AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
1.– Beka-eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:
a) Dibortzioa, banaketa, erregistratutako izatezko bikotearen desegitea edo antzeko egoerak
egonez gero, dibortzioari edo banaketari buruzko epaiaren fotokopia eta hitzarmen
arautzailearen fotokopia, baldin eta lehenago aurkeztu ez bada. Konpentsazio-pentsioaren
egiaztagiri eguneratua, beharrezkoa bada, eta seme-alabentzako mantenu-pentsioarena. (Dirusarreraren fotokopia). Familiaren egoitzan bizi diren kideen errolda-agiria eta, hala badagokio,
aitaren edo amaren ezkontidearen edo bikotearen diru-sarreren ziurtagiria.
b) Laguntza sozialen jasotzaileen kasuan, dagokion erakundeak emandako ziurtagiria.
c) Salbuetsitako diru-sarreren kasuan: ezintasun iraunkor absolutuaren edo baliaezintasun handiko
pentsioaren ziurtagiria, zurztasun-pentsioarena, kaleratzearengatiko kalte-ordainena eta abar.
d) Agindu honen 10. eta 20. artikuluetan aurreikusitako kenkariak sorraraz ditzaketen kasuak
egiaztatzeko agiriak.
e) Deialdi honen II. kapituluak aipatzen dituen irakaskuntzen kasuan, 2019-2020 ikasturtean
lortutako batez besteko notaren ziurtagiria.
f) Honako hauek izan ezean, ikaslearen eta eskaera egiten duenaren nortasuna egiaztatzeko agiria
aurkeztu beharko da: sailaren identifikazio-zenbakia, nortasun-agiri nazionala, atzerritarren
identifikazio-zenbakia edo atzerritarren identifikazio-txartela.
g) Gurasoen etxetik irten dela eta ekonomikoki independentea dela egiaztatzeko, eskatzaileak
egiaztatu beharko du bere bizileku propioan –ez gurasoen etxean– erroldatuta dagoela –
erositako zein alokatutako etxebizitza batean, bakarrik zein partekatua–; edota zurztasunegiaztagiria, eta bizitzeko zer baliabide dituen egiaztatu beharko du, bai eta bere bizilekuari
buruzko egiaztagiriak ere (erositakoa ala alokatutakoa den).
h) Familia-harreran diren ikasleen kasuan, harrerari buruzko aginduaren eta dagokion aldundiak
erabakitako harrera-baldintzen fotokopia, aldez aurretik aurkeztu ez bada.
i) Bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrerak eta ekonomia-egoera adierazteko, eskatzaileak
garrantzitsutzat jotzen dituen edozein agiri: kaleratze-kitapenak, enplegu-erregulazioko
espedienteak, behar bezala erregistratutako dohaintzak eta abar.
2.– Eskatzailea izango da eskabidean ematen duen informazio ekonomikoaren erantzule; hala, legez
behartuta egongo da bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrera eta ondare guztiak egiaztatzeko
agiriak aurkeztera. Eskatu den laguntza ukatu ahal izango da, baldin eta bizikidetza- edo familiaunitatearen bizi-baliabide guztiak egiaztatzeko agiriak aztertuta, Administrazioak uste badu egiaztatu
diren diru-sarrerak bizikidetza- edo familia-unitatearen gastuak baino txikiagoak direla, aurkeztu den
informazioaren edo kanpoko datu batzuen arabera.

Aipatutako zergaren ondorioetarako aitortutako diru-sarreren datuak eta/edo zerga horretatik kanpo
aitortutakoak txikiagoak badira Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren edo urte horretan erroldatuta egon
zen autonomia-erkidegoko laguntza baliokidearen erregulazioaren arabera bizikidetza-unitateari
legokiokeen zenbatekoa baino, justifikatu beharko da zergatik ez zen eskaera egin edo zergatik ukatu
zitzaion, eta urte hartako bizi-baliabideak egiaztatu beharko dira (Gizarte Segurantzaren Institutu
Nazionalaren eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren laguntzak eta beste udal-, foru- edo probintzialaguntza batzuk, halakorik balego).
3.– Errenta-aitorpena beste autonomia-erkidegoren batean aurkeztu duten bizikidetza-unitateek edota
aurkeztutako aitorpenak diru-sarrera guztiak ez baditu, esandakoaz gain, honako hauek ere aurkeztu
beharko dituzte:
a) Sostengatzaile nagusiaren 2019ko ekitaldiko errenta-aitorpenen (PFEZ) fotokopia guztiak eta,
hala badagokio, zerga horren aitorpena egin beharra duten gainerako kide konputagarrienak.
Langile autonomoak izanez gero, jardueraren etekinak kalkulatzeko aitorpenaren orria ere aurkeztu beharko da.
b) Kide konputagarri guztiek lortutako diru-sarrerak egiaztatzen dituzten agiriak: gizarte-laguntzak
jasotzen badituzte, dagokion erakundeak egindako ziurtagiria; diru-sarrera salbuetsiak,
zenbatekoak direla-eta aitortu gabeko diru-sarrerak, balore higigarrien errendimenduak, bankugordailuak, kontu-korronteen interesak...
c) Profesional eta enpresaburuek aurkeztutako ordainketa zatikatuen aitorpenen fotokopiak.

4.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ) aurkezteko obligaziorik izan ezean, kide
konputagarri guztiek eskuratutako diru-sarreren egiaztagiri guztiak aurkeztu beharko dira (gizartelaguntzak jasotzeko dagokion erakundeak emandako ziurtagiria, salbuetsitako diru-sarrerak, zenbatekoa
dela-eta aitortu gabeko diru-sarrerak, balio higigarrien errendimenduak, banku-gordailuak, kontu
korronteko interesak...); era berean, profesionalek eta enpresaburuek aurkeztutako ordainketa
zatikatuengatiko aitorpenen fotokopiak ere aurkeztu beharko dira, baita artikulu honetako lehen
zenbakian jasotako informazioa ere.

5.– Berreziketa pedagogikorako, hizkuntzaren berreziketarako eta adimen-gaitasun handiarekin
lotutako ikasketetarako laguntzen kasuan, zerbitzua ematen duen zentroak edo berrezleak emandako
memoria aurkeztu beharko da. Memoria horretan, zerbitzuaren ezaugarriei buruzko informazio zehatza
jaso beharko da, asteko eta ikasturte bakoitzeko ordu-kopurua eta zerbitzua ematen duen espezialista
eta ikasturte bakoitzeko hileko eta guztizko kostua barne.
6.– COVID-19ak eragindako osasun-krisiak 2020ko errentari larriki eragiten badio, egiaztatu beharko
da bizikidetza-unitateko sostengatzaile ekonomiko nagusiei COVID-19ak kalte egin diela lan arloan, eta
justifikatu beharko da langabezian, aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente egoeran, enpleguerregulazioko espediente egoeran edo jarduera-itxieran egon direla alarma-egoerak iraun duen
bitartean, pertsona autonomoen kasuan, gutxienez 3 hilabetez.

