
1 orrialdea 7-tik

SEMEAK EDO ALABAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU DUTEN EDO 
LANALDI MURRIZTU DUTEN LANGILEENTZAKO DIRULAGUNTZEN ESKAERA

Familiaren helbidea (Aurreko eskaerako datuak aldatzen badira bete behar da bakarrik)

N
JARRAIPENA

JARRAITZEKO ESKABIDEA 
(Azken laguntza eskaeratik GUTXIENEZ LAU HILABETE igaro ostean aurkeztu)

ESKATZAILEAREN DATUAK

00
78

9

LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

Lurralde Historikoa:PK: Udalerria:

zk.: Solairua: Hizkia:Kalea:

Telefonoa:

Pertsona interesatua Ordezkaria

ESKAERA AURKEZTEN DUENA

Titularra:

gizona emakumeaSexua:
LETRA

-NAN/AIZ:Izena:

2. abizena:1. abizena:

Ordezkaria:

gizona emakumeaSexua:

% 50eko desgaitasuna edo handiagoa edo mendetasuna

Adierazi familia-unitatea edo kideren bat egoera honetan dagoen:

Familia ugariaGuraso bakarreko familia

Genero-indarkeriaren biktima % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendetasuna

Diruz-laguntzearen xede den aldian beste seme edo alabaren bat izan baduzu, adieraz ezazu:

JAIOTEGUNA
% 33ko edo hortik 

gorako desgaitasuna, 
edo mendetasuna

URTEA HILAB. EGUNA IZEN-ABIZENAK Bai Ez

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Familias e Infancia

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA 
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
Familia eta Haurren Zuzendaritza
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DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN EGOERARI BURUZKO DATUAK:

Dirulaguntza jasotzeko egoera

Eszedentzia Murrizketa Hasiera-data Amaiera-data Murrizketaren ehunekoa (%)

LAN EGITEN DUDAN ENPRESAREN EDO ENTITATEAREN DATUAK

IKF/IFZ: Izena:

Posta helbidea

Telefonoa:Hizkia:Solairua:zk.:

Helbidea:

Probintzia:PK: Udalerria:

Herria:

Lanaldi mota: Osoa Partziala

* Ehunekoa, sektoreko hitzarmeneko lanaldi osoarekiko (%)

OHARRA: eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera) zehaztu behar da, eszedentziarik edo 
lanaldi-murrizketaren ehunekorik kontuan izan gabe.

ALDIZKAKO kontratu FINKOA daukat; kasu horretan, datu hori enpresak egiaztatu beharko du.

ENPLEGU ERREGULAZIOKO ESPEDIENTE baten eraginpean nago; kasu horretan, datu hori enpresak ziurtatu 
beharko du.

Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa ESKOLA OPORRALDIAN baliatu da. (Ikus betetzeko argibideak).

Diruz lagundutako aldian zehar, egun hauetan baliatu naiz GREBA-ESKUBIDEAZ.

Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:

Diruz lagundu daitekeen jardueran egon naiz eskola egokitzeko egunetan, data hauetan.

Soldatarik gabeko baimen-egunetan egon naiz honako data hauetan.

Enpresako langile-kopurua:

Lan-harremana SEKTORE PRIBATUA

SEKTORE PRIBATUA LANKIDEA

SEKTORE PUBLIKOA

ETXEKO LANGILEA

Kontratu mota: MUGAGABEA

HILABETE 1 edo gutxiagoko ALDI BATERAKOA

HILABETE 1-tik 6-rako ALDI BATERAKOA

URTE 1 ERAKO 6 HILABETEKO ALDI BATERAKOA

URTE 1 baino gehiago

BESTE BATZUK
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JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK

Komunikatzeko hizkuntza: Gaztelania Euskara

Jakinarazpen-bidea: TelematikoaOhiko posta

Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN 
elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen 
bat edukitzea. 
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat 
jasoko duzu (aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko 
bidearen arabera), eta hau jakinaraziko zaizu: www.euskadi.eus/
familia webgunera jo behar duzula, identifikazio-txartela txertatu 
eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor ikusi ahal izango duzu 
ebazpena osorik.

Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:

E-maila

Mugikorra
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HAU ESKATZEN DUT

Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:

ARAUTZEN DUEN ARAUDIA 
Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko urriaren 22koa 164/2019 Dekretua 
LEGE OHARRAK 
1. 63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa 

“Ikuskapena eta kontrola. 
    Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko 

direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen 
laguntzei dagokienez.”

NANarekin/AIZrekin egiaztatuak

Nik, (izena eta bi abizenak)

ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

ESKATZAILEAREN SINADURA

 (e)an (e)n,

2.- Arestian aurkeztutako eskaeretan emandako datuak ez dira aldatu.

1.- Egiazkoak dira ontzat ematen ditut eskaera honetan jasotako datuak.

3.- Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, 
eta ez nago, halaber, hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko 
debekuak esanbidez aipatuta, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) 
Azken Xedapenen arteko seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita.

5.- Honako aldaketa hauek gertatu direla aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuei dagokienez (familiako 
kideen kopurua, kontu korrontea eta helbidea aldatzea, kide batzuen desgaitasun-egoera berria, etab.).

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

Kontu korrontearen aldaketa egiteko, hirugarren alta inprimakia lor daiteke www.euskadi.eus/familia helbidean edo 
ZUZENEAN zerbitzuan

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman 
diezadatela.

http://www.euskadi.eus/familia
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ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA

ESKATZAILEA

Izena eta bi abizenak:

EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

NAN/AIZ:

Izena eta bi abizenak:

NAN/AIZ/Pasaportea:

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak. 
 • Arduraduna: Familia eta Haurren Zuzendaritza  
 • Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko..  
 • Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren 

eskubideak ere.  
 • Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. 

https://www.euskadi.eus/dbao/0078902  
  

 Indarrean dagoen araudia: 
 • Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
 • Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO

ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko 
Izatezko Bikoteen Erregistroa edo egoera zibila egiaztatzeko, baieztatzeko edo 
ziurtatzeko.

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez errolda historiko eta etxekoko 
ziurtagiria  egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez familia ugariko tituloa 
egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez identifikatzeko ziurtagiria 
egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.

Izenpetua 
ESKATZAILEA

Izenpetua 
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak ofizioz egiaztatuko ditu administrazio eskudunean datu hauek: 

Gizarte Segurantzarekiko, Gizarte Segurantzaren ordezko sistemekiko eta ogasun sistemekiko betebeharretan egunean dagoela 

jasotzen duen. 

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez nortasun-agiri nazionala edo atzerritarraren identifikazio-zenbakia . 

  

Baimenik ematen ez baduzu, prozeduran eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko dituzu.
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ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik: 
  
1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bazenuen edo egitea tokatzen 
bazitzaizun 
  
2) Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin baduzu (AIZa izatetik NANa izatera pasatu bazara, 
izenaren grafia aldatu baduzu, abizenean hurrenkera aldatu baduzu, eta abar) 
  
3) Pasaportearekin identifikatzen bazara  
  
Kasu horietan, eskatzaileak derrigor aurkeztu beharko du PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren 
aurreko bi urteei buruzkoa edo, horren ezean, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak 
emana.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA

DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE

ESKATZAILEAREN DATUAK:

EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

1. abizena:

Izena:

2. abizena:

IZENPETUA: ESKATZAILEA

A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO? ESKATZAILEA EZKONTIDEA EDO 
BIKOTEKIDEA

 Ez dut baimenik ematen, eta gutxieneko laguntzari heltzen diot

 Ematen dut baimena datuak eskatzeko

B.- AURKEZTU AL ZENUEN ERRENTA-AITORPENA?

 Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu

 Aurkeztu nuen errenta-aitorpena

C.- ZER MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?

 Banakako aitorpena

 Baterako aitorpena, egungo ezkontide edo bikotekidearekin

 Baterako aitorpena, aurreko ezkontide edo bikotekidearekin

 Banakako eta baterako aitorpena

D.- ZER LURRALDE HISTORIKOTAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU BEHAR 
ZENUKEEN?

 Araban

 Bizkaian

 Gipuzkoan

IZENPETUA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA

LETRA

-NAN/AIZ:

 (e)an (e)n,

NAN/AIZ/Pasaportea:
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JARRAIPEN-ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

LANA ETA SEME-ALABEN ZAINKETA BATERATZEA

Aurreko eskabideen aldean datu-aldaketarik egon bada, adierazi egin behar da eta agiri bidez 
egiaztatu. 

a-  Lanaldi-murrizketaren kasuan, seme-alabak zaintzeagatik Gizarte Segurantzaren datuetan izandako aldaketari buruzko txostenaren kopia 
(kotizazio-datuen txostena), non agertu beharko baita ehuneko zenbat murriztu den eskatzailearen ohiko lanaldia, kontratua kontuan 
hartuta.    

Eszedentziaren kasuan, seme-alabak zaintzeko Gizarte Segurantzan baja hartu izanaren partearen kopia. 

Gainera, bi kasuetan, Gizarte Segurantzak emandako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira: batetik, zer kontratu mota den egiaztatzen 
duena  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, lanaldi osoaren aldean zenbateko ehunekoa den -, eta, bestetik, 
eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den egiaztatzen duena. 

Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langile edo lan-
bazkide bada, kooperatiba horretan bazkide langile edo lan-bazkide dela adierazten duen ziurtagiria aurkeztu beharko du, baita zer 
kontratu mota duen  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, sektoreko lanaldi osoaren aldean ehuneko zenbat 
egiten duen lan -, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den, zenbateko lanaldi-murrizketa duen eta eszedentziak 
edo lanaldi-murrizketak kotizatzen duen sisteman kotizazio-aldaketarik eragin duen. Ziurtagiriak horretarako eskumena duenaren 
sinadura eta zigilua eduki behar ditu. 

b - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, PFEZean kontuan 
hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina. Dokumentazio hori egoera hauetakoren batean egonez gero 
aurkeztu beharko da: 

- Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar 
bazen. 

- Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia 
aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar).  

- Identifikatzeko pasaportea erabili bada.

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA

Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.

ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude: 
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10 

48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13

ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012

Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi.eus/familia

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean 
ere aurkez daiteke. 
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan. 
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran. 
 • Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan. 
 • Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 

http://www.euskadi/familia
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JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Familias e Infancia
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
Familia eta Haurren Zuzendaritza
DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN EGOERARI BURUZKO DATUAK:
Dirulaguntza jasotzeko egoera
Eszedentzia
Murrizketa
Hasiera-data
Amaiera-data
Murrizketaren ehunekoa (%)
LAN EGITEN DUDAN ENPRESAREN EDO ENTITATEAREN DATUAK
Posta helbidea
Lanaldi mota:
* Ehunekoa, sektoreko hitzarmeneko lanaldi osoarekiko (%)
OHARRA: eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu aurretik langileak egiten zuen lanaldia (kontratuaren arabera) zehaztu behar da, eszedentziarik edo lanaldi-murrizketaren ehunekorik kontuan izan gabe.
Mesedez, egoera hauetakoren batean bazaude, markatu dagokion laukitxoa:
Lan-harremana
Kontratu mota:
JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK
Komunikatzeko hizkuntza:
Jakinarazpen-bidea:
Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste txartelen bat edukitzea.
Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko duzu (aukeratu duzun jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera), eta hau jakinaraziko zaizu: www.euskadi.eus/familia webgunera jo behar duzula, identifikazio-txartela txertatu eta “Nire karpeta” atalean sartu, eta hor ikusi ahal izango duzu ebazpena osorik.
Jakinarazpen-oharra egiteko bidea:
HAU ESKATZEN DUT
Eta hori egiaztatzeko, ondorengo dokumentazioa eransten dut:
ARAUTZEN DUEN ARAUDIA
Familia eta lana bateragarri egiteari buruzko urriaren 22koa 164/2019 Dekretua
LEGE OHARRAK
1. 63. artikulua.- 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa
“Ikuskapena eta kontrola.
    Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen laguntzei dagokienez.”
ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
ESKATZAILEAREN SINADURA
2.- Arestian aurkeztutako eskaeretan emandako datuak ez dira aldatu.
1.- Egiazkoak dira ontzat ematen ditut eskaera honetan jasotako datuak.
3.- Ez nago zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, eta ez nago, halaber, hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak esanbidez aipatuta, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) Azken Xedapenen arteko seigarrenean xedatutakoari jarraiki.
4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, ez dudala irekita.
5.- Honako aldaketa hauek gertatu direla aurretik aurkeztutako eskabideetan jasotako datuei dagokienez (familiako kideen kopurua, kontu korrontea eta helbidea aldatzea, kide batzuen desgaitasun-egoera berria, etab.).
NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:
Kontu korrontearen aldaketa egiteko, hirugarren alta inprimakia lor daiteke www.euskadi.eus/familia helbidean edo ZUZENEAN zerbitzuan
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa urriaren 22koa 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza eman diezadatela.
ESKATZAILEAREN ETA HAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEAREN BAIMENA
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Familientzat laguntzak.
Arduraduna: Familia eta Haurren Zuzendaritza Helburua: Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eta seme-alabak zaintzapean dituzten familiak babesteko dirulaguntzen kudeaketa.Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.. Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen direneskubideak ere. 
Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian.https://www.euskadi.eus/dbao/0078902 
 
 Indarrean dagoen araudia:
Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoahttps://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
LAGUNTZAREN ORGANO KUDEATZAILEARI BAIMENA EMATEN DIOT OFIZIOZ EGIAZTATZEKO
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa edo egoera zibila egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez errolda historiko eta etxekoko ziurtagiria  egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez familia ugariko tituloa egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez identifikatzeko ziurtagiria  egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko.
Izenpetua
ESKATZAILEA
Izenpetua
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak ofizioz egiaztatuko ditu administrazio eskudunean datu hauek:
Gizarte Segurantzarekiko, Gizarte Segurantzaren ordezko sistemekiko eta ogasun sistemekiko betebeharretan egunean dagoela jasotzen duen.
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez nortasun-agiri nazionala edo atzerritarraren identifikazio-zenbakia .
 
Baimenik ematen ez baduzu, prozeduran eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko dituzu.
ATAL HAU DERRIGOR BETE BEHARKO DA ESKABIDE GUZTIETAN, kasu hauetan izan ezik:
 
1) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bazenuen edo egitea tokatzen bazitzaizun
 
2) Azken hiru urteetan zure identifikazio-dokumentuan aldaketaren bat egin baduzu (AIZa izatetik NANa izatera pasatu bazara, izenaren grafia aldatu baduzu, abizenean hurrenkera aldatu baduzu, eta abar)
 
3) Pasaportearekin identifikatzen bazara 
 
Kasu horietan, eskatzaileak derrigor aurkeztu beharko du PFEZ errenta-aitorpenaren fotokopia, eskabidea aurkezten den dataren aurreko bi urteei buruzkoa edo, horren ezean, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, dagokion administrazioak emana.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FORU-OGASUNEI DATU EKONOMIKOAK ESKATZEKO BAIMENA
DATU EKONOMIKOAK ESKABIDE HAU AURKEZTU AURREKO BI URTEEI DAGOZKIE
ESKATZAILEAREN DATUAK:
EZKONTIDEAREN/BIKOTEKIDEAREN DATUAK:
IZENPETUA: ESKATZAILEA
A.- BAIMENA EMATEN DUZU FORU-OGASUNARI DATUAK ESKATZEKO?
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
	Ez dut baimenik ematen, eta gutxieneko laguntzari heltzen diot
	Ematen dut baimena datuak eskatzeko
B.- AURKEZTU AL ZENUEN ERRENTA-AITORPENA?
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
	Ez nuen errenta-aitorpena aurkeztu
	Aurkeztu nuen errenta-aitorpena
C.- ZER MOTATAKO ERRENTA-AITORPENA AURKEZTU ZENUEN?
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
	Banakako aitorpena
	Baterako aitorpena, egungo ezkontide edo bikotekidearekin
	Baterako aitorpena, aurreko ezkontide edo bikotekidearekin
	Banakako eta baterako aitorpena
D.- ZER LURRALDE HISTORIKOTAN AURKEZTU ZENUEN EDO AURKEZTU BEHAR ZENUKEEN?
ESKATZAILEA
EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
	Araban
	Bizkaian
	Gipuzkoan
IZENPETUA: EZKONTIDEA EDO BIKOTEKIDEA
LETRA
-
JARRAIPEN-ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
LANA ETA SEME-ALABEN ZAINKETA BATERATZEA
Aurreko eskabideen aldean datu-aldaketarik egon bada, adierazi egin behar da eta agiri bidez egiaztatu.         
a-  Lanaldi-murrizketaren kasuan, seme-alabak zaintzeagatik Gizarte Segurantzaren datuetan izandako aldaketari buruzko txostenaren kopia (kotizazio-datuen txostena), non agertu beharko baita ehuneko zenbat murriztu den eskatzailearen ohiko lanaldia, kontratua kontuan hartuta.   
Eszedentziaren kasuan, seme-alabak zaintzeko Gizarte Segurantzan baja hartu izanaren partearen kopia.
Gainera, bi kasuetan, Gizarte Segurantzak emandako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira: batetik, zer kontratu mota den egiaztatzen duena  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, lanaldi osoaren aldean zenbateko ehunekoa den -, eta, bestetik, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den egiaztatzen duena.
Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langile edo lan-bazkide bada, kooperatiba horretan bazkide langile edo lan-bazkide dela adierazten duen ziurtagiria aurkeztu beharko du, baita zer kontratu mota duen  -lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa, eta, kasu horretan, sektoreko lanaldi osoaren aldean ehuneko zenbat egiten duen lan -, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan zenbat denboran egon den, zenbateko lanaldi-murrizketa duen eta eszedentziak edo lanaldi-murrizketak kotizatzen duen sisteman kotizazio-aldaketarik eragin duen. Ziurtagiriak horretarako eskumena duenaren sinadura eta zigilua eduki behar ditu.
b - Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldiari dagokion errenta-aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, PFEZean kontuan hartutako diru-sarreren ziurtagiria, eskumena duen administrazioak egina. Dokumentazio hori egoera hauetakoren batean egonez gero aurkeztu beharko da:
- Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteei dagokien zergaldian PFEZaren aitorpena EAEtik kanpo egin bada edo EAEtik kanpo egin behar bazen.
- Azken hiru urteetan eskatzailearen nortasun-agirian aldaketaren bat izan bada (AIZa izatetik NANa izatera pasatu, izenaren grafia aldatu, abizenen hurrenkera aldatu bada, eta abar). 
- Identifikatzeko pasaportea erabili bada.
ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA
Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua) aurkez daiteke eskabidea.
ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoak daude:
01005 Vitoria-Gasteiz, Ramiro Maeztu kalea,10
48011 Bilbo, Kale Nagusia 85
20004 Donostia, Andia kalea 13
ZUZENEAN, Herritarrentzako Zerbitzuaren informazio-telefonoa: 012
Eskabidea elektronikoki ere aurkez daiteke: www.euskadi.eus/familia
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak zehaztutako organoen aurrean ere aurkez daiteke.
Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako edozeinen erregistro elektronikoetan.Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran.Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzetan edo kontsuletxeetako bulegoetan.Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan.
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