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OHARRAK
Dokumentu honek gaur egun bizi dugun alarma-egoerari aurre egiteko zehaztutako ildo

espezifikoak jasotzen ditu. Hemen jasotakoez gain, indarrean jarraitzen dute administrazioek ETEen
eskura dituzten gainerako tresnek.
Hori dela eta, dokumentu honetan jasotako ildoak ez badatoz bat zure antolakundearen premiekin,

gomendatzen dizuegu Beaz taldearekin harremanetan jartzea, beste finantzaketa-zerbitzu edo tresna alternatibo batzuei buruzko aholkuak eman diezazkizuten.

94 439 56 22
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1. Zerga- laguntza edo erraztasunak
Epeak etetea edo luzatzea, luzamenduak, etab

Zerga- laguntza edo erraztasunak
Zerga-prozedura jakin batzuetako epeen hasiera etetea edo luzatzea
• Indarrean dagoen zerga-araudiaren arabera ofizioz egin behar diren tributu-prozeduren hasiera eten egingo da 2020ko
ekainaren 1era arte, 2020ko martxoaren 16tik aurrera hasi behar diren kasuetan (PFEZaren likidazio-proposamenak izan
ezik, maiatzaren 4an itzulketak has daitezen).
• Ondorioz, etenda geratzen da prozedura horiek hasteko epeen zenbaketa, epe jakin bat bete behar denean.
• Aitorpenak eta autolikidazioak modu telematikoan aurkeztera behartuta ez dauden zergadunek aitorpenak eta
autolikidazioak aurkezteko borondatezko epea arautzen da, eta ezartzen da epe hori 2020ko martxoaren 16tik ekainaren
1era (biak barne) amaitzen denean azken data horretara arte luzatuko dela (2020ko ekainaren 1era arte).
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Argibide gehiago: www.bizkaia.eus // Kontaktua: 646 125 500

Zerga- laguntza edo erraztasunak
Epe jakin batzuen amanera etetea borondatezko aldian
• Zergei buruzko araudian nahitaez aurkeztu beharreko zerga-prozeduren otsaileko autolikidazioak (martxoan aurkeztu
beharrekoak) aurkezteko eta ordaintzeko borondatezko epea 2020ko apirilaren 14ra artekoa da, mikroenpresentzat eta
enpresa txikientzat izan ezik, horiei dagokienez epea ekainaren 1era artekoa baita.
• Apirilean (hilero eta hiru hilean behin) aurkeztu beharreko aitorpen eta autolikidazioetarako, pertsona fisikoetarako,
errentak esleitzeko entitateetarako (kide guztiak pertsona juridikoak izan ezik), mikroenpresetarako eta enpresa
txikietarako, aurkezteko epea ekainaren 1era arte luzatuko da. Gainerako erakundeentzat epea mantendu egiten da
(04/27).
• Maiatzean aurkeztu beharreko aitorpen eta autolikidazioetarako (oro har, 6MM €-tik gorako eragiketa-bolumena duten
enpresak), aurkezteko epea ohikoa izango da (arau orokor gisa, maiatzaren 25a), mikroenpresen eta enpresa txikien
kasuan izan ezik, horiei dagokienez epea ekainaren 1era artekoa baita.
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Zerga- laguntza edo erraztasunak
Zerga-prozeduren izapidetzea etetea
• 2020ko martxoaren 16a baino lehen hasitako zerga-prozeduren geldialdiak zergadunaren justifikatutako etenalditzat
hartuko dira, edo administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik prozeduran izandako atzerapentzat; beraz, ez dira
horiek ebazteko epearen zenbaketan sartuko, geldiarazten diren unetik ekainaren 1era bitartean igarotako denboragatik.
• Zerga-arloan garrantzia duten dokumentuak, aurrekariak edo informazioa aurkezteko banakako errekerimenduei
erantzuteko epearen zenbaketa eten egingo da martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean, epe hori aipatutako data
horien artean amaitzen denean.
• Epeen etete horrek eragina du, halaber, alegazioen eta entzunaldiaren izapideetan.
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Zerga- laguntza edo erraztasunak
Zerga-zorrak salbuespenez geroratzea
• Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoei eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko
11/2013 Foru Arauaren 13. artikuluan definitutako mikroenpresei eta enpresa txikiei dagozkien zorrak salbuespenez
geroratzea onartzen da, bai autolikidazioetatik bai likidazioetatik eratorritakoak, baldin eta ordaintzeko borondatezko
epea 2020ko martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean amaitzen bada, bermerik gabe eta berandutze-interesik sortu
gabe geroratu ahal izango dira.
• Zor horien ordainketa eten egingo da hiru hilabetez borondatezko epea amaitzen denetik, eta hortik aurrera zenbateko
bereko hileko sei kuotatan ordainduko da.
• Era berean, salbuespenezko geroratze horri heldu ahal izango diote autonomoek, enpresa txikiek eta mikroenpresek,
Administrazioak likidatutako zerga-zorrei dagokienez, baldin eta ordaintzeko borondatezko epea 2020ko martxoaren
16tik ekainaren 1era bitartean amaitzen bada.
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Zerga- laguntza edo erraztasunak
Beste tributu-neurri batzuk
• Indarrean dauden geroratzeak: Emandako geroratzeen martxoko epearen ordainketa hilabete bat atzeratzen da.
Horrela, martxoaren 25ean Ogasunak ez ditu epemuga horiek kobratuko, eta gainerako epemugak hilabete atzeratuko
ditu. Neurri horrek ez du ekarriko berandutze-interesen sortzapenik.
• Autonomoen PFEZaren ordainketa zatikatuak: Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren
gaineko zergaren zergadunek ez dute zertan autolikidatu eta Bizkaiko Foru Ogasunean sartu 2020ko lehen eta bigarren
hiruhilekoei dagozkien ordainketa zatikatuak.
• Bidalketak bide telematikoz egiteko gakoak: Ogasunak identifikazio digitaleko metodo seguru bat lortzea erraztuko die
zergadun bizkaitar guztiei, haien egoitza elektronikora sartzeko (adibidez, BEZaren itzulketen jakinarazpenetarako,
bereziki posta bidezko jakinarazpenak soilik jasotzea erabaki duten zergadunentzat).
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2. ETEentzako finantzatze-lerroak
Finantzaketa, diru-laguntzak eta laguntzak

ETEentzako finantzatze-lerroak
Finantzaketa

COVID-19 mailegua
Xedea

Likidezia / zirkulatzailea

Helburua

Edozein jarduera-sektoretako enpresentzako eta autonomoentzako maileguak,
likidezia-beharrak finantzatzeko; horrela, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren
ondorioak arindu ahal izango dira.

Azalpena

Euribor + %0ko maileguak, 5.000 € - 1.000.000 €artekoak, 5 urteko epean (1 gabealdi +
4). Urteko komisioa %0,375ekoa da, eta irekiera-komisioa %0,25ekoa. Gainera,
Elkargiren partaidetza sozialaren %2 harpidetu behar da, mailegua amaitzean itzul
daitekeena.
Osorik online izapidetzen da.
Startupen kasuan, Elkargik Aurrera instrumentua aukeratzea gomendatzen du.

Erakunde kudeatzailea

Eusko Jaurlaritza eta Elkargi, Finantzen Euskal Institutuaren bidez

Kontaktua

https://www.elkargionline.com/
E-posta: comercialbizkaia@elkargi.es
Telefonoa Elkargi Bizkaia: 944 238 228
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ETEentzako finantzatze-lerroak
Finantzaketa

ICO abalak – Enpresak eta autonomoak
Xedea

Likidezia / zirkulatzailea

Helburua

Finantza-erakundeek enpresa eta pertsona autonomoei
erantzuteko emandako finantzaketaren abal-lerroa.

Azalpena

Pertsona autonomoentzako eta enpresentzako mailegu-eragiketa batean edo
batzuetan gehienez 1,5 milioi euroko maileguak edo berritzeak egiteko.
2020ko martxoaren 18tik 2020ko irailaren 30era bitartean formalizatutako edo
berritutako mailegu eta eragiketetarako.
Autonomoen eta ETEen kasuan, abalak finantzaketa-eragiketa berrien eta berritzeen
printzipalaren %80 bermatuko du.
ETE ez diren gainerako enpresen kasuan, abalak %70 estaliko du mailegu-eragiketa
berrien kasuan, eta %60 berritzeen kasuan.
Emandako abalaren epea eragiketaren epearekin bat etorriko da, gehienez ere 5 urtera
arte.
Enpresako ordaindukoak estali ahal izango dira.

Erakunde kudeatzailea

ICO, hainbat finantza-erakunderekin lankidetzan (BBVA, Santander)

Kontaktua

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
Laguntzeko telefonoa: 900 121 121

zirkulatzaile-beharrei
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ETEentzako finantzatze-lerroak
Finantzaketa

ICO maileguak
Xedea

Likidezia / zirkulatzailea

Helburua

Egoitza soziala Espainian duten eta osasun-krisiaren ondorioz eskariaren jaitsierak
eragindako sektoreetan (turismoa, garraioa, ostalaritza, hezkuntza eta aisialdiko,
aisialdiko eta entretenimenduko jarduerak) diharduten autonomoei eta enpresei
zuzendua.

Azalpena

Finantza-erakunde elkartuen bidez merkaturatzen diren maileguak dira, urteko eta
bezeroko (eragiketa batean edo gehiagotan) 500.000 €-ko gehieneko zenbatekoarekin,
gehienez ere %1,5eko TAE batean. Amortizazio-epea 5 urtekoa da gehienez
(printzipalaren gabealdi 1 + 4).
Erakundeak aztertuko du irekiera-komisiorik edo amortizazio aurreraturik ezartzen
den, eta egokitzat jotzen dituen bermeak eskatu ahal izango ditu. ICOk bezeroen
arriskuaren %50 bermatuko die kreditu-erakundeei.
Finantzaketa hori a minimis zenbatzen da, eta 2020/12/31ra arte eskatu ahal izango da.

Erakunde kudeatzailea

ICO, hainbat finantza-erakunderekin lankidetzan (BBVA, Santander)

Kontaktua

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexasLaguntzeko telefonoa: 900 121 121
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ETEentzako finantzatze-lerroak
Finantzaketa

COVID-19 gabealdia
Xedea

Gabealdia

Helburua

Gabealdi-eskaera, ETEei eta COVID-19ren krisiaren ondorioz jardueran beherakada
izan duten pertsona autonomoei maileguak emateko.
6 eta 12 hilabete arteko gabealdia hurrengo epemugetarako.
%0,30eko komisioa
Osorik online izapidetzen da.
ETEek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
• 2017ko eta 2018ko SZ.
• 2019ko itxierako finantza-egoerak
• Eragiketaren eskaera/COVID-19 justifikazioa

Azalpena

•
•
•
•

Erakunde Kudeatzailea

Elkargi

Kontaktua

https://www.elkargi.es/es/producto/Prestamos-carencia-covid-19
https://www.elkargionline.com/
E-posta: comercialbizkaia@elkargi.es
Telefonoa (Elkargi Bizkaia): 944 238 228
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ETEentzako finantzatze-lerroak
Diru-laguntzak

Industria Digitala
Xedea

Telelana ezartzea

Helburua

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza, euskal ETEetan telelana errazteko aholkularitza-,
ingeniaritza- eta hardware- eta software-gastuen %50erainokoa (enpresaren
tamainaren arabera: mikro eta Txikia %50, Ertaina %35 eta Handia %25).

Azalpena

Programa honetan jasotako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte industria-enpresek
eta zerbitzu teknikoak, diseinukoak eta logistikakoak ematen dituzten enpresek,
Euskadiko industria-produktuari eta -prozesuari lotuta badaude. Oro har, EIKTak
(sentsorika, errealitate birtuala, robotika, merkataritza elektronikoa, ERP)
diagnostikatzeko eta/edo ezartzeko proiektuak diruz laguntzen dira, baina COVID19rako neurri espezifiko gisa, telelana ezartzeari lotutako gastuak sartzen dira.
Laguntzak eskaera-hurrenkeran emango dira, eta epea datorren 2020/09/25era arte
egongo da zabalik.

Erakunde kudeatzailea

SPRI

Kontaktua

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001761a.pdf
Eskaerak egiteko lotura: https://app7.spri.net/industriadigitala/
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ETEentzako finantzatze-lerroak
Laguntzak

Inplantariak
Xedea

Telelana ezartzea

Helburua

Euskadiko autonomoei eta ETEei telelana berehala ezartzeko eta aholkularitza emateko
zerbitzua.

Azalpena

Zerbitzu honen bidez, aholkulari teknologiko bat ETEen eta pertsona autonomoen
eskura egongo da prozesu osoan, beharrak zehazteko eta proiektua modu erraz, arin
eta indibidualizatuan ezartzeko:
• Berehala ezartzea, modu telematikoan.
• Telelanean egin daitezkeen enpresako arloak identifikatzea.
• Laguntza jarraitua benetan ezarri arte.
• Aholkulari teknologikoen taldea

Erakunde kudeatzailea

SPRI

Kontaktua

https://www.spri.eus/es/inplantalariak/
Laguntzeko telefonoa: 902 702 142
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ETEentzako finantzatze-lerroak
Diru-laguntzak

Bideratu COVID-19
Xedea

Enpresak berregituratzea

Helburua

COVID-19ren hedapenaren ondoriozko
berregituratzeko eta garatzeko programa.
•

Azalpena

•

krisiaren

ondorioz

dauden

enpresak

Erauzketako, eraldaketako, ekoizpeneko, lotutako zerbitzu teknikoetako eta
informazioaren eta komunikazioen gizarteko industriako ETEentzako laguntzak,
COVID-19ren ondorioz krisian badaude eta ez aurretik. 20 langile baino gehiago izan
behar dituzte eta ez dute enplegurik suntsitu behar.
Diruz lagunduko dira industria- eta finantza-izaera berregituratzeko eta bultzatzeko
aldi baterako laguntza-neurriak, krisialdian dauden enpresek egindako
bideragarritasun- edo berregituraketa-planetan sartzen direnak. Laguntzaren
zenbatekoa 2020ko ekitaldirako aurrekontuan jasotako kutxa-fluxu negatiboaren
%100era iritsi ahal izango da, 800.000 euroko gehieneko mugarekin, eta horrela, 12
hilabeterako plana jaso ahal izango da, 2020ko urtarrilaren 1etik zenbatzen hasita.

Erakunde kudeatzailea

SPRI

Kontaktua

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/04/2001850a.pdf
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3. Enplegua eta enpresaren
bideragarritasunari eusteko neurriak
ERTEak eta ETEentzako beste laguntza batzuk

Enplegua eta enpresaren bideragarritasunari
eusteko neurriak
COVID-19rekin lotutako kontratuak eteteko eta ezinbestean lanaldia murrizteko
prozedurei buruzko ezohiko neurriak (ERTE)
Xedea

COVID-19rekin zerikusia duten ezinbesteko arrazoiengatik kontratua eten edo lanaldia murrizten duten
enpresak.
•

Azalpena

•
•
•

Kontratuak eteteko eta lanaldia murrizteko espedienteetan, COVID-19ri lotutako aldi baterako
ezinbesteko kasuetan oinarrituta baimendutakoetan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak
enpresa salbuetsiko du aurreikusitako enpresa-ekarpenaren ordainketatik, bai eta baterako dirubilketaren kontzeptuengatiko kuoten ordainketatik ere, kausa horretan oinarrituta kontratuak eteteko
edo lanaldia murrizteko baimendutako aldiak irauten duen bitartean. Beraz, kotizatzeko betebeharretik
salbuesteko aplikazio-irizpideak honako hauek dira:
• Enpresak 50 langile baino gutxiago baditu: enpresaren ekarpenaren %100.
• Enpresak 50 langile baino gehiago baditu: enpresaren ekarpenaren %75.
Libratzeak ez du eraginik izango langilearentzat, eta aldi hori hartuko da kontuan benetan kotizatua,
ondorio guztietarako.
Neurriez baliatu ahal izango dira, lansozietateetako eta lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak
izateaz gain, langabezia-gertakariagatik kotizatzea aurreikusita dutenak.
Neurriak eraginpeko langileei aplikatuko zaizkie, bai enpresaren erabakia hartzeko unean
langabeziagatiko prestaziorako edo subsidiorako aurretiazko eskubide bat etenda badute, bai
kotizatutako gutxieneko okupazio-aldirik ez badute edo aurreko langabezia-prestaziorik jaso ez badute.

Erakunde kudeatzailea

Eusko Jaurlaritza

Kontaktua

8/2020 Errege Lege-Dekretua, martxoaren 12koa
https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/
Telefonoa: 945 01 68 38
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Enplegua eta enpresaren bideragarritasunari
eusteko neurriak
Neurriak ETEentzat (ohiko jarduerak eta enplegua)
Xedea

Horniduren ordainketei, enpleguari eusteari, finantzaketari eta ordaindutako zenbatekoak itzultzeari
buruzko neurriak.
•

•

Azalpena

•

•

Hainbat neurri ezarri dira COVID-19ren eraginpean dauden enpresek oinarrizko horniduren
ordainketa malgutu ahal izan dezaten, hala nola argia, ura edo gasa, eta ordainketa eteteko aukera
ere izan dezaten. Zordundutako kopuruak gehienez ere Alarma Estatua amaitu eta hurrengo sei
hilabeteetan ordainduko dira.
Enplegua ahalik eta gehien zaintzeko helburuari dagokionez, 8/2020 Errege Lege-Dekretuan
ezarritako sei hilabeteko epean enpleguari eusteko konpromisoak sektore jakin batzuen
berezitasunetara egokitzen dira, bereziki kulturaren munduarekin lotutakoetara, kontuan hartuta
sektore horien aldakortasuna eta ekitaldi zehatzekin lerrokatzea.
Halaber, Industriako Idazkaritza Nagusiaren eta ETEaren mailegu- edo laguntza-deialdietako
prozedurak malgutzen dira. Ildo horretan, suntsiarazpen-prozesuan dauden mailegu berrietarako
bermeak Alarma Estatua amaitzen denean aurkeztu ahal izango dira. Era berean, industriaproiektuei emandako maileguen amortizazio-tauletan aldaketak egiteko eskatu ahal izango da.
Idazkaritza Nagusiak finantzatutako programak betetzean mailakatzeko irizpideak ezartzen dira.
ICEXek antolatutako ekitaldietan enpresek ordaindutakoa itzultzea, ezinbesteko arrazoiengatik
bertan behera utzi behar izan direnak.

Erakunde kudeatzailea

Gobernu Zentrala

Kontaktua

11/2020 Errege Lege-Dekretua, martxoaren 31koa
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Enplegua eta enpresaren bideragarritasunari
eusteko neurriak
ETEentzako neurriak (Gizarte Segurantzako gizarte-kotizazioen moratoria)
Xedea

Egungo krisiak kaltetutako enpresen finantza-egoera arintze aldera, Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Nagusiari ahalmena ematen zaio salbuespen gisa sei hilabeteko luzapenak emateko
gizarte-kotizazioen ordainketan (34. artikulua).
•

Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa geroratzea indarrean ez duten enpresek, sortzapenaldiei dagozkien arauzko ordainketa-epeen lehen 10 egun naturalen barruan, 2020ko apiriletik
ekainera bitartean ordaindu behar dituzten zorren ordainketa geroratzea eska dezakete, inolako
interesik aplikatu gabe (adibidez, maiatzaren 1etik 10era eskatu behar da 6 hilabeteko luzapena,
maiatzako ordainketari dagokionez).

•

Zorrak ordaintzeko atzerapenei, atzerapenei edo okerreko diru-sarrerak itzultzeari buruzko
izapide guztiak egitea errazten da, komunikazio elektronikoko Red sistemaren bidez.

Azalpena

Erakunde kudeatzailea

Gobernu Zentrala – Gizarte Segurantza

Kontaktua

11/2020 Errege Lege-Dekretua, martxoaren 31koa
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
13/2020 Errege Lege-Dekretua, apirilaren 7koa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4332#df-3
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Enplegua eta enpresaren bideragarritasunari
eusteko neurriak
ETEentzako neurriak (Gizarte Segurantzarekiko zorrak ordaintzea atzeratzea)
Xedea

Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa atzeratzeko eskaera, baldin eta ordaintzeko arauzko epea
2020ko apiriletik ekainera bitartekoa bada, baldintza bereziekin.

Azalpena

Enpresek eskatu ahal izango dute Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa atzeratzea, baldin eta
ordaintzeko arauzko epea 2020ko apiriletik ekainera bitartekoa bada, Gizarte Segurantzaren araudian
ezarritako moduan eta baldintzetan (35. artikulua):
• % 0,5eko interesa aplikatuko da.
• Ordaintzeko arauzko epe bakoitzaren lehen hamar egun naturalak igaro baino lehen egin beharko
dira geroratze-eskaerak.
• Geroratzea ebazpen bakar baten bidez emango da, hartzen dituen hilabeteak alde batera utzita,
hileko ordainketen bidez amortizatuko da, eta eskatutako hilabete bakoitzeko 4 hilabeteko
amortizazio-epea ezarriko du, ebazpena eman eta hurrengo hiletik aurrera. Gehienez ere 12 hilekoa
izango da.
• Geroratze hori eskatuz gero, eten egingo da zerga-bilketako prozedura, horrek eragindako zorrei
dagokienez, eta zorduna Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela ulertuko da,
harik eta dagokion ebazpena eman arte.

Erakunde kudeatzailea

Gobernu Zentrala – Gizarte Segurantza

Kontaktua

15/2020 Errege Lege-Dekretua, apirilaren 21ekoa
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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Enplegua eta enpresaren bideragarritasunari
eusteko neurriak
ETEentzako enpleguaren arloko neurri berriak
Xedea

Apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege-Dekretuaren bidez, aldizkako langile finkoentzako eta
probaldian, malgutasunean eta ERTE funtsezko sektoreetara zabaltzean enplegu-arloan aldaketak
ezartzen dira.
•
•

Azalpena

•

•

Langabeziagatiko prestazioaren estaldura zabaltzea martxoaren 9tik aurrera lan berri baten
probaldian kaleratutako langileei, edo martxoaren 1etik aurrera borondatez iraungi dutenei, laneskaintza irmoa gainbehera geratu delako.
Enplegu-erregulazioko espedienteen aplikazio-eremua handitu egin da, ezinbestez, mugikortasuna
murrizteko neurrien eraginpean egon diren eta diru-sarrerak murriztu zaizkien funtsezko
sektoreetan. Funtsezko sektoreetako enpresek bereizi ahal izango dituzte ezinbesteko lanak
egiten dituzten langileak eta ERTE bat egin ahal izateko ezinbestekoak ez direnak.
Estaldura zabaldu egiten da COVID-19ren ondorioz aurreikusitako datetan beren jarduerara
itzultzerik izan ez duten aldizkako langile finkoetara, baldin eta legezko langabezia-egoeraren
baldintza betetzen ez badute, edo ezin badute langabezia-prestazioa eskuratu beharrezko
kotizazio-aldia ez izateagatik.
Mendekotasuna duten pertsonen ordutegia egokitzeko eta lanaldia murrizteko eskubidea
zabaltzen da, eta bi hilabetez luzatzen da urrutiko lanaren lehentasunezko izaera.

Erakunde kudeatzailea

Gobernu Zentrala

Kontaktua

15/2020 Errege Lege-Dekretua, apirilaren 21ekoa
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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4. Beste neurri interesgarri batzuk
Epeak luzatzea eta laguntzak aldatzea

Beste neurri interesgarri batzuk
Epeak luzatzea eta laguntzak aldatzea
Erakundea

Aldaketa mota

Edukia
•
•

BFA

Bizkaiko Foru Aldundiak lanean
jarraitzen du epe administratiboak
osasun-krisiaren ondorioz sortutako
egoera berrira egokitzeko eta, horrela,
enpresei eta ekintzaileei baldintza
hobeak
errazteko.
Ekonomia
Sustatzeko Sailak hainbat neurri onartu
ditu Beaz eta Seed Capital zuzendaritza
eta sozietate publikoek ematen
dituzten zerbitzuekin lotuta.

•

•
•

•

Administrazio-epeak etenda daude Alarma Estatuan.
2 hilabetetik hilabete 1era murriztu da Beaz sozietateak
kudeatzen duen sozietateen gaineko zergaren 64 bis
artikuluaren esparruan aurkeztutako I+G+B proiektuen
balorazioa.
2019ko berrikuntza-, sorkuntza- eta nazioartekotzeprogramak gauzatzeko epea 6 hilabetez luzatzea, gastukontzeptuak malgutuz. Helburua da proiektuak osorik gauzatu
ahal izatea.
Seed Mikro enpresaren maileguen eta Seed Capital Bizkaiak
kudeatzen dituen I, Bi eta FEIS funtsen kuoten itzulketa 6
hilabetera arte atzeratu da.
Bic Bizkaia, Bic Bizkaia Ezkerraldea eta Design Kabi
inkubagailuen alokairu-kuoten ordainketa 3 hilabetez
atzeratzea.
Ekonomia
Sustatzeko
Sailaren
laguntza-programen
ordainketak eta hornitzaileentzako ordainketak ahalik eta
gehien bizkortzeko konpromisoa.

+info: https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/20826
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Beste neurri interesgarri batzuk
Epeak luzatzea eta laguntzak aldatzea
Erakundea

Aldaketa mota

Edukia
•
•
•

SPRI /
Eusko
Jaurlaritza

Aldaketak
eta
atzerapenak
euskal
enpresentzako laguntzaprogrametan,
zerbitzuetan
edo
finantzaketa-tresnetan,
bai
SPRI
Taldeak
bultzatutakoak, bai Eusko
Jaurlaritzako beste sail
batzuek bultzatutakoak.

•
•
•
•
•

+info: https://www.spri.eus/es/ayudas/
Kontaktua: 902 702 142

Luzaro Ekintzaile maileguak: 6 hilabeteko gabealdia (2 kuota) ematea
eskatzen duen espediente orori.
Hazitek 2019k hilabete bat luzatzen du justifikazioak aurkezteko epea.
6 hilabeteko atzerapena Indartu, Gauzatu ezarpenak, Gauzatu Industria,
Bideratu, Bideratu Berria eta Reindus programetako kredituak itzultzeko.
Reindus: bermeak ebazpenaren ondoren eratuko dira, eta epea azarora
arte luzatuko da (2019ko eskaerak). Gainera, luzapenak ematen dira
inbertsioak gauzatzeko/justifikatzeko.
Sendotu eta Ikerketa programetako kredituen eta alokairuen itzulketa
atzeratzea. Sendoturen kasuan, gainera, 2015etik formalizatutako
maileguen gabezien finantza-kostua murriztu da.
Indartu eta Gauzatu Industria programetako diru-laguntzen aurrerakina,
dagozkion ikuskapenak egin aurretik; fakturak geroago egiaztatuko dira.
Euskadiko Parke Teknologikoen Sareko alokairu-kuoten ordainketak 3
hilabetez atzeratzea (interesik gabe - 6 hilabetera luza daiteke). Zorra
alokairu-kontratutik geratzen den bizitza baliagarrian geroratu daiteke.
Alokairuen kobrantza 3 hilabetez atzeratzea Sprilurren alde (beste 3
hilabetez negoziatzeko aukerarekin).
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Beste neurri interesgarri batzuk
Epeak luzatzea eta laguntzak aldatzea
Erakundea

Aldaketa mota

Edukia
•

CDTI

Bermeetatik salbuesteko eta itzulketak
malgutzeko neurriak
•

CDTIk eskatutako bermeen murrizketa aplikatuko die ETEek
eta
Midcaps-ek
(1.500
langile
arteko
enpresa
independenteak) garatutako I+G+b proiektu guztiei (ez
bakarrik zentro teknologikoekin lankidetzan egindako
Cervera proiektuei), baldin eta 2020ko martxoaren 14tik
aurrera onartzen badira (atzeraeraginik gabe eta 2020ko
abenduaren 31ra arte indarrean). Neurri horren bidez, ETEek
eta kapitalizazio ertaineko enpresek ez dute bermerik eman
beharko, baldin eta enpresa/proiektua egokitzeak CDTIk
eskatutako gutxieneko kaudimen ekonomikoa betetzen badu.
+ info:
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/
COVID-19/41843_273273202093348.pdf
Printzipalaren kuoten gaineko berandutze-interesak eta/edo
2020ko martxoaren 14tik ekainaren 30era arteko epemuga
duten interes arruntak kobratzetik salbuestea, biak barne.
Neurriaren onuradun izateko, amortizazioaren ordainketa
mugaegunetik gehienez lau hilabeteko epean egin behar da.
+ info:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=915&MN=2&TR=C
&IDR=2934
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Beste neurri interesgarri batzuk
Epeak luzatzea eta laguntzak aldatzea
Erakundea

ENISA

Aldaketa mota

Edukia
•

ENISAk emandako partaidetza-maileguen onuradunek beren
maileguak berriro negoziatzeko eskatu ahal izango dute, baldin eta
egiaztatzen badute COVID-19k eragindako osasun-krisiak jarduerarik
gabeko aldiak eragin dizkiela, salmenten bolumena murriztu diela edo
hornidurak edo zerbitzuak jasotzean etenak izan dituztela, eta horiek
ordaintzea zaildu edo eragotzi dietela.

•

Maileguen amortizazio-egutegiak eta mugaeguneratutako eta kobratu
gabeko interesak enpresa zordunaren itzulketa-ahalmenaren
aurreikuspenetara egokituko dira.

Baldintzak birnegoziatzea

+ info: https://www.enisa.es/es/ayuda#ayuda
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5. Laguntza sektorialak

Laguntza sektorialak
Elikagaien sektorean soberakinak estaltzeko programa
Helburua

Elkarteei eta enpresei lehen ekoizpeneko produktu galkorren soberakinak erosten
laguntzea (arrantza-sektorea, nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorea, eta biltegietako
produktu galkorrak, HORECAren sektorean banatzeko aurreikusitakoak).

Azalpena

Jarduerak stockak erretiratzearekin eta kudeatzearekin lotuta egon litezke, bai eta
izozteko edo beste mota bateko ezohiko neurriak aplikatzearekin ere, etorkizunean
merkaturatzea arautzeko.
Aginduaren onuradunak euskal enpresak izango dira, gutxieneko kostu-preziora iristen
ez diren produktu-stocka dutenak eta, ondorioz, eskariaren beherakada edo ekoizpenkostuen azpitik dauden prezioen jaitsiera ekar dezaketenak.
Aurkezteko epea funtsak erabat agortzen direnean amaituko da, edo 2020ko irailaren
30ean.

Erakunde kudeatzailea

Eusko Jaurlaritza

Kontaktua

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/mantenimiento-de-la-actividad-deproductiva-y-comercial/web01-a2nekaza/es/
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Laguntza sektorialak
Turismoaren, merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorerako neurriak (Gizarte Segurantza)
Helburua

Aldizkako kontratu finkoak dituzten langileak altan mantentzen dituzten enpresentzat,
enpresek Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuoten ehuneko 50eko hobaria.
•

Azalpena

•

Turismo-sektoreetako jarduerak egiten dituzten enpresek, bai eta merkataritza- eta
ostalaritza-sektorekoek ere, baldin eta turismo-sektore horri lotuta badaude eta
otsaila, martxoa, apirila, maiatza eta ekaina bitartean ekoizpen-jarduera sortzen
badute eta hilabete horietan aldizkako kontratu finkoak dituzten langileak
okupatzen hasten badira edo altan mantentzen badituzte, hilabete horietan
segurtasun-kuoten ehuneko 50eko hobaria aplikatu ahal izango dute. Soziala
kontingentzia arruntengatik, bai eta langabeziaren, FOGASAren eta horien Lanbide
Heziketaren baterako diru-bilketaren kontzeptuengatik ere.
Neurri hori 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra arte aplikatuko da.

Erakunde kudeatzailea

Gobernu zentrala – Gizarte Segurantza

Kontaktua

7/2020 Errege Lege-Dekretua, martxoaren 12koa
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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6. Salbuespenezko neurriak
autonomoentzat

Salbuespenezko neurriak autonomoentzat
Administrazioa

Bizkaiko Foru
Aldundia

Neurria

Fiskala

Edukia
•

Aurkezteko epeak: 10 langile baino gutxiago dituzten pertsona
fisikoentzat, aurkezteko epeak ekainaren 1era arte etengo dira. Langile
gehiago badituzte, martxoaren 25etik apirilaren 14ra arte luzatuko da
aurkezteko epea.

•

Indarrean dauden geroratzeen kasuan, martxoaren 25eko kuota hilabete
bat atzeratuko da, eta, ondorioz, emandako gerorapen bakoitza, interesik
gabe.

•

Zerga-zorren salbuespenezko geroratzeak: martxoaren 16tik
maiatzaren 31ra bitartean mugaeguneratutako zorrak, ekainaren 1etik
aurrera eskatuko dira. Data horretatik aurrera, ez da ezer ordaintzen 3
hilabetez, bermerik eta interesik gabe. Zenbateko bereko hileko 6
kuotatan ordainduko da 4. hilabetetik aurrera. Zorraren mugarik gabe.

•

Lehen eta bigarren hiruhilekoetako ordainketa zatikatuak ordaindu behar
ez dituzten autonomoen PFEZaren ordainketa zatikatuak kentzea.
(Martxoaren 17ko 1/2020 Foru Dekretu Arauemailea)

Erakundea

Foru Ogasuna
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Salbuespenezko neurriak autonomoentzat
Administrazioa

Neurria

Edukia

Erakundea

Eusko Jaurlaritza

Laborala

Autonomoa langabezian badago eta BGAE bat badu, prestazioa oinarri
arautzailearen% 100era arte osatu ahal izango du. (Ebazpena, 2020ko martxoaren
25ekoa, Eusko Jaurlaritzako Finantza Politikako zuzendariarena)

BGAE

Eusko Jaurlaritza

Enplegua

Banakako enpresaburuek eta autonomoek negozioak aldi baterako ixteak
eragindako zuzeneko galera ekonomikoari aurre egiteko laguntza, COVID-19ren
hedapenak sortutako alarma-egoeraren ondorioz. Hauek dira diruz lagundu
daitezkeen kontzeptuak:
• Langile Autonomoen Araubide Berezian edo, hala badagokio, Gizarte
Segurantzan edo nahitaezko mutualitate profesionaletan norberaren
konturako langile gisa kotizatzeari dagozkion kuotak (Gastu hori ezin izango
da diruz lagundu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo beste administrazio
publiko batzuek diruz lagundu badute).
• Negozio-lokalen errentamendua, betiere familia-etxebizitza baten zati ez
badira eta lokalaren errentatzailearekin odol- edo ezkontza-ahaidetasuneko
2. mailara arteko ahaidetasun-harremanik ez badago, eta errentatzaile gisa
jarduten duen pertsona fisiko edo juridikoaren bazkide edo partaide ez bada.

Gehieneko zenbatekoa: 3.000 € onuradun bakoitzeko.
Eskabideak aurkezten diren hurrenkeraren arabera aztertuko dira, eta
hurrenkera berean onartuko dira deialdian aurreikusitako betekizunak eta
baldintzak betetzen dituzten guztiak, harik eta funtsak agortu arte.
Eskabideak aurkezteko epea: 2020ko irailaren 30era arte zabalik.

Lanbide
(945 160 601)
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Salbuespenezko neurriak autonomoentzat
Administrazioa

Neurria

Edukia
•

Gobernu Zentrala

Laborala

•

•

•

Gobernu Zentrala

Bideragarrita
suna

Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa alarma-estatuaren deklarazioak
eraginpean hartzen dituenentzat: alarma-estatuak jarduera eteten dien autonomoek,
edo aurreko hilabetean fakturazioa %75 murrizten zaienek, oinarri arautzailearen
%70eko aparteko prestazioa jasotzeko eskubidea izango dute. Prestazioak hilabeteko
iraupena izango du, edo Alarma Estatua amaitzen den hilaren azken egunera arte.
Kobratzeko denbora kotizatutzat hartuko da, eta ez ditu murriztuko onuradunak
etorkizunean jarduera uzteagatik jaso ditzakeen prestazio-aldiak. (8/2020 Errege
Lege-Dekretuaren 17. artikulua). 11/2020 Errege Lege-Dekretuan araua egokitzen da
urtarokotasun maila handia duten kolektiboen egoera aurreikusteko (nekazaritza,
kultura, Aste Santua, etab).
Jarduera uzteagatiko prestazioaren onuradun diren autonomoek epez kanpo eta
errekargurik gabe ordaindu ahal izango dituzte martxoko kotizazioak, alarma-egoera
deklaratu aurreko egunei dagozkienak.
Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa geroratzea indarrean ez duten
autonomoek Gizarte Segurantzari egindako kotizazioen luzamendua eskatu ahal
izango dute 2020ko maiatza eta uztaila bitartean, inolako interesik aplikatu gabe, bai
eta apirila eta ekaina bitartean ordaindu beharreko zorren geroratzea ere,% 0,5eko
interesarekin.
Zorrak ordaintzeko atzerapenei, geroratzei edo okerreko diru-sarreren itzulketei
buruzko izapide guztiak egitea errazten da, komunikazio elektronikoko saresistemaren bidez.

COVID-19ren eraginpean dauden autonomoek argia, ura edo gasa bezalako oinarrizko
horniduren ordainketa malgutzeko neurriak, ordainketa eteteko aukerara iritsiz.
Zordundutako kopuruak gehienez ere Alarma Estatua amaitu eta hurrengo sei
hilabeteetan ordainduko dira.

Erakundea

Gizarte
Segurantza

Enpresa
hornitzaileak
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7. Dokumentu erabilgarriak
Salbokonduktu eta adierazpen-ereduak

Dokumentu erabilgarriak

Salbokonduktu-eredua (BOE – 30/03/2020)

Erantzukizunpeko adierazpena merkantziak bidaltzeko (Estatukoak eta nazioartekoak)

Azpikontrata batek expresan zerbitzuak egin ahal izateko erantzukizunpeko adierazpena

37

