LAGUNTZAILEA, LANIK GABEKO ALDIEI
BURUZKO MODULUAK ZUZENTZEKO
Web-aplikazio honen bitartez modulu-unitateak zuzenduko dira, 88/2020 FAk araututako lanik
gabeko aldia kontuan hartuz.
Ez dira ezarri lanik gabeko aldiak jarduera guztietarako. 88/2020 FAn araututako jardueretarako
modulu-unitateak bakarrik zuzendu behar dira.

Argibide hauek kontuan izan behar ditugu:
•
•

•

Modulu-unitateak konputatuko dira 30/2020 FAn ezarritakoaren arabera.
Aplikazio honen bitartez, lanik gabeko aldiagatik zuzendutako modulu-unitateak
kalkulatuko dira (88/2020 FA). Zuzendutako unitateak PFEZ egiteko programara eraman
behar dira.
Etekin garbiaren murriztapena (1/2021 FA) automatikoki egiten da PFEZ egiteko
programan.

Aplikazioan zehar galdera-ikonoak aurkituko dituzu. Kurtsorea ikono horren gainetik
pasatzean laguntza-mezuak erakusten dira.

Aplikazioan zehar gorriz dauden ohar-mezuak agertuko dira, beharbada. Horrek esan nahi du
ez zarela aplikazioa zuzen erabiltzen ari. Irakur itzazu arretaz eta behar diren datuak zuzendu
itzazu jarraitu ahal izateko.

1. URRATSA: DATAK

Datak bete behar dira. Zein? EJZn alta egondakoak. Eskuarki, datak 2020/01/01-2020/12/31 dira.
Ez da jarri gabe utzi behar lanik gabeko aldia. Izan ere, aplikazioak unitateak zuzenduko ditu 4.
urratsean.
Datak betetzeko bi aukera daude:
•
•

Egutegiaren gainean saka dezakezu eta hasiera-eguna eta bukaera-eguna hauta
ditzakezu.
Kurtsorearekin saka dezakezu eta data eskuz sartu.

Behin datak sartu ondoren, sakatu "Baieztatu datak" botoian.

Sartutako datak zuzendu nahi badira, sakatu berriz 1. urratsean eta, gero, "Aldatu datak" botoian
sakatu, editatzeko.

2. URRATSA: JARDUERA HAUTATZEA
88/2020 FAn adierazitako jardueretarako soilik ezarri dira lanik gabeko aldiak. Jarduera ez bada
aipatutako foru aginduan ageri, ez da beharrezkoa aplikazio hau erabiltzea.

Jarduera hautatzeko bi aukera daude:
•
•

Eskuineko dataren gainean saka dezakezu eta, sagua beheraka mugituz, jarduera hauta
dezakezu.
Kurtsorearekin saka dezakezu testua/zenbakia sartzeko eta jarduera eskuz hauta
dezakezu.

Behin jarduera hautaturik, "Baieztatu jarduera" botoia sakatu behar da.

Sartutako jarduera aldatu nahi bada, 2. urratsean berriro saka dezakezu eta, gero, "Aldatu
jarduera" botoian sakatu.

3. URRATSA: MODULU-UNITATEAK SARTZEA
Zein jarduera hautatzen den, hari dagozkion modulu-unitate bete beharrekoak agertuko dira.
Modulu-unitateak konputatuko dira 30/2020 FAn ezarritakoaren arabera.
Gogoan izan EJZn altan egondako egunei dagozkien datuak bete behar direla, lanik gabeko aldia
barne. Ez baduzu hala egiten, ohar-mezuak erakutsiko dira eta ezin izanen duzu aitzina egin.
Aldiren batean ez badago modulu-unitaterik "zero" idatzi beharko da.
Lehenetsita daude:
•
•

Zero unitate.
Datak, zeinetan EJZn altan emanda egon den.

Garrantzitsua da azpimarratzea COVID-19ari aurre egiteko hartu diren neurriak (edukieramurriztapenak / barra-metroak / mahaien erabilera / lokalaren azalera...) jadanik islatuta daudela
etekin garbia zehazterakoan, honako bi modu hauetan: Lanik gabeko aldi bat onetsi da (88/2020
FA) eta Etekin garbiaren indizearen murriztapena onetsi da (01/2021 FA)." Hori dela eta, ez dira
aldatu behar modulu-unitateak arrazoi horiengatik.

4. URRATSA: ZUZENDUTAKO MODULU-UNITATEAK
Eskuineko zutabean lanik gabeko aldiari dagozkion modulu-unitate zuzenduak daude.
Datu horiek PFEZ egiteko programara eraman behar dira.

Zuzendutako modulu-unitateak kalkulatu ondoren, honako hau egin dezakegu:
•

Ezabatu datu guztiak eta hasi berritik:

•

Aurreko urratsetara itzuli, editatu nahi den urratsera, eta sakatu "Aldatu datuak".

Urrats hauek egin behar ditugu kasu praktiko batean.

KASU PRAKTIKOA
Migelena jauna sardexka bateko jatetxe baten titularra da azken urte hauetan (EJZ: 16715
epigrafea). Ez dio uko egin ez denboraz ez formaz zenbatespen objektiboko sistemaren
aplikazioari.
Jatetxea abiarazi zuenetik enpresako plantillako kide Migelena bera izan da (enpresaren
titularra).
2019an langile bat kontratatu zuen, eta horrek 19 urte baino gutxiago ditu 2020an. Langile hori
aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientepean (ABEEE) egon da 2020ko urriaren 20tik
abenduaren 15 arte.
Jatetxe barnean 6 mahai daude: 4 lau lagunendakoak eta 2 bi lagunendakoak.
Jatetxean bada "B" motako josteta-makina bat, enpresa operadore batena dena, eta
kontratatutako potentzia elektrikoa 10 kWekoa da.
Kalkulatu PFEZ egiteko programara eraman beharreko modulu-unitateak.

1. URRATSA: DATAK
Jardueran altan egon da 2020/01/01etik 2020/12/31 arte. Datak beteko ditugu eta "Baieztatu
datak" botoia sakatuko dugu.

2. URRATSA: JARDUERA EKONOMIKOA
Jarduera bilatuko dugu, hautatuko dugu eta "Baieztatu jarduera" botoia sakatuko dugu.

3. URRATSA: MODULU-UNITATEAK SARTZEA

Zein EJZ hautatzen den, hari dagozkion bete beharreko modulu-unitateak agertuko dira,
betetzeko.
Kasu praktikoan modulu-unitate hauek ageri dira:

Modulu-unitate guztiak "zero" balioarekin kargatuta daude aurretik, baita jardueran alta
emandako datak ere. Balio horiek aldatzeko, sakatu "Editatu" botoia.

SOLDATAPEKO LANGILEAK:
Modulu-unitate hau 3 azpimultzotan zatitzen da:
•
•
•

Soldatapeko langileak (ez dute murrizketarako eskubiderik)
Soldatapeko langileak (19 urtez beherakoak)
Soldatapeko langileak (ikaskuntza-kontratua dutenak eta desgaitasuna dutenak)

Kasu praktikoan  2020ko urtarrilaren 1ean 18 urteko langile bat kontratatu zuen. Langile hori
aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientepean (ABEEE) egon da 2020ko urriaren 20tik
abenduaren 15 arte.
18 urteko langilea baita, 19 urtez beheragoko soldatapeko langileei dagokiena soilik beteko dugu.
Horretarako, "Editatu" botoia sakatuko dugu.

Modulu-unitate bat beteko dugu 2020/01/01etik 2020/10/19ra arte, eta
"Gorde" botoia sakatuko dugu.

Ohar-mezu bat agertuko zaigu (programak behartzen du EJZn altan egon zen data guztiei
dagozkien datuak jartzera).
Aldia gehitzeko, "Gehitu" botoia sakatuko dugu.

Berriro sakatuko dugu "Editatu" botoia, datuak betetzeko.
Aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean (ABEEE) dauden langileek "zero" konputatzen
dutenez gero, "zero" balioa sartuko dugu 2020/10/20tik 2020/12/15erako aldian, eta "Gorde"
botoia sakatuko dugu.

Azkenik, aldia gehitzeko botoia sakatuko dugu eta 2020/12/16tik 2020/12/31 bitarteko moduluunitate bat bete ondoren "Gorde" botoia sakatuko dugu.

SOLDATARIK GABEKO LANGILEAK:
Kasu praktikoan  Jarduera hasi zenetik enpresako plantillako kide bakarra Migelena bera izan
da (enpresaren titularra).
"Editatu" sakatuko dugu eta 2020/01/01etik 2020/12/31 bitarteko modulu-unitate bat beteko dugu.

Jarraian, "Gorde" botoia sakatuko dugu.

MAHAIAK:
Kasu praktikoan  Jatetxe barnean 6 mahai daude: 4 lau lagunendakoak eta 2 bi lagunendakoak.
Mahaiak konputatu behar ditugu 30/2020 FAn ezarritakoaren arabera: “Mahaia” unitatetzat
hartuko da lau pertsonak betetzeko modukoa dena. Edukiera handiagoko edo txikiagoko mahaiek
moduluaren zenbatekoa handitu edo murriztuko dute, behar den proportzioan."
Zenbat mahai? (4*1) + (2*0,5) = 5 mahai
Gogoan izan behar da edukiera-murriztapenak ez direla modulu-unitate honen aldaketaren
kausa.
Hau hala da COVID-19ari aurre egiteko hartu diren neurriak jadanik islatuta daudelako etekin
garbia zehazterakoan, honako bi modu hauetan: Lanik gabeko aldi bat onetsi da (88/2020 FA)
eta Etekin garbiaren indizearen murriztapena onetsi da (01/2021 FA).
Sakatu "Editatu", bete 5 mahai eta sakatu "Gorde".

B MOTAKO MAKINAK:
Kasu praktikoan  Jatetxean bada "B" motako josteta-makina bat, (...) enpresa operadorearena.

Sakatu "Editatu", bete "B" motako makina 1 eta sakatu "Gorde".

POTENTZIA ELEKTRIKOA:
Kasu praktikoan  (....) eta kontratatutako potentzia elektrikoa 10 kW da.

Sakatu "Editatu", bete 10 kW eta sakatu "Gorde".

Modulu-unitate guztiak bete ondoren, sakatu "Baieztatu datuak eta zuzendu".

4. URRATSA: ZUZENDUTAKO MODULU-UNITATEAK
Eskuineko zutabean lanik gabeko aldiari dagozkion modulu-unitate zuzenduak daude.

Eskuineko zutabeko datuak PFEZ egiteko programara eraman behar dira.
Soldatapeko langileei dagokienez, arreta berezia eman behar diegu honako hauei:
PFEZren aitorpena egiten denean, kalkulu automatikorako laguntza erabili behar dugu edo
datuak eskuz sartu behar ditugu.
Kalkulu automatikoa erabiliz gero, emaitza (0,61) eraman behar dugu "Kalkulu
automatikoa" hautatu 302. laukitxoa sakatu ondoren agertzen den laguntzailearen
zutabera:
Laguntza programa (jaistekoa)

2020 zutabean 0,61 sartuko dugu  19 urtez beherakoak

Programak % 60 emanen digu

Online errenta (webguneko programa)
Kalkulu automatikorako laguntza erabiltzeko, arkatzaren ikonoa sakatuko dugu

2020 zutabean 0,61 sartuko dugu  19 urtez beherakoak

Programak % 60 emanen digu

Eskuzko kalkulua erabiliz gero, laguntzaile honetan lortutako emaitza eraman baino
lehenago, honako hau izan behar dugu gogoan konputua egiteko:
•
•
•

% 100  Soldatapeko langileak (ez dute murrizketarako
eskubiderik)
% 60  Soldatapeko langileak (19 urtez beherakoak)
% 40  Soldatapeko langileak (ikaskuntza-kontratua dutenak
eta desgaitasuna dutenak)

Laguntza programa (jaistekoa)
302 laukitxoa sakatuko dugu eta "Eskuzko kalkulua" hautatuko dugu

0,61*% 60  0,37 eskuz sartuko dugu

Online errenta (webguneko programa)
"Soldatapeko langileak" botoia sakatuko dugu eta datua eskuz sartuko dugu

Lanik gabeko aldiagatik zuzendutako modulu-unitate guztiek honela agertu beharko
lukete:

Laguntza programa (jaistekoa)

Online errenta (webguneko programa)

30/2020 FAk modulu-unitateko etekin garbi hauek ezartzen ditu.

PFEZ egiteko programetan aurreikusita dago etekin garbi hori murriztea, urteko etekin
horiek unitateko gutxiagotuz (sardexka bateko jatetxeko kasu praktikoan murriztapena %
40koa da):

Laguntza programa (jaistekoa)

Online errenta (webguneko programa)

PFEZ egiteko programak automatikoki kalkulatzen du etekin garbiaren
murriztapena eta ez da bestelako doikuntzarik egin behar.

