IDENTIFIKAZIO DATUAK
Fitxategia: ZERGADUNAK
Tratamendua (prozedura, helburua eta erabilerak):
Zergadunen zerga betebeharrak kudeatzea eta betetzen dituzten kontrolatzea
Zergadunekiko harremanak bideratzea (gutunetarako behar diren datuak eman,
identifikazio etiketak egin eta abar)
• ACT.DS-01-PRO
• INFO-01-PRO
• CES-01-PRO
• TERC-01-PRO
• ARCO-01-PRO
• GORABEHERAK KUDEATZEKO PROZESUA
• GS-01-PRO
Tratamenduaren arduraduna: Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseilua
Tratamenduaren kudeatzailea: Zerga Sarrerak Kudeatzeko Zerbitzuko burua
Unitatea (zerbitzua): Zerga Sarrerak Kudeatzeko Zerbitzua
Zuzendaritza: Ogasun Zuzendaritza

INTERESDUNEN KATEGORIAK
• Zergadunak.
DATUEN KATEGORIAK
• Zergadunen identifikazio datuak (IFZ, izen-abizenak, zerga egoitza,
harremanetarako telefonoak, helbide elektronikoa, sinadura elektronikoa)
• Aurkeztutako zerga aitorpenak eta likidazioaren egoera
• Aitorpenetan agertzen den hirugarrenen gaineko informazioa
• Bezero, bazkide edo enplegatuen enpresen aitorpenak zergei, zerga arinketei
eta merkataritzako eragiketei buruz
• Rent@facil-etik egindako aitorpenak, eta zerga itzulketak eta onurak
gauzatzeko behar diren zergen arloko funtzioaren ondoriozko gainerako datu
guztiak
• Ogasun publikoen eta foru ogasunen datuak, Arabako Ogasun Publikoaren
zergadunei eragiten dietenak. Zergen arloko ikerketei buruzko espedienteak
kudeatzea
• Administrazioko arau hausteen inguruko datuak
JASOTZAILEEN KATEGORIAK
• Zerga Agentziaren administrazio publikoa
• Eustat
• Gizarte Segurantzaren erakundeak
• Arabako udalak
• Epaitegiak eta auzitegiak
• Gipuzkoako Aldundia

•

Osakidetza

TRATAMENDU JARDUEREN KATEGORIAK
Jarduerak
•
•
•
•
•

Zergadunen zentsua kudeatzea
Familia unitateak kudeatzea
Baimenak kudeatzea (ZAEA)
Ikuskapen planen diagnostikoa egitea eta planok kudeatzea
EGOITZArako ordezkari boluntarioak eta gakoak kudeatzea

Tratamenduaren (kategoria) kudeatzaileak eta zaindariak
• Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuko burua
Zergadunen zentsua kudeatzea
• Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren
Ataleko burua
Familia unitateak kudeatzea
• Zuzeneko Zergen Zerbitzuko burua
Baimenak kudeatzea (ZAEA)
• Zergak Ikuskatzeko Zerbitzuko teknikaria
Ikuskapen planen diagnostikoa egitea eta planok kudeatzea
• Ogasun Zuzendaritzako teknikaria
EGOITZArako ordezkari boluntarioak eta gakoak kudeatzea
Datu transferentziak
Ez da egiten
Segurtasun neurriak (azalpena)
Gaur egun 1720/2007 EDaren arabera
101-104 art.; 111-114 art.
3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren Segurtasunerako
Nazio Eskema arautzen duena (II. eranskina)

