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Zergapetze bikoitza saihesteko Espainiaren eta Frantziaren artean 1995eko urriaren 10ean
Madrilen sinatutako Hitzarmeneko Protokoloko 12. atala aplikatzeko, eta Espainiaren eta
Frantziaren arteko 1961eko urtarrilaren 25eko Akordio osagarrian xedatutakoaren arabera
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Deiturak eta izena
I.F.Z.
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LANEKO ETEKINEN ORDAINTZAILEA (ENPLEGATZAILEA)
Deiturak eta izena (edo Sozietate izena)
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Probintzia

NAFARROA
DOKUMENTAZIOA

OHIKO BIZILEKUAREN HELBIDEAREN ZIURTAPENA (1)

EGOITZA FISKALAREN ZIURTAPENA (2)
ENPLEGATZAILEAREN ZIURTAPENA (3)
(1)

Frantziako agintaritza eskudunak egindako ziurtagiria.

(2)

Zerga arloko agintaritzak egindako ziurtagiria. Urtebeterako balioa du, egiten denetik hasita.

(3)

Enpresak egindako ziurtagiria, lantokia non kokatzen den egiaztatzen duena.

NOTA INFORMATIVA:
Mugaz gaindiko langile dira, beren ohiko bizilekua estatuen arteko mugaldean izanik, beste aldeko Estatuari dagokion mugaldean lan egin eta beren
bizilekura egunero edo itzultzen direnak.
1961eko urtarrilaren 25eko Akordioak, ondoren egindako aldaketak barne, mugaldetzat zer hartzen den ezartzen du. Zerrenda bat zehazten du, gutxi
gorabehera 20 km zabal mugaren bi aldeetan, eta Frantziako eta Espainiako mugaldeetan sartzen diren udalerrien zerrenda ere eransten du (ikus
eranskina).
Mugaz gaindiko langilea behartua egonen da, bizilekuz aldatzen bada, aldaketa horren berri Nafarroako Zerga Ogasunari jakinaraztera.

(Sarrerako zigilua)

(Data eta sinadura)
....................(e)n, ....... (e)ko ....................... aren ......... (e)an
Aitortzailea edo bere ordezkaria

Stua.: Jauna/andrea. ..................................................................

Ikusi datuen babesari buruzko informazioa erantsitako orrian
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NAFARROA
LANTOKIAREN HELBIDEA
Bide mota (kalea, etorbid.) Bide publikoaren izena

Datuen babesaren gaineko oinarrizko informazioa
Arduraduna
Xedea

Nafarroako Zerga Ogasuna.
Nafarroako Foru Komunitatearen eskumeneko zuzenbide publikoko tributu eta sarrerak kudeatzea, ikuskatzea eta
horien diru-bilketa egitea.
Legitimazioa
Botere publikoen erabilera.
Hartzaileak
Ez zaizkie datuak hirugarrenei lagako, ez bada horretarako baimena eman dutela edo, baimenik eman gabe, araudiak
hartarako gaitzen duela.
Eskubideak
Datuen tratamendua mugatzeko, deusestatzeko, zuzentzeko eta haietara iristekoak, eta beste eskubide batzuk, argibide
gehigarrian azaltzen den gisan.
Argibide gehigarriak Argibide gehigarria http://hacienda.navarra.es webgunean kontsulta daiteke, datu pertsonalen babeserako atalean.

