituzten familiek prestazioa
jasotzeko? Eta hemezortzi urtetik beherako seme-alabak dituzten familiek?
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Test-erako galderak
1.- Gizarte Segurantzaren prestazioak: zenbat modalitate daude?
1.1. Hiru modalitate: kotizaziopekoak, kotizazio-gabekoak eta laguntzaileak
1.2. Bi modalitate: kontributiboak eta ez kontributiboak.
1.3. Lau modalitate: dokoak, ordaintzekoak, laguntzaileak eta apartekoak.
2.- Gizarte Segurantzaren helburu nagusia hau da:
2.1. Langileei eta horien senideei laguntza ematea, beharra duten egoeretan.
2.2. Herritarren laguntza jasotzea.
2.3. Beharra duten egoeretan, herritarrekin biltzea eta elkarrizketak izatea.
3.- Gizarte Segurantzaren erregimenak hauek dira:
3.1. Erregimen ofiziala eta ez-ofiziala.
3.2. Erregimen orokorra eta ofiziala.
3.3. Erregimen orokorra eta bereziak.
4.- Zein erregimenetan kokatuko zenituzke langile hauek?
4.1. Ikasleak
4.2. Etxeko langileak
4.3. Nekazariak
4.4. Funtzionarioak
4.5. Janari-denda bateko langileak
5.- Kudeaketa-erakundeak hauek dira:
5.1. Informatika Gerentziaren erakundea
5.2. Gizarte eta Lan Ministerioa eta Osasun eta Kontsumo Ministerioa
5.3. GSren Institutu Nazionala, Osasuneko Institutu Nazionala eta Zerbitzu Sozialetarako
Institutua
6.- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren helburu nagusia da:
6.1. Baliabide ekonomikoen kudeaketa
6.2. Itsas langileei prestazio-eskubideek onartzea
6.3. Gizarte Segurantzaren sistema informatizatzea
7.- Zein kasutan daude behartuta enpresak Gizarte Segurantzari laguntza ematera?
7.1. Laneko istripuetan eta lanbide-gaixotasunetan
7.2. Gaixotasun arruntetan eta lanekoak ez diren istripuetan
7.3. Kasu guztietan
8.- Enpleguko Institutu Nazionala (EIN) erakunde autonomoa da
8.1. Bai
8.2. Ez
9.- Gizarte Segurantzaren kotizazioaren oinarrizko elementuak hauek dira:
9.1. Soldata gordina, portzentajea eta kuota
9.2. Soldata garbia, portzentajea eta kuota
9.3. Kotizazio-oinarria
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10.- Baliaezintasun orokorra honela sailkatzen da:
10.1. Baliaezintasun arina eta baliaezintasun larria
10.2. Baliaezintasun funtzionala, baliaezintasun arina eta baliaezintasun larria
10.3. Baliaezintasun partziala, osoa, erabatekoa eta handia
11.- Erretiroaren prestazioa lortzeko:
11.1. Hirurogei urte beteta izatea
11.2. Hirurogeita bost urte beteta izatea
11.3. Berrogeita bost urte beteta izatea
12.- Zenbat urtez kotizatu behar da erretiro-pentsioa jasotzeko eskubidea izateko?
12.1. Hamabi
12.2. Hamabost
12.3. Hemezortzi
13.- Zenbat urte bete arte luzatzen da zurztasun-pentsioa kobratzeko eskubidea seme-alabek
lanik ez badute?
13.1. Hogei urte arte
13.2. Hogeita lau urte arte
13.3. Hogeita bi urte arte
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Gizarte
Segurantzaren
eremuko agiriak

2.1. Enpresa erregistratzea
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Enpresa erregistratzeko eman beharreko urratsak
Enpresa erregistratzeko aurkeztu beharreko agiriak
Kotizazio-kontuaren kodea
Datu-aldaketa eta enpresaren jarduera etetea

2.2. Langileen afiliazioa eta alta
2.2.1. Afiliatzeko erak
2.2.2. Alta-eskaera

2.3. Langileen bajak eta datu-aldaketak
2.4. Langile autonomoak
2.4.1. Langile autonomoen afiliazioa, alta eta baja

2.5. Lantegi bat irekitzeko
2.6. Lan-liburuak
2.6.1. Bisita-liburua
2.6.2. Matrikula-liburua

2.7. Enpresako agirien kontserbazioa
Galderak
Ariketa orokorrak (egina)
Ariketa orokorrak (egiteko)
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2.1. ENPRESA ERREGISTRATZEA
Enpresaburuak (pertsona físiko edo juridikoa, publikoa zein pribatua izan) bere kargu
langileak baldin baditu, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean erregistratu behar du
enpresa jarduerari ekin aurretik.
Inskribatze bakarra egin behar da Espainia osorako. Enpresak lanean diharduen arteko
balioa du izen-emateak. Enpresa erregistratzeko, bere helbideko Gizarte Segurantzaren
Lurraldeko Diruzaintza Orokorrera, Gizarte Segurantzak Lurraldeetan dituen administrazio eta
agentzietara edo lantegia dagoen herrikora jo behar du enpresaburuak.
Behar bezala beteta aurkeztu behar dira enpresa erregistratzeko eskari ofiziala eta
kotizazio-kontu nagusiaren irekitze-agiri ofiziala.

2.1.1. ENPRESA ERREGISTRATZEKO EMAN BEHAR DIREN
URRATSAK
Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Orokorrean erregistratu behar da enpresa.
Kotizazio-kontu nagusiaren kodea ezarri behar zaio enpresari. Enpresaburuak honakoa adierazi
behar du izena emateko eskari horretan: Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala edo
mutualitateren bat aukeratzen duen lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen ondorioak
estaltzeko. Enpresaren jarduera eten edo horretan aldaketarik eginez gero, Gizarte
Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Orokorrari jakinarazi behar zaio.
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2.1.2. ENPRESA ERREGISTRATZEKO AURKEZTU BEHARREKO
AGIRIAK
Inskripzio-agiria, behar den bezala betea (TA.6)
Enpresaburua pertsona fisikoa baldin bada, NANa (nortasun-agiria) aurkeztu behar du.
Pertsona juridikoa baldin bada, elkarte-eraketaren idatzia eta legezko ordezkariaren NANa.
Identifikazio fiskalerako zenbakia (IFZ).
Lan-istripuen poliza, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalarekin edo lan-istripuetarako
mutualitateren batekin hitzartua.
Ekonomia-jarduerari dagozkion zergen alta-egiaztagiria.

2.1.3. KOTIZAZIO-KONTUAREN KODEA
Enpresa erregistratu ondoren, hiru ataletan banatutako hamar zenbakiko kotizazio-kontuaren kodea ezartzen dio Gizarte Segurantzak enpresa horri.
Lehenengo atalean:
Bigarren atalean:
Hirugarren atalean:

Lurraldeari dagokion zenbakia (bi digitu).
Enpresaren zenbakia (sei digitu; behar izanez gero, ezkerraldetik zeroz
betetzen da).
Kontrolerako kode bi.

Adibidez:
Lurralde-kodea
48

2.1.4. DATU-ALDAKETA
ETETEA

Enpresaren zenbakia
000056

ETA

Kontrol-kodea
12

ENPRESAREN

JARDUERA

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari jakinarazi behar dio enpresaburuak enpresan
izandako aldaketa oro. Sei egun naturalekoa da horretarako epea, gertaera izan denetik
zenbatzen hasita. Lan-istripuetarako eta lanbide-gaixotasunetarako kontrataturik duen
erakundea aldatu nahi bada, berriz, hamar egun naturalekoa da epea.
Bestalde, enpresak sei egun naturaleko epea du jardueraren etetea jakinarazteko. Agiri
ofizialarekin batera (TA.7), langileen bajak ere aurkeztu behar ditu.

2.2. LANGILEEN AFILIAZIOA ETA ALTA
Afiliatu aurretik egin beharrekoa
y Herritar orok egin behar du –nahitaez– Gizarte Segurantzako zenbaki-eskaera, afiliatu
edo alta eman aurretik.
y Gizarte Segurantzako txartel batean agertu behar dute zenbaki horrek eta izen-abizenek.

32

Gizarte Segurantza

y Gizarte Segurantzako zenbakia (GSZ) afiliazio-zenbaki bihurtzen da (AZ) pertsona hori
lanean lehenengoz hasten denean.
Enpresaburuek nahitaez inskribatu
kontratatzen dituzten langile guztiak.

behar

dituzte

Gizarte

Segurantzaren

sisteman

Ezinbestekoa eta behin bakarrik egin beharrekoa da langileak Gizarte Segurantzara
afiliatzea, hau da, bizi osorako balio du afiliazioak, tartean bajarik, altarik eta datu-aldaketarik
ere izan arren.
Langilea lanean hasi aurretik afiliatu behar da Gizarte Segurantzara. Agiri ofizialean egin
behar da afiliazioa (TA.1 edo TA1/1), Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Ofizialean
edo enpresa dagoen lurraldeko administrazioan.

2.2.1 AFILIATZEKO ERAK
Enpresek derrigorrean afiliatu behar dituzte beren langileak. Horrela egin ezean ere, badago
horretarako hainbat bide:
Enpresak bere langileak afiliatu
Kontratatzen dituzten langileen afiliazio-eskaria egin behar dute enpresek, lehendik afiliatuta
ez badaude behintzat. Hori da lanean hasi aurretik eman beharreko lehen pausoa, lantegiari
dagokion lurraldeko Diruzaintza Orokorrean egin beharrekoa. Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Orokorrak agiri bat egin behar du langilearen afiliazio-zenbakiarekin.
Onuradun bakoitzari txartel bat ematen zaio, bere datu eta zenbakiarekin.
Langilea afiliatzen denean
Enpresaburuak bere langileak afiliatzen ez baditu, langileak eurak –zuzenean– afilia
daitezke, Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Ordezkaritzan.
Ofiziozko afiliazioa
Lan-ikuskaritzak egiten du, langileen afiliazioa egin gabe dagoela konturatuz gero.
Frogagiria
Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Orokorrak Gizarte Segurantzako txartel bat
eman behar dio afiliatuari. Afiliazio-zenbakiak eta langilearen datuek agertu behar dute
txartelean. Behin betiko da zenbakia.
Afiliatuaren txartelak babesten duen onuradun bakoitzak –senarrak edo emazteak, seme
edo alaba bakoitzak– txartel indibiduala izan behar du.
Eraginak
Afiliazio-eskaerak langileak lanean hasten diren egunetik du eragina.
Afiliazioa bakarra da Gizarte Segurantzako erregimen guztietarako.
Afiliazioa bizi osorako da.
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2.2.2. ALTA-ESKAERA
Langileak lanean hasi aurretik, Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Orokorrean
afiliazio-eskaera egin behar du enpresaburuak. Horrek egin ezean, langileak berak egin
dezake. Bestela, Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Orokorrak ofiziokoa egin behar
du.
Enpresaburuak TA.2/S eskaera-agiri ofiziala bete behar du. Horretarako, hainbat bide har
ditzake: Gizarte Segurantzako bulegoetan aurkeztea, agiria faxez bidaltzea langilearen
NANarekin batera, posta elektronikoz egitea...
Enpresaburuak agiri ofiziala ez badauka bidali beharreko datuak:
Langilearenak:
y
y
y
y

Izen-abizenak
NANaren zenbakia.
Gizarte Segurantzako zenbakia (GSZ).
Lan-prestazioaren hasieraren data eta ordua, zehaztuta.

Enpresaburuarenak:
y Izen-abizenak
y Helbidea
y Gizarte Segurantzako kotizazio-kontuaren kodea.
Alta-eskaerek enpresaburuaren eta langilearen sinadurak izan behar dituzte.
Eragina:
Langilea lanean hasten den egunetik du eragina alta-eskaerak.
Gizarte Segurantzak afiliazio-zenbaki bat ezartzen dio langile bakoitzari. Zenbaki horrek
hamaika digitu ditu: lehenengo biak langilea afiliatzen den lurraldekoak dira; hurrengo zazpiak,
afiliaziokoak deritzenak, azken biak, kontrolekoak.
Adibidea:
Lurralde-kodea
48

Inskripzio-zenbakia
7654321

Kontrol-kodea
89

Langileek lan-harreman berri bat hasten duten bakoitzean, enpresaburuak horien alta-eskaera egin behar du. Alta-frogagiriak lau urtez –gutxienik– gorde behar ditu enpresak.

2.3. LANGILEEN BAJAK ETA DATU-ALDAKETAK
Enpresaburua izango da Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Orokorrean
langileen datuen edozein aldaketa edo baja jakinaraziko duena; horrela egiten ez badu,
langileak berak egin dezake edo, bestela, ofiziokoa, Gizarte Segurantzak.
Enpresaburuak TA. 2/S agiria aurkeztu behar du, berak sinatua.
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Sei egun naturaleko epea du horretarako enpresaburuak, aldaketa edo baja izan den
egunetik zenbatzen hasita. Epez kanpo aurkezten diren bajei dagokienez, kotizatzen jarraitu
behar da, harik eta Gizarte Segurantzak horren berri jaso arte.
Lan-harremana
enpresaburuak.

bukatzen

den

bakoitzean,

langilearen

baja

aurkeztu

behar

du

Lau urtez –gutxienik– gorde behar ditu enpresak bajaren eta datu-aldaketaren agiriak.

2.4. LANGILE AUTONOMOAK
Honako honi deitzen zaio langile autonomo: hemezortzi urtetik gorakoa izanik, bere kabuz
–lan-kontraturik gabe, normalean– eta irabaziak lortzeko asmoarekin jarduera ekonomikoren
batean lan egiten duenari, nahiz eta bere kargua eta lan-kontratua direla medio beste langile
batzuk izan bere agindutara. Normalean, kide bakarreko enpresak eta ondasun-erkidegoak
sartzen dira autonomoen erregimenean. Kooperatibetako langileek, berriz, aukeran izaten dute
sartzea edo ez sartzea.

2.4.1. LANGILE AUTONOMOEN AFILIAZIOA, ALTA ETA BAJA
Afiliazioa egin eta alta emateko epea hau da: hogeita hamar egun, jarduera ekonomikoa
hasten den egunetik zenbatuta. Langile autonomoak berak egin behar du izapide hori Gizarte
Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Orokorrean.
Agiri hauek aurkeztu behar ditu:
y
y
y
y
y

Ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ).
Eskatzailearen NANaren fotokopia.
Profesionalek: Elkargo Ofizialeko ziurtagiria.
Kooperatibek: Kooperatiben Erregistro Orokorraren ziurtagiria.
Nekazari autonomoek: Nekazaritza Ganberaren ziurtagiria.

Langile autonomoari Gizarte Segurantzak ezarriko dion kotizazio-kontuaren zenbakia, lehen
beronek izan duen Gizarte Segurantzaren zenbaki bera izango da. Baja eskatzeko epea
aipatutako jarduera ekonomikoa eteten denetik sei egunekoa da.

2.5. LANTEGI BAT IREKITZEKO
Lantegi berri bat irekitzen duenean, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioko Lurralde
Ordezkaritzari jakinarazi behar dio enpresaburuak. Hogeita hamar eguneko epea du
horretarako enpresaburuak, lantegia irekitzen den egunetik zenbatzen hasita. Agiri hauek
aurkeztu behar dira:
y Enpresaren datuak
y Lantegiaren datuak
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y Langileen datuak
y Enpresaren jarduera garrantzitsuena

2.6. LAN-LIBURUAK
Enpresaburuak beharrezko urrats guztiak egin ondoren –Gizarte Segurantzaren Lurraldeko
Diruzaintza Orokorrean enpresa erregistratzea (inskripzioa), enpresa ireki duela jakinaraztea,
langileak afiliatzea eta alta ematea– lan-ikuskaritzaren bisita-liburua jaso behar du, behar
denean bidezko oharrak egiteko.

2.6.1. BISITA-LIBURUA
Lantegi bakoitzak bere bisita-liburua izan behar du, lan-ikuskariek dagozkien izapideak egin
ditzaten. Liburu horren lehenengo orria Lurraldeko Lan Ikuskaritzaren buruak bete behar du.
Gainerako orriei, berriz, zigilua jarri behar zaie.
Lan-ikuskariek bigarren edo hortik aurrerako bisita-liburuei onespena emateko, aurreko
liburua erakutsi behar die haiei enpresaburuak. Aurreko liburua galdu edo apurtuz gero,
enpresaren arduradun nagusiak ziurtagiri baten bidez egiaztatu behar ditu gertaera horren
arrazoiak, eta frogak –baldin baditu– aurkeztu.
Lau urtez gorde behar du bisita-liburua enpresaburuak, azken diligentzia-datatik zenbatzen
hasita. Liburu hori ez edukitzeak, lan-ikuskariei ez erakusteak edo nahitaezko epean ez
gordetzeak zehapena ekar lezake.

2.6.2. MATRIKULA-LIBURUA
Lan eta Gizarte-Gaietarako Ministerioko Lurraldeko Ordezkaritzak langileen matrikula-liburua
eman behar die enpresaburuei. Liburu horrek erraztu egiten dio lan-ikuskariari egin beharreko
egiaztapenak egitea.
Erregistroa (inskripzioa)
Lantegi guztiek eduki behar dute matrikula-liburua. Hor inskribatu behar dira enpresako
langile guztiak. Lan-harremana hastean, langilearen datu hauek jarri behar dira liburuan:
y
y
y
y
y
y

Izen-abizenak
Jaiotza-data eta -herria
Afiliazio-zenbakia
Kotizazio-tarifa
Enpresan alta emandako data
Matrikula-zenbakia

Inskripzio-datuekin bat datorrela adierazteko, liburuan –dagokion tokian– sinatu behar du
langileak.
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Datu-aldaketak
Lanbide-kategorian aldaketarik egiten bada, beste inskripzio bat egin behar da. Langileak
lehen zeukan matrikula-zenbakia eta berria idatzi behar dira hor. Aldaketak egiten direnean ere
sinatu egin behar du liburua langileak
Bajak
Bajak ere jarri behar dira liburu horretan. Bajaren data, inskripzioarena eta azken
aldaketarena idatzi behar dira.
2002ko urtarrilaz geroztik ez da nahitaezkoa liburu hori edukitzea; beraz, ez edukitzeak ez
dakar zigorrik. Dena dela, langileen datu guztiak txukun eta ongi ordenatuta eduki behar ditu
beti enpresak.

2.7. ENPRESAKO AGIRIEN KONTSERBAZIOA
Lau urtez gorde behar dituzte enpresek agiri hauek:
y Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen ondorioak estaltzeko inskripzio-agiriak.
y Langileen afiliazio-agiriak.
y Alten, bajen eta datu-aldaketen agiriak.
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Galderak
1.

Zein dira enpresa erregistratzeko egin beharreko urratsak?

2.

Eta aurkeztu beharreko agiriak?

3.

Zenbat atal ditu kotizazio-kontuaren kodeak?

4.

Non, noiz eta nori egin behar dio enpresak inskripzioa?

5.

Enpresak jarduera eteten badu, zer agiri aurkeztu behar du? Ezer besterik?

6.

Noiz eta nork afiliatu behar ditu langileak?

7.

Zer agiri bete behar da langileak afiliatzeko?

8.

Azaldu afiliatzeko erak

9.

Noiz eta nork eskatu behar du langileen alta?

10. Zer agiri bete behar da alta eskatzeko?
11. Zenbat digitu ditu afiliazio-zenbakiak (AZ)?
12. Zenbat urtez gorde behar dituzte baja-agiriak enpresaburuek?
13. Langile autonomoak: definizioa
14. Zein dira lan-liburuak?
15. Azaldu zer den matrikula-liburua
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Ariketa orokorrak (egina)
1.

Enpresaren erregistroa (inskripzioa) Gizarte Segurantzaren sisteman
200_(e)ko azaroan, Begietarako eta Bistarako Optika, S.A. (BEGIBISTA) enpresak lanari
ekin nahi dio. Horretarako, hauxe du lehenbiziko urratsa: enpresa Gizarte Segurantzan
inskribatzea.
Hona hemen zer datu behar dituen:
y Enpresa:
Begietarako eta Bistarako Optika, S.A.
y Anagrama:
BEGIBISTA, S.A.
y Helbidea:
Gran Via, 73
48001 Bilbo
y Jarduera nagusia:
betaurrekoak, ukipen-lenteak eta beste produktu optiko
batzuen salmenta.
y Hasiera:
200_(e)ko azaroaren 17an.
y Merkataritza-erregistroan inskribatua: Bilboko merkataritza-erregistroan, 4. tomoan,
1. liburuan, 2. orrian, 1. atalean, 150. orrialdean.
y Lan-istripuen (LI) eta lanbide-gaixotasunen (LG) ondorioak estaltzeko erakundea:
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala.
y Hitzarmen kolektiboa:
merkataritzakoa.
y Enpresa-arduradun legala: Jokin Egia Olabe.
y NAN:
11.111.111 X
y Agiriaren data:
200_(e)ko azaroaren 6a.
y IFZ:
A 48124652
Egin beharrekoa:
1. Goian ageri diren datuekin TA.6 agiria bete.
Emaitza
1. Ikus 2.0 irudia.
Gizarte Segurantzak, Begibista, S.A. inskribatu ondoren, kotizazio-kontuaren kodea ezarri
dio. Hona hemen zenbakia:
Lurralde-kodea
Inskripzio-zenbakia
Kontrol-kodea
48
000001
00
Aurrerantzean, goian aipatutako kotizazio-kontuaren kodea izango du identifikatzaile
enpresak (lanean diharduen bitartean) Gizarte Segurantzaren sisteman.

2.

Langileen afiliazioa eta alta Gizarte Segurantzan
200_(e)ko azaroaren 6an, BEGIBISTA, S.A.k (Gran Vía 73, Bilbo) langile hauen alta
jakinarazi dio Gizarte Segurantzari:

Gurasoen
izenak

Langilearen
abizenak eta
izena

NAN

Jaioteguna
eta jaioterria

Helbidea

Lanbide-kategoria

Kotizazio-taldea

Miren eta Jose

Urkidi Otaola,
Jon

11.122.121 H

65-11-05
Lekeitio

Artolaba, 4
Bilbo

Administraria

5

Jon eta Amaia

Garramiola
Muguruza,
Edurne

11.122.122 B

60-10-09
Gernika

Kanpillo, 6
Durango

Optikoa

2
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2.0 irudia
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Lehenbiziko lana dute aipatu langileek.
1. Bete itzazu beharrezko agiriak (TA.1 eta TA.2)
2. Noiz eta non egin behar dira afiliazioak eta altak?
Emaitza:
1. Ikus 2.1 eta 2.2 irudiak
2. Langileek lanean hasi baino lehen, Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza
Orokorrean.
Langile horiek afiliatu gabe daude, aldez aurretik inoiz lanik ez dutelako izan; beraz,
TA.1 agiria bete behar da langile bakoitzeko. Gizarte Segurantzak biziarteko zenbakia
jarriko die eta, nahiz eta baja eman enpresa horretan, zenbaki hori izango dute betiko.
Erabilitako agiriak: Afiliaziorako, TA.1; alta, baja edo datu-aldaketetarako, TA.2.
3.

Enpresaren datu-aldaketa
200_(e)ko otsailaren 20an, merkataritza-lantegia beste kale batera aldatu du Begibistak.
Hau da helbide berria:
Egia kalea, 24, behea. 48002, Bilbo
Enpresa-arduradun legala: Jokin Egia Olabe. NANa: 11.111.111 X
1. Bete ezazu behar den agiria, Gizarte Segurantzari bidaltzeko
Emaitza:
1. Enpresen datu-aldaketetarako TA.7 agiria erabili behar da.
2. Ikus 2.3 irudia.

4.

Langile autonomoen inskripzioa Gizarte Segurantzan
Langilearen datuak:
Izena: Julen Lasa Agirre
Helbidea: Tronperri, 4, Durango
NAN: 11.111.112 N
Afiliazio-zenbakia: 48/0000001/01
Enpresaren datuak:
Izena: Goxua, gozoki-denda
Helbidea: Lorea, 14. Durango.
Jarduera nagusia: Gozokien salmenta.
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2.1 irudia
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2.1 irudia
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2.2 irudia
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2.2 irudia
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2.3 irudia
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Beste datu batzuk:
– Gizarte Segurantzaren langile
berezian inskribatuko da.

autonomoen

erregimen

– Kuota-ordainketa egiteko, langile autonomoak aukeratu
duena gutxieneko oinarria da.
– Erregimen
bereziko
estaldura aukeratu du.
Data:

behin-behineko

ezintasunerako

– 200_(e) urriaren 1ean

1. Bete ezazu Gizarte Segurantzari jakinarazteko behar duen agiria.
2. Galderak:
2.1. Zer epe du Gizarte Segurantzan inskribatzeko?
2.2. Zer agiri aurkeztu behar ditu?
2.3. Zer agiri bete behar du?
2.4. Afiliatu beharra dauka langile horrek?
Emaitza:
1. Ikus 2.4. irudia
2. Galderen erantzunak:
2.1. Hogeita hamar egunekoa da epea, jarduera nagusia hasten denetik zenbatuta.
2.2. Aurkeztu behar diren agiriak:
2.2.1. NANaren fotokopia.
2.2.2. Ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ)
2.3. TA.0521/A
2.4. Langile horrek ez dauka afiliatu beharrik, lehendik afiliatuta dagoelako. Beraz, alta-agiria bete behar du.
5.

Matrikula-liburua
Bigarren ariketan aipatutako langileak matrikula-liburuan erregistratu behar dira.
Horretarako, kontuan hartu behar dira beheko koadroko datuak eta 2. ariketan ageri
direnak.
Edurne Garramiola Muguruzak baja eskatu du, bere borondatez, 200_(e)ko otsailaren
22an.
Jon Urkidi Otaolak lanbide-kategoria aldatu du 200_(e)ko martxoaren 12an; 4. taldera
pasatu da
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2.4 irudia
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Koadroa:

Abizenak
Urkidi Otaola
Garramiola Muguruza

Izena

Sexua

Egoera zibila

Afiliazio-zk.

Jon

G

E.G.

48/0000004/00

Edurne

E

E.G.

48/0000003/01

1. Erregistra itzazu langile horiek matrikula-liburuan, goiko datuen arabera.
Ebazpena
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50

11

11

03

06

06

12

2.5 irudia

Hilabetea

Eguna

200__

200__

200__

Urtea

Lanbide-kategorian edo
enpresan alta emandako
data

2

4

Titulu gabeko
laguntzailea

5

Optikaria

Administraria

Lanbide-kategoria

Kotizazio-taldea
Langilearen sinadura

Matrikula-liburua

22

12
02

03
200__

200__

Bajaren data
lanbide-kategorian
edo enpresan

01

Borondatezko baja

4. kotizazio-taldera
pasatu da

Oharrak

Orri-zenbakia________

Aurreko
matrikularen
zenbakia

Orri-zenbakia______

Otaola

Muguruza

(aldaketa)
Urkidi

(baja)
Garramiola

Urkidi

01

02

22

Jon

Edurne

Jon

Izena

Gizonezkoa

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Sexua

E.G.

E.G.

E.G.

Egoera
zibila

05

09

05

Eguna

2.5 irudia (bis) (02.ren eta 22.ren artean beste langile batzuk daudela suposatzen dugu)

Otaola

Bigarren
abizena

Lehenengo
abizena

Matrikula-zenbakia

11

10

11

Hila

Jaioteguna

Matrikula-liburua

1965

1960

1965

Urtea

Lekeitio

Gernika

Lekeitio

Jaioterria

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Lurraldea

48/0000004/00

48/0000003/01

48/0000004/00

Afiliazio-zenbakia
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Ariketa orokorrak (egiteko)
1.

Enpresaren inskripzioa Gizarte Segurantzan
200_(ko) abenduan, Bizi eta Moduz janari-denda enpresak (BIZIMODU) bere jarduerari
ekin nahi dio. Horretarako, ikasgai honetan ikusi den legez, lehenengo urratsetik abiatu
behar du, hau da, enpresa Gizarte Segurantzan inskribatzetik.
Honako datu hauek behar dira horretarako:
Enpresa:
Bizi eta Moduz janari-denda, S.L.
Anagrama edo merkataritza-izena: BIZIMODU, S.L.
Helbidea:
Ageda, 15
48300 Gernika
Jarduera nagusia:
Janarien salmenta
Hasiera:
200_(e)ko abenduaren 13an
Merkataritza-erregistroan insribatuta: Bilboko merkataritza-erregistroan, 5. tomoan, 2.
liburuan, 3. orrian, 2. atalean, 160. orrialdean.
Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen (LI/LG) ondorioak estaliko dituen erakundea:
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala.
Hitzarmen kolektiboa:
merkataritzakoa.
Enpresa-arduraduna:
Elentxu Goitiz Bernedo.
NAN:
11.111.112 X
Agiriaren data:

200_(e)ko abenduaren 2a.

Egitekoa:
1. Goian ageri diren datuekin, bete ezazu TA.6 agiria.
Gizarte Segurantzak, BIZIMODU. S.L. inskribatu ondoren, kotizazio-kontuaren kodea
ezarri dio. Hona hemen zenbakia:
Lurralde-kodea
48

Inskripzio-zenbakia
000002

Kontrol-kodea
00

Aurrerantzean, goian aipatutako kotizazio-kontuaren kodea izango du identifikatzaile
enpresak (lanean diharduen bitartean) Gizarte Segurantzaren sisteman.
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2.

Langileen afiliazioa eta alta Gizarte Segurantzan
200_(e)ko abenduaren 3an, Gernikako BIZIMODU, S.L.-k langile hauen datuak bidaliko
dizkio Gizarte Segurantzari, erakunde honetan alta emateko.

Gurasoen
izenak

Langilearen
abizenak eta
izena

NAN

Jaioteguna
eta
jaioterria

Miren eta
Mikel

Egurrola
Odiaga,
Guillermo

11.122.122H

65-10-28

Markel eta
Cecilia

Telleria Lasa,
Antolin

11.122.123
B

60-11-09

11.122.124A

60-10-11

11.122.125G

60-05-20

Mitxel eta
Iñake
Joakin eta
Maite

Iparragirre
Urreisti,
Nekane
Garzia
Bengoetxea,
Josetxu

Helbidea
Erdiko
kalea, 2
Gernika
Kale
nagusia, 14
Gernika
Goiko
kalea, 11
Gernika
Errenteri
kalea, 8
Gernika

Lanbide-kategoria

Kotizazio-taldea

Banatzailea

10
10

Kutxazaina

Kutxazaina

10

Administraritza-laguntzailea

7

Ariketa egiteko kontuan hartu beharreko datuak:
– Azkena aipatutako langileak (Josetxuk) lehenbiziko lana da.
– Bete itzazu beharrezko agiriak (TA.1 eta TA.2)
– Noiz, non eta nork egin behar ditu afiliazioak eta altak?
3.

Enpresaren datu-aldaketa
200_(e)ko martxoaren 20an BIZIMODU S.L.-k beste kale batera aldatu du denda. Helbide
berria hau da:
y Txorraburu, 14
y 48300 Gernika-Lumo
– Bete ezazu behar den agiria, Gizarte Segurantzari bidaltzeko.

4.

Langile autonomoen inskripzioa Gizarte Segurantzan
Langilearen datuak:
Izen-abizenak:
Helbidea:

Endika Eiguren Urresti
Arranegi, 16
48280 Lekeitio
Afiliazio-zenbakia: 48/0000011/01
Enpresaren datuak:
Izena:
Helbidea:

EGURROLA, S.L.
Narea, 6
48280 Lekeitio
Jarduera nagusia: Egurrezko altzarien salmenta eta konponketak
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Beste datu batzuk:
 Gizarte Segurantzaren langile autonomoen erregimen berezian inskribatuko da.
 Kuota-ordainketa egiteko, oinarri minimoa hautatu du langile autonomoak
 Erregimen bereziko behin-behineko ezintasunerako estaldura aukeratu du.

Ariketa egiteko kontuan hartu beharreko datuak hauek izanik,
 Bete ezazu Gizarte Segurantzari jakinarazteko behar den agiria.
 Galderak:

y
y
y
y
5.

Zer epe du Gizarte Segurantzan inskribatzeko?
Zer agiri aurkeztu behar ditu?
Zer agiri bete behar du?
Afiliatu beharra dauka langile horrek?

Matrikula-liburua
2. ariketako langileak matrikula-liburuan erregistratu behar dira. Horretarako, beheko
koadroko datuak eta 2.ekoak izan behar dira kontuan.
 Guilllermo Ispizua Odiagak 200_(e)ko apirilaren 14an baja eskatu du, bere borondatez.
 Nekane Iparragirre Urreistik lanbide-kategoria aldatu eta 7. taldera pasatu da.

Abizenak

Izena

Sexua

Egoera zibila

Egurrola Odiaga
Telleria Lasa
Iparragirre Urreisti
Garzia Bengoetxea

Guillermo
Antolin
Nekane
Josetxu

Gizonezkoa
Gizonezkoa
Emakumea
Gizonezkoa

Ezkongabea
Ezkondua
Ezkondua
Ezkongabea

Afiliazio-zk.
48/0000005/01
48/0000006/02
48/0000007/03
48-------/---

y Erregistra itzazu langile horiek matrikula-liburuan, goian ageri diren datuen arabera.
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Soldata, soldataren
ordainagiria eta
gizarte-aseguruak

3

3.1. Soldata
3.2. Lanbide arteko Gutxieneko Soldata
3.3. Soldatak bermatzeko fondoa
3.4. Soldataren ordainagiria
3.5. Soldataren ordainagirien kontserbazioa
3.6. Soldataren ordainagiriaren eredua
3.7. Soldataren ordainagiriaren ereduen azalpenak
3.8. Soldata-ordainagiriaren atalak
3.8.1. Goiburukoa
3.8.2. Gorputza
3.8.3. Kotizazioaren eta PFEZaren oinarriak

3.9. Kotizazio-buletinak
3.9.1. Langileen banakako zerrenda: TC-2
3.9.2. Kotizazio-buletina: TC-1
3.9.3. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa

3.10. TC-2 eredua
3.10.1. Langileen banakako zerrenda: TC-2 ereduaren argibideak

3.11. TC-1 eredua
3.11.1. Kotizazio-buletina: TC-1 ereduaren argibideak

3.12. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
3.12.1. Kotizazio-buletina: TC-2 laburtuaren, TC-1en barrukoaren buletinaren
ereduaren argibideak
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Galderak
Ariketa praktikoak
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3.1. SOLDATA
Hona zer dioen Langileen Estatutuaren 26. artikuluak soldatari buruz:
Dirutan nahiz jenerotan langileek guztira jasotzen duten balio ekonomikoa da soldata.
Besteren kontura lan egiten dutenek, eskainitako lanbide-prestazioen eta lan-zerbitzuen truke
jasotzen dute soldata. Berdín dio ordaintzeko era zein den: lanaldia eta lanalditzat hartzen diren
atsedenaldiak hartu behar dira aintzat ordainketa egiteko. Langileak jenerotan jasotzen duen
soldataren proportzioak ez du izan behar guztizko soldataren % 30etik gorakoa.
Bi atal nagusi ditu soldatak:
Oinarrizko soldata eta soldata-gehigarriak.
Oinarrizko soldata
Lanbide-kategoria bakoitzari aplikatzen zaion ordainsariaren zatia, bestelako soldata-gehigarri guztiak kontuan hartzen ez dituena.
Soldata-gehigarriak
Oinarrizko soldatan kontuan hartu ez direnak dira soldata-gehigarriak. Horiek, normalean,
hitzarmen kolektiboan agertzen dira, edo, bestela, enpresarekin –banan-banan– hitzartzen dira.
Soldata-gehigarri ezagunenak honako hauek dira:
y Norberari dagozkionak
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y Lanpostuari dagozkionak
y Lan-kalitateari edo lan-kantitateari dagozkienak
Enpresak hitzarmen kolektiborik ez badu, enpresaren eta langileen ordezkarien artean
erabaki behar dute oinarrizko soldata zein izango den. Langileen ordezkaririk ez badago,
kontratua egitean erabaki behar dute alde bien artean. Nolanahi dela ere, sekula ez du izan
behar oinarrizko soldatak Lanbide arteko Gutxieneko Soldata baino txikiagoa.
Enpresaburuak lan bera betetzen dutenei ordainsari bera ordaindu beharko die,
sexuarengatik, arrazarengatik edo kulturarengatik inolako bereizkeriarik egin gabe.

3.2. LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA
Definizioa: Lanbide arteko Gutxieneko Soldata da gobernuak urtero lanbide eta kategoria
guztientzat ezartzen duen gutxieneko soldata. Debekatuta dago langileari hori baino gutxiago
ordaintzea.
Definizioak dioen legez, gobernuak erabakitzen du –urtero– zenbatekoa izan behar duen
Lanbide arteko Gutxieneko Soldatak. Langileak, berriz, zenbateko hori jaso behar du
–gutxienez– lanaren truke, edozein dituelarik ere maila profesionala eta jarduera-sektorea.
Lanbide arteko Gutxieneko Soldata ezin da bahitu.

3.3. SOLDATAK BERMATZEKO FONDOA
Lan eta Gizarte gaietarako Ministerioko erakunde autonomoa da Soldatak Bermatzeko
Fondoa. Horren helburu nagusia da langileei ordaindu gabe uzten zaizkien diru-kopuruak
bermatzea, portzentaje bat bederen. Ordaindu gabe geratzen den diru-kopuru hori kalte-ordaina
da, ordaindu gabeko soldatengatik, lan-harremanak eteteagatik edo lanetik kanporatua
izateagatik eman beharrekoa.
Soldata Bermatzeko Fondoa enpresaburuen ekarpenek finantzatzen dute oso-osorik.
Ekarpen horiek langileen kotizazio-oinarri bati (lanbide-kontingentzien kotizazio-oinarriari)
portzentaje bat ezarrita kalkulatzen dira.

3.4. SOLDATAREN ORDAINAGIRIA
Soldataren ordainagiria: langileak dagozkion ordainsariak jaso dituela frogatzeko agiria.
Lanaren ordainsariak hilean, hamabostean edo astean behin ordaintzen dira, enpresen
ohituren arabera.
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Enpresaburuak soldataren ordainagiria eman behar dio langileari. Ordainagiri horretan
agertu behar dute soldatari dagozkion gorabehera guztiek: diru-sarrerak, kenketak eta
langilearen soldata garbia, besteak beste.
Soldataren ordainagiriak Lan eta Gizarte gaietarako Ministerioak onartutako ereduaren
araberakoa izan behar du. Dena den, hitzarmen kolektiboan edo, horrelakorik ez badago,
enpresaren eta langileen ordezkarien artean aukeratutako beste eredu bat ere erabil daiteke,
oinarrizko atalak (diru-sarrerak eta kenketak) argi eta langileek ulertzeko moduan agertzen
badira betiere.
Soldataren ordainagiria langileak sinatu behar du, baita hark adierazten duen kantitatea jaso
duela ziurtatu ere. Hala ere, hori egiteak ez du esan nahi langilea ados dagoenik ordainagiriak
dioenarekin.

3.5. SOLDATAREN ORDAINAGIRIEN
KONTSERBAZIOA
Soldataren ordainagiriak eta Gizarte Segurantzako kotizazio-buletin guztiak lau urtez
–gutxienik– gorde behar ditu enpresaburuak, behar bezala klasifikaturik, Lan eta Gizarte
gaietarako Ministerioko Ikuskaritzak behar diren frogaketak egin ditzan.
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3.6. SOLDATAREN ORDAINAGIRIAREN EREDUA
Enpresa

Langilea

Helbidea (1)

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea
Kitapenaldia..............ko.....................en................tik.................en............ra..Egunak (2)

I. Sortzapenak
1. Soldatari dagozkion hartzekoak (3)
Oinarrizko soldata (4) .................................................................................... _____________
Soldataren osagarriak
Pizgarriak........................................................................................................ _____________
________________ ........................................................................................ _____________
________________ ........................................................................................ _____________
Aparteko orduak (5) ...................................................................................... _____________
Aparteko ordainsariak (6) .............................................................................. _____________
Jenerotan ordaindutako soldata (7) ................................................................ _____________
2. Soldata ez diren ordainsariak (8)
Kalte-ordainak (9)
_________________ ...................................................................................... _____________
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak (10)
_________________ ...................................................................................... _____________
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak (11)
_________________ ...................................................................................... _____________
Soldata ez diren beste ordainsari batzuk (12)
_________________ ...................................................................................... _____________
A sortzapenak, guztira .............................................................................................................. _____________
II. Kenketak
1. Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak ........................... _____________ ........................... _____________
Langabezia.............................................. _____________ ........................... _____________
Lanbide Heziketa.................................... _____________ ........................... _____________
Aparteko orduak
Ezinbestekoak ............................. _____________ ........................... _____________
Bestelakoak................................. _____________ ........................... _____________
Ekarpenak, guztira (13)....................................................................... _____________
2. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (14)__ .................................... _____________
3. Aurrerakinak................................................................................................... _____________
4. Jenerotan kobratutako produktuen balioa....................................................... _____________
5. Beste kenketak batzuk .................................................................................... _____________
B kenketak, guztira ................................................................................................................... _____________
Soldata garbia (A-B).................................................................................................................. _____________
........................ko....................en.......................n
Jaso dut

Enpresaren sinadura eta zigilua

Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1. Kontingentzia arrunten kotizazio-oinarria (hileko ordainsaria) .....................
2. Lanbide-kontingentzien kotizazio-oinarria (LI eta LG) ................................
3. Aparteko orduen kotizazio-oinarria................................................................
4. PFEZaren oinarria ..........................................................................................

_____________
_____________
_____________
_____________

Lan eta Gizarte gaietarako Ministerioak ezarritako soldataren ordainagiri ofizialaren eredua.
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3.7. SOLDATAREN ORDAINAGIRIAREN EREDUEN
AZALPENAK
1)

Lantegiaren helbidea jarri behar da, hark enpresaren helbide bera ez badu.

2)

Langileak eguneko ordainsaria jasotzen badu, egun naturalak aipatu behar dira (28, 29, 30
edo 31). Langileak hileko ordainsaria jasotzen badu, 30 jarri behar da. Langilea hil osoan
alta emanda egon bada jarri behar da hori guztia; bestela, alta emanda egondako egunak
jarri behar dira, soilik.

3)

Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko kotizaziopeko
Segurantzaren Lege Orokorraren 109. artikuluaren arabera.

4)

Dirutan, edo dirutan eta jenerotan, baldin eta jenero horiek oinarrizko soldataren barruan
badaude.

5)

Aparteko orduak jarri egin behar dira, lan-istripu eta lanbide-gaixotasunen kotizazio-oinarria
kalkulatzeko. Aparteko orduengatik kotizatu behar dena ere jarri behar da ordainagirian.

6)

Aparteko ordainsariaren izena idatzi egin behar da, bi jasotzen baitituzte langileek: bat,
gabonetako oporraldietan; bestea, hitzarmen kolektiboak ezartzen duen hilean.

7)

Dirutan adierazi behar da jenerotan ordaindutako soldataren balioa. Soldataren osagarri
bada, jenerotan ordaindutakoaren balioa dirutan adierazi behar da. Balioespen-irizpide
fiskalak 1998ko abenduaren 9ko 40/Legearen 44. artikuluak finkatzen ditu. Balioespen
horrek atal honetan agertu behar du.

8)

Diru-sarrera hauek ez dute kotizatu beharrik Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean,
baldin eta legeak ezarritako mugak ez badira gainditzen. Kotizazio-oinarrian sartu behar da
muga horietatik gorako diru-kopurua.

9)

Bere lan-jardueragatik langileak egindako gastuetarako enpresak hari ordaindutako diru-kopurua jarri behar da atal honetan.

ordainketak,

Gizarte

10) Gizarte Segurantzaren kalte-ordainak eta prestazioak. Zein kontingentzia estaltzen den jarri
behar da atal honetan, hau da, Aldi Baterako Ezintasunaren arrazoia: gaixotasun arrunta,
lanetik kanpoko istripua, lan-istripua, lanbide-gaixotasuna edo langabezia partziala.
11) Lekualdatzeagatiko, lan-kontratua eteteagatiko edo lanetik iraizteagatiko kalte-ordainak.
Kontzeptua eta zenbatekoa jarri behar dira.
12) Soldata ez diren bestelako ordainsariak. Gizarte Segurantzaren erregimen orokorreko
babesaren borondatezko hobekuntzak, enpresak bere borondatez jenerotan egindako
ordainketak eta sorospenak zein laguntzak jarri behar dira.
13) Langile-kuotaren guztizkoa jarri behar da atal honetan, hau da, langabezia, lanbide-heziketa eta aparteko orduengatik ordaindu behar duena.
14) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ). Langileari dagokion portzentajea jarri
behar da, eta, alboan, ordaindu beharreko diru-kopurua. Portzentaje hori ez zaie ezarri
behar jenerotan egindako ordainketei.
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3.8. SOLDATA-ORDAINAGIRIAREN ATALAK
Soldataren ordainagiriak hiru atal nagusi ditu:
3.8.1. Goiburukoa
3.8.2. Enborra:
Sortzapenak
Kenketak
3.8.3. Kotizazioaren eta PFEZaren oinarriak

3.8.1. GOIBURUKOA
Soldataren ordainagiriaren goiburukoan, enpresaren eta langilearen datuak idatzi behar dira.
Honako hauek:
Enpresarenak:
y Izena
y Helbidea
y IFK (Identifikazio Fiskalerako Kodea)
y Gizarte Segurantzako kotizazio-kontuaren kodea
Langilearenak:
y Izen-abizenak
y IFZ (Identifikazio Fiskalerako Zenbakia)
y Matrikula-liburuko zenbakia
y Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia
y Lanbide-kategoria
y Kotizazio-taldea
Enpresaren eta langileen datu horien ondoren, soldata-ordainagiriaren kitatze-aldia jarri
behar da: lehenbizi, urtea; gero, hila, eta, jarraian, eguneko soldatak badira, 28, 29, 30 edo 31
egun idatzi behar da. Hileko soldatetan, berriz, 30 jartzen da beti, langilea hil osoan alta
emanda egon bada behintzat.

3.8.2. GORPUTZA
Soldataren bigarren atal garrantzitsuen honetan, azpiatal bi bereizi behar dira:
y Sortzapenak
y Kenketak
Sortzapenak
Langileak hainbat kontzepturengatik jasotzen duen guztizko diru-kopuruari deritzo
sortzapena. Bi eratako sortzapenak daude: soldatari dagozkion hartzekoak eta soldataz
kanpokoak.
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Soldatari dagozkion hartzekoak
Soldatari dagozkion hartzekoak hauek dira: oinarrizko soldata, soldataren osagarriak,
aparteko orduak, aparteko ordainsariak eta jenerotan ordaindutako soldata.
Banan-banan jorratuko ditugu kontzeptu horiek.
Oinarrizko taldeko soldata
Langileak egindako lanaren truke bakarkako kontratuetan edo hitzarmen kolektiboetan
lanbide-kategoria bakoitzerako ezarritako ordainsari-zatia, bestelako soldata-osagarriak
kontuan hartzen ez dituena.
Soldataren osagarriak
Oinarrizko soldatan kontuan hartu ez direnak dira soldataren osagarriak. Horiek hitzarmen
kolektiboetan edo bakarkako hitzarmenetan ezar daitezke. Soldataren osagarriak bereizteko,
honako hauek hartu behar dira kontuan:
y Norberari dagozkionak (osagarri pertsonalak)
y Lanpostuari dagozkionak
y Lan-kalitateari edo -kantitateari dagozkienak
Osagarri pertsonalak
Oinarrizko soldatan kontuan hartu gabe eta langileen ezaugarrien arabera ematen diren
osagarriak dira. Hona hemen horietako batzuk: antzinatasuna, tituluak, hizkuntzetan
trebetasuna, ezagutza bereziak izatea...
Antzinatasuna
Enpresan hainbat urte eramateak plus bat –antzinatasun-plusa– jasotzeko eskubidea
dakarkio langileari. Plus horren zenbatekoa denboraren araberakoa izaten da (bi urtean
behingo plusa, hiru urtean behingoa, bost urtean behingoa...) Hitzarmen kolektiboan edo,
horrelakorik ez badago, lan-kontratuan finkatu behar da zein antzinatasun-plus ordaindu behar
duen enpresak.
Ezagutza bereziak: hizkuntzak, tituluak...
Langilearen ezagutza horiez baliatzen bada enpresa, ezagutza horiengatik osagarriak eman
behar dizkio hari, oinarrizko soldatan kontuan hartu ez badira betiere.
Lanpostuari dagozkionak
Lanpostuaren ezaugarri bereziengatik jasotzen dira osagarri hauek. Ezaugarri berezia duen
lanpostua uzten bada, ez da horrelako osagarririk jasotzen.
Nekagarritasuna, toxikotasuna, arriskua eta txandakako lanagatiko plusak: hitzarmen
kolektiboak edo bakarkakoak horrela ezarriz gero jasotzen dira osagarri hauek, lan egindako
egunengatik –soilik– betiere.
Gaueko lanaren plusa:
Hitzarmen kolektiboak finkatu behar du lan-mota horri dagokion ordainsariaren zenbatekoa.
Lanerako prestasun-plusa:
Plus honen berezitasuna langilearen lanerako prestasunean datza. Prestasun hori da, hain
justu, osagarri honen bidez ordaintzen dena, hala nola lanordutik kanpo aurkitzeko moduan eta
noiznahi lanean hasteko prest egotea.
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Lan-kalitateari eta lan-kantitateari dagozkien osagarriak
Lan-kantitate handiagoa eta ohikoa baino kalitate hobekoa egiteagatik ematen dira osagarri
hauek.
Pizgarriak
Lan-etekinaren arabera banatzen diren osagarriak dira pizgarriak. Produktibitate-sariak ere
deitzen zaie.
Laneratzea eta lanera garaiz iristea (puntualtasuna)
Hutsik egin gabe laneratzea eta lanera garaiz iristea (lan-kontratuaren oinarrizko
betebeharrak biak ere) saritzen ditu osagarri honek.
Aparteko orduak
Lanaldi osoaren orduetatik aparte langileak egiten dituen ordu guztiak dira aparteko orduak.
Hitzarmen kolektiboan edo bakarkako lan-kontratuan finkatu behar da aparteko orduen
ordainsaria. Nolanahi dela ere, ez da sekula ordaindu behar lanordu arruntengatik baino
gutxiago. Langileak hala nahi izanez gero, ordaindutako atseden-egunak har ditzake langileak
aparteko orduen truke.
Aparteko ordainsariak
Urtean aparteko bi ordainsari jasotzeko eskubidea du langileak: bata, Gabonetako
oporraldian; bestea, hitzarmen kolektiboak dioenean, edo enpresaburuaren eta langileen
legezko ordezkarien arteko akordioak erabakitzen duenean.
Hitzarmen kolektiboan edo akordioaren bidez beste hau ere erabaki dezakete enpresak eta
langileek: aparteko ordainsariak urteko hamabi hiletan proportzionalki banatzea. Horrela egitea
erabakiz gero, hileroko soldatarekin batera aparteko ordainsarien zenbatekoaren zati bat
(zenbatekoa zati hamabi) jasoko luke langileak hileroko soldatan.
Mozkinetan partaidetza
Bi eratara ordain daiteke osagarri hau: ekitaldiko mozkinei aldez aurretik hitzartutako
portzentaje bat ezarrita sortzen den diru-kopuruaren bidez, edo ekitaldiko irabaziekin zerikusirik
ez duen kantitate finko batez.
Jenerotan ordaintzen den soldata
Enpresak langileei uzten edo ematen dizkien ondasun eta zerbitzuen (elektrizitatea,
etxebizitza, garraioa, maileguak...) balioespen ekonomikoa da. Nolanahi dela ere, jenerotan
ordaintzen den soldatak ez du inoiz izan behar guztizko soldataren % 30etik gorakoa.
Soldata ez diren bestelako ordainsariak. Bestelako hartzekoak
Lan-harremana dela medio langileak jasotzen dituen ordainsariak. Ordainketa horiek ez dute
lana ordaintzen, ezta atsedenaldiak (soldata barruan sartzen direnak) ere. Hartzeko horiek,
beraz, ez dira soldatatzat hartzen, langabeziagatik kobratzen dena izan ezik; horrexegatik, ez
dago hartzeko horiengatik Gizarte Segurantzari kotizatu beharrik, muga jakin batzuk gainditzen
ez badira behintzat. Dena den, soldata-ordainagirian adierazi behar dira kontzeptu horiengatik
langileak jasotako kantitateak.
Honako hartzeko hauek sartzen dira talde honetan:
A. Kalte-ordainak edo ordainsariak.
B. Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak
C. Bestelako ordainsariak
A. Kalte-ordainak eta ordainsariak
Lana dela-eta langileak egiten dituen gastuak ordaintzeko ematen diren konpentsazio edo
ordainak dira kalte-ordain edo osagarri hauek.
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Honako hauek dira, besteak beste:
Dirutan ematen den ordaina, laneko arropak, lokomozio-gastuen ordainketa, bidaia-sariak,
urruntasun-plusa eta garraio-plusa.
B. Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak.
Prestazio eta kalte-ordain hauek enpresaburuen bitartez ordaintzen dizkio Gizarte
Segurantzak langileari. Enpresaburuak ordaindu beharreko kotizazioak murriztuz kitatzen ditu
Gizarte Segurantzak harekiko zorrak.
Honako egoera hauetan ematen ditu Gizarte Segurantzak prestazioak eta kalte-ordainak:
y Aldi Baterako Ezintasuna
Gaixotasunaren edo istripuaren ondoren langilea Aldi Baterako Ezintasun-egoeran
badago eta ezin badu bolada batez lanik egin. Prestazio eta kalte-ordainez gain, Gizarte
Segurantzaren osasun-laguntza ere jaso dezake horrelakoetan langileak.
y Langabezia partziala
Lanaldia (eta, aldi berean, soldata) gutxienik heren bat gutxitu zaien langileei ematen
zaie laguntza hau.
Lan-kontratua eten, lanetik iraitzi edo lekualdatzeagatiko kalte-ordainak
Langileak kontzeptu hauengatik jasotzen duen diru-kopurua ez da soldatatzat hartzen.
C. Bestelako ordainsariak
y Gizarte Segurantzaren babes-hobekuntza
Kontzeptu horiengatik langileak jasotzen dituen ordainsariak bere borondatez ematen
ditu enpresak, Gizarte Segurantzaren babesaren osagarri. Honako prestazio hauei
gehitzen zaizkie:
Aldi Baterako Ezintasuna, amatasuna, sendatzea, ezintasun iraunkorra, erretiroa,
heriotza eta biziraupena, langabezia partziala, seme-alabengatiko familiarentzako
babesa eta gizarte-zerbitzuak.
Aipatutako hobekuntza horiek hitzarmen kolektiboetan edo bakarkako kontratuetan
negozia ditzakete langileek, edo beren borondatez eman ditzakete enpresek, Gizarte
Segurantzaren prestazioak hobetzeko.
y Enpresek beren borondatez jenerotan egiten dituzten ordainketak
Enpresek beren borondatez langileei jenerotan ematen dizkieten hartzekoak.
Ondasunak, eskubideak eta zerbitzuak erabiltzeko edo kontsumitzeko eskubidea izaten
dira gehienetan: etxebizitza edo garraiobideak erabiltzeko aukera, interes-tasa baxuko
maileguak eskatzekoa, Gabonetako otzarak, opariak...
Kenketak
Enpresaburuak soldataren ordainagiria betetzen duen bakoitzean kenketa batzuk egin behar
dizkie sortzapenei: batetik, langileak Gizarte Segurantzari kotizatu beharrekoa; bestetik,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergagatik (PFEZ) ordaindu beharrekoa. Goian
aipatutako kenketa-mota biak aplikatzen dira gehienbat, baina badaude beste kenketa-mota
batzuk ere:
aurrerakinak, jenerotan ordaindutako soldataren balioa eta beste kenketa batzuk.
Gizarte Segurantzako kotizazioa: langile-kuota
Bai enpresaburuek bai langileek kotizatu behar diote Gizarte Segurantzari. Enpresaburuak
egin behar dizkio –nahitaez– langileari egin beharreko kenketak soldata ordaintzean.
Hona zer diren langileen soldatatik egiten diren kenketak, langile-kuotari dagozkionak:
oinarrizko kotizazioei portzentaje bat aplikatuta ateratzen den kantitatea. Erregimen orokorrean,
honako portzentaje hauek daude:
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Kontingentzia arruntak, % 4,7:
Kontzeptu honengatik ordaintzen den portzentajea gaixotasun arrunta, amatasuna eta
lanekoa ez den istripua estaltzeko dira. Aparteko orduak ez dira kontuan hartzen oinarria
kalkulatzeko.
Langabezia, % 1,55 edo % 1,60, kontratuaren arabera:
Portzentaje horiek lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen oinarriari aplikatuta ateratzen diren
kuotak langabezia babesteko erabiltzen dira.
Lanbide Heziketa, % 0,10
Portzentaje hau lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen oinarriari aplikatzen zaio. Ateratzen
diren kuotak langileen trebakuntzarako erabiltzen dira (HOBETUZ).
Aparteko orduak:
y ezinbestekoak:
y bestelakoak:

%2
% 4,7

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga (PFEZ)
Enpresaburuek nahitaez egin behar dizkiete langileei soldata gordinaren atxikipenak,
norberaren familia-egoeraren araberakoak betiere. Atxikipenaren portzentajea langileak
jasotzen duen guztizko ordainsariari aplikatu behar zaio.
Aurrerakinak
Langileak badu soldata-aurrerakinak jasotzeko eskubidea ordainketarako finkatutako eguna
heldu arretik. Horren gehieneko zenbatekoa eta hori itzultzeko arauak hitzarmen kolektiboan
edo bakarkako lan-kontratuetan finkatzen dira.
Jenerotan egindako ordainketen balioa
Deskontatu egingo zaie langileei soldataren ordainagirian eta soldatari dagozkion
hartzekoen barruan jenerotan kobratutako produktuen balioa.
Beste kenketa batzuk:
Atal honetakoak dira langileei egin ahal zaizkion gainerako kenketak:
y Langile afiliatuen kuota sindikala. Langilea afiliatuta dagoen sindikatuan egin behar du
enpresaburuak kuotaren sarrera.
y Enpresak langileari emandako maileguen itzulketa.
y ...
Soldata gordinari dagozkion kenketak eginda ateratzen da soldata garbia.
Soldata garbia, azken batean, langileak egiazki jasoko duen diru-kopurua da, kotizazio sozialei
eta zergei dagozkien kenketak egin eta gero.

3.8.3. KOTIZAZIOAREN ETA PFEZAREN OINARRIAK
Zenbait arriskuren ondorioak estaltzeko, Gizarte Segurantzari hainbateko bat kotizatu
beharra daukate enpresak eta langileek. Ordainagiriaren azken atal honetan jarri behar dira
langilearen soldatari egindako kenketak ateratzeko erabili diren Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarriak, baterako bilketakoak eta Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren (PFEZ)
oinarriak.
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3.9. KOTIZAZIO-BULETINAK
Besteak beste, langile-kuota deskontatu behar die enpresaburuak langileei soldatatik.
Gizarte Segurantzako Lurraldeko Diruzaintza Orokorrean sartu behar ditu deskontatutako diru-kopurua eta enpresaburuari dagokiona. Enpresaburuak, halaber, atxiki egin behar dizkie
langileei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) portzentaje jakin batzuk
(familia-egoeraren eta diru-sarreren arabera). Atxikitakoa Ogasun Publikoan sartu behar du
(EAEn, foru-ogasunetan).
Enpresaburuek, kenketa horiek egin ondoren, honako erakunde hauetan sartu behar du
guztizko kitapena:
y Gizarte Segurantzaren erregimen orokorreko kotizazioak: Gizarte Segurantzako
Lurraldeko Diruzaintza Orokorretan.
y Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak: Ogasun Publikoan
Erregimen orokorrean dauden enpresaburuen eta langileen kitapenen eta kuoten diru-sarrerak egiteko, honako kotizazio-buletin hauek aurkeztu behar dituzte enpresaburuek
–nahitaez– Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintza Orokorrean:
y Langileen banakako zerrenda: TC-2
y Kotizazio-buletina:
TC-1
y TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa (batzuetan)
Kuoten kitapenak eta diru-sarrerak hilero egin behar dira.
Hona hemen kitapenen eta kenketen dirua sartzeko enpresek bete behar dituzten agiriak:

Ordainagiriko
aafa
kenketak

Kotizazioak
Gizarte
Segurantzari

Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko
Zerga (PFEZ)

Agiriak:

y TC-1
y TC-2
y TC2 laburtua

110 Eredua

111 Eredua

Enpresa txikiek,
hiru hiletik behin

Empresa handiek,
hilero

TC1en barrukoa
Hilero betetzekoak

190 Eredua
Kitapenen urteko
laburpena

Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko
Zergaren (PFEZ)
urteko ziurtagiria
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Kotizazio-buletinak aztertuko ditugu jarraian, bete behar diren ordenan (PFEZaren kitapenak
beste ikasgai batean aztertuko ditugu).

3.9.1. LANGILEEN BANAKAKO ZERRENDA: TC-2
Langileen banakako zerrenda, TC-2, beste kotizazio-buletin honekin, TC-1ekin, aurkeztu
behar da. Hobari- edota murriztapen-eskubidea duen langilerik baldin badago enpresan, horien
zerrenda aurkeztu beharra daukate enpresek.
TC-2 agiriaren atalak honako hauek dira:
y Goiburukoa:
Enpresaren identifikazio-datuak jarri behar dira atal honetan.
y Gorputza:
Langileen datuak jarri behar dira atal honetan.
y Oina:
Guztizko kopuruak eta behar diren datuak (enpresaren zigilua eta diru-bilketa egiten duen bulegokoa, besteak beste) jarri behar dira atal
honetan.
TC-2 eredua bete beharrik ez dago horren ordez TC-2 laburtua (TC-1en barrukoa) betetzen
den kasuetan (agiri hori aztertzen dugunean azalduko dugu nola egin behar den).
Langileen banakako zerrendaren (TC-2) hiruna ale aurkeztu behar dira.

3.9.2. KOTIZAZIO-BULETINA: TC-1
Kotizazio-buletin honetan, enpresaren eta langileen guztizko kuotak adierazi behar dira.
Kuota horiek (enpresarenak eta langileenak) batera kalkulatu behar dira. Ateratzen den kopurua
da Gizarte Segurantzari enpresaburuak ordaindu beharrekoa.
TC-1 eredu bakoitzak lau ale ditu:
Lehenengo alea, gorria, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarentzat da; bigarrena,
more argia, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalarentzat (GSIN); hirugarrena, urdina, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen estaldura kudeatzen duen erakundearentzat, eta,
laugarrena –laranja–, enpresarentzat.
TC-1 kotizazio-buletinaren hiruna ale aurkeztu behar dira, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen estaldura Gizarte Segurantzarekin hitzartuta badago; launa ale, berriz,
mutualitateren batekin badago.
Kitapen-dataren hurrengo hilabetean ordaindu behar zaizkio kuotak Gizarte Segurantzari.
Horretarako baimena duten banku-bulegoetan egin dezakete ordainketa enpresaburuek.
Finantza-erakunde horiek, berriz, zigilatutako ale bat eman behar diote enpresaburuari ziurtagiri
gisara.
Enpresaburuek ordaintzeko epeak betetzen ez badituzte, % 5etik % 20ra bitarteko
errekarguak erantsiko zaizkie kuotei.
Lau urtez –gutxienez– gorde behar dituzte enpresaburuek kotizazio-buletinak eta soldataren
ordainagiriak.
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3.9.3. TC-2 LABURTUA, TC-1EN BARRUKOA
TC-2 laburtua –TC1-en barruan dagoen agiria– aurkeztu behar du enpresaburuak baldin eta
honako egoera hauek gertatzen badira enpresan:
Kitapenaldian, langile bakarra egotea alta emanda.
Kitapenaldia hilabetekoa izatea.
Kitapenaldian, langile horrek aldaketarik ez izatea kotizazio-taldean, lan-kontratuan edo lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen epigrafean.
Langile bakar horrek hobaria edo murriztapena duen lan-kontratua badu, amatasun-atsedenaldian edo haurdunaldiko arrisku-egoeran ez egotea.
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3.10. TC-2 eredua

Langileen banakako zerrenda: TC-2 eredua.
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3.10.1. LANGILEEN BANAKAKO ZERRENDA:
TC-2 EREDUAREN ARGIBIDEAK
Argibide orokorrak:
Enpresaren eta langileen datu zuzenak jarri behar dira. Eskatzen dena bakarrik jarri
laukietan.
Idazmakinaz edo inprimagailu bidez bete behar dira ereduak.
Laukien barruan idatzi behar dira datuak.
Klabeak jarri behar diren laukietan, behar den kodea jarri. Horretarako, argibide-taulak
daude.
Enpresaren eta zerga-bulegoaren zigiluak horretarako dauden laukien barruan jarri behar
dira.
TC-2 betetzean, afiliazio-zenbakiaren arabera jarri behar dira langileak, zenbaki txikienetik
handienera. Lurraldeen kodeak afiliazio-zenbakiaren barruan daudenez, kontuan hartu behar
dira horiek ordenatzeko.
TC-2ren goiburukoa
Lehenengo atal honetan, enpresaren datuak jarri behar dira (izena, helbidea, udalerria,
posta-kodea eta lurraldea).
Lehenengo atal honen azpian dauden laukietan, honako datu hauek jarri behar dira:
E.I. klabea: aparteko taula berezi batzuetan agertzen diren kodeen arabera jartzeko.
Enpresaburuaren identifikazioa: atal honetan, enpresaburua identifikatzen duen agiriaren
kodea idatzi behar da (NANa, pasaportea, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia...).
Kotizazio-kuotaren kodea: hamaika zenbaki ditu, elkarren jarraian idatzi beharrekoak,
hutsunerik, punturik edota komarik erabili gabe.
Langileen zenbatekoa: kitapenaren hilean alta emanda egon diren langileak jarri behar dira
hemen.
Kitapenaldia: honela idatzi behar da: UUUUHHH, hau da,
UUUU.......... kitapeneko urtea, osorik.
HH................ kitapen-hila jarri behar da. Batetik bederatzira bitarteko zenbakiei zeroa jarri
behar zaie ezkerretara.
Kitapen-mota: aparteko eranskin-taulen arabera jarri behar da.
Espediente-zenbakia: dagokion zenbakia jarri behar da (TC-1en ageri den berbera izan
behar du).
Orrialde-zenbakiaren laukiak bi dira:
– Lehenengoan, ordenaren arabera (orri guztiak kontuan hartuta) jarri behar da
orrialdearen zenbakia.
– Bigarrenean, langileen banakako zerrendaren guztizko orriak adierazi behar dira.
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Bi laukiak bete behar dira, nahiz eta TC-2ak orri bakarra izan.
TC-2ren gorputza
Agiriaren atal honetan, kitapenaldian enpresan alta emanda dauden langileen datuak jarri
behar dira. Bi lauki-mota bereizi behar dira: batetik, langileen identifikazio-datuak (izen-abizenak, afiliazio-zenbakia...); bestetik, langileen kotizazio-oinarrien eta bestelako kotizazioen
datuen aitorpenei buruzkoak.
Langileen identifikazio-datuak
Lehenengo lau laukietan honako datu hauek egoten dira:
Langileen izen-abizenak, klabea (aparteko taula batean ageri denaren araberakoa),
pertsona fisikoaren identifikatzailea (NAN) eta afiliazio-zenbakia.
Kotizazio-datuak
Atal honetako lau laukietan, langile bakoitzaren kitapenaldiko oinarrien datuak jarri behar
dira. Honela banatzen da atal hau:
Goiburukoan, oinarria dago; horren azpian, lau lauki hauek:
LI eta LGaren epigrafea, egunak/orduak, klabea eta oinarrien zenbatekoa.
Ondorengo laukiak hauek dira:
Egoera bereziak (horrelakorik baldin badago bete behar da) eta lan-kontratuaren mota
(aparteko taulan dauden zenbakiak jarri kontratu bakoitzerako).
Kenketak edo konpentsazioak
Lau lauki daude atal honetan:
Egunak, klabea, zenbatekoa eta data. Enpresaburuak egindako ordainketa
eskuordetuengatik jaso behar dituen konpentsazioen kopurua jarri behar da horietan; lan-kontratu batzuetan, kuoten hobariak eta murriztapenak direla-eta egin beharreko kenketak;
kotizazio-buletinetan, kuotei dagozkien bestelako onurak.
Hobariak (TC-1eko 601 laukian)
Hobariak enpresa-kuotei aplikatu behar zaizkie, ez langile-kuotei. Hona zein diren kuota
horiek: kontingentzia arruntenak, lanbide-kontingentziarenak, langabeziarenak, Soldatak
Bermatzeko Fondoarenak eta lanbide-heziketarenak.
Murriztapenak (TC-1eko 209 laukian)
Kuoten murriztapenak enpresa- zein langile-kuotei aplikatzen zaizkie, kontingentzia arrunten
kuotei betiere.
TC-2ren Oina
Oinarrien guztizko zenbatekoak jartzeko laukiak daude TC-2 agiriaren azken atal honetan.
Horiekin bete behar da TC-1 agiria. Hobarien eta kenketen guztizko kopuruak jartzeko laukiak
ere badaude. Azkenik, enpresaren eta zerga-bulegoaren zigiluak jartzeko laukiak daude.
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Hona TC-2 betetzeko behar diren klabeen zerrenda.

Lehenengo taula

Identifikazioko agiri-mota

Kodea

Agiri-mota

1
2
6
9

Bigarren taula

Kitapen-mota

Kodea

Klabea

000
002
003
004

Arrunta
Tramitazio arruntetako soldaten osagarria
Soldaten ordainengatiko atzeraeraginezko osagarria
Borondatezko zuzenketa, edo prestazioen edo kenketen erreklamazioengatiko
osagarria
Baja-agiria atzerapenarekin betetzeagatiko osagarria
Beste osagarri batzuk
Enplegu-erregulazioaren espedientea (partziala)
Enplegu-erregulazioaren espedientea (erabatekoa)
Administrazio Publikoa. Soldata gabeko baimena
Administrazio Publikoa. Soldata gabeko etena
Administrazio Publikoa. Soldadutza edo horren ordezko gizarte-prestazioak
(hirurtekorik gabea)
Administrazio Publikoa. Soldadutza edo ordezko gizarte-prestazioak
(hirurtekoduna)
Administrazio Publikoa. Behin betiko eten ez-irmoa
Bestelako kontingentzietarako enpresa-ekarpenak
Administrazio Publikoa. Behin betiko eten ez-irmoa
Kontingentzia guztietarako langileen ekarpenak
Administrazio Publikoa. Konpentsazio-kitapena (aurreko hilekoa, bakarrik)
Enplegu-aniztasuna. Babes arruntengatiko kitapena
Enplegu-aniztasuna. Babes arruntengatikoa ez den kitapena

007
009
010
011
170
171
172
173
174
175
176
201
202

Hirugarren taula

Oinarri-kodeak

Kodea

Oinarriak

00
01
02
07
09
10
11
20
21
22
*

Identifikazio Fiskaleko Zenbakia(IFZ)
Pasaportea
Atzerritarren Identifikazioko Zenbakia(AIZ)
Identifikazio Fiskaleko Kodea(IFK)

Kontingentzia arruntak eta LI/LG (berdinak)
Kontingentzia arruntak
Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak
Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak, aparteko orduak sartu gabe (*)
Ordu osagarriak
Ezinbesteko aparteko orduak
Bestelako aparteko orduak
Kontingentzia arruntak eta LI/LG (berdinak) (enpresaren kotizazioa)
Kontingentzia arruntak (enpresaren kotizazioa)
LI/LG, beste kotizazio batzuk (enpresaren kotizazioa)

LI/LG oinarriei dagokien kontzeptua, aparteko orduak sartu gabe.
02 kodea (LI/LGren oinarriak) gehienekora heltzen denean bakarrik bete.
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Laugarren taula

Egoera berezien adierazgarria

Kodea

Adierazgarriak

1
2
3
5
6
7

Greba partzialak
Enplegu-aniztasuna
Lanaldi-murrizketa
Enplegu-erregulazio partziala
Aldi Baterako Ezintasunaren kenketa geroratua
Enplegu-erregulazio erabatekoa

Bosgarren taula

Konpentsazioen kenketa-kodeak

Kodea

Konpentsazioak/kenketak

01

Aldi Baterako Ezintasunaren konpentsazioa (gaixotasun arrunta edo
lanekoa ez den istripua)
Aldi Baterako Ezintasunaren konpentsazioa (LI eta LG)
GSINren konturako murriztapenak
EINren konturako hobariak eta murriztapenak
Langabezia partzialengatiko konpentsazioa
Zuzeneko prestakuntza teorikoengatiko hobaria
Urrutiko prestakuntza teorikoengatiko hobaria
Hobaria. Enplegu-erakunde bereziak

03
06
07
08
10
11
13
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3.11. TC-1 eredua

TC-1 eredua
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3.11.1. KOTIZAZIO-BULETINA:
TC-1 EREDUAREN ARGIBIDEAK
Agiri hau betetzeko, TC-2an ageri diren langile guztien kotizazio-oinarrien guztizko kopuruak
hartu behar dira kontuan.
Ondoren, TC-1en atalak aztertuko ditugu:
Identifikazio-datuak
Enpresaren identifikazio-datuak jarri behar dira. Atal honetan lauki bi daude: batean, Noiztik
jarri behar da; bestean, Noiz arte. Zein hiletatik zein hiletara jartzen da lauki horietan. Kitapena
hil bakarrekoa bada, Noiz arte dioen laukia bakarrik bete behar da.
Kontingentzia orokorrak
Honako kontingentzia hauen oinarriak –besteak beste– jarri behar dira atal honetan:
Kontingentzia arruntak: Langile guztien kotizazio-oinarrien batura jarri behar da (TC-2n ageri
den kopurua).
Aparteko orduak:
Bi laukitan jarri behar dira: lehenengoan, ezinbestekoak; bestean, bestelako aparteko
orduak. Zenbatekoak TC-2 agiritik atera behar dira. ‘Guztizko’ zutabean ageri diren kotizazio-portzentajeak (langileen eta enpresen portzentajeen batura) aplikatu behar zaizkie ordu horiei.
Lan-istripu eta lanbide-gaixotasunak
TC-2ko agirikoak dira kotizazio hauen oinarriak.
Aplikatu behar diren portzentajeak arrisku-epigrafeetan egoten dira. Langileek dituzten
lanpostuen araberakoak izaten dira.
Lan-istripuei eta lanbide-gaixotasunei dagozkien kuotak enpresaburuak bakarrik ordaindu
behar ditu. Hauek dira kuotak:
y Aldi Baterako Ezintasunaren kuotak.
y Baliaezintasunaren, heriotzaren eta biziraupenaren kuotak.
Kontingentzia bi horiek estaltzeko enpresaburuak ordaindu behar dituen primak aparteko
eranskinetan ageri dira.
Beste kotizazio batzuk
Langabezia, Lanbide Bermerako Fondoa eta lanbide-heziketa. Kontingentzia horien kuotak
ateratzeko erabiltzen den oinarria LI eta LGetarako erabiltzen den berbera da. Enpresaren eta
langileen portzentajeen batura aplikatu behar zaie oinarri horiei.
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3.12. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
TC-2 laburtua
Gizarte Segurantzako kotizazio-zenbakia
(12 digitu)
PFI Gakoa

(1)

Pertsona Fisikoaren Identifikatzailea

(2)

(3)

Egunak/orduak
(4)

ABE egun-kopurua

Kontratu-klabea

LI eta LGaren epigr.

(5)

(6)

Ama/Harr. Egun-kopurua

(7)

Langilearen egoera berezia

(8)

(9)

ABE/Amatasuna/Harrera. Arrisku-egoeretan, LI eta LGeko oinarria
(10)

Hobaria/murrizketa onartutako eguna

(EEHHUUU)

(11)

Ordu osagarriak
Ordu-kopurua

Diru-kopurua

(12)

(13)

Prestakuntza Teorikoagatiko hobariak
Zuzeneko
orduak

(14)

Urrutiko
orduak

(16)

Abizenak eta izena

Diru-kopurua

Diru-kopurua

(18)
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(15)

(17)

3.12.1. KOTIZAZIO-BULETINA: TC-2 LABURTUAREN, TC-1EN
BARRUKOAREN BULETINAREN EREDUAREN
ARGIBIDEAK
1.-

Langilearen Gizarte Segurantzako zenbakia.
Langilearen Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia jarri behar da. Hamabi digitu ditu:
lehenengo biak lurralde-kodea dira; beste hamar digituak, berriz, langileari dagokion
zenbakia.

2.-

Pertsona Fisikoaren Identifikazio klabea (PFI).
Agiri-motaren kodearen arabera jarri behar da Pertsona Fisikoaren Identifikazio klabea.
Hona hemen agiri-motak eta kodeak:
Kodea

Agiri-mota

1

Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ)

2

Pasaportea

6

Atzerritarren Identifikazio Zenbakia (AIZ)

3.-

Langilearen identifikazio-agiriaren zenbakia jarri behar da.

4.-

Egunak/orduak
Oinarria kalkulatzeko erabili diren guztizko egunak/orduak adierazi behar dira lauki
honetan, lan-kontratuaren arabera

5.-

Kontratuaren klabea
Indarrean dauden taulen arabera, hitzartutako lan-kontratuaren klabea jarri behar da.

6.-

LI eta LGren epigrafea
Indarrean dagoen lan-istripuen (LI) eta lanbide-gaixotasunen (LG) prima-tarifak
ezartzen dituen epigrafeak aplikatu behar dira. Langileek egiten duten lan-motaren
araberakoak izaten dira epigrafeak.

7.-

Aldi Baterako Ezintasunean (ABE) igarotako egun-kopurua
Egoera horretan igarotako egunen kopurua jarri behar da lauki honetan.

8.-

Amatasun- edo haurdunaldiko arrisku-egoeran igarotako egun-kopurua
Kitapenaldian amatasun- edo haurdunaldiko arrisku-egoeran igarotako egunen kopurua
jarri behar da lauki honetan.

9.-

Langilearen egoera bereziak
Egoera horiek adierazteko ez da banaketa-marrarik jarri behar.
Hiru egoera berezi –gehienez– jarri ahal dira lauki honetan.
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Hona hemen egoera berezien taula:
Kodea
1
2
3
4
5
6
7

Adierazgarriak
Greba partzialak
Enplegu-aniztasuna
Lanaldi-murrizketa
Amatasun-atsedenaldi partziala
Enplegu-erregulazio partziala
Aldi Baterako Ezintasunaren (ABE) kenketa geroratua
Erabateko enplegu-erregulazioa

10.- LI eta LG oinarrien zenbatekoa (amatasun-, haurdunaldiko arrisku- eta Aldi Baterako
Ezintasun-egoerei dagokiena) jarri behar da lauki honetan.
11.- Hobaria/murriztapena onartzen den data.
Zenbakia jarri behar da hobaria/murriztapena onartzen den data adierazteko. Lau digitu
jarri behar dira urtea adierazteko; bina, hila eta eguna idazteko. Ez da banaketa-marrarik (gidoiak, komak...) jarri behar. Hobaria 2002ko abenduaren 13an onartu
bazen –adibidez–, honela jarri behar da: ‘20021213’.
Langilea Aldi Baterako Ezintasun-egoeran baldin badago, ordainketa eskuordetuaren
modalitatean egoera horren hasierako data jarri behar da.
Egoera bat baino gehiago baldin badaude, ordena honetan adierazi behar dira:
Lehendabizi, kontratu-motaren murriztapena, Aldi Baterako Ezintasun-egoera
(ordainketa eskuordetuaz).
Ordu osagarriak.
12.- Ordu-kopurua: Lanaldi partzialeko lan-kontratu mugagabea baldin bada bete behar da
kitapenaldiko ordu osagarrien kopurua.
13.- Zenbatekoa: Ordu osagarrien zenbatekoa adierazi behar da.
Trebakuntza teorikoagatiko hobaria.
y Zuzeneko (presentziazko) orduak:
14.- Ordu-kopurua: langileak jaso duen trebakuntza teorikoaren guztizko ordu-kopurua jarri
behar da lauki honetan.
15.- Zenbatekoa: guztizko ordu-kopurua bider orduko kostua eginda ateratzen da guztizko
zenbatekoa.
Urrutiko trebakuntzako orduak:
16.- Ordu-kopurua: Kitapenaldian langileak jaso duen urrutiko trebakuntza teorikoaren
guztizko ordu kopurua jarri behar da lauki honetan.
17.- Zenbatekoa: Guztizko ordu-kopurua bider orduko kostua eginda ateratzen da guztizko
zenbatekoa.
18.- Izen-abizenak.
Abizenaren bi lehen letrak jarri behar dira aurrena; ondoren, bigarren abizenaren bi
lehen letrak, eta, azkenik, izenaren lehen letra. Bost letrako kodea da. Ez da zuriunerik
utzi behar, ezta banaketa marrarik jarri behar ere.
Josu Urrutibeaskoa Meabe –adibidez– honela adierazi behar da: URMEJ
79

Gizarte Segurantzaren baliabide berriak
Gizarte Segurantzari datuak igortzeko balio duen elektronika-sistema da RED. GSrekin
betebeharrak dituzten arduradun guztiek erabil dezakete. Sistema horrekin, honako datu
hauek bidal daitezke, sistema informatiko eta telematikoen bidez, horretarako indarrean
dauden xedapenen arabera: enpresen inskripzioa, afiliazioak, langileen altak, bajak eta
kotizazio-datuak.
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Galderak
1.

Zer dio Langileen Estatutuaren 26. artikuluak soldatari buruz?

2.

Zein dira soldataren atal nagusiak?

3.

Zein dira soldataren gehigarri ezagunenak (aipatu, bakarrik)?

4.

Zer da Lanbide arteko Gutxieneko Soldata?

5.

Nork erabakitzen du, eta noiz, Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren zenbatekoa?
a) Langileak, urtero
b) Gobernuak, hilero
c) Gobernuak, urtero

6.

Zer eginkizun du Soldatak Bermatzeko Fondoak?

7.

Zeinek finantzatzen du Soldatak Bermatzeko Fondoa?

8.

Zer ziurtatzen du soldataren ordainagiriak?

9.

Zenbat urtez gorde behar dituzte enpresek ordainagiriak eta kotizazio-buletinak?
a) Bi urtez
b) Lau urtez
c) Sei urtez

10. Zein dira ordainagirien atal nagusiak?
a) Goiburukoa, gorputza eta oina
b) Goiburukoa, gorputza eta kotizazioaren eta PFEZaren oinarriak
c) Hasiera, gorputza eta kotizazioaren eta PFEZaren oinarriak
11. Zer dira sortzapenak?
12. Zenbat soldata-osagarri daude?
a) Pertsonalak, lanpostuari eta lan-kalitateari edo -kantitateari dagozkionak
b) Bakarkakoak, lanpostuari eta lan-kalitateari edo –kantitateari dagozkionak
c) Pertsonalak, soldatari eta lan-kalitateari edo –kantitateari dagozkionak
13. Zein dira osagarri pertsonalak?
a) Lanera garaiz iristeagatiko plusa, aparteko ordainsariak, mozkinetan partaidetza
b) Aparteko ordainsariak, jenerotan ordaintzen den soldata
c) Antzinatasuna, tituluak, hizkuntzak eta ezagutza bereziak izateagatik ordaintzen direnak
14. Azaldu zer diren aparteko orduak
15. Aparteko ordainsari hauek jasotzen ditu langileak urtean zehar:
a) Bat, Gabonetan; beste bat, urtarrilean; hirugarrena, udaberrian
b) Bat, Gabonetako oporraldian; bestea, berriz, hitzarmen kolektiboak finkatzen duen
garaian
c) Bat bakarrik jasotzeko eskubidea du: Gabonetako oporraldian.
16. Zer baldintza bete behar dituzte langileek Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak jasotzeko?
17. Azaldu zein diren bestelako ordainsariak
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18. Hauek dira soldataren kenketa nagusiak:
a) Pizgarriak eta aparteko orduak
b) Mozkinetan partaidetza eta lanera garaiz iristeagatiko plusa
c) Gizarte Segurantzari kotizatu beharrekoa eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergagatiko ordaindu beharrekoa
19. Zenbatekoa da, guztira, langile-kuotaren portzentajea?
29. Zer jarri behar da soldataren ‘kotizazio-oinarriak eta PFEZrenak’ azken atal horretan?
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Kotizazio-buletinak: Ariketa praktikoak (egina)

1. ariketa
Langileen banakako zerrenda: TC-2
Soineko, S.A. enpresak 200_-(e)ko azaroan lau langile ditu alta emanda. Enpresa eta langile
bakoitzaren egoera eta datuak hauek dira:
Enpresaren datuak:
Enpresa:
Soineko, S.A.
Helbidea:
Aldaztorre, 34, 48289
Udalerria:
Gernika
Jarduera:
Jantzigintza
Lan-istripuetarako entitatea: Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (GSIN)
Identifikazio-kodea: 9
Zenbakia: 4800000099999
Lanaldia:
Egunean zortzi ordukoa, astelehenetik ostiralera
Kitapen-mota: Arrunta
85 epigrafean dauden langileen datuak:
1.1.
Izena: Jon Iturriaga Urkaregi
Afiliazio-zenbakia: 480000077666
NANa: 10000009 M
Kotizazio-taldea: 05
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 1.200,00 euro
LI eta LGren oinarria (lanbide-kontingentzia): 1.300,00 euro
Ezinbesteko aparteko orduak: 45,00 euro
Bestelako aparteko orduak: 55,00 euro
1.2.
Izena: Markos Goikoetxea Iturriaga
Afiliazio-zenbakia: 480000077667
NANa: 10000010 N
Kotizazio-taldea: 09
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 890,00 euro
LI eta LGren oinarria (lanbide-kontingentzia): 930,00 euro
Ezinbesteko aparteko orduak: 40,00 euro
85 epigrafean dauden langileen LI eta LGrengatiko kotizazioa hau da:
13.2. Aldi Baterako Ezintasunagatiko portzentajea: % 0,45
13.3. Baliaezintasun, heriotza eta biziraupenagatiko portzentajea: % 0,45
113 epigrafean dauden langileen datuak:
1.3.
Izena: Leire Urkidi Goitiz
Afiliazio-zenbakia: 480000077668
NANa: 10000011 O
Kotizazio-taldea: 05
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 950,00 euro
LI eta LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia): 1.000,00 euro
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Ezinbesteko aparteko orduak: 50,00 euro
1.4.
Izena: Bisi Aranburu Lasa
Afiliazio-zenbakia: 480000077669
NAN: 10000012 P
Kotizazio-taldea: 08
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 890,00 euro
LI eta LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia): 890,00 euro
113 epigrafean dauden langileen LI eta LGarengatiko kotizazioa honako hau da:
y Aldi Baterako Ezintasunagatiko portzentajea: % 0,63
y Baliaezintasun, heriotza eta biziraupenagatiko portzentajea: % 0,36
 Egin beharrekoa:
Goian dituzun datuekin, bete itzazu 200_ (e)ko azaroko kotizazio-buletinak, hau da, TC-2 eta
TC-1
Ebazpena: Ikus 3.4 irudia (TC-2 egina)
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3.4 irudia
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a) TC-2 kotizazio-buletina betetzeko argibideak
Gogoratu:
TC-2 buletinean, afiliazio-zenbaki txikiena duen langiletik handiena duenera jarri behar da,
hau da, zenbaki txikienetik handienera:
Hitzarmen kolektibo berdinak ez dituzten langileak ez dira TC-2 berean jarri behar.
Izen-abizenak jarri behar direnean, honela idatzi:
Lehendabizi, lehenengo abizenaren lehen bi letrak; ondoren, bigarren abizenaren lehenengo
bi letrak, eta, azkenik, izenaren lehenengo letra jarri behar dira.
Kotizazio-oinarriak klabeen bidez adierazi behar dira (15. orrialdeko lehenengo koadroan
daude klabeak).
Kontingentzia arrunten oinarria eta LI eta LGaren oinarria berdinak ez badira, klabe hauek
jarri behar zaizkio bakoitzari:
10 Ezinbesteko aparteko orduengatiko klabea
11 Bestelako aparteko orduengatikoa
Behean, ezkerraldeko laukietan, oinarrien baturak jarri behar dira, hots, kontingentzia
arrunten oinarriena, LI eta LGaren oinarriena, ezinbesteko aparteko orduena eta bestelako
aparteko orduen batura.
b) TC-1 kotizazio-buletina betetzeko argibideak
Gogoratu:
y Kontingentzia orokorrak
Enpresaren eta langileen portzentajeen baturatik ateratzen dira oinarriei aplikatzen
zaizkienak. Portzentaje horien batura honako emaitza dakar:
– Kontingentzia arruntak...........% 23,6 (enpresak) + % 4,7(langileak) = (guztira) % 28,30
– Ezinbesteko aparteko orduak............% 12 (enpresak) + %2 (langileak) = (guztira) % 14
– Bestelako aparteko orduak....% 23,6 (enpresak) + % 4,7 (langileak) = (guztira) % 28,30
y Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak
Kontingentzia horiengatik enpresek soilik ordaindu behar dute. Aparteko epigrafe-taula
batean agertzen dira portzentajeak.
y Bestelako kotizazioak
Enpresaren eta langileen portzentajeen baturatik ateratzen dira Langabeziarengatik,
Soldatak Bermatzeko Fondoarengatik (enpresaburuak bakarrik) eta Lanbide
Heziketarengatik ordaindu beharreko guztizko portzentajeak.
– Langabezia..........................................% 6,00 (enpresak) + % 1,55 (langileak) = % 7,55
– Soldatak Bermatzeko Fondoa.............% 0,40 (enpresak)..................................= % 0,40
– Lanbide Heziketa.................................% 0,60 (enpresak) + % 0,10 (langileak) = % 0,70
Guztira...................................................................................................... = 8,65

 Egin beharrekoa:
Goian ageri diren datuekin, bete itzazu 200_-(e)ko azaroko kotizazio-buletinak, hau da, TC-2
eta TC-1
Ebazpena: Ikus 3.5 irudia (TC-1 egina)
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3.5 irudia
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2. ariketa
Ondoren agertzen diren datu hauekin, bete itzazu behar diren kotizazio-buletinak:
Enpresaren datuak:
Enpresa:
Helbidea:
Udalerria:
Jarduera:
Lan-istripuen entitatea:
Identifikazio-kodea: 9
Lanaldia:
Kitapen-mota:

Ulegorri, S.L.
Beaskokalea, 15,
48281 Bermeo
Ile-apaindegia
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (GSIN)
Zenbakia:
480000009990
Egunean zortzi ordukoa, asteartetik larunbatera
Arrunta

Langilearen datuak:
Izena:
Jon Telleria Uribarren
Afiliazio-zenbakia:
480000077667
NANa:
10000008 B
Kotizazio-taldea:
07
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 1.250,00 euro
LI/LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia) 1.325,00 euro
Ezinbesteko aparteko orduak: 45,00 euro
Bestelako aparteko orduak:
30,00 euro
LI/LGaren epigrafea:
123
LI/LGaren portzentajeak: -Aldi Baterako Ezintasuna: % 0,72
-Baliaezintasun, heriotza eta biziraupenagatiko portzentajea: % 0,36
Kitapenaldia:
200_ko abendua

 Egin beharrekoa:
Goian dituzun datuekin, bete ezazu 200_-(e)ko abenduko kotizazio-buletina, hau da,TC-2
laburtua, TC-1en barrukoa (langile bakarra dago alta emanda)
Ebazpena:ikus 3.6 irudia (TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa)
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3.6 irudia
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Kotizazio-buletinak: Ariketa praktikoak (egiteko)
1. ariketa
Langileen banakako zerrenda: TC-2
Ogitegi, S.A. enpresak bost langile ditu alta emanda 200_-(e)ko otsailean. Hona hemen
enpresa eta langileen egoera eta datuak:
Enpresaren datuak:
Enpresa:
Ogitegi, S.A.
Helbidea:
Bidegorri, 3, behea,
Udalerria:
48289 Aulestia
Jarduera:
Okindegia
Lan-istripuen entitatea: Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (GSIN)
Identifikazio-kodea:
9
Zenbakia:
480000008888
Lanaldia:
Egunean zortzi ordukoa, astelehenetik ostiralera
Kitapen-mota:
Arrunta
80 epigrafean dauden langileen datuak:
1.1.
Izena: Mikel Arrozena Ituren
Afiliazio-zenbakia: 480000044555
NANa: 10000022 B
Kotizazio-taldea: 08
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 870,00 euro
LI eta LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia): 930,00 euro
Ezinbesteko aparteko orduak: 20,00 euro
Bestelako aparteko orduak: 40,00 euro
1.2.
Izena: Eli Juaristi Elorrieta
Afiliazio-zenbakia: 480000022667
NANa: 10000333 M
Kotizazio-taldea: 10
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 850,00 euro
LI eta LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia): 900,00 euro
Ezinbesteko aparteko orduak: 50,00 euro
1.3.
Izena: Elena Muniozguren Elorza
Afiliazio-zenbakia: 480000033667
NANa: 10000334 L
Kotizazio-taldea: 09
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 820,00 euro
LI eta LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia): 890,00 euro
Ezinbesteko aparteko orduak: 70,00 euro
Hona 80 epigrafean dauden langileen LI eta LGarengatiko kotizazioa:
y Aldi Baterako Ezintasunagatiko portzentajea: % 1,80
y Baliaezintasun, heriotza eta biziraupenagatiko portzentajea: % 1,80
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113 epigrafean dauden langileen datuak:
1.4.
Izena: Imanol Goitiz Leniz
Afiliazio-zenbakia: 480001177668
NANa: 14000011 X
Kotizazio-taldea: 05
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 1.050,00 euro
LI eta LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia): 1.120,00 euro
Ezinbesteko aparteko orduak: 50,00 euro
Bestelako aparteko orduak: 20,00 euro
1.5.
Izena: Luis Lasa Anakabe
Afiliazio-zenbakia: 480000077669
NANa: 10000012 P
Kotizazio-taldea: 07
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 890,00 euro
LI eta LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia): 890,00 euro
Hona 113 epigrafean dauden langileen LI eta LGarengatiko kotizazioa:
y Aldi Baterako Ezintasunagatiko portzentajea: % 0,63
y Baliaezintasun, heriotza eta biziraupenagatiko portzentajea: % 0,36
 Egin beharrekoa:
Goian dituzun datuekin, bete itzazu 200_-(e)ko azaroko kotizazio-buletinak, hau da, TC-2 eta
TC-1

2. ariketa
Bete itzazu behar diren kotizazio-buletinak honako datu hauekin:
Enpresaren datuak:
Enpresa:
Helbidea:
Udalerria:
Jarduera:
Lan-istripuen entitatea:
Identifikazio-kodea: 9
Lanaldia:
Kitapen-mota:

Margoberri, S.L.
Beheko kalea, 10
48280 Lekeitio
Altzariak margotzea
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (GSIN)
Zenbakia:
481100009990
Egunean zortzi ordukoa, astelehenetik ostiralera
Arrunta

Langilearen datuak:
Izena:
Luken Bermeosolo Iturraspe
Afiliazio-zenbakia:
480000077688
NANa:
11000008 B
Kotizazio-taldea:
08
Lan-kontratuaren kodea: 100
Kontingentzia arrunten oinarria: 1.050,00 euro
LI/LGaren oinarria (lanbide-kontingentzia) 1.125,00 euro
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Ezinbesteko aparteko orduak:
Bestelako aparteko orduak:
LI eta LGaren epigrafea:
LI eta LGaren portzentajeak:
Kitapenaldia:

45,00 euro
30,00 euro
87
– Aldi Baterako Ezintasuna:
% 1,80
– Baliaezintasun, heriotza eta biziraupenagatiko
portzentajea:
% 1,80
200_-(e)ko martxoa

 Egin beharrekoa:
Goian dituzun datuekin, bete ezazu 200_ martxoko kotizazio-buletina, hau da,
TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa (langile bakarra dago alta emanda)

3. ariketa
Hirugarren ariketa honetan ez da eman behar ez enpresaren ez langileen datu zehatzik.
Enpresarenak jartzeko aski da X ipintzea lauki guztietan. Langileei dagokienez, A, B, C, D, E
eta F dira horien datu pertsonalak. Lan-kontratua, berriz, mugagabe arrunta (100) dute denek.
Hona hemen beste datu batzuk, epigrafeka sailkatuak:
73 epigrafea
3.1 ‘A’ langilea:
Afiliazio-zenbakia:
Kontingentzia arrunten oinarria:
LI eta LGaren oinarria:
Ezinbesteko aparteko orduak:
Kotizazio-taldea:

485555557777
779,00 euro
790,00 euro
11,00 euro
08

3.2 ‘B’ langilea:
Afilazio-zenbakia:
Kontingentzia arrunten oinarria:
LI eta LGaren oinarria:
Kotizazio-taldea:

484444442222
800,00 euro
800,00 euro
08

74 epigrafea
3.3 ‘C’ langilea:
Afiliazio-zenbakia:
Kontingentzia arrunten oinarria:
LI eta LGaren oinarria:
Ezinbesteko aparteko orduak:
Bestelako aparteko orduak:
Kotizazio-taldea:

485555556666
889,00 euro
950,00 euro
31,00 euro
30,00 euro
09

3.4 ‘D’ langilea:
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Afiliazio-zenbakia:
Kontingentzia arrunten oinarria:
LI eta LGaren oinarria:
Ezinbesteko aparteko orduak:
Bestelako aparteko orduak:
Kotizazio-taldea:

487755555666
889,00 euro
950,00 euro
31,00 euro
30,00 euro
09

113 epigrafea
3.5 ‘E’ langilea:
Afiliazio-zenbakia:
Kontingentzia arrunten oinarria:
LI eta LGaren oinarria:
Kotizazio-taldea:

487755555666
930,00 euro
930,00 euro
07

3.6 ‘F’ langilea:
Afiliazio-zenbakia:
Kontingentzia arrunten oinarria:
LI eta LGaren oinarria:
Ezinbesteko aparteko orduak:
Bestelako aparteko orduak:
Kotizazio-taldea:

487700000666
935,00 euro
990,00 euro
30,00 euro
25,00 euro
07

 Egin beharrekoa:
Goian dituzun datuekin, bete itzazu 200_-(e)ko apirileko kotizazio-buletinak, hau da, TC-2 eta
TC-1.
Beharrezko datuak
Ariketa horretan ageri diren langileak LI eta LGaren epigrafe-zerrenda hauetan sailkatzen dira:
Portzentajeak

Epigrafea

Aldi Baterako Ezin.

Balia., heriotza, bizi.

73

% 4,05

% 4,05

74

% 4,95

% 4,95

113

% 0,63

% 0,36
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Soldataren
ordainagiriei eta
gizarte-aseguruei
buruzko ariketak

4

4.1. Hileko ordainsaria jasotzen duen langilea (lan-kontratu
mugagabe arrunta)
4.2. Eguneko ordainsaria jasotzen duen langilea (lan-kontratu
mugagabe arrunta)
4.3. Hileko ordainsaria jasotzen duen langilea. Hil horretan alta
jaso du eta, gainera, aparteko orduak egin ditu (lan-kontratu
mugagabe arrunta)
4.4. Hileko ordainsaria eta aparteko ordainsaria jaso duen langilea
(lan-kontratu mugagabe arrunta)
4.5. Gehieneko ordainsaria jasotzen duen langilea (lan-kontratu
mugagabe arrunta)
4.6. Hileko ordainsaria jasotzen duen langilea (praktikaldiko
lan-kontratua)
4.7. Ikastun-kontratua duen langilea
4.8. Berrogeita bost urte baino gehiagoko langilea (lan-kontratu
mugagabea, 45 urtetik gorakoentzakoa)
4.9. Hileko ordainsaria jasotzen duen langilea (elbarrituak
kontratatzeko lan-kontratu mugagabea)
4.10. Hileko ordainsaria jasotzen duen langabetua izandako
langilea (sei hilabete edo gehiago langabezian egona)
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4.11. Hileko ordainsaria jasotzen duen langilea (aldi baterako
lan-kontratua lan-kontratu mugagabe bihurtzea)
4.12. Hileko soldata jasotzen duen langilea (bitarteko lan-kontratua,
seme-alabak zaintzeko eszedentzian dagoen beste langile
baten ordezkoa)
4.13. Hileko soldata jasotzen duen langilea (bitarteko lan-kontratua,
amatasun-atsedenaldian dagoen langile baten ordezkoa)
4.14. Hileko ordainsaria jasotzen duen langilea (gaixotasun
arruntagatiko Aldi Baterako Ezintasuna)
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Ariketak egiteko argibide orokorrak:
Soldataren ordainagiriaren goiburukoan enpresaren datuak ezartzeko, X jarri lauki guztietan
eta langilearen datuetan; Y, berriz, lauki guztietan, lanbide-kategoriaren eta kotizazio-taldearen
laukietan izan ezik (horietan jartzeko datuak ariketa bakoitzean banatuko dira).
Hurrengo orriko koadroetan daude ordainagiriak betetzeko behar diren oinarrizko datuak.
Gainerakoak, ariketa bakoitzean emango dira.
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Kotizazio-oinarriak
Kotizazio-taldea
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lanbide-kategoriak
Ingeniariak eta lizentziatuak.
Goi-zuzendaritzako
pertsonala, Langileen
Estatutuan sartua ez dagoena
(1.3. artikulua)
Ingeniari teknikoak, perituak
eta tituludun laguntzaileak
Tailerretako administrazio-buruak
Titulu gabeko laguntzaileak
Administrazio-ofizialak
Menpekoak
Administrazio-laguntzaileak
Lehenengo mailako eta
bigarren mailako ofizialak
Hirugarren mailako ofizialak
eta peoi adituak
Peoiak
Hemezortzi urtetik beherako
langileak

Gutxieneko
oinarria
Euro/hil
768,90

Gehieneko
oinarria
Euro/hil
2.574,90

637,80

2.574,90

554,40

2.574,90

516,00
516,00
516,00
516,00
Euro/egun
17,20

2.574,90
2.574,90
2.574,90
2.574,90
Euro/egun
85,83

17,20

85,83

17,20
17,20

85,83
85,83

Lanbide-kontingentziak (LI eta LG): gutxieneko oinarria (516,00); gehieneko oinarria
(2.574,90)
Kotizazio-motak

–
–

–
–
–
–

Portzentajeak
Kontzeptuak
Enpresa
Langilea
Guztira
Kontingentzia
23,60
4,70
28,30
arruntak
Langabezia:
6
1,55
7,55
y Orokorra
6,70
1,60
8,30
y Aldi baterako
kontratua, lanaldi
osoa.
7,70
1,60
9,30
y Aldi baterako
kontratua, lanaldi
partziala.
7,70
1,60
9,30
y Aldi baterako
kontratua
(ABLE)
Soldatak
0,40
––––
0,40
Bermatzeko Fondoa
Lanbide Heziketa
0,60
0,10
0,70
Aparteko orduak:
12
2
14
y Ezinbestekoak
23,60
4,70
28,30
y Bestelakoak
LI eta LGaren prima-tarifak: 2.930/1979ko abenduaren 29ko Errege Dekretuan (1980ko
urtarrilaren 8ko BOE). Tarifak % 10 gutxituak.
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4.1. HILEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (LAN-KONTRATU MUGAGABE
ARRUNTA)
Langilearen datuak:
Langilea 200_(e)ko otsailaren 1ean hasi zen lanean enpresan. Lan-kontratua lanaldi osoko
mugagabe arrunta da; lanbide-kategoria, peritua. Bigarren kotizazio-taldean dago.
Hileko ordainsariak honako hauek dira:
y Oinarrizko soldata:
y Pizgarriak:

1.290 euro
233 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 1.290na eurokoak.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa (ABE), % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, (BHB),
% 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera dela eta, % 11ko PFEZ atxikitzen zaio.
Enpresako langile bakarra da.
Datu horiek oinarri harturik, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak; PFEZgatiko
atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu apirileko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta TC-1
kotizazio-buletinak.
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Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata .........................................................................................
Pizgarriak ......................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
1290 × 2
= ................................................................................................
12

1.290
233
______
1.523
215
______
1.738

Kantitate hori (1.738 euro) ez da 2. kotizazio-taldeko gutxienekoa (637,80) baino
txikiagoa, ezta gehienekoa (2.574,90) baino handiagoa ere. Beraz, horixe da
kontingentzia arruntetarako oinarria (1.738).
2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Lanbide-kontingentzietarako oinarria 1.738 euro da, ez baita aparteko ordurik egin
apirilean. Bestalde, gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren (2.574,90) bitartekoa da
kantitate hori (1.730).
3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:
1.738 euro
B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

%

Guztira

Oinarria Zenbatekoa

Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

Kontingentzia 23,6
arruntak

1.738

410,17

4,7

1.738

81,69

28,3

491,86

Langabezia

6,00

1.738

104,28

1,55

1.738

26,94

7,55

131,27

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.738

6,95

––

––––

––––

0,4

6,95

Lanbide
Heziketa

0,6

1.738

10,43

0,10

1.738

1,74

0,7

12,17

– ABE

0,63

1.738

10,95

––

––––

––––

0,63

10,95

– BHB

0,36

1.738

6,26

––

––––

––––

0,36

6,26

LI eta LG:

Guztira

549,04

110,37

Aldi Baterako Ezintasuna: ABE
Baliaezintasuna, Heriotza eta Biziraupena (BHB)

100

659,46
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C. PFEZgatiko atxikipena
Ez ditugu ariketa hauetan egingo portzentajea ateratzeko egin behar diren kalkuluak
(badago horretarako beste gai bat). Beraz, urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik,
% 11ko atxikipena ezarri behar zaio langile honi.
Hil honetan jaso dituen ordainsari guztiei egin behar zaie atxikipena.
% 11 x 1.523 = 167,53 euro
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Peritua
2

30
Kitapenaldia, 200_..(e)ko...........apirilaren.............1(e)tik........apirilaren..30(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ................................................................................... 1.290
Soldataren osagarriak
Pizgarriak ................................................................................................
233
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 1.523
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
81,69
Langabezia ............................... 1,55..................................................
26,94
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,74
Aparteko orduak
Ezinbestekoak..................... _____ ..................................................
Bestelakoak ........................ _____ ..................................................
110,37
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 11 .................................
167,53
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
277,9
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
Soldata garbia (A-B) ................................................................................................................. 1.245,1
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... _ 1.523
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
215
Guztira................................... _ 1.738
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.738
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... _ 1.523
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bakarra duenez enpresa horrek, kotizazio-buletin bakarra bete behar da. Hona
hemen kotizazio-buletina, beteta:

4.1 irudia
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4.2. EGUNEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (LAN-KONTRATU MUGAGABE
ARRUNTA)
Langilearen datuak:
Langilea 200_(e)ko urtarrilaren 1ean hasi zen lanean enpresan; lan-kontratua lanaldi osoko
mugagabe arrunta da; lanbide-kategoria, ofiziala; kotizazio-taldea, 9.a.
Hauek dira eguneko ordainsariak:
y Oinarrizko soldata:
y Lan-hitzarmeneko plusa:

29 euro/egun
7 euro/egun

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 30na soldata-egunekoak.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 92 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa (ABE), % 2,25; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa (BHB),
% 1,80.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez du kenketarik kontzeptu horrengatik.
Enpresako langile bakarra da.
Datu horiek oinarri harturik, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak; PFEZgatiko
atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu urtarrileko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.
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Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata .........................................................................................
Lan-hitzarmeneko plusa ................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
29 × 60
= ..................................................................................................
365

29
7
______
36
215
______
1.738

Kantitate hori (40,77 euro) ez da 9. kotizazio-taldeko gutxienekoa (17,20) baino txikiagoa,
ezta gehienekoa (85,83) baino handiagoa ere. Beraz, kantitate hori hileko egunez
biderkatuta ateratzen da hileko kontingentzia arruntetarako oinarria:
40,77 x 31 = 1.263,87
2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Lanbide-kontingentzietarako oinarria 1.263,87 euro da, ez baita aparteko ordurik egin
apirilean. Bestalde, kantitate hori (1.263,87) gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren
(2.574,90) bitartekoa da.
3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:
1.263,87 euro
B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 1.263,87
arruntak

298,27
75,83

Guztira
Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

%

Oinarria Zenbatekoa

4,7

1.263,87

59,40

28,3

357,67

1,55 1.263,87

19,59

7,55

95,42

––––

0,4

5,05

1,26

0,7

8,84

Langabezia

6,00 1.263,87

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.263,87

5,05

Lanbide
Heziketa

0,6

1.263,87

7,58

– ABE

2,25 1.263,87

28,44

––

––––

––––

2,25

28,44

– BHB

1,80 1.263,87

22,75

––

––––

––––

1,80

22,75

Guztira

437,92

––

––––

0,10 1.263,87

LI eta LG:

80,25
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518,17

C. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez du kenketarik kontzeptu horrengatik.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

3. mailako ofiziala
9. taldea

30
Kitapenaldia, 200_(e)ko.........urtarrilaren............1..(e)tik.....urtarrilaren..31(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ...................................................................................
899
Soldataren osagarriak
Lan-hitzarmeneko plusa ..........................................................................
217
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
1.116
A Sortzapenak, guztira ..........................................................................................................
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
59,40
Langabezia ............................... 1,55..................................................
15,59
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,26
Aparteko orduak
Ezinbestekoak..................... _____ ..................................................
Bestelakoak ........................ _____ ..................................................
80,25
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ..........................................
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
80,25
B Kenketak, guztira ...............................................................................................................
1.035,75
Soldata garbia (A-B) .............................................................................................................
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... 1.116
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
147,87
Guztira................................... 1.263,87
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. 1.263,87
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ...................................................................................
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D. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bakarra duenez enpresa horrek, kotizazio-buletin bakarra bete behar da. Hona
hemen kotizazio-buletina, beteta:

4.2 irudia
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4.3. HILEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGILEA. HIL HORRETAN ALTA JASO DU
ETA, GAINERA, APARTEKO ORDUAK EGIN
DITU (LAN-KONTRATU MUGAGABE
ARRUNTA)
Langilearen datuak:
200_(e)ko apirilaren 6an hasi zen lanean enpresan langilea; lan-kontratua lanaldi osoko
mugagabe arrunta da; lanbide-kategoria, 1. mailako ofiziala; kotizazio-taldea, 8.a.
Hauek dira eguneko ordainsariak:
y
y
y
y

Oinarrizko soldata:
Lan-hitzarmeneko plusa:
Ezinbesteko aparteko orduak:
Bestelako aparteko orduak:

29 euro/egun
7 euro/egun
47 euro
32 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 30na soldata-egunekoak.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 72 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 4,05; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 2,70.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez du kenketarik kontzeptu horrengatik.
Enpresan beste langile bat ari da lanean. Hona hemen haren datuak:
–
–
–
–
–

Z langilea da
Hil osoan egon da alta emanda
7. kotizazio-taldea
Lanaldi osoko mugagabe arrunta da (100) lan-kontratua
LI eta LGaren epigrafea, 113 (% 0,63 eta % 0,36)
y Oinarrizko kontingentzien kotizazio-oinarria: 852 euro
y Lanbide-kontingentzien kotizazio-oinarria: 852 euro.

Datu horiek oinarri harturik, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak, PFEZaren
atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu apirileko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta TC-1
kotizazio-buletinak.
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Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata .........................................................................................
Pizgarriak ......................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
29 × 60
= ..................................................................................................
365

29
7
______
36
4,77
______
40,77

Kantitatea (40,77 euro) ez da 8. kotizazio-taldeko gutxienekoa (17,20) baino txikiagoa,
ezta gehienekoa (85,83) baino handiagoa ere. Beraz, kantitate hori da kontingentzia
arruntetarako eguneko oinarria. Hil honen 6an eman du alta; beraz, kotizatzeko egunak,
30 (apirilekoak) – 5 (bajan igarotako egunak) = 25 egun (alta emanda egondako
egunengatik bakarrik kotizatu behar da). Hogeita bost egun horietako kotizazio-oinarria =
40,77 (eguneko oinarria) x 25 (kotizatzeko egunak) = 1.019,25
2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Kontingentzia arruntengatiko kotizazio-oinarria lortzeko kontuan hartu diren soldata-kontzeptuei (40,77) gehitu behar zaizkie hil horretan langileak egindako aparteko
32 + 47
= 3,16 euro/egun; beraz,
orduak:
25
40,77 euro/egun + 3,16 euro/egun = 43,93 euro.
43,93 euro (eguneko oinarria) x 25 (kotizatzeko egunak) = 1.098,25 euro.
1.098,25 euroko kantitate hori gutxienekoaren –

(2574,90 × 25 )
30

(516 × 25 )
30

= 430 – eta gehienekoaren –

= 2145.25 – bitartekoa da.

Lanbide-kontingentzien oinarria: 1.098,25 euro
3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.738 euro

4. Aparteko orduen oinarria
Ezinbesteko aparteko orduak:
Bestelako aparteko orduak:

47
31
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B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 1.019,25
arruntak

240,54
65,89

Guztira
Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

%

Oinarria Zenbatekoa

4,7

1.019,25

47,90

28,3

288,44

1,55 1.098,25

17,02

7,55

82,91

––––

0,4

4,39

1,10

0,7

7,69

Langabezia

6,00 1.098,25

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.098,25

4,39

Lanbide
Heziketa

0,6

1.098,25

6,59

– ABE

4,05 1.098,25

44,48

––

––––

––––

4,05

44,48

– BHB

2,70 1.098,25

29,65

––

––––

––––

2,70

29,65

––

––––

0,10 1.098,25

LI eta LG:

Aparteko
orduak:
– Ezinbestekoak

12

47

5,64

2

47

0,94

14

6,58

– Bestelakoak

23,6

32

7,55

4,7

32

1,50

28,3

9,05

Guztira

549,04

110,37

473,19

C. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez du kenketarik kontzeptu horrengatik.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

1. mailako ofiziala
8

30
Kitapenaldia, 200_..(e)ko...........apirilaren.............1(e)tik........apirilaren..30(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata..........29 x 25 .............................................................
725
Soldataren osagarriak
Lan-hitzarmeneko plusa ..7 x 25 .............................................................
175
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak............47 + 32..............................................................
79
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
979
A Sortzapenak, guztira ..............................................................................................................
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7.................. (1.019,25)...............
47,90
Langabezia ............................... 1,55.................. (1.098,25)...............
17,02
Lanbide Heziketa ..................... 0,10.................. (1.098,25)...............
1,10
Aparteko orduak
Ezinbestekoak.....................
% 2....................... (47)....................
0,94
Bestelakoak ........................ % 4,7....................... (32)....................
1,50
68,46
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 11 .................................
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
68,46
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
910,54
Soldata garbia (A-B) .................................................................................................................
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... _ 1.523
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
215
Guztira................................... _ 1.738
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.738
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... _ 1.523
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Hona hemen kotizazio-buletina, beteta:

4.3 irudia
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4.3 bis irudia
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LI eta LG
Epigrafea

Langile-kopurua

Portzentajeak
ABE

BHB

Oinarriak

Kuotak
ABE

BHB

072

1

4,05

2,70

1098,25

44,48

29,65

113

1

0,63

0,36

852,00

5,37

3,07

1950,25

49,85

32,72

Baturak

4.4. HILEKO ORDAINSARIA ETA APARTEKO
ORDAINSARIA JASO DUEN LANGILEA
(LAN-KONTRATU MUGAGABE ARRUNTA)
Langilearen datuak:
200_(e)ko martxoaren 1ean hasi zen langilea enpresan lanean; lan-kontratua lanaldi osoko
mugagabe arrunta da; lanbide-kategoria, ingeniaria; kotizazio-taldea, 1.a.
Hauek ditu hileko ordainsariak:
y Oinarrizko soldata:
y Jarduera-plusa:

1.420 euro
233 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 1.420na eurokoak.
Lan-hitzarmenaren arabera, uztaileko aparteko ordainsaria aurreko sei hilabeteetan
egindako denboraren arabera kobratzen da. Ordainsari bat hil horretan (uztailean) kobratzen
da.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatik % 15 atxikitzen zaio.
Enpresako langile bakarra da.
Datu horiek oinarri harturik, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak, PFEZaren
atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu uztaileko soldataren ordainagiria (aparteko
ordainsaria barne dela) eta TC-2 eta TC-1 kotizazio-buletinak.
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Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata .........................................................................................
Pizgarriak ......................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
1420 × 2
= .................................................................................................
12

1.420
233
________
1.653
236,67
________
1.889,67

Kantitatea (1.889,67 euro) ez da 1. kotizazio-taldeko gutxienekoa (768,90) baino
txikiagoa, ezta gehienekoa (2.574,90) baino handiagoa ere; beraz, kantitate hori da
kontingentzia arruntetarako oinarria (1.889,67).
2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Lanbide-kontingentzietarako oinarria 1.889,67 euro da, ez baita aparteko ordurik egin
apirilean. Bestalde, kantitate hori (1.889,67) gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren
(2.574,90) bitartekoa da.
3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.889,67 euro

B. Aparteko ordainsarien kotizazioa
Aurreko 6 hilabeteetan egindako lan-egunen arabera egin behar da kalkulua (hainbanaketa).
Langilea martxoan lanean hasi zenez,

4
× 1420 = 946,67 euro
6
Aparteko ordainsariak hilero hainbanatzen eta zatika kotizatzen direnez, ez dago kantitate
horiek kobratzeagatik (normalean aparteko bi ordainsari) kotizatu beharrik. Gure ariketa
honetan, 946,67 eurokoa da kantitatea.
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C. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Guztira

%

Oinarria Zenbatekoa

Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 1.889,67
arruntak

445,96

4,7

1.889,67

88,81

28,3

534,77

Langabezia

6,00 1.889,67

113,38

1,55 1.889,67

29,29

7,55

142,67

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.889,67

11,71

––––

0,4

11,71

Lanbide
Heziketa

0,6

1.889,67

11,34

1,89

0,7

13,23

– ABE

0,63 1.889,67

11,90

––

––––

––––

0,63

11,90

– BHB

0,36 1.889,67

6,80

––

––––

––––

0,36

6,80

––

––––

0,10 1.889,67

LI eta LG:

Guztira

601,09

119,99

721,08

D. PFEZgatiko atxikipena
Portzentajea ateratzeko egin behar diren kalkuluak ez ditugu ariketa hauetan egingo
(badago horretarako beste gai bat). Beraz, urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik,
% 15eko atxikipena aplikatu behar zaio langile horri.
Hil honetan jaso dituen ordainsari guztiei egin behar zaie atxikipena, baita aparteko
ordainsariei ere.
%15 x 2.599,67 = 389,95 euro
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E. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Ingeniaria
1

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........uztailaren.............1(e)tik.....uztailaren..31(e)ra..Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ................................................................................... 1.420
Soldataren osagarriak
Jarduera-plusa .........................................................................................
233
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak................ uztailekoa 4/6 1420.............................
946,67
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 2.599,67
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
88,81
Langabezia ............................... 1,55..................................................
29,29
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,89
Aparteko orduak
Ezinbestekoak..................... _____ ..................................................
Bestelakoak ........................ _____ ..................................................
119,99
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 15 .................................
389,95
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
509,94
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
Soldata garbia (A-B) ................................................................................................................. 2.089,73
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................ _ 1.653
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
236,67
Guztira................................... _ 1.889,67
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.889,67
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................ ________
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... _ 2.599,67
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bakarra duenez enpresa horrek, kotizazio-buletin bakarra bete behar da. Hona
hemen kotizazio-buletina, beteta:

4.4 irudia
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4.5. GEHIENEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (LAN-KONTRATU MUGAGABE
ARRUNTA)
Langilearen datuak:
200_ko urtarrilaren 1ean hasi zen langilea enpresan lanean. Lanaldi osoko mugagabe
arrunta da lan-kontratua; lanbide-kategoria, ingeniaria; kotizazio-taldea, 1.a.
Hauek ditu hileko ordainsariak:
y Oinarrizko soldata:

4.450,00 euro

Langile honek ez du jasotzen aparteko ordainsaririk.
LI eta LGetako kotizazioen prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatik % 27 atxikitzen zaio.
Enpresa honetan beste langile bat dabil lanean. Hona haren datuak:
Lanbide-kategoria:
5
Lan-kontratua:
lanaldi osoko mugagabe arrunta (100)
LI eta LGaren epigrafea:
113 (% 0,63 eta % 0,36)
Oinarrizko kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
1.330 euro.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
1.330 euro.
Datu horiek oinarri harturik, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak, eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu maiatzeko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.
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Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata

4.450,00

4.450,00 euro 1. kotizazio-taldeko gehienekoa baino kantitate handiagoa da; beraz,
2.574,90 gehieneko kantitatea hartu behar da oinarritzat kotizatzeko.
2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
4.450,00 euroko kantitateak lanbide-kontingentzietarako gehienekoa gainditu egiten du;
beraz, gehieneko kantitatea (2.574,90) hartu behar da oinarritzat kontingentzia
hauetarako.
3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:
2.574,90 euro
B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Guztira

%

Oinarria Zenbatekoa

Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 2.574,90
arruntak

607,68

4,7

2.574,90

121,02

28,3

728,7

Langabezia

6,00 2.574,90

154,49

1,55 2.574,90

39,91

7,55

194,4

Sol. Ber.
Fond.

0,4

2.574,90

10,30

––––

0,4

10,30

Lanbide
Heziketa

0,6

2.574,90

15,45

2,57

0,7

18,02

– ABE

0,63 2.574,90

16,22

––

––––

––––

0,63

16,22

– BHB

0,36 2.574,90

9,27

––

––––

––––

0,36

9,27

––

––––

0,10 2.574,90

LI eta LG:

Guztira

813,41

163,5

976,91

D. PFEZgatiko atxikipena
Portzentajea ateratzeko egin beharreko kalkuluak ez ditugu ariketa hauetan egingo; badago,
horretarako, beste gai bat. Beraz, urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, % 15eko
atxikipena ezarri behar zaio langile honi.
Hil honetan jaso dituen ordainsari guztiei egin behar zaie atxikipena:
% 27 x 4.450,00 = 1.201,5 euro

121

E. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Ingeniaria
1

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........maiatzaren.........1(e)tik...maiatzaren..31..(e)ra..Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ................................................................................... 4.450
Soldataren osagarriak
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 4.450
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak............. __ 4,7..................................................
121,02
Langabezia ............................... _ 1,55..................................................
39,91
Lanbide Heziketa ..................... _ 0,10..................................................
2,57
Aparteko orduak
Ezinbestekoak..................... _____ ..................................................
Bestelakoak ........................ _____ ..................................................
163,50
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 15 ................................. 1.201,50
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
B Kenketak, guztira ................................................................................................................... 1.365
Soldata garbia (A-B) ................................................................................................................. 3.085
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................ _ 4.450
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
Guztira................................... _ 4.450 (gehienezko oinarria, 2.574,90)
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 4.450 (gehienezko oinarria, 2.574,90)
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... _ 4.450
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Hona hemen kotizazio-buletina, beteta:

4.5 irudia
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4.5 bis irudia
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4.6. HILEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (PRAKTIKALDIKO
LAN-KONTRATUA)
Langilearen datuak:
Langilea hemezortzi urtetik gorakoa da. 200_(e)ko maiatzaren 1ean hasi zen lanean
enpresan. Lanaldi osoko praktikaldikoa da lan-kontratua; lanbide-kategoria, tailerretako
administrazioburua; kotizazio-taldea, 3.a.
Hileko ordainsariak honako hauek dira:
y Oinarrizko soldata:
y Pizgarriak:

920,00 euro
90,00 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 920,00na eurokoak
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Ezkonlaguna eta 2 eta 8 urteko seme-alabak ditu bere kargu langileak. Horren urteko
irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko gutxienekora heltzen ez
denez, ez du PFEZgatiko atxikipenik.
Enpresako langile bakarra da.
Datu horiek oinarri hartuta, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak, eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu maiatzeko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.
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Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata .........................................................................................
Pizgarriak ......................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
920 × 2
= ..................................................................................................
12

920,00
90,00
________
1.010
153,33
________
1.163,33

Kantitatea (1.163,33 euro) ez da 3. kotizazio-taldeko gutxienekoa (554,40) baino
txikiagoa, ezta gehienekoa (2.574,90) baino handiagoa ere; beraz, kantitate hori
(1.163,33) da kontingentzia arruntetarako oinarria.
2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Lanbide-kontingentzietarako oinarria 1.163,33 euro da, ez baita aparteko ordurik egin
maiatzean. Bestalde, kantitate hori (1.163,33) gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren
(2.574,90) bitartekoa da.
3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:
1.163,33 euro
B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 1.163,33
arruntak

274,54
69,80

Guztira
Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

%

Oinarria Zenbatekoa

4,7

1.163,33

54,68

28,3

329,22

1,55 1.163,33

18,03

7,55

87,83

––––

0,4

4,65

1,16

0,7

8,14

Langabezia

6,00 1.163,33

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.163,33

4,65

Lanbide
Heziketa

0,6

1.163,33

6,98

– ABE

0,63 1.163,33

7,33

––

––––

––––

0,63

7,33

– BHB

0,36 1.163,33

4,19

––

––––

––––

0,36

4,19

––

––––

0,10 1.163,33

LI eta LG:

Guztira

367,49

73,87
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C. PFEZgatiko atxikipena
Ezkonlaguna eta 2 eta 8 urteko seme-alabak ditu bere kargu langileak. Haren urteko
irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko gutxienekora
heltzen ez denez, ez du PFEZgatiko atxikipenik.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Tailerretako arduraduna

3

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko.......... maiatzaren.............1(e)tik..... maiatzaren..31(e)ra..Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ...................................................................................
920
Soldataren osagarriak
Pizgarriak ................................................................................................
90
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 1.010
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
54,68
Langabezia ............................... 1,55..................................................
18,03
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,16
Aparteko orduak
Ezinbestekoak..................... _____ ..................................................
Bestelakoak ........................ _____ ..................................................
73,87
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga...
.................................
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
73,87
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
936,13
Soldata garbia (A-B) .................................................................................................................
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................ _ 1.010
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
153,33
Guztira................................... _ 1.163,33
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.163,33
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ...................................................................................
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bakarra duenez enpresa horrek, kotizazio-buletin bakarra bete behar da. Hona
hemen kotizazio-buletina, beteta:

4.6 irudia

129

4.7. IKASTUN-KONTRATUA DUEN LANGILEA
Langilearen datuak:
Hemezortzi urteko langilea; aldi baterako kontratua du, ikastun-kontratuaren bidez egina.
Lanaldi osoan aritzen da. Lanorduen % 15 trebakuntzarako erabili behar du, kontratuak
dioenez. 200_ko urtarrilaren 1ean hasi zen lanean enpresan.
Egunean 18 euro irabazten ditu langileak.
Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 30na soldata-egunekoak.
Langilea ezkongabea da eta ez du seme-alabarik. Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko gutxienekora heltzen ez denez, ez du
PFEZgatiko atxikipenik.
Enpresako langile bakarra da.
Enpresaburuak 62,50 euro ordaindu behar dio trebakuntza-erakundeari langilearen
prestakuntza presentzialagatik (24 ordu). Kuoten ordainketa egiten duenean, kotizazio-buletinetan azaldu behar ditu.
Datu horiek oinarri hartuta, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak, eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu apirileko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta TC-1
kotizazio-buletinak
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Ebazpena
A. Hileko ordainsaria:
Oinarrizko soldata: 18 euro x 30 egun
B. Kotizazio-oinarria:
Ikastun-kontratua duten langileen eskubideei dagokienez (LI eta LGengatiko prestazioak,
kontingentzia arruntengatiko osasun-laguntza, Aldi Baterako Ezintasunagatiko eta
amatasunagatiko prestazioak, pentsioak, Soldatak Bermatzeko Fondoa), lanbide-kategoriari dagokion gutxieneko oinarriaren % 75 erabili behar da, GSren prestazio
ekonomikoen arabera. Hortaz, 11. kotizazio-taldeari honakoa dagokio:
17,20 euro/egun. Beraz,
y % 75 x 17,20 euro/egun = 12,90 euro/egun
y 12,90 euro x 30 egun (apirilekoa) = 387 euro/hil
C. Kotizazio-kuota
Kontingentziak estaltzeko, 36,14 euro ordaindu behar dio hilero enpresaburuak Gizarte
Segurantzari.
Kuota bakarra da, honela banaturik:
C.1. 29,77 euro oinarrizko kontingentziengatik; horietatik, 24,82 euro enpresaburuak
ordaindu behar ditu; 4,95, berriz, langileak.
C.2. 3,42 euro lanbide kontingentziengatik; horietatik, 1,92 euro (enpresaburuen kargu,
soilik) Aldi Baterako Ezintasunengatik (ABE) eta 1,50 euro Baliaezintasuna, Heriotza
eta Biziraupenagatik (BHB).
C.3. Soldatak Bermatzeko Fondoagatik, 1,90 euro ordaindu behar du enpresaburuak
(berak soilik) ikastun-kontratuaren bidez kontratatutako langile bakoitzeko.
C.4. Lanbide Heziketarako (LH):
y Enpresaburuak:
0,91 euro
y Langileak:
0,14 euro

D. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez du PFEZgatiko atxikipenik.
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E. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

18 urtez beheko langilea

11

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........apirilaren.............1(e)tik.....apirilaren.30(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata..........18,00 euro x 30 egun .......................................
540,00
Soldataren osagarriak
Pizgarriak ................................................................................................
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
540,00
A Sortzapenak, guztira ..............................................................................................................
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
..................................................
4,95
Langabezia ...............................
..................................................
Lanbide Heziketa .....................
..................................................
0,14
Aparteko orduak
Ezinbestekoak..................... _____ ..................................................
Bestelakoak ........................ _____ ..................................................
5,09
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga...
.................................
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
5,09
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
534,91
Soldata garbia (A-B) .................................................................................................................
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... _ 1.653
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
Guztira...................................
387,00 (1)
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG)..................
387,00 (1)
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ...................................................................................
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(3)

% 75 x 17,20 euro = 12,90 euro/egun;
12,90 euro x 30 egun = 387,00 euro

E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bakarra duenez enpresa horrek, kotizazio-buletin bakarra bete behar da. Hona
hemen kotizazio-buletina, beteta:

4.7 irudia
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4.8. BERROGEITA BOST URTE BAINO
GEHIAGOKO LANGILEA (LAN-KONTRATU
MUGAGABEA, 45 URTETIK
GORAKOENTZAKOA)
Langilearen datuak:
Gizonezkoa, berrogeita zortzi urtekoa. 200_(e)ko martxoaren 1ean hasi zen lanean
enpresan. Lan-kontratua: kontratazio mugagabea sustatzeko kontratua, 45 urtetik
gorakoentzakoa. Lanbide-kategoria: administrazio-ofiziala. Kotizazio-taldea: 5.a.
Hauek ditu hileko ordainsariak:
y
y
y
y

Oinarrizko soldata:
Hizkuntza-plusa:
Ezinbesteko aparteko orduak
Garraio-plusa:

755,00 euro
82,00 euro
110,00 euro
30,00 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 755,00na eurokoak.
LI eta LGaren kotizazioen prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera dela eta, atxikipena egiteko irabazten duena
gutxienekora heltzen ez denez, ez du PFEZerako atxikipenik.
Enpresa honetan langile bakarra da.
Datu horiek oinarri hartuta, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresa- eta langile-kuotak, eta PFEZerako
atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu martxoko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.
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Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata .........................................................................................
Hizkuntza-plusa.............................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
755,00 × 2
= ..............................................................................................
12

755,00
82,00
________
837,00
125,83
________
962,83 euro

Kantitatea (962,83 euro) ez da 5. kotizazio-taldeko gutxienekoa (516,00) baino txikiagoa,
ezta gehienekoa (2.574,00) baino handiagoa ere; beraz, kantitate hori da kontingentzia
arruntetarako oinarria:
962,82 euro

2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
y Kontingentzia arruntak:
y Ezinbesteko aparteko orduak:

962,82 euro
110,00
1.072,83 euro

Kantitate hori (1.072,83) gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren (2.574,90) bitartekoa
da; beraz, hori da lanbide-kontingentzietarako oinarria:
1.072,83 euro

3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.072,83 euro

4. Aparteko orduen kotizazio gehigarria:
y Ezinbesteko aparteko orduak: 110,00 euro
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B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Kontingentzia 23,6
arruntak

962,83

227,23

%
4,7

Guztira

Oinarria Zenbatekoa
962,83

1,55 1.072,83

Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

50,42

28,3

277,65

16,63

7,55

81,00

––––

0,4

4,29

1,07

0,7

7,51

Langabezia

6,00

1.072,83

64,37

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.072,83

4,29

Lanbide
Heziketa

0,6

1.072,83

6,44

– ABE

0,63

1.072,83

6,76

––

––––

––––

0,63

6,76

– BHB

0,36

1.072,83

3,86

––

––––

––––

0,36

3,86

12,00

110,00

13,20

2,00

110,00

2,20

14,00

15,40

––

––––

0,10 1.072,83

LI eta LG:

Aparteko
orduak:
– Ezinbestekoak

Guztira

326,15

70,32

396,47

Enpresa-kuotaren hobaria
45 eta 55 urte bitarteko langileak (gizonezkoak) kontratatzeak % 50eko hobaria dakarkie
enpresei, kotizazio arruntetan, lehenengo hamabi hilabeteetan; hortik aurrera, % 45ekoa,
langile horien kontratua bukatu arte. Beraz,
Kontingentzia arruntak:
y Enpresaburuaren kargu: 227,23
y Hobaria: % 50 x 227,23 = 113,615

C. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez du PFEZgatiko atxikipenik.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Administrazio-ofiziala
5

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........martxoaren............1(e)tik.....martxoaren.31(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ...................................................................................
755,00
Soldataren osagarriak
Hizkuntza-plusa ....................................................................................
82,00
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak.....(ezinbesteko aparteko orduak) ..........................
110,00
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
Garraio-plusa_______ ...........................................................................
30,00
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
977,00
A Sortzapenak, guztira ..............................................................................................................
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
50,42
Langabezia ............................... 1,55..................................................
16,63
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,07
Aparteko orduak
Ezinbestekoak..................... 2,00..................................................
2.20
Bestelakoak ........................
..................................................
70,32
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga...
.................................
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
73,87
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
936,16
Soldata garbia (A-B) .................................................................................................................
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... _ 1.010
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
153,33
Guztira................................... _ 1.136,33
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.163,33
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ...................................................................................
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bakarra duenez enpresa horrek, kotizazio-buletin bakarra bete behar da. Hona
hemen kotizazio-buletina, beteta:

4.8 irudia
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4.9. HILEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (ELBARRITUAK
KONTRATATZEKO LAN-KONTRATU
MUGAGABEA)
Langilearen datuak:
200_(e)ko urtarrilaren 1ean hasi zen langilea (43 urte) enpresa horretan lanean. Lan-kontratua, kontratazio mugagabea sustatzeko kontratua, elbarrituentzakoa. Lanbide-kategoria,
ingeniari teknikoa. Kotizazio-taldea, 2.a.
Hauek ditu hileko ordainsariak:
y
y
y
y

Oinarrizko soldata:
Pizgarria:
Ezinbesteko aparteko orduak:
Urruntasun-plusa:

1.130,00 euro
92,00 euro
120,00 euro
80,00 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 1.222,00na eurokoak.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatiko, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatiko atxikipena % 4,78koa
du.
Enpresa horretan beste langile bat ere ari da lanean. Hona hemen haren datuak:
Lanbide-kategoria:
7
Lan-kontratu mota:
lanaldi osoko kontratu mugagabe arrunta (100)
LI eta LGaren epigrafea: 117 (% 2,70 eta % 1,71)
Oinarrizko kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
1.380,00 euro.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
1.380,00 euro.
Datu horiek oinarri hartuta, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu urtarrileko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.
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Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata.........................................................................................
Pizgarria .......................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
1222,00 × 2
= ............................................................................................
12

1.130,00
92,00
_________
837,00
203,67
_________
1.425,67

euro
1.425,67 euroko kantitatea ez da 2. kotizazio-taldeko gutxienekoa baino txikiagoa
(637,00), ezta gehienekoa baino handiagoa ere (2.574,90); beraz, kantitate hori izango
da kontingentzia arruntetarako oinarria:
1.425,67 euro

2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
y Kontingentzia arruntak:
y Ezinbesteko aparteko orduak:

1.425,67 euro
120,00
1.545,67euro

Kantitate hori (1.545,67) gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren (2.574,90) bitartekoa
da; beraz, hori da lanbide-kontingentzietarako oinarria:
1.545,67 euro

3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.545,67 euro

4. Aparteko orduen kotizazio gehigarria:
y Ezinbesteko aparteko orduak: 120,00 euro

140

Gizarte Segurantza

B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Guztira
Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

Oinarria Zenbatekoa

%

Oinarria Zenbatekoa

Kontingentzia 23,6
arruntak

1.425,67

336,46

4,7

1.425,67

67,01

28,3

403,47

Langabezia

6,00

1.545,67

92,74

1,55 1.545,67

23,96

7,55

116,70

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.545,67

6,18

––––

0,4

6,18

Lanbide
Heziketa

0,6

1.545,67

9,27

– ABE

0,63

1.545,67

9,74

––

––––

––––

0,63

9,74

– BHB

0,36

1.545,67

5,56

––

––––

––––

0,36

5,56

12,00

120,00

14,40

2,00

120,00

2,40

14,00

16,80

––

––––

0,10 1.545,67

0,7

LI eta LG:

Aparteko
orduak:
– Ezinbestekoak

Guztira

527,21

94,92

Enpresa-kuotaren hobaria
45 urtetik beherako langile elbarrituari lan-kontratu mugagabea egiteagatik % 70eko
hobaria egiten zaie enpresei enpresa-kuota, kontingentzia arrunt, LI eta LG eta gainerako
kontzeptu guztietan (Soldatak Bermatzeko Fondoak, Lanbide Heziketa eta Langabezia).
1. Kontingentzia arruntak:
y Enpresaburuak: % 23,60 x 1425,67 = 336,46
y Hobaria:
% 70 x 336,46 = 235,52
2. Lanbide-kontingentziak:
y Enpresaburuak: 113 epigrafea:
ABE: % 0,63 x 1.545,67 = 9,74
BHB: % 0,36 x 1.545,67 = 5,56
15,30
y Hobaria: % 70 x 15,30 = 10,71
3. Langabezia:
y Enpresaburua:
y Hobaria:

% 6,00 x 1.545,67 = 92,74
% 70 x 92,74 = 64,92
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4. Soldatak Bermatzeko Fondoak (SBF)
y Enpresaburuak: % 40 x 1.545,67 = 6,18
y Hobaria:
% 70 x 6,18 = 4,33
5. Lanbide Heziketa (LH):
y Enpresaburuak: % 0,60 x 1.545,67 = 9,27
y Hobaria:
% 70 x 9,27 = 6,49
Hobaria, guztira: 235,52 + 10,71 + 64,92 + 4,33 + 6,49 = 321,97

C. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera dela eta, atxikipena egiteko irabazten duena
gutxienekora heltzen ez denez, ez du PFEZerako atxikipenik.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Ingeniari teknikoa
2

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........urtarrilaren.........1(e)tik.....urtarrilaren..31(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ................................................................................... 1.130,00
Soldataren osagarriak
Pizgarria .................................................................................................
92,00
__________________ ...........................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak.....(ezinbesteko aparteko orduak) ..........................
120,00
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
Urrutiko-plusa
...........................................................................
80,00
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 1.422,00
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
67,01
Langabezia ............................... 1,55..................................................
23,96
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,55
Aparteko orduak
Ezinbestekoak..................... 2,00..................................................
2.40
Bestelakoak ........................
..................................................
94,92
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 5,00 ..............................
71,10
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
166,02
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
Soldata garbia (A-B) ................................................................................................................. 1.255,98
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... _ 1.222,00
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
203,67
Guztira................................... _ 1.425,67
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.545,67
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
120,00
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... 1.422,00
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bi ari direnez enpresa horretan lanean, kotizazio-buletin biak bete behar dira. Hona
hemen kotizazio-buletinak, beteta:

4.9 irudia
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4.9 bis irudia
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LI eta LG
Epigrafea

Langile-kopurua

Portzentajeak
ABE

BHB

Oinarriak

Kuotak
ABE

BHB

113

1

0,63

0,36

1545,67

9,74

5,56

117

1

2,70

1,71

1380,00

37,26

23,60

2925,67

47,00

29,16

Baturak

4.10. HILEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGABETUA IZANDAKO LANGILEA (SEI
HILABETE EDO GEHIAGO LANGABEZIAN
EGONA)
Langilearen datuak:
Langile langabea, gizonezkoa, Enpleguko Institutu Nazionalean (EIN) sei hilabete baino
gehiago izena emanda egona, 200_(e)ko maiatzean lanean hasia. Kontratu-mota: langabezian
sei hilabete edo gehiago egondakoen kontratazio mugagabea sustatzeko kontratua. Lanbide-kategoria, peritua; kotizazio-taldea, 2.a.
Hauek ditu hileko ordainsariak:
y Oinarrizko soldata:
1.120,00 euro
y Hizkuntza-plusa:
60,00 euro
y Pizgarria:
30,00 euro
Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 1.120,00na eurokoak.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatiko atxikipena % 1ekoa du.
Enpresa horretan beste langile bat ere ari da lanean. Hona hemen haren datuak:
Lanbide-kategoria:
8
Lan-kontratua:
lanaldi osoko kontratu mugagabe arrunta (100)
LI eta LGaren epigrafea:
116 (% 1,80 eta % 2,70)
Oinarrizko kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
897,00 euro.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
897,00 euro.
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Datu horiek oinarri hartuta, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu maiatzeko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.

Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata .........................................................................................
Hizkuntza-plusa.............................................................................................
Pizgarria ........................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
112,00 × 2
= ..............................................................................................
12

1.130,00
60,00
30,00
________
1.210,00
186,67
________
1.396,67 euro

Kantitatea (1.396,67 euro) ez da 2. kotizazio-taldeko gutxienekoa (637,80) baino
txikiagoa, ezta gehienekoa (2.574,90) baino handiagoa ere; beraz, hori da kontingentzia
arruntetarako oinarria:
1.396,67 euro

2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Aparteko ordurik egin ez duenez, lanbide-kontingentzietarako oinarria 1.396,67 euro da.
Bestalde, kantitate hori gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren (2.574,90) bitartekoa
da; beraz, lanbide-kontingentzietarako oinarria honako hau da:
1.396,67 euro

3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.396,67 euro

147

B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 1.396,67
arruntak

329,61
83,80

Guztira
Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

%

Oinarria Zenbatekoa

4,7

1.396,67

65,64

28,3

395,25

1,55 1.396,67

21,65

7,55

105,45

––––

0,4

5,59

1,40

0,7

9,78

Langabezia

6,00 1.396,67

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.396,67

5,59

Lanbide
Heziketa

0,6

1.396,67

8,38

– ABE

0,63 1.396,67

8,80

––

––––

––––

0,63

8,80

– BHB

0,36 1.396,67

5,03

––

––––

––––

0,36

5,03

––

––––

0,10 1.396,67

LI eta LG:

Aparteko
orduak:
– Ezinbestekoak
Guztira

441,21

529,90

Enpresa-kuotaren hobaria
Enpresa-kuotetan % 20ko hobaria dute –hogeita lau hilabetez– sei hilabetetik gora
langabezian egondako langileei (gizonezkoak) lan-kontratu mugagabea egiten dieten
enpresek. Kontingentzia arruntetan egiten da hobaria.
1. Kontingentzia arruntak:
y Enpresaburuak: % 23,60 x 1396,67 = 329,61
y Hobaria:
% 70 x 329,61 = 65,92
Hobaria, guztira: 65,92

C. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatiko % 1eko atxikipena du.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Peritua
2

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........maiatzaren...........1(e)tik.....maiatzaren..31(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ................................................................................... 1.120,00
Soldataren osagarriak
Hizkuntza-plusa.......................................................................................
60,00
Pizgarria .................................................................................................
30,00
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 1.210,00
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
65,64
Langabezia ............................... 1,55..................................................
21,65
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,40
Aparteko orduak
Ezinbestekoak.....................
..................................................
Bestelakoak ........................
..................................................
88,69
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 1,00 ..............................
12,10
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
100,79
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
Soldata garbia (A-B) ................................................................................................................. 1.109,21
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... _ 1.210,00
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
186,67
Guztira................................... _ 1.396,67
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.396,67
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... 1.210,00
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bi ari direnez lanean enpresa horretan, kotizazio-buletin biak bete behar dira. Hona
hemen kotizazio-buletinak, beteta.

4.10 irudia
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4.10 bis irudia
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LI eta LG
Epigrafea

Langile-kopurua

Portzentajeak
ABE

BHB

Oinarriak

Kuotak
ABE

BHB

113

1

0,63

0,36

1396,67

8,80

5,03

116

1

1,80

2,70

897,00

16,15

24,22

2293,67

24,95

29,25

Baturak

4.11. HILEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (ALDI BATERAKO
LAN-KONTRATUA LAN-KONTRATU
MUGAGABE BIHURTZEA)
Langilearen datuak:
200_(e)ko otsailean praktikaldiko aldi baterako lan-kontratua izan duen langile bati lan-kontratu mugagabea, lanaldi osokoa, egin dio enpresa batek. Lanbide-kategoria, ingeniaria;
kotizazio-taldea, 1.a.
Hauek dira hileko ordainsariak:
y Oinarrizko soldata:
y Hizkuntza-plusa:
y Pizgarria:

1.344,00 euro
70,00 euro
40,00 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 1.344,00na eurokoak.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatiko % 2ko atxikipena du.
Enpresa honetan beste langile bat ere ari da lanean. Hona hemen haren datuak:
Lanbide-kategoria:
8
Kontratu mota:
lanaldi osoko kontratua, mugagabe arrunta (100)
LI eta LGaren epigrafea: 119 (% 1,17 eta % 0,81)
Oinarrizko kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
857,00 euro
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
857,00 euro
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Datu horiek oinarri hartuta, beste honako hauek lortu behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak, eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu otsaileko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.
Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata.........................................................................................
Hizkuntza-plusa ............................................................................................
Pizgarria .......................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
1344,00 × 2
= ...........................................................................................
12

1.344,00
70,00
40,00
_________
1.210,00
224,00
_________
1.678,00

euro
Kantitatea (1.678,00 euro) ez da 1. kotizazio-taldeko gutxienekoa (768,90) baino
txikiagoa, ezta gehienekoa (2.574,90) baino handiagoa ere; beraz, hori da kontingentzia
arruntetarako oinarria:
1.678,00 euro

2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Aparteko ordurik egin ez duenez, lanbide-kontingentzietarako oinarria 1.678,00 euro da.
Bestalde, kantitate hori gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren (2.574,90) bitartekoa;
beraz, lanbide-kontingentzietarako oinarria honakoa da:
1.678,00 euro

3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.678,00 euro
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B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Guztira

%

Oinarria Zenbatekoa

Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 1.678,00
arruntak

396,01

4,7

1.678,00

78,87

28,3

474,88

Langabezia

6,00 1.678,00

100,68

1,55 1.678,00

26,01

7,55

126,69

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.678,00

6,71

––––

0,4

6,71

Lanbide
Heziketa

0,6

1.678,00

10,07

1,68

0,7

11,75

– ABE

0,63 1.678,00

10,57

––

––––

––––

0,63

10,57

– BHB

0,36 1.678,00

6,04

––

––––

––––

0,36

6,04

––

––––

0,10 1.678,00

LI eta LG:

Aparteko
orduak:
– Ezinbestekoak
Guztira

530,08

106,56

636,64

Enpresa-kuotaren hobaria
Praktikaldiko aldi baterako lan-kontratua lan-kontratu mugagabe bihurtzen duten enpresei
% 25eko hobaria aplikatzen zaie kontingentzia arruntetan hogeita lau hilabetez.
1. Kontingentzia arruntak:
y Enpresaburuak: % 23,60 x 1.678,00 = 396,01
y Hobaria:
% 25 x 329,61 = 99,00
Hobaria, guztira: 99,00 euro

C. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatiko % 2ko atxikipena du.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Ingeniaria
1

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........otsailaren...........1(e)tik.....otsailaren..28(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ................................................................................... 1.344,00
Soldataren osagarriak
Hizkuntza-plusa.......................................................................................
70,00
Pizgarria .................................................................................................
40,00
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 1.454,00
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
78,87
Langabezia ............................... 1,55..................................................
26,01
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,68
Aparteko orduak
Ezinbestekoak.....................
..................................................
Bestelakoak ........................
..................................................
106,56
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 2,00 ..............................
29,08
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
135,64
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
Soldata garbia (A-B) ................................................................................................................. 1.318,36
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... _ 1.454,00
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
224,00
Guztira................................... _ 1.678,00
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.678,00
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... 1.454,00
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bi ari direnez lanean enpresa horretan, kotizazio-buletin biak bete behar dira. Hona
hemen kotizazio-buletinak, beteta:

4.11 irudia
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4.11 bis irudia
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LI eta LG
Epigrafea

Langile-kopurua

Portzentajeak
ABE

BHB

Oinarriak

Kuotak
ABE

BHB

113

1

0,63

0,36

1678,00

10,57

6,04

119

1

1,17

0,81

857,00

10,03

6,94

2535,00

20,60

12,98

Baturak

4.12. HILEKO SOLDATA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (BITARTEKO LAN-KONTRATUA,
SEME-ALABAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIAN
DAGOEN BESTE LANGILE BATEN
ORDEZKOA)
Langilearen datuak:
Enpresa batek langabezia-prestazioa jasotzen egon den langile bat kontratatu du 200_(e)ko
ekainean. Lan-kontratua bitartekoa da, seme-alabak zaintzeko eszedentzian dagoen beste
langile baten ordezkapena egiteko. Lanbide-kategoria, peritua; kotizazio-taldea, 2.a.
Hauek dira hileko ordainsariak:
y Oinarrizko soldata:
y Pizgarria:

1.375,00 euro
75,00 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 1.375,00na eurokoak.
LI eta LGaren kotizazioen prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez du PFEZgatiko atxikipenik.
Enpresa honetan beste langile bat ari da lanean. Hona hemen haren datuak:
Lanbide-kategoria:
5
Kontratu-mota:
lanaldi osoko kontratua, mugagabe arrunta (100)
LI eta LGaren epigrafea:
120 (% 1,17 eta % 0,45)
Oinarrizko kontingentzietarako kotizazio-oinarria: 995,00 euro
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
995,00 euro
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Datu horiek oinari hartuta, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu ekaineko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.
Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata....................................................................................
Pizgarria ..................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
1375,00 × 2
= ......................................................................................
12

1.375,00
75,00
____________
1.450,00
229,17
____________
1.679,17 euro

Kantitatea (1.679,00 euro) ez da 2. kotizazio-taldeko gutxienekoa (637,80) baino
txikaigoa, ezta gehienekoa (2.574,90) baino handiagoa ere; beraz, hori da kontingentzia
arruntetarako oinarria:
1.679,17 euro

2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Aparteko ordurik egin ez duenez, lanbide-kontingentzietarako oinarria 1.679,00 euro da.
Bestalde, kantitate hori gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren (2.574,90) bitartekoa
da; beraz, lanbide-kontingentzietarako oinarria honako hau da:
1.679,17 euro

3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.679,17 euro

159

B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Guztira

%

Oinarria Zenbatekoa

Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 1.679,17
arruntak

396,28

4,7

1.679,17

78,92

28,3

475,20

Langabezia

6,00 1.679,17

100,75

1,55 1.679,17

26,03

7,55

126,78

Sol. Ber.
Fond.

0,4

1.679,17

6,72

––––

0,4

6,72

Lanbide
Heziketa

0,6

1.679,17

10,08

1,68

0,7

11,76

– ABE

0,63 1.679,17

10,58

––

––––

––––

0,63

10,58

– BHB

0,36 1.679,17

6,05

––

––––

––––

0,36

6,05

––

––––

0,10 1.679,17

LI eta LG:

Aparteko
orduak:
– Ezinbestekoak
Guztira

530,46

106,63

637,09

Enpresa-kuotaren hobaria
Seme-alabak zaintzeko eszedentzian dagoen langile baten ordez bitarteko lan-kontratua
egiten duten enpresei, Enpresa-kuotetatik, kontingentzia arruntetan, % 95eko murrizketa
ezarriko zaie lehenengo urtean zehar; % 60koa, bigarrenean, eta % 50ekoa, hirugarren
urtean.
1. Kontingentzia arruntak:
y Enpresaburuak: % 23,60 x 1.679,17 = 396,28
y Hobaria:
% 95 x 396,28 = 376,47
Hobaria, guztira: 376,47 euro

C. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez du PFEZgatiko atxikipenik.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Peritua
2

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........ekainaren.............1(e)tik.....ekainaren.30(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ................................................................................... 1.375,00
Soldataren osagarriak
............................................................................
Pizgarria .................................................................................................
75,00
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 1.450,00
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
78,92
Langabezia ............................... 1,55..................................................
26,03
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,68
Aparteko orduak
Ezinbestekoak.....................
..................................................
Bestelakoak ........................
..................................................
106,63
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga...
..............................
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
106,63
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
Soldata garbia (A-B) ................................................................................................................. 1.343,37
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... _ 1.450,00
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
229,17
Guztira................................... _ 1.679,17
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. _ 1.678,17
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... 1.450,00
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bi ari direnez lanean enpresa horretan, kotizazio-buletin biak bete behar dira. Hona
hemen kotizazio-buletinak, beteta:

4.12 irudia
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4.12 bis irudia
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LI eta LG
Epigrafea

Langile-kopurua

Portzentajeak
ABE

BHB

Oinarriak

Kuotak
ABE

BHB

113

1

0,63

0,36

1679,17

10,58

6,05

120

1

1,17

0,45

995,00

11,64

4,48

2674,17

22,22

10,53

Baturak

4.13. HILEKO SOLDATA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (BITARTEKO LAN-KONTRATUA,
AMATASUN-ATSEDENALDIAN DAGOEN
LANGILE BATEN ORDEZKOA)
Langilearen datuak:
200_(e)ko urriaren 1ean langabetu bat kontratatu du enpresa batek. Bitarteko lan-kontratua
egin diote, amatasun-atsedenaldian dagoen langile baten ordez aritzeko. Lanbide-kategoria,
administrazio-laguntzailea; kotizazio-taldea, 7.a.
Hauek ditu hileko ordainsariak:
y Oinarrizko soldata:
y Pizgarria:

1.045,00 euro
95,00 euro

Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 1.045,00na eurokoak.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez luke PFEZgatiko atxikipenik izan behar hileroko soldatan.
Aldi baterako eta urtebetetik beherako lan-kontratua denez, ordea, gutxieneko portzentaje bat
(% 2) ezarri behar zaio.
Amatasun-atsedenaldian dagoen langilea eta haren ordezkoa (bitarteko lan-kontratuaren
bidez lanean ari dena) dira enpresa horretako langile bakarrak.
Amatasun-atsedenaldian dagoen langilearen datuak:
Lanbide-kategoria:
7
Amatasun-atsedenaldian:
31 egun
Lan-kontratuaren mota:
lanaldi osoko kontratua, mugagabe arrunta (100)
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LI eta LGaren epigrafea:
126 (% 0,27 eta % 0,54)
Oinarrizko kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
1.230,00 euro
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
1.230,00 euro
Enpresa-kuoten hobarien zenbatekoa:
Datu horiek oinarri hartuta, beste honako hauek atera behar dira:
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu urriko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta TC-1
kotizazio-buletinak.

Ebazpena
A. Oinarrizko kotizazioen kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
Oinarrizko soldata....................................................................................
Pizgarria ..................................................................................................
Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
1045,00 × 2
= ......................................................................................
12

1.045,00
95,00
____________
1.450,00
174,17
____________
1.314,17 euro

Kantitatea (1.314,17 euro) ez da 7. kotizazio-taldeko gutxienekoa (516,00) baino
txikiagoa, ezta gehienekoa (2.574,90) baino handiagoa ere; beraz, hori da kontingentzia
arruntetarako oinarria:
1.314,17 euro

2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Aparteko ordurik egin ez duenez, lanbide-kontingentzietarako oinarria 1.679,00 euro da.
Bestalde, kantitate hori gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren (2.574,90) bitartekoa
da; beraz, lanbide-kontingentzietarako oinarria honako hau da:
1.314,17 euro

3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.314,17 euro
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B. Kotizazio-kuoten kalkulua
Enpresa
Kontzeptua

%

Langilea

Oinarria Zenbatekoa

Kontingentzia 23,6 1.314,17
arruntak

%

Guztira

Oinarria Zenbatekoa

Guztizko Guztizko
%
zenbatekoa

310,13

4,7 1. 314,17

61,77

28,3

371,90

1,55 1. 314,17

20,37

7,55

99,22

––––

0,4

5,26

1,31

0,7

9,20

Langabezia

6,00 1. 314,17

78,85

Sol. Ber.
Fond.

0,4 1. 314,17

5,26

Lanbide
Heziketa

0,6 1. 314,17

7,89

– ABE

0,63 1. 314,17

8,28

––

––––

––––

0,63

8,28

– BHB

0,36 1. 314,17

4,73

––

––––

––––

0,36

4,73

––

––––

0,10 1. 314,17

LI eta LG:

Aparteko
orduak:
– Ezinbestekoak
Guztira

415,15

83,45

498,60

Enpresa-kuotaren hobaria
Amatasun-atsedenaldian dagoen langilearen ordez bitarteko lan-kontratua egiten duten
enpresei, Enpresa-kuotetan (kontingentzia arruntetan, LI eta LGan, Soldatak Bermatzeko
Fondoan, Langabezian, Lanbide Heziketan) % 100eko hobaria aplikatzen zaie, baita
enpresak langile ordezkatuarengatik ordaintzen duen zenbatekoan ere.
1. Kontingentzia arruntak:
y Enpresaburuak: % 23,60 x 1.314,17 = 310,14
y Hobaria: % 100 x 310,14 = 310,14
2. Lanbide-kontingentziak:
113 epigrafea:
y ABE: % 0,63 x 1.314,17= 8,28
y BHB: % 0,36 x 1.314,17= 4,73
13,01
Hobaria % 100 x 13,01 = 13,01
3. Langabezia:
y Enpresaburua: % 6,00 x 1.314,17 = 78,85
y Hobaria: % 100 x 78,85 = 78,85
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4. Soldatak Bermatzeko Fondoa
y Enpresaburuak: % 0,40 x 1.314,17 = 5,26
y Hobaria: % 100 x 5,26 = 5,26
5. Lanbide Heziketa:
y Enpresaburuak: % 0,60 x 1.314,17 = 7,89
y Hobaria: % 100 x 7,89 = 7,89
Hobaria, guztira, bitarteko lan-kontratua duenaren langileagatik
Hobaria, guztira: 310,14 + 13,01 + 78,85 + 5,26 + 7,89 = 415,15

C. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, irabazten duena atxikipena egiteko
gutxienekora heltzen ez denez, ez luke PFEZgatiko atxikipenik izan behar hileroko
soldatan. Aldi baterako eta urtebetetik beherako lan-kontratua denez, ordea, gutxieneko
portzentaje bat (% 2) ezarri behar zaio.
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D. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Administr.-laguntzailea

7

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........urriaren...........1(e)tik.....urriaren..31(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ................................................................................... 1.045,00
Soldataren osagarriak
............................................................................
Pizgarria .................................................................................................
95,00
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
A Sortzapenak, guztira .............................................................................................................. 1.140,00
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
61,77
Langabezia ............................... 1,55..................................................
20,37
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,31
Aparteko orduak
Ezinbestekoak.....................
..................................................
Bestelakoak.........................
..................................................
83,45
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 2 .............................
22,80
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
106,25
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
Soldata garbia (A-B) ................................................................................................................. 1.033,75
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... 1.140,00
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
174,17
Guztira................................... 1.314,17
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. 1.314,17
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ................................................................................... 1.140,00
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E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bi ari direnez lanean enpresa horretan, kotizazio-buletin biak bete behar dira. Hona
hemen kotizazio-buletinak, beteta:

4.13 irudia
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4.13 bis irudia
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LI eta LG
Epigrafea

Langile-kopurua

Portzentajeak
ABE

BHB

Oinarriak

Kuotak
ABE

BHB

113

1

0,63

0,36

1314,17

8,28

4,73

126

1

0,27

0,54

1230,00

3,32

6,64

11,60

11,37

Baturak

4.14. HILEKO ORDAINSARIA JASOTZEN DUEN
LANGILEA (GAIXOTASUN ARRUNTAGATIKO
ALDI BATERAKO EZINTASUNA)
Langilearen datuak:
Lan-kontratua, mugagabea; lanbide-kategoria, administrazio-ofiziala; kotizazio-taldea, 5.a.
200_(e)ko ekainaren 20an baja hartu du gaixotasun arruntagatik; ekainaren 30ean egoera
horretan jarraitzen du.
Langile horren aurreko hileko (maiatza) kontingentzia arruntetarako oinarria 1.278 euro izan
da. Lanbide-kontingentzietarako oinarria bera da, hau da, 1.278 euro.
Langilea lanean ari dela, oinarrizko soldata 1.025,00 eurokoa da.
Aparteko bi ordainsari ditu urtean, 1.025,00na eurokoak.
LI eta LGaren kotizazioetako prima-tarifen 113 epigrafean dago: Aldi Baterako
Ezintasunengatikoa, % 0,63; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,36.
Bajan dauden langileei 126 epigrafea aplikatzen zaie: Aldi Baterako Ezintasunengatikoa,
% 0,27; Baliaezintasun, Heriotza eta Biziraupenagatikoa, % 0,54.
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatiko % 10eko atxikipena du.
Enpresan beste langile bat ari da lanean. Hona hemen haren datuak:
Lanbide-kategoria:
7
Kontratu-mota:
lanaldi osoko kontratua, mugagabe arrunta (100)
LI eta LGaren epigrafea:
119 (% 1,17 eta % 0,81)
Oinarrizko kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
997,00 euro
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria:
997,00 euro
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Datu horiek oinarri hartuta, beste honako hauek atera behar dira:
y Diru-laguntzaren zenbatekoa.
y Gizarte Segurantzaren kotizazio-oinarriak, enpresaren eta langileen kuotak eta
PFEZgatiko atxikipenak.
y Datu horiek lortu ondoren, bete itzazu ekaineko soldataren ordainagiria eta TC-2 eta
TC-1 kotizazio-buletinak.

Ebazpena
A. Diru-laguntzaren kalkulua:
1. Oinarri erregulatzailea (OE):
OE =

Baja aurreko kontingent zia arrunten oinarria (maiatza)
hil horretan kotizatuta ko egun - kopurua (30)

OE =

1278
= 42,60 euro
30

2. Laguntzaren zenbatekoa:
Hamaseigarren baja-egunetik aurrera ordaintzen da laguntzaren zenbatekoa. Laugarren
egunetik hamabosgarrenera bitartekoa (biak barne) enpresaburuak ordaindu
beharrekoak dira. Beraz, ekainean ordaindu beharreko egun-kopurua honako hau da:
Bajako 4. egunetik 15.era (0_-06-13tik 0_-06-24ra):
12 egun
% 60 x 42,60 = 25,56 euro
25,56 x 12 egun = 306,72 euro, enpresaburuaren kargu.
Bajako 16. egunetik 20.era (0_-06-25etik 0_-06-29ra): 5 egun
% 60 x 42,60 = 25,56 euro
25,56 x 5 egun = 127,80 –GSINren kargu; enpresaburuak egin behar du ordainketa
(eskuordetua).
Bajako 21. egunetik (0_-06-30):
Egun bat
1
% 75 x 42,60 = 31,95 –GSINren kargu; enpresaburuak egin behar du ordainketa
(eskuordetua).
Laguntzaren zenbatekoa:
306,72 + 127,8 + 31,95 = 466,47 euro
B. Kotizazio-oinarrien kalkulua
1. Kontingentzia arruntak
1.1. Aldi Baterako Ezintasun-aldia:
(200_-06-10etik 0_-06-30era)
Eguneko oinarria =

OE =

Baja aurreko hilabeteko kotizazio - oinarria (maiatza)
(30, hileko ordainsari a delako )

1278
= 42,60 euro
30

Kotizazio-oinarria = 42,60 euro x 21 (30 – 9) = 894,60 euro
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1.2. Lan-egunengatik (0_-06-1etik 0_-06-09ra)
Eguneko soldata =

1025
= 34,14 euro/egun
30

Aparteko ordainsarien hainbanaketa:
1025 × 2
= 5,69 euro
360
Guztira: 34,17 + 5,69 = 39,86 euro egun
Kotizazio-oinarria: 39,86 x 9 egun = 358,74 euro
1.3. Ekainean kotizatzekoa:
894,60 euro (ABEeko egunak, 21) + 358,74 euro (lan-egunengatik, 9) = 1.253,34
euro
Kantitatea (1.253,34 euro) ez da 5. kotizazio-taldeko gutxienekoa (516,00) baino
txikiagoa, ezta gehienekoa (2.574,90) baino handiagoa ere; beraz, hori da
kontingentzia arruntetarako oinarria:
1.253,34 euro

2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Aparteko ordurik egin ez duenez ez ekainean ez aurreko urtean, lanbide-kontingentzietarako oinarria berdina da, hau da, 1.253,34 euro. Bestalde, kantitate hori
gutxienekoaren (516) eta gehienekoaren (2.574,90) bitartekoa da; beraz, lanbide-kontingentzietarako oinarria honako hau da:
1.253,34 euro
Enpresaburuaren kargu:
113 epigrafean:
358,74 (lanaldia)
126 epigrafean:
894,60 (ABE aldian)
3. Langabezia, Soldatak Bermatzeko Fondoa eta Lanbide Heziketa.
LI eta LGaren oinarri bera da:

1.253,34 euro
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C. Kotizazio-kuoten kalkulua
1. Kontingentzia arruntak:
Enpresaburuak: % 23,60 x 1253,34 = 295,79 euro
Langilea:
% 4,70 x 1.253,34 = 58,91 euro
2. Lanbide-kontingentziak (LI eta LG)
Enpresaburuaren kargu:
Lanaldikoa, 113 epigrafean:
ABE:
% 0,63 x 358,74= 2,26 euro
BHB:
% 0,36 x 358,74= 1,29 euro
Ezintasun-aldian, 126 epigrafean:
ABE:
% 0,27 x 894,60= 2,42 euro
BHB:
% 0,54 x 894,60= 4,83 euro
3. Langabezian:
Enpresaburuak: % 6,00 x 1253,34 = 75,20 euro
Langileak:
% 1,55 x 1.253,34 = 19,43 euro
4. Soldatak Bermatzeko Fondoa:
Enpresaburuak: % 0,40 x 1.253,34 = 5,01
5. Lanbide Heziketa:
Enpresaburuak: % 0,60 x 1253,34 = 7,52 euro
Langileak:
% 0,10 x 1.253,34 = 1,25 euro
D. PFEZgatiko atxikipena
Langilearen urteko irabaziak eta familia-egoera ikusirik, PFEZgatiko atxikipena % 10ekoa
du.
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E. Soldataren ordainagiria
Enpresa

Langilea

Helbidea

IFK

IFK

Afiliazio-zenbakia

Afiliazio-zenbakia

Lanbide-kategoria
Kotizazio-taldea

Administrazio-ofiziala
5

30
Kitapenaldia.......200_(e)ko..........ekainaren.............1(e)tik.....ekainaren..30(e)ra. Egunak
I. Sortzapenak
1.
Soldataren kobrantzak
Oinarrizko soldata ...................................................................................
307,53
Soldataren osagarriak
............................................................................
............................................................................
__________________ ...........................................................................
Aparteko orduak......................................................................................
Aparteko ordainsariak .............................................................................
Jenerotan ordaindutako soldata ...............................................................
2.
Soldata ez diren ordainsariak
Kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Gizarte Segurantzaren prestazio eta kalte-ordainak
Gaixotasun arrunta (0_-06-13tik 0_-06-30era) .......................................
466,47 (1)
Lekualdaketagatiko kalte-ordainak
__________________ ...........................................................................
Soldata ez diren gainerako ordainsariak
__________________ ...........................................................................
774,00
A Sortzapenak, guztira ..............................................................................................................
II. Kenketak
1.
Langilearen kotizazioak Gizarte Segurantzari
Kontingentzia arruntak.............
4,7..................................................
58,91
Langabezia ............................... 1,55..................................................
19,43
Lanbide Heziketa ..................... 0,10..................................................
1,25
Aparteko orduak
Ezinbestekoak.....................
..................................................
Bestelakoak ........................
..................................................
79,59
Ekarpenak, guztira ............................................................................
2.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga... 10 .............................
77,40
3.
Aurrerakinak ...........................................................................................
4.
Jenerotan kobratutako produktuen balioa ...............................................
5.
Beste kenketa batzuk...............................................................................
156,99
B Kenketak, guztira ...................................................................................................................
617,01
Soldata garbia (A-B) .................................................................................................................
.............(e)ko.....................aren........................(e)an
Enpresaren sinadura eta zigilua
Jaso dut
Kotizazioen eta PFEZaren oinarriak
1.
Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
Hileko ordainsaria ................................................................................... __ 894,60
Aparteko ordainsarien hainbanaketa .......................................................
307,53
Guztira...................................
51,21 = 1.253,34
2.
Lanbide-kontingentzietarako kotizazio-oinarria (LI eta LG).................. 1.253,34
3.
Aparteko orduen kotizazio-oinarria ........................................................
4.
PFEZaren oinarria ...................................................................................
774,00
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(1)

306,72 (0_-06-13tik 0_-06-24ra enpresaburuaren kargu)
+

159,75 (25etik 30era, GSren kargu)
466,47

E. TC-2 laburtua, TC-1en barrukoa
Langile bi ari direnez lanean enpresa horretan, kotizazio-buletin biak bete behar dira. Hona
hemen kotizazio-buletinak, beteta:

4.14 irudia
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Gizarte Segurantza

4.14 bis irudia
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LI eta LG
Epigrafea

Langile-kopurua

Portzentajeak
ABE

BHB

Oinarriak

Kuotak
ABE

BHB

113

1

0,63

0,36

358,74

2,26

1,29

119

1

1,17

0,81

997,00

11,66

8,08

126

1

0,27

0,54

894,60

2,42

4,83

2250,34

16,34

14,20

Baturak
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