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Arartekoaren 2015R-1745-14 ebazpena, 2015eko otsailaren 11koa Horren bidez, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta baten eta horri dagokion etxebizitzarako prestazio 
osagarria eteteko ebazpena berraztertzeko gomendatu zaio Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politikak Sailari. 

Aurrekariak

D. .....................-k abiarazitako kexa bideratzea erabaki zen; izan ere, 2014ko 
abuztuaren 2an, Lanbidek jakinarazi baitzion, titularra bera izaki, bi prestazioak aldi 
baterako etetea ebatzi zutela. Honako arrazoietan oinarritu ziren horretarako:

“Titularrak edota bizikidetza unitateko gainerako kideek diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren hileroko zenbatekoa gainditzen duten lan-soldatak edukitzea: 
enplegurako estimuluen gehienezko epea iraungi da.”

Aurretik, maiatzean, diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoaren 
aldaketaren berri eman zion Lanbidek. Ekainaren 2an, zegozkion arrazoibideak 
aurkeztu zituen kexagileak aldaketa horren aurka, eta baliogabetu egin zizkioten.

Interesdunak erakunde honetara jo zuen, Lanbideren okerra izan zelakoan; izan ere, 
bere diru-sarrera bakarrak, hileko, 100 eurotakoak baitziren. 2013ko PFEZren 
aitorpena aurkeztu zuen, urteko 1.000,56 eurotako sarrera gordina erakutsiz.

Zegokion informazio eskaria egin zion Arartekoak Lanbideri, aurkeztutako kexaren 
xehetasunen berri eman ziezagun; bereziki, kontuaren mamiari buruzkoa, eta, kasu 
horretan, aldeko ebazpena gertatuko balitz, ordainketa berrabiarazteari eta hortik 
eratorritako zenbatekoei buruzkoa. 

Honakoa adierazi du Lanbideko zuzendari orokorrak horri buruz igorritako 
txostenean:

“2012ko ekainaren 12an, alta hartu zuen lbilka S. Coop. enpresan. Kooperatiba 
motako elkarte bat da enpresa, saltzaile ibiltariak aseguratzea duena helburu, baina, 
egiaz, interesdunak ez du lan egiten harentzat. Lan-bizitzaren agiriaren arabera, aurrez 
ere hartu izan du alta antzeko beste elkarte batzuetan.

2013. urteko PFEZaren aitorpena aurkeztu zuen interesdunak, eta, haren arabera, 
laneko etekinak 1.000,56 eurokoak izan ziren. Hain zuzen ere, elkarteak ordaindu 
zizkion nominak dira hori.

2014ko uztailean, interesdunaren espedientea berrikusi genuen, Lanbidek saltzaile 
ibiltariei aplikatzen dizkien irizpideei jarraituz, eta, 18 hilabete baino gehiago 
zeramanez gero jardunean, lanbide arteko gutxieneko soldataren% 150 hartu genuen 
salmenta ibiltariaren bidezko diru-sarreratzat.
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Gainera, ez genuen aplikatu enplegu-pizgarririk, interesdunak 36 hilabete baino 
gehiago zeramalako lanean eta dirusarrerak bermatzeko errenta kobratzen.

2014ko uztailaren 20ko ebazpen baten bidez, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarririk gabe utzi genuen interesduna, arrazoi 
hau zela eta: "titularraren eta/edo bizikidetza-unitateko kideen laneko diru-sarrerak 
handiagoak izatea dirusarrerak bermatzeko errentaren hileko zenbatekoa baino; 
enplegu-pizgarriak aplikatzeko gehieneko epea (147/2010 Dekretuko 21.3. 
artikuluarekin bat, 36 hilabete) gainditzea". 2014ko abuztuaren 4an jakinarazi genion 
ebazpena.

Gerora, bi aldiz, prestazioa berriro ordaintzen hasteko eskatu zuen interesdunak, 
baina, 2014ko abuztuaren 24ko eta 2014ko irailaren 21eko ebazpen banaren bidez, 
ezetsi egin genuen eskaera, arrazoi hau zela eta: "Ez dira desagertu interesduna 
prestaziorik gabe uzteko arrazoiak". 2014ko abuztuaren 29an eta 2014ko irailaren 
25ean jakinarazi genizkion ebazpenak interesdunari.”

Lanbidek, eskatutako informazioa igortzeaz bat, titularrak jarritako berraztertzeko 
errekurtsoa ebatzi zuen, eta horren berri eman zigun.

Gogoetak

1.-Lanbidek bere txostenaren bidez helarazitako datuak ikusita, eta erakunde honen 
iritziz, bi egoera gertatu dira aldi berean, metatzean, titularrak “diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren hileroko zenbatekoa gainditzen duten lan-soldatak” 
edukitzea eragin dutenak. 

“Horrela, lehendabizi, 147/2010 Dekretuaren 21.3 artikuluaren mesedetan, 
kexagileak lanaren sustapenaren onuraduna izateko 36 hilabeteko (24+12) 
gehienezko epea agortuta izango luke.

Bigarrenik, eta dekretu berdinaren 16. artikuluaz Lanbidek egiten duen 
interpretazioaren arabera, interesdunaren hilabeteko gutxieneko diru-sarrera 
kopurua, duela 18 hilabete baino gehiago kalez kale saltzen ibili dena, lanbide 
arteko gutxieneko soldataren % 150 dela ondorioztatu du eta “ez du aitortu elkarte 
batek egiten dizkion soldata orrietan. Hauen arabera, 106,23€ko likidoa jasotzen 
du, baina ez dira benetakoak eta ez dute azoka txikietan saltzen jasotzen dituen 
diru-sarrerak benetan islatzen. Ondorioz, aipatu artikulua ezartzean, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren gutxitzea dakar.” 

2.-Hala ere, 147/2010 Dekretuaren 16. artikulura joko bagenu, zera aurkituko 
genuke:

“16. artikulua.– Norberaren kontura egindako lanaren etekinak.
1.– Merkataritzako, nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueretatik, eta jarduera 
profesionaletatik –laguntzaile pertsonal profesional gisa garatutakoak barne– edo 
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beste edozein izaerako jardueretatik datozen norberaren konturako lan-etekin 
garbiak, enpresa-jarduerengatiko edo jarduera profesionalengatiko etekin garbiak 
zehazteko aplikatzekoa den araudi fiskalak ezarritako prozeduraren arabera 
zehaztuko dira, eta norberaren konturako lan-etekin garbiak eskaera egiten den 
urtearen aurreko urteko zerga-aitorpenari dagokion zerga-oinarriaren berdinak 
izango dira.”

Eta honela jarraitu du hirugarren atalak:

3.– Aldez aurretik egindako zerga-aitorpenik ez izanez gero, zinpeko aitorpen bat 
egingo da, azken hiru hilabeteetan batez beste lortutako diru-sarrerak zenbatekoak 
izan diren jakiteko.
Hileko irabazi garbiak batez beste lanbidearteko gutxieneko soldataren % 150 
baino gutxiagokoak direla dioen zinpeko aitorpena egiten baldin bada, edo inolako 
diru-sarrerarik ez dagoela edo negatiboak direla esaten baldin bada, aitorpena 
osorik onartuko da, honako kasu hauetan:
a) Norberaren konturako jarduera eskaeraren aurreko sei hilabeteetan hasi baldin 
bada.
b) Eskaeraren aurreko sei hilabeteetan jardueran krisi-egoera bat dagoela ikusi 
denean.

Gainontzeko kasuetan, hilero gutxieneko diru-sarrera batzuk izan direla uste izango 
da, eta kopuru hori lanbidearteko gutxieneko soldataren % 75 bestekoa izango da, 
baldin eta adierazi diren a) eta b) egoerak aldez aurretik gertatu baldin badira, 6 
hilabetetik 18 hilabetera arteko tartean; gutxienez 18 hilabete baino lehenago 
gertatu badira, sarrerak lanbidearteko gutxieneko diru-sarreraren % 150 izan direla 
ulertuko da.”

Hau da, bakar-bakarrik aurretiko zergaren aitorpenik ez dagoenetan sartuko da 
jokoan fikzio juridikoa, zeinaren bidez balioesten den hartzailearen hileroko sarrera 
garbia eta lanbide arteko gutxieneko soldataren % 150 balio berekoak izatea, 
gainera, kasu horretan bezala, lan-jardueran 18 hilabete baino gehiago 
badaramatza.

3.-Espedientea bideratzean, inolako zalantzarik gabe egiaztatu da kexagileak 
2013ko PFEZren aitorpena aurkeztu zuela abiarazitako berraztertze prozesuan. 
Lanbidek berak halaxe onartu du, bai erakunde honi jaulkitako txostenean, bai 
interesdunak jarritako aukerako berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenean.

Horrenbestez, Lanbidek alde batera utzi du 147/2010 Dekretuak 16.3. artikuluan 
aurreikusi duen sarreren fikziozko egozpena abiarazteko beharrezkoa den oinarria, 
“aurretiko zergaren aitorpenik ez edukitzea” dena, hain zuzen.

Agindu hori oker aplikatzearen ondorio zuzena izan da kexagileak diru-sarrerak 
bermatzeko errentak bere bizikidetza unitaterako ezarri duen sarrera muga gainditu 
izana; eta, ondorioz, baita Lanbidek prestazioaren ordainketa eten izana ere.
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Halere, beharrezkoa da azpimarratzea, enplegurako estimuluak aplikatzeko 
aurreikusita dagoen epea iraungi den arren, araudian ezarritako sarrera mugatik 
beherako hileroko sarrerak dituela egiaztatu duela kexagileak. Hortaz, Lanbidek 
kontuan hartu beharko luke 147/2010 Dekretuak 16. artikuluan aurreikusitakoa, 
eta ez dela etetea eragiteko arrazoirik egon adostu; hots, enplegurako estimuluak 
aplikatzeko ezarritako epea iraungi dela soilik.

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1986 Legeak -Ararteko erakundea 
sortu eta arautzekoak-11 b). artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, hurrengo 
gomendioa aurkeztu dio Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Politikak Sailari:

Gomendioa

Lanbideko zuzendari orokorraren 2014ko uztailaren 20ko ebazpena berraztertu 
dadila, zeinaren bidez, eskubidearen aldi baterako etetea adostu zen. Bestalde, 
aurreko urteko PFEZren aitorpena bakarrik kontuan hartu izan balitz jasotzea 
egokituko litzaiokeen prestazioaren kalkulua egin dadila, eta atzeratutako 
zenbatekoak ordaindu.




