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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA
Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA
Hutsen zuzenketa 2020ko ekainaren 8ko ALHAOn (64. zk.) argitaratutako 1290 iragarkian,
Foru Gobernu kontseiluaren ekainaren 2ko 7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuari
buruzkoan. Onestea COVID-19rekin lotutako premiazko neurriak, sozietateen gaineko zergan
eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eragina dutenak
Hutsa antzeman da “8. artikulua. Mikroenpresetan, enpresa txikietan edo enpresa ertainetan
inbertitzearen aparteko kenkaria” artikuluaren 4.a) apartatuan. Hortaz, honako hau dioen lekuan:
“a) Sozietate anonimoa, erantzukizun mugatuko sozietatea, kooperatiba, lan sozietate anonimoa edo lan erantzukizun mugatuko sozietatea izango dira kenkari hau aplikatuko zaien
akzioak edo partaidetzak eskuratzen edo harpidetzen dituzten erakundeak, uztailaren 2ko 1/2020
Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu
bate ginean eta sozietate laboral eta partaidetuen urriaren 14ko 44/2015 Legean aurreikusitako
moduan, eta, era berean, ez dira inongo merkatu antolatutan negoziatzeko onartuta egongo.
Akzioa edo partaidetza edukitzen den urte guztietan bete beharko da baldintza hori.”
Beste hau esan behar du:
“a) Sozietate anonimoa, erantzukizun mugatuko sozietatea, kooperatiba, lan sozietate anonimoa edo lan erantzukizun mugatuko sozietatea izango dira kenkari hau aplikatuko zaien
akzioak edo partaidetzak eskuratzen edo harpidetzen dituzten erakundeak, uztailaren 2ko 1/2010
Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu
bate ginean eta sozietate laboral eta partaidetuen urriaren 14ko 44/2015 Legean aurreikusitako
moduan, eta, era berean, ez dira inongo merkatu antolatutan negoziatzeko onartuta egongo.
Akzioa edo partaidetza edukitzen den urte guztietan bete beharko da baldintza hori.”
Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 29a
Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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