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1.1 Aitor tzeko obligazioaren zehaztapenerako eskema grafikoa

 

AITORTZEKO OBLIGAZIOA

BEHARTUAK

Jardueren etekinak  
Errenten egozpena

HKE+HZE+GEHIK

>1.600,00 €

LE > 20.000,00 €

LE > 12.000,00 €

Kasu berezietako bat

BEHARTU GABEAK

BEHARTUAK

Bi aukera:

-Aitorpen orokorra

-Hautazkoa (LE soilik)

•  Jardueren etekinak = Jarduera ekonomikoen eteki-
nak.

•  Errenten egozpena= Nazioarteko gardentasun fiska-
la, paradisu fiskaletan dauden inbertsio kolektiboko 
erakundeen egozpena, eta IET eta EABetako bazki-
deei egindako egozpenak.

•  HKE = Kapital higigarriaren etekinak.

•  HZE = Kapital higiezinaren etekinak.

•  GEHIK= Ondare irabazi eta galerak.

•  LE = Lanaren etekinak.

•  Kasu bereziak= Ordaintzaile bat baino gehiago ego-
tea, kontratu bat baino gehiago sinatzea, pentsio 
konpentsagarriak jasotzea, atxikipenak kanpoko 
araudiaren arabera kalkulatzea edo ordainketa Eus-
kal Herritik kanpo egitea, peonadak edo egunsariak 
jasotzea, harrapakinetan parte hartzea, eta ordainsari 
aldakorrak atxikipen portzentajea kalkulatzeko kon-
tuan hartutakoak baino handiagoak izatea.

bai

bai

ez

ez

bai

bai ez

ez

ez

bai
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Sarrera

1.2 Nork ez du aitortu behar? 
Zergadunek ez dute aitorpena egin behar lortu dituzten
errentakhonakohauekbakarrikdirenean:

•  20.000,00 eurotik beherako lan etekin gordi-
nak urtean (soldatak,pentsioak...),banakaaitortzen
bada.Familiaunitatekokideekbateraaitortzenbadu-
te,mugahorietekinmotahaulortzenduenzergadun
bakoitzarentzataplikatukoda.

•  Kapitalaren etekin gordinak (ondasun higiezinen
errentamendua,akzioendibidenduak,kontuedogor-
dailueninteresak,....),etaondare irabaziak(akzioen
salmentagatik lortutako irabaziak, zozketa, joko eta
abarretikdatozensariak,etab.),salbuetsitakoakbarne
bikasuotan,baterahartutaurtean 1.600,00 eurotik 
gorakoakezbadira.

ERNE: 20.000,00 eurotik beherako lan etekinak lortu dituz-
ten zergadunek ez dute aitorpena aurkezteko obligaziorik.
Halaere,aitorpenaaurkezterabehartutaegongodirabaldin
eta, etxea saltzeagatik, kontu korronteetako interesak jaso-
tzeagatik, akzioak saltzeagatik, etab. lortu dituzten urteko
errentak1.600,00eurokoakbainohandiagoakbadira.

Nolanahi dela ere, zergadunek banaka jasotzen dituzten ur-
teko lanetekingordinak12.000,00 eta20.000,00eurobitar-
tekoakbadira,aitorpena aurkeztu beharko dutehurrengo
egoerahauetakobateandaudenean:

a) Urteanzeharordaintzailebatengandikbainogehiago-
rengandik lan etekinak jaso dituztenean edo, ordain-
tzaileberegandikjasoarren,honekatxikipenaegiteko
garaianetekinakmetatuezditueneankontzeptuberdi-
nenedodesberdinenondoriozordainduakizateagatik,
eta,orobat,urtean lankontratubatbainogehiagosi-
natudutenean,kontratuhorilaborala,administratiboa
zeinbesteedozeinmotatakoaizan.

b) Kontratuan aurreikusitako epea behin amaiturik, en-
pleguemaileberberarentzat lanean jarraitudutenean
edo urtean zehar berriro lanean hasi direnean, eta
halaber, beren lan kontratua edo harreman laboral,
administratiboedobesteedozeinmotatakoaluzatudu-
tenean.

c) Epaileen aginduz, ezkontidearengandik edo maia-
tzaren7ko2/2003Legearenaraberaeratutakoizatezko
bikote-lagunarengandikpentsiokonpentsagarriakedo
urtekomantenurakoordainketakjasodituztenean.Gu-
rasoengandikurtekomantenurakojasotakoakezdira
sartzen.

d) Lanadela-etajasandituztenatxikipenakedokonturako
sarrerak foruerakundeekonartuezdutenaraudiba-
ten arabera kalkulatu direnean edo Euskal Herriko
ForuAldundirenbatiordainduezzaizkionean.

e) Ordainsariak peonadaka edo egunsarika jaso dituzte-
nean.

f) Arrantzontzietako langileen kasuan, jaso dituzten
ordainsariak, osorik edo zati batean, lortutako arran-
tzarenbalioarenpartaidetzabatdirenean.

g) Emaitzenedoantzekoparametroenaraberaordainsari
aldakorrakjasodituztenean,betiereordainsarihoriek
atxikipenportzentajeaedokonturakosarrerakalkula-
tzekokontuanhartudirenakbainohandiagoakbadira.

h) Salbuespen,hobari,murrizketa,kenkariedobesteedo-
zeinzergaonurazgozatzekoezarritadaudenbaldintza,
epeedozirkunstantzietakobatbeteezdutenean,bal-
dinetahorrekberekinbadakarZergaAdministrazioari

zirkunstantzia horren berri ematea edo erregulariza-
zioedodirusarrerarenbateginbeharizatea.

Urtean12.000,00eta20.000,00eurobitartekolanetekingordi-
nakjasotzeagatiketaa)tikg)raartekokasuetakobateanego-
teagatik aitorpena aurkeztera behartuta dauden zergadunek
aitorpenorokorraedo1.15apartatuanazaltzendenhautazko
likidazioaaurkeztuahalizangodute.

LABURPENA: urteko lan etekin gordinak (soldatak, pen-
tsioak,...), zergari lotuak eta salbetsi gabeak, 12.000,00
euroko kopurura iristen ez direnean, eta kapitalaren ete-
kin gordinak eta ondare irabaziak 1.600,00 eurokoak baino
txikiagoak direnean, zergadunek ez dute aitortzeko obliga-
ziorik izango.Urtean12.000,00eta20.000,00 eurobi-
tartekolanetekingordinakjasotzendituztenakereezdaude
aitortzerabehartutabaldinetaerregelamenduzarautudiren
egoerajakinbatzuetanezbadaude(errentekatxikipenikizan
ezduteneanedo,atxikipenaedukiarren,atxikipentasabat
ez datorrenean ordaindu behar den zergaren kuotarekin)
etakapitalarenetekingordinaketaondareirabaziak,salbue-
tsitakoakbarnebikasuotan,1.600,00eurotikbeherakoakba-
dira.Denaden,atxikiedokonturasartudirenzenbatekoak
berreskuratunahidituztenzergadunekaitorpenaaurkezde-
zakete,horretarabehartutaegongabeere.

1.3 Nork aitortu behar du? 
Urteanberenohiko egoi tza1Gipuzkoan izan duten zerga-
dunekaurkeztubehardutePertsonaFisikoenErrentarengai-
nekoZergarenaitorpena,betierezergahonilotutakoerrentak
lortudituztenean.

Familiaunitatekokideek2lurralde desberdinetan dutenean 
beren ohiko egoi tza,etabateraaitortzea3aukeratzenbadute,
GipuzkoakoForuAldundianaurkeztukoduteaitorpenabaldin
eta familia unitatean oinarri likidagarririk handiena duen ki-
deakGipuzkoanbadubereohikoegoitza,zergaindibidualiza-
tzekoaraueijarraiki.

Bestalde, badira zergadun ba tzuk aitor tzeko obligazioa 
dutenak beren ohiko egoi tza Gipuzkoan egon ez arren.
Hala gertatzen da, esate baterako, nazionalitate espainiarra
dutenpertsonekin,legezbanandutaezdagoenezkontideare-
kin edo bere adingabeko seme-alabekin, Gipuzkoako zerga
araudiari lotuta egon ondoren beren ohiko egoitza atzerrira
aldatudutenean.Honakohauekdira:

• Espainiako misio diplomatikoetako kideak: misio
buruanahizpertsonaldiplomatiko,administratibo,te-
knikoedozerbitzuetakoa.

• Espainiako bulego kontsularretako kideak: bulego
buruak,etaatxikitakozerbitzuetakofuntzionarioaketa
pertsonala. Hala ere, ohorezko kontsulordeak, oho-
rezkokontsulatu-agenteakedohorienmenpekolangi-
leakezdaudeaitortzerabehartuta.

• EspainiakoEstatukokarguedoenpleguofizialentitu-
larrak,nazioartekoerakundeenaurreandelegazioeta
ordezkaritzairaunkorradutenean,edoatzerrikodele-
gazioedobegiraleeginkizunetakopartedirenean.

• Aktiboan dauden funtzionarioak, atzerrian kargu edo
enpleguofizialbatbetetzendutenean izaeradiploma-
tikoedokontsularrikizangabe.

1 Ikus kapitulu honen barruan ageri den 1.4. apartatua, ohiko egoitzari
buruzkoa.

2 Ikuskapituluhonenbarruanageriden1.5apartatua,familiaunitateazerden
definitzenduena.

3 Ikus kapitulu honen barruan ageri den 1.8 apartatua. Bertan bi tributazio
motaazaltzendira,banakakoaetabaterakoa.
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• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat
lanegitendutenfuntzionarioakedopertsonallaborala,
EuskalHerriakatzerriandituenbulegoetarabidalidi-
renean.

Alabaina,aipatudirenkasuetanbi salbuespendaude.Horre-
la,ezdaudeaitortzerabehartuta:

• Aktiboandaudenfuntzionariopublikoezdirenakedo
kargu edo enplegu ofizialen titular ez direnak, lehen
adierazitakoizaerabereganatubainolehenagotikdute-
neanatzerrianohikoegoitza.

• Legez bananduta ez dauden ezkontideak edo beren
adingabekoseme-alabak,baldinetaezkontideetakoba-
tek–amazeinaitaizan-aipatuizaerabereganatubaino
lehenhartubaduteatzerrianohikoegoitza.

Espainiak izenpetu dituen nazioarteko itunen arau bereziak
aplikagarriakezdirenean,lehenaipatudirenarrazoienondo-
riozohikoegoitzaGipuzkoandutenatzerritarrek -etaberdin
atzerrianbizidirengipuzkoarrek-ezduteaitorpenikaurkeztu
beharko.

LANGILELEKUALDATUENARAUBIDEBEREZIA

Pertsona fisikoak lurralde espainiarrera etortzen badira,
zuzenean edo nagusiki ikerketa eta garapenarekin lotuta
dauden lan kualifikatuak bertan egiteko, eta, horren on-
dorioz, zerga egoitza Gipuzkoan kokatzen badute, aukera
izango dute ez-egoiliarren errentaren gaineko zergagatik
tributatzeko,egoitzaaldatzendenzergaldianetahurrengo
bostetan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren
zergadunakizateariutzigabe,betierebaldintzajakinbatzuk
betezgero.

1.4 Zer da ohiko egoi tza?
Lurraldeespainiarreanbizidenzergadunbatekohikoegoitza
Gipuzkoanduelaulertzendaondorengoirizpideakaplikatuta:

•  Egonaldiaren irizpidea: zergaldiko egun gehienak
EuskalHerrianematendituenean,egungehiago iga-
rozGipuzkoakoLurraldeHistorikoanEuskalHerriko
bestebilurraldehistorikoetakobakoitzeanbaino.

Eman dezagun, adibidez, pertsona fisiko batek 2015.
urtean zehar 5 hilabete igaro dituela Madrilen (152
egun),4hilabeteDonostian(122egun),eta3hilabete
Bilbon (92 egun). Madrilen egun gehiago eman ba-
dituere (152),EuskalHerrian igarodituenakbatzen
baditugu(214),zergadunhoniEuskalHerrikoaraudia
aplikatubeharzaiolakonturatzengara.Bainadenbora
gehiagoegondenezGipuzkoanbestelurraldeanbaino
(122 egun Gipuzkoan eta 92 Bizkaian), zergadun ho-
rrenegoitzafiskalaDonostianizangodaeta,beraz,Gi-
puzkoakoForuAldundianordaindubeharkoduzerga.

•  Interes gune nagusiaren irizpidea:bere interesen
gunenagusiaGipuzkoandagoenean,hauda,zergaren
oinarriezargarrigehienalurraldehorretanlortudue-
nean.Zergaoinarriarenosagaiakhonakohauekizango
dira:

– Lanarenetekinak.

– Kapitalhigiezinarenetekinak.

– Ondasunhigiezinetatikeratorritakoondareirabaziak.

– Jardueraekonomikoenetekinak.

Emandezagun,adibidez,2015.urteanzergadunbatek
152egunpasadituelaMadrilen,107egunGipuzkoan,
etabeste107egunBizkaian.Kasuhonetan,leheniri-
zpidea (egonaldia) ez da nahikoa bere ohiko egoitza

kokatzeko;jakinbadakigu,ordea,egoitzahoriEuskal
Herriandagoela.Zeinforuogasunetantributatubehar
duenjakiteko,bereinteresengunenagusiaGipuzkoan
edoBizkaiandagoenbegiratubehardugu.

•  Azken egoi tzaren irizpidea:zergahonenondorioeta-
rakoaitortutakoazkenegoitzaGipuzkoandagoenean.

Lehenirizpidearekinezinbadazehaztuohikoegoitzaforuedo
estatukolurraldeandagoen,bigarrenirizpideaaplikatukoda.
Eta lehen eta bigarren irizpideekin ezin bada zehaztu ohiko
egoitzaforuedoestatukolurraldeandagoen,orduanhiruga-
rrenaaplikatukoda.

Bikasuaurreikusidiraohiko egoi tzaren presun tziorako.Bi
loturamotahartzendiraoinarri:loturaekonomikoaetafamilia
lotura.

Lotura ekonomikoa

ZergadunbatekohikoegoitzaEuskalHerrianduela irizpide
ekonomikoarenaraberazehaztekohirubaldintzahauekbete
behardira:

• Lurraldeespainiarreanbizitzea.

• Urtenaturaleanzehar183egunbainogehiagoematea
lurraldeespainiarretikkanpo.

• Bere jardueraenpresarialedoprofesionalenedointe-
resekonomikoengunenagusiaEuskalHerrianegotea.

Eraberean,pertsonafisikobatGipuzkoanbizidelaulertuko
da bere jarduera enpresarial edo profesionalen edo interes
ekonomikoengunenagusialurraldehorretandagoenean.

Familia lotura

Pertsonafisikobatlurraldeespainiarreanbizidelaustebada,
bere ohiko egoitza Gipuzkoako Lurralde Historikoan izango
dulegezbanandugabekoezkontideaetaharenmenpedauden
adingabekoseme-alabakGipuzkoanbizidirenean.Presuntzio
honekkontrakofrogaonartzendu.

Ohiko egoi tza alda tzen denean,honakoirizpideakhartuko
dirakontuan:

• Gipuzkoanbizidirenzergadunekbestelurraldebatera
(foruedoestatuko lurraldera)aldatzenbaduteberen
ohikoegoitza,edobeste lurraldebateanbizidirenek
(foru edo estatukoan) Gipuzkoara aldatzen badute,
egoitzaberriaridagokiontokianbetekodituztezerga
obligazioak,betiereegoitzaberriakonexiopuntude-
nean.

• Aitorpeneangutxiagoordaintzekoasmozegitendiren
egoitza aldaketek ez dute eraginik sortzen, salbu eta
zergadunagutxienezhiruurtezbizibadaetenikgabe
egoitzaberrian.

Beraz,baldintzahoribetetzenezdenguztietan(hauda,ezba-
dago gutxienez hiru urteko egonaldia etenik gabe),egoi tza 
aldaketarik ez dela izanulertukodahonakozirkunstantziak
ematendirenean:

– Egoitzaaldatudenurtekozergaoinarriaedohurrengo
urtekoa aldaketa egin aurreko urteko oinarria baino
gutxienez%50handiagoadenean.

Familia unitate batean sartuta dauden pertsona fi-
sikoek tributatzeko era desberdinak aukeratu badi-
tuzteurtehorietan(banakaedobaterakoa),tributazio
eraberdinahartukodaoinarriakalderatzeko,eta,hala
badagokio,behardirenindibidualizazioarauakaplika-
tukodira.
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– Egoitza aldatu den urtean ordaintzen dena aurreko
egoitzaren lurraldean aplikagarri zen araudiaren ara-
beraordaindukozenabainogutxiagodenean.

– Ohikoegoitzalehengolurralderaberriroaldatzende-
nean.

Egoitzaaldaketarikezdelaizanustebada,zergadunek
ohiko egoitzaren Zerga Administrazioari aurkeztuko
dizkioteberenaitorpenak,etakasuhorretanberandu-
tzainteresakordaindukodituzte.

Halaber, egoitza fiskal berria paradisu fiskal bezala kali-
fikatutadagoenherrialdeedolurraldebateanfrogatzeaez da 
egoi tza aldaketa izango. Hau da, nazionalitate espainiarra
duten pertsona fisikoek, Gipuzkoako zerga araudiari lotuta
egonondoren,egoitzafiskalberriaparadisufiskalhorietako
bateandutelafrogatzendutenean,zerga honen zergadunak 
izango dira.Erregelahoriegoitzaaldatzendenzergaldianeta
hurrengolauetanaplikatukoda.

1.5 Zer da familia unitatea? 
Familiaunitateazeintzukosatzendutenjakiteko,aitortzenden
urtekoabenduaren 31nfamiliakduenegoerazeindenhartu
behardakontuan.

Familiaunitateabimotatakoaizandaitekebakarrik:

•  Legez bananduta ez dauden ezkontideek, maia-
tzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako 
izatezko bikoteko kideek, eta baleude, adingabe-
ko seme-alabek edota judizialki ezgaiuak diren 
seme-alaba adindunek,gurasoenaginte luzatuedo
birgaitupeandaudenek,osatzendutena.

ERNE: adingabeko seme-alabak gurasoen baimenaz
eurengandik aparte bizi direnean hortik kanpo gera-
tzendira.

• Ezkontideak legez banandu direnean, ezkon tza-
loturarik ez dagoenean nahiz maia tzaren 7ko 
2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko 
bikoterik sortu ez denean, bai eta horretarako 
epaileak emandako ebazpena dagoenean ere,
familia unitatea gurasoetako batek eta aurreko apar-
tatuan aipaturiko baldintzak betetzen dituzten seme-
alabek osatuko dute, norekin bizi diren alde batera
utzita.Besteezkontidea,halakorikbada,ezdafamilia
unitatekokideizango.

Familiaunitateaosatzeko,seme-alabaguztiakgurasoe-
takobatibakarrikegotzikozaizkio,bienartekoakor-
dioz.

Akordiorik ez badago, epailearen erabakiz seme-ala-
benarduraosoaberegainduengurasoakosatukodu
familiaunitateaseme-alabaguztiekinbatera.Kasuho-
rretan,bi familiaunitateegondaitezke,etahorietako
bakoitzagurasoaketajudizialkiberaribakarrikegotzi
zaizkionseme-alabekosatukodute.Horigertatzende-
nean,familiaunitateaosatzeko,beharrezkoaizangoda
seme-alabarenbatenarduraepaileekematea.

ERNE:inorkezingodualdibereanbifamiliaunitatekokide
izan.

1.6 Zer aitortu behar da? 
Ondokohauekaitortubehardira:

• Lanarenetekinak(soldatak,pentsioak,etab.).

• Kapitalarenetekinak(kapitalhigikorzeinhigiezinare-
nak).

• Jardueraekonomikoenetekinak.

• Ondareirabazietagalerak.

• Zergaren foruarauanezartzendirenerrentaegozpe-
nak.

1.7 Zer ez da aitortu behar?
Jarraian adierazten diren errentak salbuetsita daude ekital-
dikozergatiketa,beraz,ezdiraaitorpeneansartubehar:

1. Epaileen erabaki adela bide, mantenurako urteko
gisagurasoengandikjasotzendirenak.

2. Terrorismo ekin tzengatik jasotzen diren prestazio
publikoak.

3.  GizarteSegurantzakedohonenordezkoentitateekera-
bateko ezintasun iraunkorragatik edo baliaezin-
tasun handiagatik onartutako prestazioak, eta 
55 urtetik gorako per tsonek ezintasun iraunkor 
osoagatik jasotakoak. 

ERNE:55urtetikgorakoenezintasuniraunkorosoa-
gatikjasotakoprestazioenkasuan,prestaziohoriekez
daude salbuetsita zergadunek jarduera ekonomikoen
etekinak izan dituztenean edo Gizarte Segurantzatik,
pentsioplanetatik,aseguratutakoaurreikuspenplane-
tatik, borondatezko gizarte aurreikuspeneko entita-
teetatik, edoasegurukolektiboetatikdatozenpentsio
edo prestazioak ez diren bestelako lan etekinak jaso
dituztenean.Ondoriohorietarako,lehendikemandako
zerbitzuengatik jasotako diruzko edo gauza bidezko
ordainsari sinbolikoakezdira lanetekintzathartuko,
urtekozenbatekoa600eurotikgorakoaezbada.Dena
den, prestazioak aldizka jasotzen direnean, baliaezin-
tasunagatikjasotakoakbetidaudesalbuetsitajasotzen
direnlehenzergaldian.

Puntuhonetansartzendira,baitaere,aurrekoparagra-
foan aipatutakoak bezalako egoerengatik jasotzen di-
renprestazioak,onuradunakhauekdirenean:

• Norberekonturakolangileenedolangileautonomoen
GizarteSegurantzarenerregimenbereziansartutaez
dauden profesionalak, Gizarte Segurantzaren erregi-
menbereziarenordezkogisajardutendirengizarteau-
rreikuspeneko mutualitateek onartutako prestazioak
direnean.

• Kooperatibetakobazkideak,prestazioakborondatezko
gizarteaurreikuspenekoentitateekonartuakdirenean.

ERNE:kontuanedukibehardakontzeptuhonengatik
aitortubeharezdenkopuruakezinduelainoizgainditu
norberekonturakolangileenedoautonomoenGizarte
Segurantzarenerregimenbereziansartutaezdauden
profesionalek edo bazkide kooperatibistek jasoko
luketenapentsioaGizarteSegurantzakordaindukoba-
lie.Soberakinaklanetekinmoduantributatukodu,eta
prestazioak Gizarte Segurantzatik eta borondatezko
gizarteaurreikuspenekomutualitateedoentitateetatik
jasodirenean, soberakinaazkenhorienprestazioetan
gertatudelaulertukoda.

Eraberean,salbuetsitadaudezahartasunetaelbarrita-
sunariburuzkoderrigorrezkoaseguruarenpentsioak
(SOVI delakoarenak), euren zergatia zergadunaren
elbarritasunadenean.

4. Klase pasiboen erregimenean ezgaitasun edo 
ezintasun iraunkorragatik jasotako pen tsioak, bal-
dinetahaienarrazoiaizandenlesioedogaixotasunak
pentsioaren jasotzailea erabat ezgaitu badu edozein
lanbidetanjarduteko,edo,bestela,baldinetazergadu-
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na55urtetikgorakoaizaniklesioakedozeinlanbidetan
jardutekogaituezbadu.

ERNE: Pentsio horiek 55 urtetik gorako pertsonek
jasotzen badituzte, ez daude salbuetsita zergadunek
jardueraekonomikoenetekinak izandituzteneanedo
Gizarte Segurantzatik, pentsio planetatik, aseguratu-
tako aurreikuspen planetatik, borondatezko gizarte
aurreikuspeneko entitateetatik, edo aseguru kolekti-
boetatikdatozenpentsioedoprestazioakezdirenbes-
telako lan etekinak jaso dituztenean. Ondorio horie-
tarako, lehendik emandako zerbitzuengatik jasotako
diruzko edo gauza bidezko ordainsari sinbolikoak ez
dira lan etekintzat hartuko, urteko zenbatekoa 600
eurotik gorakoa ez bada. Dena den, prestazioak aldi-
zkajasotzendirenean,baliaezintasunagatikjasotakoak
betidaudesalbuetsitajasotzendirenlehenzergaldian.

5. Langilea kaleratu edo lana uzteagatik jaso tzen 
diren kalte-ordainak, Langileen Estatutuan, bere
erregelamenduzko araudian nahiz, hala badagokio,
sententziakbetearaztekoaraudierregulatzaileanderri-
gorrezkoizaerazezarritakokopuruetaraino.

Ondoriohorietarako,hurrengohauekezdiraderrigo-
rrezkoizaerazezarritakotzatjotzeneta,beraz,Zergari
lotutadaudeetaoso-osorikaitortubeharkodira:

• Hitzarmen, itun edo kontratuen indarrez ezarritako
kalte-ordainak.

• Oro har, lan kontratua amaitzeagatik jasotzen diren
kalte-ordainak,baldinetakontratuaamaitutzatemate-
koaintzathartudenzergatirakoezbadaezlangileen
estatutuanetaezberaugaratzendutenarauetankalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik. Kasu horien artean
ondokohauekaipadaitezke:

– Aldi baterako lan kontratuak amaitzea, epea bukatu
zaielako.

– Bidezkotzatjotzendirenkaleratzediziplinarioak.

– Langileakbereborondatezlanauztea,horrenzergatia
LangileenEstatutuak41.eta50.artikuluetanaipatzen
dituenenarteanezbadago.

Esandugunbezala,langileakaleratuedolanauzteaga-
tikjasotzendirenkalte-ordainakezdiraaitortubehar
LangileenEstatutuanezarritakomugakgainditzenez
dituztenean.Honakohauekdira,besteakbeste:

• Bidegabeko kaleratzeagatik jasotako kalte-ordainak:
jasotakokalte-ordainaksalbuetsikodira lanegindako
urtebakoitzeko33egunekosoldatagainditzenezduen
kopururaino,24hilekogehienez.

Dena den, 2012ko otsailaren 12a baino lehen forma-
lizatutako kontratuen kasuan, bidegabeko kaleratzea
deklaratzenbada,hauizangodakalte-ordaina:45egu-
nekosoldatadatahoribaino lehen laneanemandako
urtebakoitzeko,eta33egunekosoldatadatahorreta-
tikaurreralanegindakourtebakoitzeko.Kalte-ordai-
narenzenbatekoaezinda24hilekoabainohandiagoa
izan,noneta2012kootsailaren12abainolehenagoko
aldiaridagokionkalte-ordainakalkulatzeanezdiren24
hilekobainogehiagoateratzen;kasuhorretan45egun
bainoezdirakonputatuko,etakalte-ordainarenzenba-
tekoaezingodaizan42hilekoabainohandiagoa.

Kontrataziomugagabeasustatzekokontratuenkasuan,
horiekabenduaren17ko35/2010Legearenbabesean
egindakoak direnean, bidegabeko kaleratzeagatik ja-
sotakokalte-ordainetik33egunekosoldatasalbuetsiko
dalanegindakourtebakoitzeko,24hilekogehienez.

Lan egindako urteak kalkulatzeko, urtebetera iristen
ezdirenepealdiakhilabetekahainbanatukodira.

Lan kontratua adiskidetze egintzaren aurretik amai-
tzen bada, kaleratzeagatik jasotzen kalte-ordaina
kaleratzeabidegabekotzatjoizanbalitzjasokozenko-
pururainosalbuetsikoda,bainabetierekontratuaren
amaierabajahobarituenplanedosistemakolektiboen
barruanadostuezbada.

• Langileak lana bere borondatez uzteagatik jasotako
kalte-ordainak:lanegindakourtebakoitzeko33egune-
kosoldataridagokionkalte-ordainasalbuetsikoda,24
hilekogehienez(2012kootsailaren12raarte45egun
konputatukodira,etagehienez42hileko),betierearra-
zoihauetakobatengatikutzibadalana:

– Lanbaldintzaknabarmenaldatudirelakoetalangilea-
ren prestakuntza profesionala edo duintasuna kalte-
tzendirelako.

– Hitzarturiko soldata ordaintzen ez zaiolako edo or-
dainketaetengabeatzeratzendelako.

– Enpresariak kontratuan finkatua duen beste edozein
obligazio betetzen ez duelako, ezinbesteko kasuetan
izanezik.

Lanauztenbadalanbaldintzaknabarmenaldatudire-
lako baina langilearen prestakuntza profesionala edo
duintasunakaltetugabe(txandakakolanaldi,ordutegi
eta lan erregimena), jasotzen diren kalte-ordainak ez
dira aitorpenean sartuko beren zenbatekoak 20 egu-
nekosoldatagainditzenezdueneanlanegindakourte
bakoitzeko,gehienezkomuga9hilekoadelarik.

Lan egindako urteak kalkulatzeko, urtebetera iristen
ezdirenepealdiakhilabetekahainbanatukodira.

• Enpresariaren heriotza, erretiro edo ezintasunagatik
lana utzi behar izan denean jasotako kalte-ordainak:
hilabetekosoldata.

• Kaleratze kolektiboagatik jasotako kalte-ordainak:
LangileenEstatutuarenarabera,kaleratzekolektiboen
kasuan,kalte-ordaina20egunekosoldatakoaizangoda
lanegindakourtebakoitzeko,12hilekogehienez.Hala
ere, kaleratzea enplegua erregulatzeko espedienteen
ondorioz gertatu denean -Langileen Estatutuaren 51.
artikuluarenarabera tramitatutakoespedienteengatik
eta agintari eskudunak aldez aurretik onartuta-, edo
harenarrazoiakaipatutakoEstatutuaren52.c)artiku-
luanaurreikusitakoakbadira,betierebaikasubatean
bai bestean arrazoiak ekonomikoak, teknikoak, an-
tolaketakoak, produkziokoak edo halabeharrezkoak
badira, jasotakokalte-ordainasalbuetsitageratukoda
Estatutuhorretanbidegabekokaleratzeetarakozehaz-
tutakonahitaezkomugakgainditzenezdituenzatian.

Administrazio publikoek prestatzen dituzten giza ba-
liabideenplanestrategikoekenpleguamurriztekoes-
pedienteenhelburuberberakdituztenean,hauentrata-
menduberaizangodute.

Lan egindako urteak kalkulatzeko, urtebetera iristen
ezdirenepealdiakhilabetekahainbanatukodira

• Arrazoi objektiboetan oinarritutako kaleratzeengatik
jasotakokalte-ordainak:lanegindakourtebakoitzeko
20 eguneko soldata gainditzen ez duen kopururaino
salbuetsikodakalte-ordaina,gehienez12hileko.

Kaleratzea Langileen Estatutuko 52.c) artikuluan au-
rreikusitako arrazoiengatik gertatu bada –arrazoi
ekonomikoengatik, teknikoengatik, halabeharrezkoen-
gatik,antolakuntzazkoengatikedoprodukzioarlokoen-
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gatik–, jasotako kalte-ordaina salbuetsita geratuko da
Estatuhorretanbidegabekokaleratzeetarakoezarritako
nahitaezkomugakgainditzenezdituenzatian.

Lan egindako urteak kalkulatzeko, urtebetera iristen
ezdirenepealdiakhilabetekahainbanatukodira

Ekainaren 24ko 4/1993 Legeak, Euskadiko Koope-
ratibei buruzkoak, 103.2 artikuluan xedatutakoaren
ondorioz, kooperatiba bateko bazkideek kooperatiba
horretanbajahartzeagatikjasoditzaketenkalte-ordai-
nakezdiraaitorpeneansartukoberenzenbatekoakez
badugainditzenLangileenEstatutuak52.c)artikuluan
aipatzendituenuztekasuetarakolanaraudiakderrigo-
rrezkoizaerazezartzenduenkopurua.

Langileak enpresarekiko lotura guztiak benetan eta
efektiboki galtzen ez baditu, derrigorrez aitortu be-
harko ditu kalte-ordain horiek. Kontrakoa frogatzen
ezdenbitartean, loturamantentzendelaulertukoda
baldineta:

– Enpresaklangileaberrirokontratatzenbadukaleratua
izanedolanautziondorengohiruurteetan,datatikda-
tarakontatuak.

– Langilea enpresa berberak edo Sozietateen gaineko
ZergarenForuArauak16.artikuluandioenarenarabe-
ra hari lotuta dagoen beste batek kontratatzen badu.
Loturahoribazkidearenetasozietatearenartekoharre-
manakdefinitzenduenean,beharrezkoadapartaidetza
%25ekoaedohandiagoaizatea,edobestela,%5ekoaedo
handiagoaizatea,balorehoriekEuropakoParlamentua-
renetabertakoKontseiluaren2004koapirilaren21eko
2004/39/EEZuzentarauak,finantzatresnenmerkatuei
buruzkoak,III.tituluanaipatzendituenbaloremerkatu
ofizialetakobateannegoziatzekoonartudirenean.

Zenbaki honetako GEHIENEKO KOPURU SALBUE-
tsIAezindaizan180.000eurobainohandiagoa.Muga
hori bakarra izango da langilearen kaleratze edo
kargugabetze bakoitzeko, kalte-ordaina ordaintzeko
erazeinahidelaere. Kalte-ordainak2014bainolehe-
nagokokaleratzeengatikjasotzenbadira,mugahoriez
zaieaplikatuko.

6. Eraberean,ezdiraaitortubeharkoper tsonei eragin-
dako kalte fisiko, psikiko edo moralengatik ema-
ten diren eran tzukizun zibileko kalte-ordainak,
legezedojuridikokionartzendenzenbatekoan.

7. Pertsonei kalte fisiko, psikiko edo moralak eragitea-
gatik aseguru kontratuetatik jaso tzen diren diru 
kopuruak, 150.000,00 euroraino. Lesioak presta-
zioaren jasotzailea ezgaitzen badu edozein lanbide edo
jardueratanaritzeko,kopuruhori200.000,00 eurokoa
izangoda,etagainera,jasotzaileakbestepertsonabaten
laguntzabeharbaduegunerokoeginbeharoinarrizkoeta-
rako,orduan300.000,00 eurokoaizangodamuga.

8. Zenbait sari literario, zientifiko eta artistiko, na-
hiz giza eskubideen defen tsa eta sustapenari lo-
tutakoak,  Zerga Administrazioak zerga ordaintzetik
salbuetsidituenean.

9.  Beka publikoak eta irabazi asmorik gabeko en-
titateek emandakoak,  betiere entitate horiei iraba-
zi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta
mezenasgoarenaldekozergapizgarrieiburuzko foru
arauan4 ezarritako erregimen berezia aplikagarri ba-
zaieetahonakohonetarakojasobadira:

4 Ikus II. titulua apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauan, irabazi asmorik gabeko
entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei
buruzkoan.

•  ikasketak egiteko, dela Espainian dela atzerrian,
hezkuntza sistemaren maila eta gradu guztietan,
unibertsitatekohirugarrenzikloraino(doktoretza).

•  ikerketak egiteko,

– urtarrilaren27ko63/2006ErregeDekretuak,iker-
tzailebekadunarenEstatutuaonartzenduenak,defini-
tzenduenalorrean.

– herriadministrazioetakofuntzionarioetagainerako
langileekjasotzendituztenean.

– unibertsitateetakoirakasleetaikertzaileekjasotzen
dituztenean.

10.  Per tsona minusbaliatuak, 65 urtetik gorakoak  
edo adingabeak e txean har tzeko, herri erakun-
deetatik jasotako zenbatekoak.

11. 1936-1939 bitarteko gerra zibilean zauriak edo 
mutilazioak jasan zituztenen alde onartutakopen-
tsioak, delaEstatukoKlasePasiboenerregimenaren
bitartez,delaberariazegindakolegeriarenbabesean.

12.  Ekainaren20ko1/1994ErregeDekretuLegegileak,
Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren tes-
tubateratuaonartzekoak,II.tituluarenIX.kapituluan
kargupeko seme-alabengatik ematen dituen fami-
lia lagun tzak, eta Gizarte Seguran tzaren eta klase 
pasiboen erregimen publikoetatik jaso tzen diren 
zurztasun pen tsioak eta har tzeko pasiboak nahiz 
hogeita bi urtetik beherako biloben eta anai-arre-
ben alde edo lan orotarako ezgaitutakoen alde 
onartutakoak.

Puntuhonetansartzendira,baitaere,aurrekoparagra-
foan aipatutakoak bezalako egoerengatik jasotzen di-
renprestazioak,onuradunakhauekdirenean:

• Norberekonturakolangileenedolangileautonomoen
GizarteSegurantzarenerregimenbereziansartutaez
dauden profesionalak, Gizarte Segurantzaren erregi-
menbereziarenordezkogisajardutendirengizarteau-
rreikuspeneko mutualitateek onartutako prestazioak
direnean.

• Kooperatibetakobazkideak,prestazioakborondatezko
gizarteaurreikuspenekoentitateekonartuakdirenean.

ERNE: kontuan eduki behar da kontzeptu honen-
gatikaitortubeharezdenkopuruakezinduela inoiz
gainditu norbere konturako langileen edo langile au-
tonomoenGizarteSegurantzarenerregimenberezian
sartutaezdaudenprofesionalekedobazkidekoopera-
tibistekjasokoluketenapentsioaGizarteSegurantzak
ordainduko balie. Soberakinak lan etekin moduan
tributatuko du, eta prestazioak Gizarte Segurantzatik
etaborondatezkogizarteaurreikuspenekomutualitate
edoentitateetatikjasodirenean,soberakinaazkenho-
rienprestazioetangertatudelaulertukoda.

Salbuetsita daude, baita ere, jaio tzagatik, erdi tze 
ani tzagatik, adopzioagatik, adopzio ani tzagatik, 
kargupeko seme-alabengatik eta zurztasunagatik 
jaso tzen diren gainerako prestazio publikoak.

Amatasuna dela-eta autonomia erkidegoetatik 
edo toki erakundeetatik jaso tzen diren prestazio 
publikoakeresalbuetsitadaude.

13.Denadelakoentitatekudeatzaileakonartutakolanga-
bezi prestazioak, ekainaren19ko1044/1985Errege
Dekretuak ezarritako ordainketa bakarrean jaso-
tzendirenean.
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Beharkizunak:

– Jasotakokopuruakesandakoerregedekretuakezarri-
takohelburuetarabideratzeaetabertanaipatzendiren
kasuetanematea.

– Akzioari edo partaidetzari 5 urtez eustea, onuraduna
sozietate laboraletanedo lanelkartukokooperatibetan
sarturikbadago;edo,bestela,5urtezaritzeajardueran,
dirukopuruakjarduerahorilangileautonomogisaegi-
tekoerabilibadira.Ezdaepehaubetebeharkoprozedu-
rakonkurtsalbatenbidezentitatealikidatukobalitz.

Era berean, salbuetsita egongo dira borondatezko
gizarte aurreikuspeneko entitateek kooperatiba des-
eginetako bazkide langileei eta lan bazkideei onartu-
takobehinbetikobirkokapenagatikenpleguarenalde
ematendirendiru laguntzak,baldinetakooperatibak
GizarteSegurantzakoerregimenbereziraatxikitaba-
daudeetalaguntzakbehinbetikobirkokatzekoerabil-
tzendirenkooperatibenkapitalsozialarenaldekoekar-
penakegiterazuzentzenbadira.

Aurreko paragrafoan jasotako kasuetan, gehienez
salbuetsitagelditukodaestatukoEnpleguZerbitzuPu-
blikoakonartzenduengehienekoprestazioarenzenba-
tekoa.Soberakinalanetekinmoduanzergapetukoda.

14. Maiatzaren 28ko Errege Lege-Dekretuan eta ekaina-
ren5eko14/2002Legearen2.artikuluanxedatutakoa-
gatikjasotako gizarte lagun tzak.

15. Goi mailako kirolariei emandako lagun tza eko-
nomikoak, erakunde eskudunek antolaturiko pres-
tazio programen ondorio direnean. Urteko muga
60.100,00eurokoaizangoda,etabaldintzahauetako
batbetebehardute:

• Berenonuradunekgoimailakokirolariizaeraaitortua
edukitzeaaplikagarriadenlegeriarenarabera.

• Kirolgaietaneskudundirenerakundeekzuzeneanedo
zeharkaematealaguntzahoriek.

16. Nazioarteko bake misioak betetzeagatik edo ho-
rietankaltefisikoedopsikikoak jasateagatik jasotzen
diren aparteko haborokinak eta prestazio publikoak.
Hemennazioarteko giza lagun tza misioakeresar-
tzendira.

17. A tzerrian egindako lanengatik jasotzen diren lan
etekinak, 60.100,00 euroko mugarekin urtean,
honakobaldintzakbetetzendirenean:

• Lan horiek Espainian egoitzarik ez duen enpresa
edo entitate batentzat egin behar dira edo, bestela,
atzerrian finkaturik dagoen establezimendu iraunkor
batentzat.Bereziki,gertatzenbadalanakhartubehar
dituen entitateak lotura bat duela langilea enplegatu
duenentitatearekinedoharenzerbitzuak jasotzendi-
tuenenpresarekin,ulertukodalanhoriekentitateez-
egoiliarrarentzategindirelaentitateez-egoiliarrarital-
debarrukozerbitzuaemanzaiolaustedaitekeenean,
Sozietateen gaineko Zergaren araudian jasotakoaren
arabera5, aipatu zerbitzuak entitate hartzaileari aban-
tailaedoerabilgarritasunenbatdakarkiolakoedoekar
diezaiokeelako.

• Lanak egiten diren lurraldean zerga honen antzeko
edoparekozergabataplikatzea,etaherrialdeedolu-
rralde hori paradisu fiskaltzat kalifikatuta ez egotea.
Baldintzahoribetetzendelaulertukodalanakegiten
direnherrialdeedolurraldeaknazioartekozergapetze
bikoitzasaihestekohitzarmenasinatuadueneanEspai-

5 SozietateengainekoZergariburuzkoForuArauaren16.5artikulua.

niarekin eta hitzarmen horretan informazioa elkarri
trukatzekoklausulajasotzendenean.

Atzerrian egindako lanengatik jasotako ordainsaria kalkula-
tzeko,langileakatzerrianbenetanemandituenegunkopurua
hartukodakontuan,baietaatzerrianemandakozerbitzueida-
gozkienberariazkoordainsariakere.

Zergadunak, aukera hau edo soberakinen aukera autolikida-
zioaaurkeztekoorduanhautatubeharkodu.

Atzerrian destinaturik dauden zergadunentzat, salbuespen
hori bateraezina da tributaziotik kanpo geratzen diren sobe-
rakinenaraubidearekin6,zenbatekoaedozeindelaere.Zerga-
dunaksalbuespenhonenordezsoberakinenaraubideaaplika-
tzeaaukeradezake.

Langilea atzerrira aldatzeak bera enplegatu duen enpresak
edoentitateaknaziozgaindikozerbitzuprestaziobategiteaga-
tikgertatubehardu.

Salbuespenhauezzaiemugaldekolangileeiaplikatuko.

18. Errentapositiboakezdiraaitortukohonakohauetatik
datozenean:

•  Europako Batasunak nekazari tzari emandako 
lagun tzetatik, helburuahauxebada:

– Esneprodukzioabehinbetikouztea.

– Mahasti, madari, mertxika edo nektarina produkzioa
behinbetikouztea.

– Platanondo, madariondo, sagarrondo, mertxikondo
etanektarinondoakerauztea.

– Azukre-erremolatxaren eta azukre-kanaberaren labo-
reabehinbetikouztea.

•  Europako Batasunak arran tzari emandako lagun-
tzetatik, helburuahauxebada:

– Arrantzabehinbetikouztea.

– Itsasontzibatekarrantzanezjarraitzea.

– Itsasontzibateskualdatzea,besteherrialdebateanso-
zietatemistoaksortunahidirelakoedohorrenondo-
rioz.

•  Arran tzun tziaren salmentatik, baldin eta erosleak,
saldu denetik urtebeteko epean, hondakin bihurtzen
baduontziaetaarrantzauzteagatikdagokionlaguntza
jasotzenbadu.

• Sute,uholdeedohondoratzeengatikondare elemen-
tuetan izandako sun tsipena konpon tzeko lagun-
tza publikoak.

•  Errepide bidezko garraio jarduera uzteko 
emandako lagun tzetatik, administrazio eskudu-
nak garraiolariei ordaindu dizkienean laguntza ho-
riek emateko araudian ezarritako baldintzak bete-
tzeagatik.

•  Abere azienda derrigorrez hil tzeagatik jasotako 
kalte-ordain publikoetatik, epidemiak edo gaixota-
sunak desagertarazteko ematen direnean eta ugalke-
tarakoabereeieragitendietenean.

•  Nekazari tza Berma tzekoEuropakoFuntsetik(FEA-
GA),LandaGarapenerakoEuropakoNekazaritzaFun-
tsetik (LGENF),EuropakoArrantzaFuntsetik (EAF)
edo horien ordezko xede bereko funtsetatik datozen
laguntzak.

6 Araubidehori jasotadagoPertsonaFisikoenErrentarengainekoZergaren
ErregelamenduaForuDekretuaren.Ikus2.kapituluarenbarruan,“Lanaren
etekinak”izenekoan,ageriden2.2.1.3apartatua.
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Hauda,honakoerrentakezdiraaitortuko:

– Jasotakolaguntzenzenbatekoa.

– Arrantzontzia saltzen bada, lortu diren ondare iraba-
ziak. Ondare galerak egon badira, oinarri ezargarri
orokorreansardaitezke.

– Ondareelementuensuntsipenakonpontzekojasotzen
direnlaguntzenzenbatekoaelementuhorietaneragin-
dakogalerakbainotxikiagoadenean,diferentzianega-
tiboazergaoinarriansartuahalizangoda.Galerarikez
badago, laguntzen zenbatekoa bakarrik geldituko da
aitorpenetikkanpo.

Jasotzendirenlaguntzapublikoakezbadirazenbakihonetan
aipatutakoak, eta haien helburua ondare elementuek sute,
uholde, hondorapen edo bestelako arrazoi naturalengatik ja-
sandakokalteakkonpontzeabada,konponketakostuagaindi-
tzendutenzatiagatiksartukodirazergaoinarrian.Konponke-
tagastuak,laguntzahorrenzenbatekoraino,ezdirainoizere
kengarriakizangoetaezdirahobekuntzagisakonputatuko.

Laguntza publikoak jasotzen badira zergadunaren ohiko
etxebizitzaedo jardueraekonomikoaren lokalaaldibaterako
edo behin betiko utzi beharra konpentsatzeko, eta horiek
jasotzekoarrazoiakaurrekoberberakbadira,laguntzahoriek
salbuetsitaegongodira.

19. Mendiko finkak ustiatzen dituztenei emandako
dirulaguntzak ez dira aitorpenean sartuko haien ku-
deaketarakohonakoplanhauekjarraitubadira:

• Basoakkudeatzekoplanteknikoak.

• Mendiakantolatzekoplanak.

• Plandasokratikoak.

• Basoberritzeplanak.

Baldintzak:

• Ustiapenakadministrazioeskudunakonartzea.

• Batezbestekoprodukzioaldiahogeitahamarurtekoa
edohandiagoaizatea.

20. Epaimahaiko izangaiek eta epaimahaikide titula-
rrek eta hauen ordezkoekbereneginkizunakbete-
tzekojasotakodirulaguntzak.

21. Zerbitzu publikoen funtzionamenduak pertsonengan
eragindakokaltefisiko,psikikoedomoralengatikhe-
rri administrazioek emandako kalte-ordainak,
betieremartxoaren26ko429/1993ErregeDekretuak,
Herri Administrazioen prozedurei buruzko Erregela-
menduaerantzukizunpatrimonialaridagokionezonar-
tzekoak,halajasotzenbaditu.

22. Lurpera tze edo ehorzketagatik jasotako prestazio-
ak,izandakogastuguztienzenbatekoraino.

23.  Biziarteko errenta aseguratuak eratzeko unean
agerian jartzen diren errentak, aurrezpen sistema-
tikoko banakako planetatik datozenean.

24  Dibidenduak eta mozkin-partaide tzak. Urteko 
muga 1.500,00 euro da zergadunbakoitzeko.Fa-
milia unitateak batera aitortzen duenean, salbuespe-
nak muga hori bera du (1.500,00 euro), eta kopuru
hori ezin da biderkatu familia unitatean dibidenduak
jasotzendituztenkidekopuruarekin.

Salbuespen hau ez zaie aplikatuko inbertsio kolekti-
boko erakundeek banatutako dibidendu eta mozkin-
partaidetzei eta etekinak ordaindu aurreko lehen bi
hilabeteetaneskuratutakobaloreedopartaidetzetatik
datozenei,baldinetadatahorrenondoren,bainaepe
berberarenbarruan,balorehomogeneoakeskualdatu

badira. Baloreak edo partaidetzak ez badira negozia-
garriak bigarren mailako balore merkatu ofizialetan,
epeaurtebetekoaizangoda.

Eraberean,salbuespenhauezzaioaplikatukokoope-
ratibek ekarpenak direla-eta bazkideei ordaindutako
interesari.

25.  Pertsona desgaituek errenta moduan jasotako pres-
tazioetatik eratortzen diren lan etekinak, betiere
pertsonadesgaituenaldeeratutakogizarteaurreikus-
peneko sistemetan egindako ekarpenei badagozkie.
Lanbideartekogutxienekosoldatahiruhalakoizango
damuga.

26.  Senitartekoen zain tzarako eta lagun tza per-
tsonalizaturako ematen diren prestazio ekono-
miko publikoak,betiereautonomiapertsonalasusta-
tzekoetabesterenbeharradutenpertsonakzaintzeko
legearenondoriobadira.

Era berean, zergatik salbuetsita dago zaintzaile ez-
profesionalak autonomia pertsonala sustatzeko eta
besteren beharra duten pertsonak zaintzeko Legea-
ren 14. artikuluaren 4. apartatuan inguru familiarre-
ko zaintzetarako jasotako prestazio ekonomikoaren
onuradunadenmendekopertsonariemandakoarreta
dela-etajasotzenduenordainsaria,aipatuonuradunari
aitortutako prestazio ekonomikoaren zenbatekoraino
gehienez.

Aurreko paragrafoan jasotako salbuespenaren on-
dorioetarako, mendeko pertsonaren zaintzaile ez-
profesionaltzathartukodaezkontidea,maiatzaren7ko
2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikote-
laguna, edo odolkidetasun, ezkontza edo adopzio bi-
dezko senidea, hirugarren mailarainokoa, berau bar-
ne.

27. Lurralde mailako herri administrazioek eman-
dako laguntzak, beren testu arautzaileak honako
hauekedoberenordezkoakdirenean:

• 18/2008Legea,abenduaren23koa,Gizarteratzekoeta
DiruSarrerakBermatzekoa.

• Eusko Jaurlaritzaren 124/2005 Dekretua, maiatzaren
31koa,euskalkooperatzaileeiGarapenerakoLankide-
tzaetaLaguntzaFuntsarenkarguraemangozaizkion
laguntzakarautzendituena.

• EuskoJaurlaritzaren255/2006Dekretua,abenduaren
19koa,seme-alabakdituztenfamilientzakodirulagun-
tzakarautzendituena.

• Eusko Jaurlaritzaren 177/2010 Dekretua, ekainaren
29koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei
buruzkoa.

• EuskoJaurlaritzarenAgindua,2010ekourriaren6koa,
Etxebizitza, Herrilan eta Garraioetako sailburuarena,
etxebizitzaerostekofinantzaneurrieiburuzkoa.

• Eusko Jaurlaritzaren Agindua, 2006ko abenduaren
29ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sail-
buruarena, etxebizitza birgaitzeko finantza neurriei
buruzkoa.

• 58/1989 Foru Dekretua, abenduaren 5ekoa, etxez
etxekozerbitzuintentsiboaarautzenduena.

• 33/2004ForuDekretua,apirilaren20koa,egoerazai-
lean dauden haurren babesa, garapen pertsonala eta
integraziosozialaerraztekodirulaguntzeiburuzkoa.

• 89/2008ForuDekretua,abenduaren23koa,mendeta-
sun egoeran daudenen familia harreraren programa
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eta hura garatzeko behar diren diru laguntzak arau-
tzendituena.

• 35/1999 Foru Dekretua, martxoaren 23koa, adinga-
beenbabesa,garapenpertsonalaetaintegraziosoziala
erraztekodirulaguntzeietagizartearriskuandauden
pertsonaedofamilieneiburuzkoa.

• 87/2008ForuDekretua,abenduaren23koa,desgaita-
suna edo mendetasuna duten pertsonei zuzendutako
Etxean programako banakako laguntzak arautzen di-
tuena.Aurrekoenparekolaguntzaguztiak,bestelurral-
dehistorikoeksalbuetsitzatjodituztenean.

• 03-086/2013ForuAgindua,abenduaren27koa,etorki-
zunekokirolariakizendatzekoaraudiaonartzenduena.

• Ibilgailuen parkea berritzeko onartutako 2000 E eta
MOTOEplanak,2000EuskadiPlana,etabesteauto-
nomia erkidegoek helburu berberarekin ezartzen di-
tuztenakedoxedehorrekinhaienordezkodirenak.

• Euskadi 09’ Plana, leihoak, etxe tresnak, galdarak,
aurrezpenenergetikohandikoturismoaketaaltzariak
berritzekoRenovePlaneidagokienez,eta,eraberean,
EuskalAutonomiaErkidegokoetxebizitzenetaeraiki-
nen birgaitze eraginkorraren alorreko Renove Plana,
baietaxedeberarekinhaienordezkodirenakere.

• Lurraldemailakoherriadministrazioekematendituz-
ten bestelako laguntza publikoak, haien xedea onda-
sunakzeininstalazioakberritzenlaguntzeabada

• 31/2012ForuDekretua,ekainaren19koa,DiruSarre-
rakBermatzekoLaguntzaezartzenduena.

• ZenNproiektua (energiakontsumo iadeusezaduten
auzoak),EuroparBatasunarenIkerketakoZazpigarren
ProgramaEsparruanoinarritua.

• Era berean, salbuetsita daude beste lurralde histo-
rikoeksalbuetsitzathartutakoantzekolaguntzak.

28.  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren
organo eskudunak baimendutako behi esnearen 
erreferen tziazko kopuruen transferen tziakdirela-
etaagerianjartzendirenerrentapositiboak.

29.  Amnistiarenurriaren15eko46/1977Legeakjasotako
kasuenondoriozespe txeetako askatasun gabe tzea 
konpen tsa tzeko estatuko edo autonomia erkidegoe-
takolegerianjasotadaudenkalte-ordainak,etabaita
eregerrazibileanetadiktaduranjazarpenaedoindar-
keria jasanzuteneneskubideakaitortuetahanditzen
dituenetahaienaldekoneurriakezartzendituenaben-
duaren26ko52/2007Legeanaurreikusitakoak.

30.  Askatasunetaeskubidedemokratikoendefentsaneta
errebindikazioanheriotzaetaezgaitasunaeraginduten
lesioengatiko kalte-ordainak, Memoria Historikoari
buruzko abenduaren 26ko 52/2007 Legean ezarri-
takoak.

31.  Kuotan kenkaridunak diren dohain tza eta ekar-
penetatik datozenondare irabaziaketaerrentaposi-
tiboak, baldin eta irabazi asmorik gabeko entitateen
zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga
pizgarrieiburuzkoForuArauan7aipatutakoentitateei
eginakizanbadira.

32.  Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko
Neurrieiburuzkoabenduaren28ko1/2004LegeOrga-
nikotikdatozen laguntzak,etaJustizia,LanetaGizar-

7 Ikus19.artikuluaapirilaren7ko3/2004ForuArauan,irabaziasmorikgabe-
koentitateenzergaerregimenarietamezenasgoarenaldekozergapizgarriei
buruzkoan.

teSegurantzakosailburuaren2007koazaroaren29ko
Agindutikeratorritakoak.Aginduhorrenbidez,gene-
roindarkeriarenbiktimadirenemakumeeidiru-lagun-
tzaematekoetaordaintzekoprozeduraezarrizen.

33. Kuotan kenkaridunak diren dohain tza eta ekar-
penetatik datozenondare irabaziaketaerrentaposi-
tiboak, baldin eta irabazi asmorik gabeko entitateen
zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga
pizgarriei buruzko Foru Arauan aipatutako entitateei
eginakizanbadira.

34. 65 urtetik gorako per tsonek (400.000 euroko 
mugarekin) edo, autonomia pertsonala sustatzeko
eta besteren beharra duten pertsonak zaintzeko le-
gearenarabera,mendekotasun ertaina edo handia 
duten per tsonek, ohiko e txebizi tza sal tzeagatik
agerianjartzendirenondareirabaziak.

35. PertsonaFisikoenErrentarengainekoZergaEuskal 
Kultur Ondarea eta Espainiako Ondare Histo-
rikoa osa tzen duten ondasunen bitartez ordain-
tzeansortzendirenondareirabaziak,legezezarritako
baldintzekin.

36.  Zordunaren edo haren bermatzailearen ohiko
etxebizitza ordainean emateagatik izandako ondare
irabaziak,baldinetaordaineanematehoriegitenbada
hipotekazbermatutadaudenzorrak,kreditu-entitatee-
kinedomoduprofesionaleanmaileguakzeinhipoteka-
kredituak ematen dituen beste edozein entitaterekin
hartutakoak, kitatzeko. Orobat, salbuetsita egongo
dirahipoteka-exekuzio judizial edo notarialenon-
doriozlortutakoak.

Ezinbestekobaldintza izangoda,beti,ohikoetxebizi-
tzaren jabeakez izateabeharbestekobesteondasun
edo eskubiderik zorra bere osoan ordaintzeko eta
etxebizitzabesterentzeasaihesteko.

37.  Ohiko e txebizi tza eskualda tzeagatik lortzendiren
ondare irabaziak, baldin eta eskualdaketan lortu den
zenbatekoosoabeste ohiko e txebizi tza bat eroste-
ko berrinberti tzen bada. Lortutako zenbatekoaren
zatibatbakarrikberrinbertitzenbada,ondareirabazia-
renzatiproportzionalaezdaaitortubehar.

38. Bidai gastuak eta ostalari tza establezimendue-
tako mantenu eta egonaldi gastu arruntak,erre-
gelamenduzezartzendirenmugekin8.

Ondokoerrentakezdaudezergarilotutaeta,beraz,ez 
dago horiek aitor tzeko obligaziorik:

• Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari lotutako
errentak.

• Abenduaren7ko1618/2007ErregeDekretuak,Elika-
gaien Ordainketa Bermatzeko Fondoaren antolaketa
eta funtzionamenduari buruzkoak, Elikagaien Or-
dainketaBermatzekoarautzenduenFondotikjasotako
kopuruak.

• Jardueraekonomikoengarapenariatxikitaezdauden
ondare elementuak eskualdatzeagatik sortzen diren
ondare irabaziak. 2007ko urtarrilaren 1a baino lehen
sortuden irabaziarenzatiaezdazergapetutaegongo
1994koabenduaren31bainoleheneskuratutakoonda-
reelementuetatikbaldinbadator9.

8 Ikus 2. kapituluaren barruan, “Lanaren etekinak” izenekoan, ageri den 2.2
apartatua. Lokomozio gastuetarako eta mantenu eta egonaldi gastuetarako
dietaketadiruordainketakazaltzendirabertan.

9 Ikus6.1.2.1apartatua6.kapituluarenbarruan,“Ondareirabazietagalerak”
izenekoan.Bertanazaltzendazergertatzendenkapitalamurriztendenean.
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• Hildirenpertsonenondareanherentziabateneskual-
daketagatik agerian jartzen diren ondare irabazi edo
galerak.

• Zergadunahiltzeagatikaktibofinantzarioendoakoes-
kualdaketetanagerianjartzendirenkapitalhigigarria-
renetekinak.

• Kapitalaren murrizpenak, betiere haien helburua
ekarpenak itzultzea ez bada. Halakorik egonez gero,
eragindako baloreen eskuratze balioaren gainean da-
goensoberakinakkapitalhigigarriarenetekinmoduan
tributatzendu10.

• Enpresak edo partaidetzak kosturik gabe eskualda-
tzearen ondorioz sortzen diren irabazi edo galerak,
AberastasunarengainekoZergariburuzkoforuarauak
6bisartikuluanaipatuak11.

• Ondasun banaketaren ezkontza erregimen ekono-
mikoa edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legeak, izatezko
bikoteei buruzkoak, xedatutakoaren arabera hi-
tzartutakoondareerregimenekonomikoadesegitean
egitendirenondasunedoeskubideenesleipenak,ba-
dinetaesleipenhorieklegearenaginduzedoepaileen
erabakizgertatzenbadiraetahorienzioakezkontideen
edo izatezkobikotekokideenartekopentsiokonpen-
tsagarriarekinzerikusirikezbadu.Horrekezdueka-
rriko,inolazere,esleitutakoondasunedoeskubideen
balioakeguneratzea.

• Autonomiapertsonalasustatzekoetabesterenbeharra
duten pertsonak zaintzeko Legearen 26. artikuluan
aipatzendenmendetasunertainedohandikoegoeran
dauden pertsonek ohiko etxebizitza xedatzeagatik
lortutako ondare irabaziak, baldin eta zahartzaroak
etamendetasunakdakartzatendirubeharrizaneieran-
tzuteko ondare pertsonala osatzen duten ondasunak
xedatzekoegintzeiburuzkofinantzaaraudiarijarraituz
egitenbadira.

1.8  Banaka tributa tzea eta batera tributa-
tzea

Bitributaziomotadaude:banakakoa eta baterakoa.

1.8.1 Banakako tributazioa 

PertsonaFisikoenErrentarengainekoZergarenaitorpenaba-
nakaaurkeztendaorohar.

1.8.2 Baterako tributazioa

Familiaunitatebateansartutadaudenpertsonafisikoekedo-
zein zergalditan tributa dezakete batera, beti ere familiako
kideguztiakzergahonenzergadunakbadira.

Baterako aitorpena aurkeztu ahal izateko, familia unitateko
kide guztiek modalitate hau aukeratu behar dute. Nahikoa
dakideetakobatekbaterakotributazioarenarauakezaplika-
tzeaedobanakakoaitorpenaaurkezteafamiliaunitatekobeste
kideekbanakakoaitorpenaaurkeztubeharizandezaten.

Urtean zehar familia unitateko kideren bat hiltzen bada, fa-
miliaunitatekogainerakokideekbaterakoaitorpenaaurkez-
tu ahal izango dute, aitorpen horretan hildakoaren errentak
sartuz.Gainera,hildenfamiliaunitatekokideakkenkariper-
tsonaletafamiliarretarakoeskubideasortubadu,aitorpenean

10 Ikus6.1.2.1apartatua6.kapituluarenbarruan,“Ondareirabazietagalerak”
izenekoan.Bertanazaltzendazergertatzendenkapitalamurriztendenean.

11 Ikus6.kapituluarenbarruan,“Ondareirabazietagalerak”izenekoan,ageri
diren6.1.2.3eta6.1.2.4apartatuak.

kenkarihoriekeresartuahal izangodituzte,berenzenbate-
koaegunhorretaraarteproportzionalkimurriztugabe.Kasu
horretan, batera tributatzeagatik zilegi den murrizpena urte
osoagatikaplikatukoda.

Familia unitatea osatzen duten zergadunek lurralde desber-
dinetan dutenean beren ohiko egoitza, eta batera aitortzea
aukeratzenbadute,zergaGipuzkoakoForuAldundianordain-
dukodutefamiliaunitatehorretanoinarrilikidagarrihandiena
duen kideak Gipuzkoan duenean bere ohiko egoitza, zerga
indibidualizatzekoaraueijarraiki.

Oinarri likidagarririk handiena kalkulatzearen ondorioeta-
rako,bizilekuaGipuzkoanezdutenzergaduneipropiodago-
kienaraudiaaplikatukozaie.

Zergaldi baterako egindako aukera aldatu baterako edo ba-
nakako egin daiteke gerora, zerga autolikidatzeko boronda-
tezkoepeabukatuarte.

Nahiz eta zergadunek aitorpen mota bat aukeratu zergaldi
baterako(banakakoa/baterakoa),aukerahorialdatudezake-
tegero,bainabakar-bakarrikzergaAdministrazioakedozein
jarduketaeginarte.

Baterako tributazioa aukeratzeak ez du esan nahi hurrengo
urteetanbestetributaziomotabataukeratuezindaitekeenik
etabanakaaitortu.

Zergadunekaitorpenaaurkeztuezbadute,Administrazioak 
banaka tributa tzen dutela ulertuko du.

OHARRA:Legezkobanantzeagertatuetageroedoerabaki
judizialbatekgurasoenartekoloturarikezdagoelaadierazieta
gero gurasoek elkarrekin bizitzen jarraitzen badute, ezingo
dutebateratributatzeaaukeratu.

Arau bereziak

Baterakotributazioan,zergadunenerrentakkalkulatzeko,zer-
gaoinarrietaoinarrilikidagarriakalkulatzekoetazergazorra
kalkulatzeko,banakakotributazioanezarritadaudenerregela
orokorrakaplikatukodira, jarraianadieraztendirenberezita-
sunekin:

a) Baterako tributazioan, banakako tributazioan ezarrita
daudenzenbatekoetamugaberdinakaplikatukodira,
hauda,ezingodirafamiliaunitatekokidekopuruaren
araberahandituedobiderkatu.Halaere:

• Familiaunitateankidebatekbainogehiagok jasotzen
dituenean lan etekinak, etekin horiei hobaria aplika-
tzeko familiaunitatean jasodirenmotahonetakoete-
kin guztien batura hartuko da kontuan, ez jasotzaile
kopurua.

• Bateratributatzendenean,jardueraekonomikoensal-
do negatiboak, aurrezpenaren zerga oinarriaren sal-
do negatiboak, ondare galerak eta oinarri likidagarri
orokor negatiboak zerga honen erregela orokorren
arabera konpentsa ditzakete familia unitateko kide
direnzergadunek.Baldintzahaubetebeharda:saldo,
galeraetaoinarrihoriek familiaunitatekokideekba-
nakatributatudutenzergaldietangertatuakizateaeta
konpentsatugabeegotea.

Banakako tributazioa geroago egiten bada, adierazi
diren kontzeptu horiek zein zergadunek konpentsa
ditzaketenzehazteko,Zergarenaraudianerrenten in-
dibidualizazioariburuzjasotadaudenaraueijarraituko
zaie.

• Familiaunitatekokidebakoitzak–partaide,mutualista,
aseguratu edo bazkide izan– indibildualki aplikatuko
ditumutualitateei,aurreikuspenplanaseguratuei,pen-
tsioplanei,2003/41/CEZuzentarauanerregulatutako
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pentsio planei, borondatezko gizarte aurreikuspene-
ko entitateei, pertsona desgaituen aldeko aurreikus-
pen sistemei eta kirolari profesionalen mutualitateei
ekarpenakegiteagatikzergaoinarrianegindezakeen
murrizpenarengehienezkomugak.Gainera,zergaoi-
narriari murrizpenak aplikatzeak ezin duenez oinarri
likidagarriorokornegatiborikekarri,ezetahuragehi-
tuere,kontuanhartukodazenbatekoproportzioduen
zergadun bakoitzak zerga oinarrin. Aurrezpenaren
oinarri likidagarria lortzeko, aurrezpenaren zerga oi-
narriripentsiokonpentsagarriengatiketaurtekoman-
tenurako ordainketengatik egindako murrizpenaren
gerakinakendubeharzaio,halakorikbadago.Oinarria
ezinda,kenketahorregatik,negatiboaizan.

• Adinaren kenkaria kenkari honetarako exijitzen den
adina betetzen duen zergadun bakoitzagatik aplika-
tukoda.

• Zergadun bakoitzak, 2013ko abenduaren 31 baino
lehen ohiko etxebizitza erosteagatik zergaldi jarrai-
tuetanegindakokenkarienbaturakezindu36.000,00
eurokozifragainditu.Halabadagokio,zifrahorrigu-
txitukozaioberrinbertsioagatiksalbuetsitakoondare
irabaziarenzenbatekoari%18aplikatuzateratzenden
emaitza. 36.000,00 euroko kopurua zergadun bakoi-
tzeko aplikatuko da. Dena den, ohiko etxebizitza
erosteagatikurteanegindaitekeengehienekokenka-
riakezindugainditu1.530eurokokopuruaaitorpen
bakoitzeko.Familiaugarientitularrekedo30urtetik
beherakoekhandiagoadutemugahori(1.955euro).
Mugahoriekbikoiztukodiraaitorpenabateraeginez
gero.

Halaere,2011koabenduaren31bainolehenagoerosi-
tako etxebizitzentzat, urtean egin daitekeen gehiene-
ko kenkariak ezin du gainditu 2.160 euroko kopurua
aitorpenbakoitzeko.Familiaugarientitularrekedo35
urtetikbeherakoekhandiagoadutemugahori(2.760
euro). Limite horiek autolikidazio bakoitzeko izango
dira.

• Langileen sindikatuei kuotak ordaintzeagatik arautu-
takokenkaria,langileensindikatueikuotakordaintzen
dizkienzergadunbakoitzekoaplikatukoda.

b) Familia unitateko zergadunek baterako tributazioa
aukeratubadute,lortudituztenmotaguztietakoerren-
takelkarrekinzergapetukodira.

c) Batera tributatzea aukeratzen bada, zerga oinarri
orokorrak 4.218,00 euroko murrizpena izango du ur-
teanaitorpenbakoitzeko.Familiaunitateagurasoetako
batek eta adingabeko seme-alabek edota judizialki
ezgaituak diren seme-alaba adindunek, guraso-aginte
luzatu edo birgaitupean daudenek, osatzen badute,
murrizpen hori 3.665,00 eurokoa izango da ezkonti-
deaklegezbanandudirenean,ezkontza-loturarikezda-
goeneanedomaiatzaren7ko2/2003Legearenarabera
eratutakoizatezkobikoteriksortuezdenean.

d) Familiaunitatekokideekbateratributatzeaaukeratzen
badute,elkarrekinetasolidariokigeratukodirazergari
lotuta,etazergaAdministrazioakhorietakoedozeinen-
ganajoahalizangoduzorraordaindezan.Denaden,
eurenarteanerabakidezaketezeinzenbatekoordain-
duko dioten proportzionalki Administrazioari, bakoi-
tzaridagokionerrentazatiarenarabera.

e) Aitorpenafamiliaunitatekokideadindunguztiekizen-
petu eta aurkeztu behar dute. Pertsona horiek adin-
gabekoenordezaritukodira,martxoaren8ko2/2005
Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Oroko-
rrak,45.1artikuluanjasotakoeran.

ERNE: Batera tributatzea aukeratzen bada, zerga oinarri
orokorrak 4.218,00 euroko murrizpena izango du urtean ai-
torpen bakoitzeko 3.665,00 euroko murrizpena izango dute
ezkontideak legez banandu direnean, ezkontza-loturarik ez
dagoeneanedomaiatzaren7ko2/2003Legearenaraberaera-
tutakoizatezkobikoteriksortuezdenean.

1.9 Zergaldia eta zergaren sor tzapena

Zergaldia

Izaeraorokorrez,zergaldiaurtenaturalada,hauda,urtarri-
laren 1ean hasi eta abenduaren 31n amai tzen da.

Halaere,zergadunaabenduaren31bainolehenhiltzenbada,
zergaldia urtarrilaren 1etik heriotzaren egunera arte joango
da,etaegunhorretanizangodazergarensortzapena.

Urteanzehar familiaunitatekokiderenbathiltzenbada,gai-
nerako kideek batera tributatzea aukera dezakete. Aitorpen
horretan hildakoaren errentak sartu ditzakete eta, gainera,
hildenfamiliaunitatekokideakkenkaripertsonaletafamilia-
rretarakoeskubideasortubadu, aitorpeneankenkarihoriek
eresartuahalizangodituzte,berenzenbatekoaegunhorreta-
raarteproportzionalkimurriztugabe.Kasuhorretan,batera
tributatzeagatikzilegidenmurrizpenaurteosoagatikaplika-
tukoda.

Zergaren sor tzapena

Izaeraorokorrez,zergarensortzapenaurtebakoitzeko aben-
duaren 31n gertatzen da. Urtean zehar familia unitateko
kideren bat hiltzen bada eta gainerako kideek hildakoaren
errentaksartzenezbadituztebaterakotributazioaaukeratzen
ezdutelako,zergarensortzapenazergadunahildenegunean
gertatzenda.

Adibidea
Emandezagunzergadunbatenezkontidea2015ekourriaren
31nhildela.Zergadunak10urtekosemebatdu.2015ekoda-
tuakondorengohauekdira:

Lana Zergaduna Hildako ezkontidea
Sarreragordinak 37.262,75€ 33.055,67€

GizarteSegurantza 2.253,80€ 1.502,53€

Atxikipenak 6.467,76€ 6.091,69€

Gainera,zergadunaklokalbatdaukaerrentanemana2015eko
abuztuaren1azgeroztik,etahonakokapitalhigiezinhaulortu
du:

Kapital higiezina Zergaduna Hildako ezkontidea
Sarreragordinak 6.000,00€

Gastukengarriak 1.800,00€

Atxikipenak 1.260,00€

Hiruaukeradaude:

1. Familiaunitatekokideekbanakaaitortzea.

2. Familia unitatekokideekbatera aitortzeaeta aitorpe-
neanhildakoarenerrentaksartzea.

3. Hildakoagatikbanakakoaitorpenaaurkezteaetafami-
liaunitatekogainerakokideekbateraaitortzea.
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1. Banakako tributazioa

Bi banakako aitorpen aurkez daitezke: zergadunarena, urte
osoagatik aurkeztuko dena, eta ezkontidearena, heriotzaren
egunera arte egingo dena (2015/01/01etik 2015/10/31ra
arte).

Banakako tributazioa Zergaduna Hildako ezkon-
tidea

Lanarenetekinosoak(ikus 2.4) 37.262,75€ 33.055,67€

-GizarteSegurantza(ikus 2.5) -2.253,80€ -1.502,53€

-Hobaria(ikus 2.6) -3.000,00€ -3.000,00€

Lanaren etekin garbia 32.008,95 € 28.553,14 €
Kapitalhigiezinarenetekinosoa
(ikus 3.2) 6.000,00€

-Gastukengarriak(ikus 3.3) -1.800,00€

Kapital higiezinaren etekin 
garbia 4.200,00 €

Oinarri likidagarri orokorra 
(ikus 10.2) 36.216,03 € 28.553,14 €

Haserako Kuota osoa (ikus 
11) 9.718,63€ 7.217,38 €

Kuotatxikitzea -1.389,00€ -1.389,00€

Kuotaosoa 8.329,63 5.828,38

Kenkariaondorenahaideagatik 
(ikus 12.3.1) -292,50€ -292,50€

Kuota likidoa (ikus 12) 8.037,13 € 5.535,88 €
-Lanarenatxikipenaketa
higiezinarenak 7.727,76€ 6.091,69€

Kuota diferen tziala (ikus 13) 309,37 € -555,81 €

2. Baterako tributazioa

Bigarrenaukerahonenarabera,zergadunaksemearekinbate-
raegindezakeaitorpena,etabertanondokokontzeptuhauek
sartu:ezkontidearenerrentaketa,baldinbadaude,familiauni-
tateanhildenpertsonagatikaplikalitezkeenkenkaripertsonal
eta familiarrak, beti ere kenkari horien zenbatekoa egun
horretaraarteproportzionalkimurriztugabe.Bateratributa-
tzeagatikzilegidenmurrizpenaurteosoagatikaplikatukoda.

Baterako tributazioa
Lanarenetekinosoa
(37.262,75€+33.055,67€)(ikus 2.4) 70.318,42€

-GizarteSegurantza
(2.253,80€+1.502,53€)
(ikus 2.5)

-3.756,33€

-Hobaria(ikus 2.6) -3.000,00€

Lanaren etekin garbia  
(70.318,42 € -6.756,33 €) (ikus 2.7) 63.562,09 €

Kapitalhigiezinarenetekinosoa(ikus 3.2) 6.000,00€

-Gastukengarriak(ikus 3.3) -1.800,00€

Kapital higiezinaren etekin garbia  
(6.010,12 € - 1.803,04 € ) 4.200,00 €

Zergaoinarriorokorra
(63.562,09 €+4.207,08€)(ikus 9) 67.762,09€

Murrizpenabateratributatzeagatik -4.218,00€

Oinarri likidagarri orokorra (ikus 10) 63.544,09 €
Haserako kuota osoa (ikus 11) 20.130,64 €
Kuotatxikitzea -1.389,00€

Kuotaosoa 18.741,64 €
Kenkaria ondoren ahaideagatik (ikus12.3.1) -585,00€

Atxikipenak(6.467,76€+6.091,69€+1.260,00€) 13.819,45€

Kuota diferen tziala (ikus 13) 4.337,19 €

3.  Bi aitorpen: batean banaka tributa tzen da eta 
bestean batera

Banakakoaitorpenbatetabaterakobestebataurkezdaitezke
aldi berean: bigarrena semearekin batera egingo da, urte
osoagatik; eta lehenengoa, ezkontideari dagokiona, heriotza
egunera artekoa izango da (2015/01/01etik 2015/10/31ra
arte).

Zergaduna 
eta  

adingabeko 
semea 

(baterako 
tributazioa)

Hildako 
ezkontidea 
(banakako 
tributazioa)

Lanarenetekinosoak(ikus 2.4) 37.262,75€ 33.055,67€

-GizarteSegurantza(ikus 2.5) -2.253,80€ -1.502,53€

-Hobaria(ikus 2.6) -3.000,00€ -3.000,00€

Lanaren etekin garbia 32.008,95 € 28.553,14 €
Kapitalhigiezinarenetekinosoa
(ikus 3.2) 6.010,12€

-Gastukengarriak(ikus 3.3) -1.803,04€

Kapital higiezinaren etekin 
garbia 4.207,08 €

Zerga Oinarri orokorra (ikus 9) 36.216,03 € 28.553,14 €
Murrizpenabateratributa-
tzeagatik -3.665,00€

Oinarri likidagarri orokorra 
(ikus 10.2) 32.543,95 € 28.553,14 €

Haserako Kuota osoa 8.435,88 € 7.217,38 €
Kuotatxikitzea -1.389,00€ -1.389,00€

Kuota osoa 7.046,88 € 5.828,38€ 
Kenkariaondorenahaideagatik 
(ikus 12.3.1) -292,50€ -292,50€

Kuota likidoa (ikus 12) 6.754,38 € 5.535,88 €
-Lanarenatxikipenaketahigiezi-
narenak 7.727,76€ 6.091,69€

Kuota diferen tziala (ikus 13) -973,38 € 555,81 €

1.10 Nola aurkez daiteke aitorpena? 

Zergaren aitorpena aurkezteko hiru modalitate 
daude:

1.Internetbidez.
2.Mekanizatua.
3.Autolikidazioproposamena

1.10.1 Internet bidezko modalitatea

Modalitatehonenerabiltzaileakizandaitezke:

•  Zergadunak:partikularraketaenpresariakzeinprofe-
sionalautonomoak

•  Ordezkariprofesionalak:aholkularietakudeatzaileak

Prozedura

Honahemenurtekoerrentaaitorpenainternetbidezaurkez-
tekourratsak:

1.- Datuak bete tzea:

ZERGABIDEAlaguntzaprogramaerabilibeharda.Gurewe-
bguneanbakarrikeskuradaiteke.Zergaduneketaordezkari
profesionalekprogramaberdinadute.
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Bi modutan bete daitezke aitorpenak: datuak zuzenean sartuz
edoZERGAINFORMAZIOAgurewebgunetikjaitsiz.Programa-
tikbertatikjaitsidaitezkedatufiskalak,edo,lehendabiziordena-
gailuangordeeta,horrenondoren,handikprogramarainportatu.

Noren datu fiskalak jaitsi daitezke ZERGA INFORMAZIOA
ataletik?

•  Zergadunak: norberaren datuak, edo 001 ereduare-
kin horretarako baimena eman dieten pertsonenak,
pasahitzaedosinaduraelektronikoaerabilita.

•  Ordezkariprofesionalak:001-Pedo001-RPereduare-
kin horretarako baimena eman dieten pertsonen da-
tuak,sinaduraelektronikoaerabilita.

2.- Transmiti tzea:

•  Zergadunak:kontrastedatubatsartuz(aurrekourtee-
takoerrentaaitorpenbatenkuotarenzenbatekoa),edo
pasahitzoperatiboazeinsinaduraelektronikoaerabiliz.

•  Ordezkariprofesionalak:sinaduraelektronikoaerabi-
liz.

3.-  Frogagiriak aurkeztea (zergadunak edo ordezkari 
profesionalak):

A)  Ez da frogagiririk aurkeztu behar. Horrela, aitor-
pena bidalitakoan amaituko da aurkezpena, be-
tiere baldin tza hauek guztiak bete tzen badira:

• Transmisioarenkontrastegisapasahitzoperatiboaedo
sinaduraelektronikoaerabiltzea.

• Ohikoetxebizitzaaitorpenarenurteanerositaezego-
tea,etaaitorpeneanadierazitakodatuaketaZERGAIN-
FORMAZIOAzerbitzuanjasotakoakberdinakizatea.

B)  Aurreko A) puntuko baldin tzak bete tzen ez dire-
nean frogagiriak aurkeztuko dira.

Aitorpenaaurkeztutzatjotzendabigarrentramitehau
bete denean. Horregatik, aitorpenak itzulketen or-
dainketaegitekogainditubeharrekokontrolak froga-
giriakaurkeztuondorenbakarrikegindaitezke.

Tramitehoribetetzeko:

Kontraste datua erabil tzen duten zergadunak

Gurebulegoetanedopostetxeetan:autolikidazioorria-
ren bi kopia inprimatu behar dira transmisio egin
ondoren. Bai orri horiek eta bai frogagiriak DINA4
tamainako kartazal zuri batean sartu behar dira, eta
kanpoaldeanIFZ eta izen-abizenak jarri (Zer-
gaBideanINPRIMATUaukerarekinlortzendenidenti-
fikazioetiketaerabilidaiteke).Kartazalaematenzaigu.

Pasahi tz operatiboa zein sinadura elektronikoa 
duten zergadunak

Aitorpena jasotzen duen fitxategia ongi bidali dela
egiaztatuondoren(hauxedahorretarakohelbideele-
ktronikoa) Gipuzkoataria/Ogasun eta Finan tzak/
Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kon tsulta 
bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo 
deuseztatu, edo ordainketak egin),bimodutanaur-
keztudaitezkefrogagiriak:

• Internet bidez : erabiltzaileak frogagiriak eskaneatu
behar ditu, eta eskaneatutako guztia fitxategi batean
gorde. Aurreko helbide elektronikoa erabiliz (Gi-
puzkoataria/Ogasun eta Finan tzak/Aitorpen te-
lematikoak/109 eredua/Kon tsulta bat egin, fro-
gagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo deuseztatu, 
edo ordainketak egin), aitorpenahautatubehardu
etafitxategia igoFItxEROAKERANtsI ikonoansaka-
tuta.

• Gurebulegoetanedopostetxeetan:autolikidazioorria-
renbikopiainprimatubehardirahonakohelbideele-
ktronikotikGipuzkoataria/Ogasun eta Finan tzak/
Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kon tsulta 
bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo 
deuseztatu, edo ordainketak eginataletik.Baiorri
horiek eta bai frogagiriak DINA4 tamainako kartazal
zuribateansartubehardira,etakanpoaldeanIFZeta
izen-abizenakjarri(ZergaBideanINPRIMATUaukera-
rekinlortzendenidentifikazioetiketaerabilidaiteke).
Kartazalaematenzaigu.

Ordezkari profesionalak

Aitorpena jasotzen duen fitxategia ongi bidali dela
egiaztatuondoren(hauxedahorretarakohelbideele-
ktronikoa: Gipuzkoataria/Ogasun eta Finan tzak/
Aitorpen telematikoak/109 eredua/Kon tsulta 
bat egin, frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo 
deuseztatu, edo ordainketak egin),bimodutanaur-
keztudaitezkefrogagiriak:

• Internet bidez : erabiltzaileak frogagiriak eskaneatu
behar ditu, eta eskaneatutako guztia fitxategi batean
gorde honako helbide elektronikoan. “Gipuzkoa-
taria/Ogasun eta Finan tzak/Aitorpen telema-
tikoak/109 eredua/Kon tsulta bat egin, frogagi-
riak aurkeztu, datuak aldatu edo deuseztatu, edo 
ordainketak egin” bidea eginez, dagokion errenta
aitorpena aurkitu behar du, eta fitxategi hori igo FI-
txEROAKERANtsIikonoansakatuta.

• Gurebulegoetan:autolikidazioorriarenbikopiainpri-
matu behar dira ondorengo helbide elektronikotik
Gipuzkoataria/Ogasun eta Finan tzak/Aitorpen 
telematikoak/109 eredua/Kon tsulta bat egin, 
frogagiriak aurkeztu, datuak aldatu edo deusez-
tatu, edo ordainketak eginataletik.Baiorrihoriek
eta bai frogagiriak DINA4 tamainako kartazal zuri
bateansartubehardira,etakanpoaldeanIFZetaizen-
abizenakjarri(ZergaBideanINPRIMATUaukerarekin
lortzendenidentifikazioetiketaerabilidaiteke).Karta-
zalaematenzaigu.

1.10.2 Modalitate mekanizatua

Edozein motatako errentak izan dituzten zergadunek erabil
dezaketeaitorpenmekanizatuarenmodalitatea,ondokohauek
izanezik:

• Jardueraekonomikoenetekingarbiazuzenekozenba-
tespen arruntaren bitartez kalkulatzen dutenek. Era
berean, jarduera ekonomikoen etekina kalkulatzeko
zuzeneko zenbatespen erraztua erabiltzen duten zer-
gadunekereezindutemodalitatemekanizatuaerabili
inbertsioen eta beste jardueren kenkarietara biltzen
direnean12.

• Errentenegozpenaklortzendituztenzergadunek(na-
zioarteko gardentasun fiskala, interes ekonomikoko
taldeen eta aldi baterako enpresa batasunen egozpe-
nak,etaparadisufiskaleankokatutakoinbertsiokole-
ktibokoerakundeak)13.

• Eskualdaketen ondorioz ondare irabazi edo galerak
izandituztenzergadunek,zergaldianegindakoeskual-
daketenzenbatekoa100.000eurotikgorakoadenean.

• Zergaldiarenbarruanhamarondareeskualdaketabai-
nogehiagoegindituztenzergadunek.

12 Inbertsioenetabeste jarduerabatzuenkenkariak“Kuota likidoaetakenka-
riak”deiturikokapituluanaztertzendira,12.6.1.apartatuan.

13 Ikus7.kapitulua,egotzitakoerrenteiburuzkoa.
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Autolikidazio hau hurrengo 1.13 apartatuan zerrendatzen
direnErrentaMekanizatukoBulegoetanegingoda.Horreta-
rako,zergadunakhitzorduaeskatubeharkodualdezaurretik
902100040telefonoradeituzedoInternetekohelbidehonetan
sartuz:www.gipuzkoa.eus/ogasuna/renta.

Aitortzaileakbehardirenziurtagiriaketaautolikidazioarenemai-
tzahelbideratzekokontukorrontearenzenbakiaaldeandituela
joanbehardudagokionbulegora.Ezdubesteezeininprimakirik
eramanbehar,enpresarieketaprofesionalekizanezik.Azkenho-
riek5.eranskinaedo6.eranskinaaurkeztukodute,eurenjardue-
renetekingarbiakalkulatzekoerabiltzendutenerregimenazein
denkontuanhartuz(zeinu,indizeedomodulubidezkozenbates-
penobjektiboaedozuzenekozenbatespenerraztua).

Aitorpenazergadunaezdenbestepertsonabatekaurkezten
badu, zergadunaren baimena eta beronen IFZren kopia aur-
keztukoditu.

1.10.3 Autolikidazio proposamena

OgasunekoZuzendaritzaNagusiakproposatutakoautolikida-
zioa,adostasunaematekoa,jasotzendutenzergadunekerabili
dezaketemodalitatehau.

Autolikidazio proposamenetik ateratzen den kuota diferen-
tzialaordaintzekoaedoitzultzekoaizandaiteke.

Adostasunatelefonozemanahalizangoda,proposameneanadie-
raztendentelefonoradeituz(902100040),edo,bestela,bidete-
lematikoaerabilizOgasunetaFinantzaDepartamentuarenweb
ofizialadelamedio:http://www.gipuzkoa.eus/ogasuna/renta.

Proposamenabehinberretsiondoren -zergadunarikontraste
bateskatukozaiohorretarako-,aitorpen-likidaziotzathartuko
dalegeondorioetarako.

Zergadunakezbaduadierazten,ezarritadagoenepean,propo-
samenarekinadosdagoela,jarduketaadministratiboaezdela

egin joko da, eta zergadunak Pertsona Fisikoen Errentaren
gainekoZergarenaitorpenaaurkeztubeharkodu,betiereho-
rretarabehartutabadago.

1.11 Zein da aitorpena aurkezteko epea?
Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako proposamenari ados-
tasunaematekoepea2016koapirilaren11tikekainaren25era
bitartekoada,biakbarne.

Gainerakoaitorpenmodalitateetarako,aitorpenakaurkezteko
epea2016ko apirilaren 18tik hasi eta ekainaren 25ean 
amaituko da,biakbarne.

1.12  Nola egiten da aitorpenen emai tza 
ordaindu eta i tzul tzeko?

Bankutikhelbideratutaordainduedoitzulikodaaitorpenaren
emaitza.

Oro har, emaitza ordaintzekoa denean, zergadunak hautatu
dezakedenabateraordaintzea(2016koekainaren30ean)edo
bi zatitan ordaintzea, baita ordainketa geroratu edo zatika-
tzeaere,halanahibadu.Bizatitanordaintzeaaukeratuzgero,
hauekdiraepeak:

• 2016koekainaren30eraarte,zergazorraren%60.

• 2016koazaroaren10eraarte,gainerako%40a.

1.13 Non aurkeztu behar da aitorpena?
Aitorpen mekanizatua aukeratzen bada, aitorpena dagokion
bulegoanaurkeztukoda.Hurrengotauletanbulegobakoitzak
zeinherrihartzendituenkontsultadaiteke(1.taula),baieta
herribakoitzarizeinbulegodagokionikusiere(2.taula).Uda-
lerriazergadunabizidenherriaizangoda.

Aitorpen mekanizatua: 1. taula 
Bulego eta udalerrien zerrenda alfabetikoa

Bulegoa Udalerria Helbidea Zergadunaren herria

1 Azpeitia JulianElorzaetorb.,3 Aizarnazabal,Azkoitia,Azpeitia,Beizama,Bidania-Goiatz,Errezil,Zestoa,
Zumaia.

2 Beasain Urbialdekalea,1
Altzaga,Arama,Ataun,Beasain,Ezkio-Itsaso,Gabiria,Gainza,Idiazabal,
Itsasondo,Lazkao,Legazpi,Mutiloa,Olaberria,Ordizia,Ormaiztegi,Segura,
Urretxu,Zaldibia,Zegama,Zerain,Zumarraga.

3 Bergara TokiEderplaza5,behea Antzuola,Aretxabaleta,Arrasate-Mondragón,Bergara,Elgeta,Eskoriatza,
Leintz-Gatzaga,Oñati.

4 Eibar Arraguetakalea,2 Deba,Eibar,Elgoibar,Mendaro,Mutriku,Soraluze.

5 Hernani LatxunbeBerrikalea,8-9 Andoain,Astigarraga,Hernani,Lasarte-Oria,Urnieta.

6 Irun
FrantziskoGaintzakalea1,
atzealdea(Iparraldehiribidetik
sartuta)

Hondarribia,Irun.

7 Errenteria SantaKlaraplaza,2 Lezo,Oiartzun,Pasaia,Errenteria.

8 Tolosa SanFrantziskokalea,45

Abaltzisketa,Aduna,Albiztur,Alegia,Alkiza,Altzo,Amezketa,Anoeta,Asteasu,
Baliarrain,Belauntza,Berastegi,Berrobi,Elduain,Gaztelu,Hernialde,Ibarra,
Ikaztegieta,Irura,Larraul,Leaburu,Legorreta,Lizartza,Orendain,Orexa,
Tolosa,Villabona,Zizurkil.

9 Donostia AntsoJakitunahiribidea,9 Aia,Getaria,Orio,Usurbil,Zarautz,etaDonostiakoAmaraBerriaetaAmara
Zaharraauzoak.

10 Donostia SekundinoEsnaolakalea,10-12 Donostia:Altza,Egia,Gros,Intxaurrondo,Bidebieta,Mirakontxa,Erdia,Alde
Zaharra,Loiola,Martutene,etaDonostiakogainerakoa.

11 Donostia Errotaburupasealekua,2 Donostia:Igeldo,Ibaeta,Añorga,AntiguaetaAiete.
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Aitorpen mekanizatua: 2. taula 
Udalerrien zerrenda alfabetikoa eta bakoi tzari dagokion bulegoa.

Abaltzisketa 8 Donostia:Aiete 11 Lazkao 2

Aduna 8 Donostia:Bidebieta 10 Leaburu 8

Aia 9 Donostia:Erdialdea 10 Legazpi 2

Aizarnazabal 1 Donostia:Egia 10 Legorreta 8

Albiztur 8 Donostia:Gros 10 Leintz-Gatzaga 3

Alegia 8 Donostia:Ibaeta 11 Lezo 7

Alkiza 8 Donostia:Igeldo 11 Lizartza 8

Altzaga 2 Donostia:Intxaurrondo 11 Mendaro 4

Altzo 8 Donostia:Loiola 10 Mutiloa 2

Amezketa 8 Donostia:Martutene 10 Mutriku 4

Andoain 5 Donostia:Mirakontxa 10 Oiartzun 7

Anoeta 8 Donostia:AldeZaharra 10 Olaberria 2

Antzuola 3 Donostia:Gainerakoa 10 Oñati 3

Arama 2 Eibar 4 Ordizia 2

Aretxabaleta 3 Elduain 8 Orendain 8

Arrasate-Mondragón 3 Elgeta 3 Orexa 8

Asteasu 8 Elgoibar 4 Orio 9

Astigarraga 5 Errezil 1 Ormaiztegi 2

Ataun 2 Eskoriatza 3 Pasaia 7

Azkoitia 1 Ezkio-Itsaso 2 Errenteria 7

Azpeitia 1 Gabiria 2 Segura 2

Baliarrain 8 Gainza 2 Soraluze 4

Beasain 2 Gaztelu 8 Tolosa 8

Beizama 1 Getaria 9 Urnieta 5

Belauntza 8 Hernani 5 Urretxu 2

Berastegi 8 Hernialde 8 Usurbil 9

Bergara 3 Hondarribia 6 Villabona 8

Berrobi 8 Ibarra 8 Zaldibia 2

Bidania-Goiatz 1 Idiazabal 2 Zarautz 9

Deba 4 Ikaztegieta 8 Zegama 2

Donostia:Altza 10 Irun 6 Zerain 2

Donostia:AmaraBerria 9 Irura 8 Zestoa 1

Donostia:AmaraZaharra 9 Itsasondo 2 Zizurkil 8

Donostia:Antigua 11 Larraul 8 Zumaia 1

Donostia:Añorga 11 Lasarte-Oria 5 Zumarraga 2
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1.14  Zergaren zati bate erlijio katolikora 
edo/eta xede sozialetara ematea

Dagokionlaukian“X”batjarriz,zergadunekadierazdezakete
zertarakonahidutenerabilikuotaosoaren%0,7:

a) ElizaKatolikoarilaguntzeko.

b) Interessozialekoerakundeetarako.

1.15  Hautazko likidazioa (lanaren eteki-
nak)

1.15.1 Nork duen aukera

Zergadunakjasodituenlanetekingordinak12.000,00eurotik
gorakoaketa20.000,00eurotikbeherakoakdirenean,etaaitor-
penaaurkezterabehartutabadagolanetekinakjasodituelako
(ordaintzailebatbainogehiago,lankontratubatbainogehia-
go,ezkontidearenpentsiokonpentsagarriak,etab.)14bimodu-
taraordaindezakezerga:

1) PFEZrenxedapenorokorreijarraiki.

2) lanarenetekingordinakbakarrikkontuanhartuz,eta
horretarako, hautazko likidazioaren orria bete be-
harkodu.

1.15.2 Nork ez duen aukerarik

Besteak beste, honako zergadun hauek ezin dira aurreko
apartatuanaipatudenaukerazbaliatu:

•  20.000,00 eurotik gorako lan etekin gordinak jaso
dituztenak.

• Kapitalaren etekinengatik eta ondare irabaziengatik
(salbetsitakoakbarnebikasuotan)1.600,00eurogor-
dinbainogehiagolortudituztenak.

• Jardueraekonomikoenetekinaklortudituztenak.

• Salbuespen, hobari, murrizketa, kenkari edo bes-
te edozein zerga onuraz gozatzeko ezarrita dauden
baldintza, epeedo zirkunstantzietakobatbetetzenez
dutenak,baldinetahorrekberekinbadakarZergaAd-
ministrazioarizirkunstantziahorrenberriemateaedo
erregularizazioedodirusarrerarenbateginbehariza-
tea.

1.15.3 Prozedura

Lehendabizi kuota osoa kalkulatu behar da, eta horretarako
atxikipen portzentajea aplikatuko zaio lan etekinen baturari.
Ondoren,kuotahorretatikkendukodiralanetekineiegindako
atxikipenaketakonturakosarrerak.

Aplikatu behar den atxikipen portzentajea jarraian agertzen
dentaulaorokorretikaterakoda:

• “Urteko etekintzat” diruz eta gauzen bidez jasotako
ordainsarien batura hartuko da (pentsio planei eta
BGAEeiegindakoegozpenaksartugabe).

• “Ondorengo ahaideen kopurutzat”, kenkari honeta-
rakoeskubideaematendutenenkopuruahartukoda.
Pentsioak eta hartzeko pasiboak jasotzen dituztenek
ondorengoahaidebatidagokionzutabeahartukodute
kontuan taulako atxikipen portzentajea kalkulatzeko,
beti ere kenkarirako eskubidea ematen dieten ondo-
rengoahaideakbiedogehiagoezbadira.

14 Ikuskapituluhonetako1.2apartatuannordagoenaitortzerabehartuta.

Zergaduna aktiboan dagoen langile desgaitua bada eta, eta
lanaren hobaria gehitzeko eskubidea badu15, lehen-lehenik
atxikipenen taula orokorra aplikatuko du. Horrela lortutako
atxikipenportzentajearibehardirenpuntuakkendukozaizkio,
taulaorokorrarenondorenageridendesgaituen taulabehin
aplikatuta.

Atxikipen portzentajea lortutakoan, lan etekin gordinen ba-
turari aplikatu behar zaio. Horrek kuota osoa emango du.
Kuotahorriatxikipenaketakonturakosarrerakkenduzkuota
diferentzialalortzenda.

Tributatzeko prozedura hau erabiliz gero, ez da inoiz
itzulketarikegingo.

TAULA OROKORRA

URTEKO ETEKINA ONDORENGO AHAIDEEN KOPURUA

Euroak 
beheko 
muga

Euroak 
goiko 
muga

0 1 2 3 4 5 ³6

0,01 11.690,00 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0

11.690,01 12.160,00 %1 %0 %0 %0 %0 %0 %0

12.160,01 12.670,00 %2 %0 %0 %0 %0 %0 %0

12.670,01 13.220,00 %3 %1 %0 %0 %0 %0 %0

13.220,01 13.820,00 %4 %2 %0 %0 %0 %0 %0

13.820,01 14.480,00 %5 %3 %0 %0 %0 %0 %0

14.480,01 15.210,00 %6 %4 %2 %0 %0 %0 %0

15.210,01 16.010,00 %7 %5 %3 %0 %0 %0 %0

16.010,01 17.210,00 %8 %6 %4 %0 %0 %0 %0

17.210,01 18.620,00 %9 %7 %5 %2 %0 %0 %0

18.620,01 19.960,00 %10 %9 %7 %4 %0 %0 %0

19.960,01 21.470,00 %11 %10 %8 %5 %1 %0 %0

DESGAITUEN TAULA

(Taula orokorraren gaineko murrizpena)

URTEKO ETEKINA GEHITUTAKO HOBARIA

Euroak  
beheko muga

Euroak 
goiko muga M1 M2 

0,01 22.960,00 9 12

Adibidea
Demagunezkongabedagoenetaseme-alabarikezduenzerga-
dunbatekbilanetekinizandituela,biakere,bikontratutatik
etorriak. Aitorpenari begira, honako datu fiskal hauek baka-
rrikdiragarrantzizkoak:

1.kontratua 2.kontratua

Etekinosoa 10.392,00€ 8.714,17€

GizarteSegurantza 250,36€ 200,40€

Jansandakoatxikipena 103,92€ 0,00€

15 Ikuslanarenhobarieiburuzko2.6apartatua.
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Zergaordaintzean,biaukeraizangodituzergadunak:

1. aukera: modu orokorrean tributa tzea 

Laburki,honelalikidatukolitzatekeZerga:

Lanarenetekinosoa
(10.392,00€+8.714,17€) 19.106,17€

GizarteSegurantzarengastua -450,76€

Diferentzia 18.655,41€

Lanarenhobaria -3.000,00€

Lanarenetekingarbia 15.655,41€

Oinarrilikidagarriorokorra 15.655,41€

Kuotaosoa 3.606,01€

Kuotatxikitzea -1.389,00€

Atxikipenak(103,92€) -103,92€

Kuotadiferentziala 2.113,09€

2. aukera:  hautazko tributazioa

Zergahonelalikidatukolitzateke:

Etekinosoenbatura 19.106,17€

Atxikipenportzentajea %10

Kuota 1.910,62€

Atxikipenenbatura -103,92€

Kuotadiferentziala 1.806,70€

Zergadunakbigarrenaaukeratukoduzergagutxiagoordain-
tzeadakarkiolako.
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Lanaren etekinak
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2.1  Zer dira lanaren etekinak?
Lanarenetekintzathartzendirabesteenkonturaegindakolan
pertsonaletikedozergadunarenharremanlaboraledoestatu-
tariotikzuzeneanedozeharkaeratortzendirenkontrapresta-
zio eta onura guztiak, diruzkoak nahiz gauzazkoak izan, eta
beren izenaedo izaeraedozeindelaere,baldineta jarduera
ekonomikoenetekinakezbadira.

Garbiagoazaltzeko,zehaztudezagundefiniziohori:

•  Kontraprestazio edo ordainsariakbieratakoakizan
daitezke:

– Diruzkoak(kopuruakdirutanjasotzendirenean).

– Gauzazkoak (adibidez: ibilgailu edo etxebizitza bat
erabiltzea,merkatuko interes tasatikbeherakomaile-
guaklortzea,...)

• Jarduerabatenerrentak bi modutara lor daitezke:

– Zuzenean(adibidez:soldatak,lansariak,etab.)

– Zeharka(adibidez:erretiroedoalarguntsapentsioak,
etab.)

• Batik bat jarduera motaren arabera definitzen dira
errentak,GizarteSegurantzarekikoafiliazioerregime-
naedozeindelaere.

– Besteen konturaegindakojardueretatikdatozenean,
lanetekintzathartzendira.Horiekinnolajokatukapi-
tulu honetan azalduko dugu. Besteen konturako ha-
rremanalaboralaizandaiteke(lankontratupekolangi-
leak)edo,bestela,estatutarioa(funtzionarioak,etab.).

– Aldiz,errentaknorberaren konturaegindakojardue-
retatik datozenean, jarduera ekonomikoen etekinak
izango dira. Kontzeptu hau 5. kapituluan aztertuko
dugu.

Definizioaazalduetagero,azterdezagunjarraianzeintzukdi-
renlanetekinak.

2.1.1  Zein prestazio sar tzen dira lan etekinen 
barruan? 

a) Soldataketa lansariak,horiek jasotzekomaiztasuna
edozeindelaere:egunean,astean,hilean,urtean...

b) Langabezia prestazioak eta jarduera uzteagatik 
langile autonomoei emandakoak. 

c) Errepresentazio gastuengatikjasotzendirenordain-
sariak, hau da, langileek libreki erabiltzeko jasotzen
dituztenakgastuhoriekegindirelajustifikatuedoez.

d) Bidai gastuetarako dietak eta ordainketak.Dena
den, lokomozio gastuak eta ostalaritza establezimen-
duetan egiten diren mantenu eta egonaldi gastuak
hortikkanpogeratzendiraerregelamenduzezarritako
mugenbarruandaudenean16.

e) Zergahonetan salbue tsita ez dauden sari eta kalte-
ordainak17,zergadunakharremanlaboraledoestatu-
tarioen ondorioz lortu dituenean: erretiro edo jaiotze
sariak,lantokia,ordutegia,etab.aldatzeagatikjasotako
kalte-ordainak,etab.

f) Kargu publikoa dela etaordaintzendirenkopuruak,
jasotzaileakhauekdirenean:

• EuropakoParlamentukodiputatuak.

16 Ikuskapituluhonenbarruanageriden2.2apartatua,joan-etorrikodietaketa
bidaigastuakazaltzendituena.

17 Ikus1.kapituluarenbarruan, “Sarrera” izenekoan,ageriden1.7apartatua.
Aitortubeharezdirenerrentakazaltzendirabertan.

• GorteNagusietakodiputatuetasenatariak.

• Eusko Legebiltzarreko kideak edo beste autonomia
erkidegoetakolegebiltzarkideak.

• BatzarNagusietakokideak.

• Udalzinegotziak.

• Foru aldundietako edo beste entitate lokaletako ki-
deak.

Lanetekinakdira,baitaere,herriadministrazioekgoianaipa-
tutakopertsoneiordaindutakolansari,kalte-ordain,prestazio
ekonomikoetapentsioak,etagoi-kargueinahizbehin-behine-
kolangileeikargugabetzeagatikordaindutakoak.

ERNE:bidaietajoan-etorrikogastuetarakoematendenzatia
kopuruhorietatikkanpoutzibeharda.

g) Fun tzionario espainiarrek nazioarteko organis-
moetan jaso tzen dituztenordainsariak,nazioarteko
hitzarmen eta tratatuetan aurreikusitakoa eragotzi
gabe.

h) Legezonartutadaudenkonfesio erlijiosoetako mi-
nistro edo apaizek lortutako kopuruak. Honako
hauek daude legez onartuta: Eliza Katolikoa, Espai-
niakoentitateerlijiosoebanjelikoenfederazioa,Espai-
niako komunitate israeldarren federazioa eta Espai-
niakoKomisioIslamiarra.

i) Administrazio kon tseiluetako edo horren ordezko
batzordeetakoadministra tzaile eta kideeketabeste
ordezkaritza organoetako kideek jasotako ordainsa-
riak.

j) Sozietateen sor tzaile edo susta tzaileekberenzerbi-
tzupertsonalenordainetanberetzatgordetzendituzten
eskubideekonomikobereziak.

Eskubide ekonomiko berezi horiek entitateak izan
dituen irabazien portzentaje bat badira, balorazioa
kapitalsozialarenbaliobaliokidearen%35ekoa izango
dagutxienez,betierekapitalsozialhorrekirabazietan
ahalbidetzenduenpartaidetzaaipatueskubideeiaitor-
tzenzaienberberabada.

k) Bekak,harremanlaboraledoestatutariobatenondo-
riozlortzendirenean.

l) Jarduera humanitarioetan edo asistentzia soziale-
koetanlaguntzendutenekjasotakoordainsariak.

m) Ezkontidearengandik edo izatezko bikote lagunaren-
gandikjasotakopen tsio konpen tsagarriak,izatezko
bikoteabetieremaiatzaren7ko2/2003Legearenara-
beraeratubada,etaurtekomantenurakoordainketak.

n) Izaera bereziko lan harremanetatik erator tzen 
diren ordainsariak. Horrelakoak jasotzen dituzte,
esate baterako, goi zuzendaritzakoek, kirolari profe-
sionalek,ikuskizunpublikoetanaritzendirenartistek,
merkataritzakoordezkariek,zentroberezietanlanegi-
ten duten minusbaliatuek, portuetako zamaketariek,
seguritateko langileek, etxeko langileek, presoek,
etab.Legezizaerabereziaaitortuaduenbesteedozein
lanetatikjasotakoakerehemensartzendira.

o) Lanetekintzathartukodira,baitaere,babes soziale-
ko beste sistema publiko zein pribatuetatik jaso-
tzendirenhurrengoprestazio eta pen tsioak:

1. Gizarte Seguran tzaren eta Klase Pasiboen erre-
gimen publikoetatik jasotako pentsio eta hartzeko
pasiboak, eta ezintasun, jubilazio, istripu, gaixotasun,
alarguntsa, zurztasun edo antzekoengatik erakunde
publikoekematendituztengainerako prestazioak.
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ERNE: jarduera ekonomikoetan ari direnek prestazio edo
kopuruak jasotzen badituzte Gizarte Segurantzaren Lege
OrokorrarenTestuBateratuak,ekainaren20ko1/1994Erre-
geDekretuLegegilearenbidezonartuak,ezartzendituenkon-
tzeptuengatik,etahauekaldibaterakoezintasunabadakarte,
prestazioetakopuruhoriekezdira lanetekinak izango, jar-
dueraekonomikoenetekinakbaizik.

Adibidea
Demaguniturginazarelaetalanhorizurekonturaegitenduzu-
la.Jarduerahorregatik13.823,28eurokosarrerakizandituzu
2015ekoekitaldian.Gainera,hilabetebatzukgaixopasadituzu
etadenborahorretanezinizanduzulanikegin.Aldibaterako
ezintasunagatik 3.005,06 euro jaso dituzu Gizarte Seguran-
tzatik. Bestalde, urte horretan jubilatzea erabaki duzunez,
GizarteSegurantzak2.404,05eurokoerretirosariaemandizu.

Zuresarrerakhonakohauekizangodira:

Jarduera ekonomikoaren etekinak
Sarrerak 13.823,28€

Aldibaterakoezintasuna 3.005,06€

Sarreraosoak,guztira(13.823,28€+3.005,06€) 16.828,34€

Lanaren etekinak

2.404,05€

2.404,05€

Erretirosaria

Sarreraosoak,guztira

2. Fun tzionarioen derrigorrezko mutualitate oroko-
rretatik, umezur tzen eskoletatiketaantzekobeste
erakundeetatikonuradungisa jasotzendirenpresta-
zioak.

3. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entita-
teetakobazkideosoeketahaienonuradunekjasotako
prestazioak. Honakohaueksartzendira:

– Borondatezko edo derrigorrezko bajagatik nahiz
BGAEadeseginedolikidatzeagatikjasotakozenba-
tekoak,salbueta,bihilabetekoepeaigarobainole-
hen,kasuhorietanjasotakokopuruakbesteBGAE
bateanosoriksartzendirenean.

– Gaixotasun larriagatik eta iraupen luzeko langa-
beziagatikjasotzendirenak.

4. Pen tsio planenonuradunekjasotakoprestazioaketa
Europako Parlamentuak eta bertako Kon tseiluak 
2003ko ekainaren 3an enpleguko pen tsio fon-
doen jarduerei eta ikuskapenari buruz emandako 
2003/41/EB Arteztarauan araututako pen tsio 
planetatik jasotakoak. Barruan sartzen dira gaixo-
tasun larriaren kasuan edo iraupen luzeko langabezi
egoeretanmoduaurreratuanerabilitakokopuruak.

5. Gizarte aurreikuspeneko mutualitateekin hi-
tzartutako aseguru kontratuen onuradunek jasotako
prestazioak, baldin eta jarduera ekonomikoen etekin
garbiakalkulatzekogaraian,egindakoekarpenakzati
batean gutxienez gastu kengarritzat hartu ahal izan
badiraedozergahonenzergaoinarrianmurriztuahal
izanbadira.Prestaziohoriekhauekizandaitezke:erre-
tiro,elbarritasun,alarguntsaetazurztasunagatikjaso-
tako prestazioak, eta iraupen luzeko langabeziagatik
nahizgaixotasunlarriagatikjasotakoak.

Kontratuhorietatikeratortzendirenerretiroedoelba-
rritasunprestazioakzergaoinarrian integratukodira,
baldin eta  jasotako zenbatekoak handiagoak badira

Zergaren foru arauan aurreikusitako baldintzak ez
betetzeagatik zergaren zerga oinarrian murriztu edo
gutxituezinizandirenekarpenakbaino18.

Mutualisteneskubidekontsolidatuakpentsioplaneta
fondoeiburuzkoLegearenTestuBateratuak8.8artiku-
luanpentsioplanetarakoaurreikustendituenkasuetan
bainoezinizangodiraerabili19.

Kirolari profesionalen eta goi mailakoen kasuan, 
jaso tzen dituzten prestazioek, eta azaroaren 28ko 
35/2006 Legeak20, Per tsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zerga arautu eta Sozietateen, 
Ez-egoiliarren eta Ondarearen gaineko Zergen 
legeak zati batean alda tzen dituenak, hamaika-
garren xedapen gehigarriaren lehen apartatuko 
4. zenbakian aipa tzen dituen kasuetan eskubide 
kon tsolidatuak har tzeak lanaren etekin gisa tri-
butatuko dute oso-osik. Eskubide kon tsolidatuak 
erabil tzen badira azaroaren 28ko 35/2006 Le-
geak, Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zerga arautu eta Sozietateen, Ez-egoiliarren eta 
Ondarearen gaineko Zergen legeak zati batean 
alda tzen dituenak, hamaikagarren xedapen gehi-
garriaren lehen apartatuko 4. zenbakian aipatu-
takoak ez diren kasuetan, zergaduna behartuta 
egongo da behar ez bezala egindako murrizketak 
zerga oinarri orokorrean berrezar tzera. Horreta-
rako, autolikidazio osagarriak egin beharko ditu, 
berandu tza interesak ere sartuta. Ekarpenen 
zenbatekoa gaindituta jaso tzen diren kopuruek, 
susta tzaileak ego tzitako kontribuzioak barne, lan 
etekin gisa tributatuko dute horiek jaso tzen diren 
zergaldian.  

6. Enpresen gizarte aurreikuspeneko planenonura-
dunekjasotakoprestazioak.

7. Lanarenetekintzathartzendira,halaber,aseguru ko-
lektiboko kontratuen onuradunek–enpresengizarte
aurreikuspeneko planekin zerr ikusirik izan gabe–
erretiroagatik edo ezintasunagatik jasotzen dituzten
prestazioak, betiere enpresek pentsio gaietan hartu-
takokonpromisoenondoriozizenpetutakokontratuak
badira,  Pentsio Plan eta Fondoei buruzko Legearen
TestuBateratuak21 lehenxedapengehigarrianetabe-
rau garatzen duen araudian jasotakoari jarraikiz, eta
prestaziohorienzenbatekoakfiskalkiegotzitakokon-
tribuzioaketalangileekzuzeneanegindakoekarpenak
bainohandiagoakbadira.

Bizitza aseguruen kontratuetatik datozen prestazioak
kapitalmoduanjasotzendirenean,etakontratuhoriek
aldizkako nahiz aparteko primak dituztenean, lortu
denetekinosotikprimabakoitzarizeinzatidagokion
kalkulatzekoetekinosohorizatidurahonetatikatera-
tzendenponderaziokoefizientearekinbiderkatukoda:

Zenbakitzaile gisa, dagokion prima ordaindu zenetik
prestazioakobratuarteigarotakourtekopuruaordain-
dutako primarekin biderkatuz ateratzen den emaitza
jarrikoda.

18 BaldintzahoriekErrentaZergariburuzkoForuArauanjasotadaude

19 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.

20 MutualisteneskubidekontsolidatuakPentsioPlanetaFondoeiburuzkoLe-
gearen Testu Bateratuak 8.8 artikuluan aipatzen dituen kasuetan bakarrik
gauzatu daitezke, edo bestela, behinurtebete igaro ondoren kirolari profe-
sionalenlanjardunaamaituedogoimailakokirolarienizaeragaltzendenetik
aurrera.

21 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.



Gipuzkoako Foru Aldundia 41

Lanaren etekinak

Izendatzaile gisa, dagokion prima ordaindu zenetik
prestazioakobratuarteigarotakourtekopuruaordain-
dutako prima bakoitzarekin biderkatzetik ateratzen
direnbiderkadurenbatura(S)jarrikoda.

 Primaxordainketaurtekopurua
EtekinosoaX -------------------------------------------------------------------------

S(primaxordainketaurtekopurua)

8. Aurreikuspen plan aseguratuetako partaideek eta
haienonuradunekjasotakoprestazioak,gaixotasunla-
rriarenkasuanedoiraupenluzekolangabeziegoeretan
moduaurreratuanerabilitakokopuruakbarne.

9. Mendekotasun aseguruen onuradunek jasotako
prestazioak,autonomiapertsonalasustatzekoetabes-
terenbeharradutenpertsonakzaintzekoLegeanxeda-
tutakoarenarabera.

Zergadunak osorik edo zati batean erabiltzen baditu gizarte
aurreikuspeneko sistemetatik eratorritako eskubide kon-
tsolidatuak eta eskubide ekonomikoak pentsio plan edo fon-
doenaraudian jasotaezdaudenkasuetan,borondatezkoedo
nahitaezkobajakasuetanedoentitatearendesegiteedolikida-
ziokasuetan,behartutaegongodabeharezbezalaegindako
murrizketakzergaoinarriorokorreanberrezartzerabidezko
direnautolikidazioosagarriakeginezetaberandutzainteresak
sartuz.Eraberean,ekarpenenzenbatekoagaindituta jasodi-
ren kopuruek, sustatzaileak egotzitako kontribuzioak barne,
lanetekingisatributatukodutehoriekjasotzendirenzergal-
dian.

2.2  Joan-etorriko dietak eta bidai gastuak 
lan etekinak al dira?

2.2.1 Arau orokorrak

Bidaigastuetarakodietaketadiruordainketaklanetekintzat
hartzen dira. Aldiz, lokomozio gastuak eta ostalaritza esta-
blezimenduetakomantenuetaegonaldikoakezdirahalakotzat
hartzenjarraianadieraztendirenbaldintzakbetetzendituzte-
nean.

2.2.1.1 Garraio gastuetarako diru ordainketak.

Enpresakedoenpleguemaileakematendituendirukopuruak
enplegatu edo langileak lantegi, tailer, bulego edo lantokitik
kanpolanegiteagatikdituengarraiogastuakkonpentsatzeko
direnean,zergapetugabegeratukodirahonakobaldintzaeta
zenbatekohauetan:

a) Enplegatu edo langileak garraiobide publikoak 
erabil tzen dituenean,fakturaedoantzekoagiribidez
frogatzendengastuarenzenbatekoa.

b) Enplegatuedolangileakgarraiobide propioa erabil-
tzen duenean, eta joan-etorria benetan egin dela
frogatzendenean,honakohauekezdiraaitortubehar:

• Frogatzendirenbidesarietaaparkamendugastuak.

• Egindako kilometro bakoitza 0,29 eurorekin biderka-
tuzateratzendenemaitza.

Adierazitakokopuruengainetikjasotzendensoberakinabere
osoanzergapetzendaetalanetekintzathartzenda.

2.2.1.2  Mantenu eta ostatu gastuetarako diru 
ordainketak. 

Enpresakedoenpleguemaileakematendituendirukopuruak
jatetxe, hotel eta gainerako ostalaritza establezimenduetan
egitendirenmantenuetaegonaldigastuarruntakkonpentsa-

tzeko direnean zergapetu gabe egongo dira baldintza hauek
betetzendituztenean:

a) Gastuhoriekjasotzaileaklaneginohiduenetabiziden
udalerritikkanposortubehardira.

b) Desplazamenduaetabesteudalerribateanematenden
denborabederatzihilabetekoaizangodagehienezmodu
jarraituanegitendenean.Kanpoanegitendirenaldibate-
rakoegonaldiekezduteepealdihorietetenoporrengatik,
gaixotasunagatikedodestinozaldatzerabehartzenezdu-
tenzirkunstantziengatikgertatzenbadira.

c) Ordaintzaileakbidaianoiz,noraetazergatikeginden
frogatubehardu.

d) Egunean jasotzen diren kopuruak hurrengo taulan
adierazten direnak baino handiagoak badira, ez dira
mantenuetaostatukogastuarruntzathartzeneta,be-
raz, mugak gainditzen dituen zatia lan etekin bezala
aitortukoda.

Ostatu eta mantenuagatik zergape tzen ez diren  
gehienezko kopuruak

Ostatugastuak Frogatzendenkopurua

Mantenugastuak Estatuan Atzerrian

-Gauapasatuz 53,34€ 91,35€

-Gauapasatugabe 26,67€ 48,08€

-Hegazkinetakolangileakgaua
pasatugabe 36,06€ 66,11€

Hau guztia aplikagarria izango zaie, orobat, lan zentro mu-
gikoredoibiltariakdituztenenpresetanlanegitekokontrata-
tzendirenlangileei,betieredesplazamendualangileabiziohi
denudalerriaezdenbestebateraegitenbada.

Merkan tziak errepidez garraia tzeko ibilgailuak gida tzen 
dituztenen kasuan,ostatu gastuakezdirafrogatubeharko
betiere horien eguneko zenbatekoa 15,00 eurotik go-
rakoaezbada,lurraldeespainiarreanbidaiatuta,edo25,00 
eurotik gorakoa,atzerriraegindakobidaiaizanezgero.

Adibidea
DemagunTolosandagoenenpresabateanegitenduzulalana
bestebatenkontura.2015ekourriaren15eanValentziarajoan
zinenlanbidaiabatzela-eta.Bidaiaetaostatugastuakfrogatu
etagero,honakozenbatekoakjasodituzuenpresatik:

Hegazkinezegindakobidaia 240,40€

Hotelekogastuak:3gau 901,52€

2egunekomantenugastuak 120,20€

Guztira 1.262,12 €

Honakozenbatekoakgelditukodirazergapetugabe:

Hegazkinezegindakobidaia 240,40€

Hotelekogastuak:3gau 901,52€

Mantenugastuak:2egunx53,34€ 106,68€

Guztira 1.248,60 €

Bidaiagatikjasoduzunkopuruaezdalansarreratzathartzen,
bidaiagarraiopublikobateanegindelakoetabehardeneran
frogatudelako.Ostatukogastuengatikjasotakozenbatekoare-
kineregauzaberagertatzenda,gastuhorienzenbatekoabe-
harbezalafrogatudelakohotelakluzatutakofakturarenbidez.

Mantenugastuakdirela-eta jasotakokopurutik106,68euroko
zenbatekoaezda lan sarreratzathartzen. Kalkuluhori egun
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kopurua(bi)53,34rekinbiderkatuzeginda(haubaitaeguneko
mugafrogagiririkaurkeztubeharezdenean,gauajasotzaileak
laneginohiduenetabizidenudalerritikkanpopasatzende-
nean,etabidaialurraldeespainiarrarenbarruanegitendenean).

Jasotakozenbatekoa 1.262,12€

Zergapetugabekozenbatekoa 1.248,60€

Diferen tzia 13,52 €

Jasotakozenbatekoarenetazergapetugabekozenbatekoaren
artekodiferen tzia,hauda,13,52euro,lanetekintzathartzen
da,etazergaordaindubeharkodaharengatik.Ordaintzaileak
bidaianoiz,noraetazergatikegindenfrogatubeharkodu.

2.2.1.3.  Zer egiten da langileak a tzerrian 
destinaturik daudenean?

•  Espainiako fun tzionario publikoak a tzerrian 
destinaturik daudenean: indarrean dagoen legeria
aplikatuta eta maiatzaren 24ko 462/2002 Errege De-
kretuak25.artikuluaren1eta2apartatuetanjasotako
kalte-ordainaren ondorioz, Espainian destinaturik ba-
leude lortuko lituzketen ordainsari guztien gainean
jasotakodiferentziaezdazergapetuko.

•  Herri Administrazioko langileak a tzerrian desti-
naturik daudenean:Espainiandestinaturikbaleude
soldata, hirurteko, osagarri edo pizgarriengatik lor-
tuko lituzketen ordainsari guztien gainean jasotako
diferentziageratzendazergapetugabe.Ondoriohorie-
tarako,lansarienarloaneskuduenorganoakerabakiko
du nola berdindu daitezkeen langile horien soldatak
Espainiandestinaturikbaleude.

•  Beste herri administrazioetako fun tzionario eta 
langileak (Euskal Herriko Administrazio Publikoak
atzerrikodelegazioetandituenakbarne): jasotzendu-
tendiferentziaezdazergapetzenbaldinetaberezenba-
tekoa urtarrilaren 13ko 6/1995 Errege Dekretuak,
atzerrian destinaturik dauden funtzionarioen soldata
erregimena arautzekoak, 4., 5. eta 6. artikuluetan ai-
patutakohelburuetarakoerabiltzenbadaedo,bestela,
soldataberdinketakgainditzenezbaditu.

•  Enpresetako enplegatuak a tzerrian destinatu-
rik daudenean: soldata, egunsari, antzinatasun edo
aparteko ordainsariengatik, irabazietatik datorrena
barne, familia laguntzagatik, edo beste edozein kon-
tzepturengatik, hala nola, kargu, enplegu, kategoria
edolanbideagatik,Espainiandestinaturikbaleudelor-
tukolituzketenordainsariengaineanjasotakodiferen-
tziazergapetugabegeratukoda.

Lauapartatuhauetanezindaaplikatuatzerrianegindakolane-
tatikdatozenetekineiaplikatzenzaiensalbuespena22.

2.2.2 Arau bereziak

Araubereziakaplikatzendirahonakokasuotan:

• Zergadunekmenpekolanharremanbereziakdituzte-
nean.

• Lantokizaldatzendirenean.

• Hauteskundemahaietakokideakdirenean.

22 Ikus1.kapituluarenbarruan, “Sarrera” izenekoan,ageriden1.7apartatua.
Aitortubeharezdirenerrentakazaltzendirabertan.

2.2.2.1  Menpeko lan harreman bereziak dituzten 
zergadunak

Enpresakezbadizkiolangileari itzultzenlokomozioetaman-
tenuagatikizandakogastuak,langileakhurrengozenbatekoak
gutxituditzakebere sarreretatiketekingarbiakalkulatzeko,
bidaiabenetanegindelafrogatzenbadubetiere:

a) Garraiogastuengatik:

•  Garraiobide publikoa erabil tzen duenean:faktura
edoantzekoagiribidezfrogatzendengastuarenzenba-
tekoa.

•  Bestelako kasuetan:0,29eurokilometrobakoitzeko,
gehi frogatzen diren bidesari eta aparkamendu gas-
tuak.

b) Mantenugastuengatik:

•  Lurralde espainiarrarenbarruan:26,67euroegune-
ko.

•  A tzerrian:48,08euroeguneko.

c) Ostatu gastuengatik: hauek gutxitu ahal izan daite-
zen,ezinbestekoadaenpresakaurretikitzultzea.Arau
orokorrenaraberajokatukoda23.

Adibidea
Demagun ekainaren 1ean Gipuzkoako enpresa batek
merkataritzakoordezkarimodurakontratatuzaituelamenpe-
kolanharremanberezibatdelamedio.Garraioetamantenu
gastuakzurekonturadoazetaenpresakezdizkizuespezifiko-
ki itzuli. Bizkaia eta Nafarroa dituzu lan eremu, eta bertara
joatekozeureibilgailuaerabiliduzu.

Urtean33.055,67eurogordin jasodituzuzurezerbitzuenor-
dainez,etaondokobidaiakegindituzu,denakerebeharbezala
frogatudituzunak.

Egindakokilometroak 20.000km

Bidaiegunak,gauakanpoanpasatuaz 12egun

Bidaiegunak,gauakanpoanpasatugabe 100egun

Bidaiegunak,guztira 112egun

Bidaiahorienondorioz,honakogastuakfrogatudituzu:

Bidesarietaaparkamendugastuak 120,20€.

Zergapetzenezdirengastuakzeintzukdirenjakiteko,honela
egingodugu:

Garraiogastuak(20.000kmx0,29€) 5.800,00€

Frogatudirenbidesarietaaparkamendugastuak 120,20€

Mantenugastuak(26,67€x112egun) 2.987,04€

Zergapetu gabeko sarrerak, guztira 8.907,24 €

Fiskalkikonputadaitezkeensarrerakzeintzukdirenjakiteko,
sarrera gordinetatik guztira salbuesten diren sarrerak ken-
dukoditugu:

Lanarenetekingordinak +33.055,67€

Salbuetsitakosarrerak,guztira -8.907,24€

Zergape tzen diren sarrerak 24.148,43 €

23 Ikusapartatuhonenbarruanageriden2.2.1.2puntua,“Mantenuetaostatu
gastuetarakodiruordainketak”azaltzendituena.
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2.2.2.2 Lantokiz alda tzea

Lantokiabesteudalerribateraaldatzeagatikordaintzendiren
kopuruakzergapetu gabe geratuko dirabaldinetaaldaketa
horrekbizilekuzaldatzeraerebehartzenbadu.Zenbatekoho-
riekhonakohauekizangodirasoil-soilik:

• Zergadunarenetaberefamiliarenlokomozioetaman-
tenugastuak,aldaketakdirauenbitartean.

• Altzariaketaetxekotresnaktokizaldatzekogastuak.

Adibidea
Azaroan,zureenpresakbesteudalerribateraaldatuzuenzure
lanpostua.Aldaketahorrekbizilekuzaldatzerabehartuzintue-
nez,3.005,06eurokokonpentsazioa jasozenuen.Bidaiazure
ibilgailuaneginzenuen,kanpoanloeginbeharizangabe.

Honakofrogagiriakdauzkazu:

Mudantzaenpresarenfaktura 1.202,02€

Egindakokilometroak 600km

Honakozenbatekoakgeratzendirazergatiksalbuetsita:

Lokomoziogastuak:600kmx0,29€ 174,00€

Mantenugastuak,gauaemangabe 26,67€

Etxealdaketarenfaktura 1.202,02€

Salbuesten diren sarrerak, guztira 1.402,69 €

Aitortubehardirensarrerakzeintzukdiren jakiteko, jasotako
zenbatekotikguztirasalbuestendirensarrerakkendukoditugu:

Jasotakozenbatekoa +3.005,06€

Gastuakguztira -1.402,69€

Zergape tzen diren sarrerak* 1.602,37 €

*Kopuruhorren%50lanetekinmoduansartukodazergaoi-
narri orokorrean, etekin hori denboran zehar era irregular
nabarmeneanlortudelajotzendelako(ikus 2.4 apartatua).

2.2.2.3 Hauteskunde mahaietako kideak

Hauteskunde mahaietako kideek jasotzen dituzten zenbate-
koaklegeriaaplikagarriarenaraberasalbuetsikodiraZergatik.

2.3  Zer dira eta zer ez dira gauzazko ete-
kinak? 

2.3.1 Zer dira gauzazko etekinak?

Gauzenbidezkoetekintzatjotzendiraondasunak,eskubideak
edo zerbitzuak dohainik edo merkatuko ohiko preziotik be-
hera nork bere xedeetarako erabili, kontsumitu edo lortzea,
nahizetaematendituenarentzatgastuerrealaezizan.

ERNE:etekinakordaintzendituenakeskudirutanematendi-
zkioneanzenbatekoakzergadunarihonekondasun,eskubide
edozerbitzuakerosditzan,diruzkoetekintzathartukodira.

Bereziki,honakohauekdiragauzenbidezkolanetekinak:

a) Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen
bazkidebabesleekegindakoekarpenak.

b) Pen tsio planen sustatzaileek ordaindutako kontri-
buzioaketa, orobat,EuropakoParlamentuaketaber-

tako Kontseiluak 2003ko ekainaren 3an enpleguko
pentsio fondoen jarduerei eta ikuskapenari buruz
emandako 2003/41/EB Arteztarauan aurreikusitako
enpresasustatzaileekegindakoak.

c) Enpresariek pen tsio konpromisoei aurre egiteko
ordaindutakozenbatekoak,betiereordainketahoriek
prestazioakjasokodituztenpertsoneiegoztenzaizkie-
nean. Konpromiso horiek Pentsio Plan eta Fondoei
buruzko Legearen Testu Bateratuak lehen xedapen
gehigarrianetalegehorigaratzenduenaraudianjaso-
takoarenaraberahartubehardira24.Alabaina,zenbate-
kohoriekezbazaizkielangileeiegozten,ezdagauzen
bidezkoordainketaizango.

Enpresengizarteaurreikuspenekoplanekinzerikusi-
rikezdutenasegurukolektibokokontratuetanboron-
datezkoa izangodaegozpenfiskalhori,bainaordain-
dutakogainerakoprimeiburuzhartzendenerabakia
asegurukontratuaamaituartemantendubeharkoda.
Dena den, arrisku aseguruen kontratuetan derrigo-
rrezkoaizangodaegozpenfiskalaegitea,PertsonaFi-
sikoenErrentarengainekoZergaren17.artikuluaren
2.apartatukof)letranxedatutakoaeragotzigabe.Ase-
guru kontratuetan aldi berean erretiroa eta heriotza
edo lanerako ezintasuna estaltzen direnean, egozpen
fiskalaezdainolazerenahitaezkoaizango.

d) E txebizi tza erabil tzeakargurenbatbetetzeagatikedo
enplegatupublikonahizpribatuaizateagatik.

e) Ibilgailuakerabiltzeaedoematea.

f) Merkatukointeres tasatik behera emandako mai-
leguak.

ERNE:1992kourtarrilaren1abainolehendiruarenlegezko
interestasatikbeherahitzartudirenmaileguakezdiragauzen
bidezkoordainketatzathartukomailegu-hartzaileakdatahori
bainolehenjasobaduhaienzenbatekonagusia.

g) Mantenu, ostatu, turismo bidaia eta an-
tzekoengatikemandakoprestazioak.

h) Aseguru edoantzekobestekontratuengatikenpre-
sakordaindudituenprimakedokuotak.

ERNE: kanpoan geratzen dira lan istripuen aseguruengatik
edolan jardueratikeratorritakoerantzukizunzibilekoasegu-
ruengatik ordaindutakoak, eta, orobat, arrisku garbiko aldi
baterakoaseguru kolektibokokontratuengatikordaindutako
primak,heriotzaedoelbarritasunkasuetarakodirenean,500
euroarte.

i) Zergadunaren, ezkontidearen edo izatezko bikote-la-
gunarenmantenu eta ikasketa gastuak,nahizahai-
detasun harreman batengatik harekin lotuta dauden
pertsonenak(ezkon-ahaideenakedoizatezkobikoteak
ekar ditzakeen bestelakoenak) ordaintzeko zuzendu-
takokopuruak.

ERNE:langileakeguneanjarri,gaituedobirziklatzerazuzen-
dutako kopuruak hortik kanpo geratzen dira, prestakuntza
horiberenjarduerarengarapenagatikedolanpostuenezauga-
rriengatikbeharrezkoadenean.

2.3.2 Zer ez dira gauzazko etekinak?

Jarraian aipatzen diren kontzeptuak ez dira gauzen bidezko
etekintzathartzeneta,beraz,ezdiraaitortubehar:

24 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen..
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a) Enpresakokantinaedojantokietannahizizaerasozia-
lekoekonomatoetanprezio beheratuan produktuak 
ematea.

b) Aktiboandaudenlangileeienpresarenberarenakzioak
edopartaidetzakematea,baldinetaematehori2014ko
urtarrilaren1abainoleheneginbada,etalangilebakoi-
tzari emandakoa ez bada urtean 3.500,00 eurotik go-
rakoa.

c) Ikasketak eta prestakun tza ikastaroak egiteko 
gastuak, hurrengo 2.3.2.4. apartatuan aipatzen diren
baldintzakbetetzendituztenean.

d) Langileak teknologia berrietan treba tzekoerabili-
takokopuruak.

e) Langileengizarte eta kultur zerbi tzuetara zuzendu-
tako ondasunakerabiltzea.

f) Lan jardueratik eratorritako lan istripu edo eran-
tzukizun zibileko aseguru kontratuen ondorioz
enpresakordaintzendituenprimakedokuotak.

h) 1992ko urtarrilaren 1a baino lehen hi tzarturiko 
maileguak, baldin eta mailegu-hartzaileak data hori
bainolehenjasobaduzenbatekonagusia.

i) Arrisku soileko aldi baterako aseguru kolekti-
boko kontratuengatikordaindutakoprimak,herio-
tza edo elbarritasun kasuetarako direnean, betie-
re,  500 euro arte..

2.3.2.1 Prezio beheratua duten produktuak. 

Enpresakokantinaetajantokietannahizizaerasozialekoeko-
nomatoetan prezio beheratuan ematen diren produktuak ez
dira zergapetuko. Zerbitzua zuzenean nahiz zeharka presta-
tzekoerabiltzendirenformulekizangodutetratamenduhau,
betierelanlegerianonartutabadaudeetaondokobaldintzak
betetzenbadituzte:

• Zerbitzuaren prestazioa enplegatu edo langilearen la-
negunetanegitea.

• Zerbitzuarenprestazioaezegiteaenplegatuedolangi-
leakzergapetugabekomantenudietaklortzendituen
egunetan.

Zerbitzuarenprestazioazeharkakoformulenbidezegitende-
nean, aurreko apartatuan exijitzen diren baldintzez gainera,
honakohauekerebetebeharkodira:

• Zenbatekoaezingodaegunean9eurotikgorakoaizan.
Handiagoabada,diferentziagauzenbidezkoordainke-
taizangoda.

• Enplegatu edo langileari zerbitzua emateko janari-
txartelak edo antzeko agiriak ematen bazaizkio, on-
dokobaldintzakbetebehardituzte:

a) Numeratuakizanbehardute.

b) Modunominatibozegingodira,hauda,bertanjaso-
tzailearenizenaagertukoda.

c) Zenbatekonominalaadierazikodute.

d)Enpresaemaileaagertukoda.

e) Transferiezinak izango dira, hau da, bertan ageri
denjasotzailearibakarriktransferitukozaizkio.

f) Zenbatekoaezingodaezenpresatikezhirugarren
batengandikberreskuratu.

g) Ostalaritza establezimenduetan baino ezingo dira
erabili.

h)txartelak ematen dituen enpresak enplegatu edo
langilebakoitzariemandakoagirienzerrendabatera-
manetagordebeharkodu.

i) Zerrenda horretan agiriaren zenbakia eta emate
egunaadierazikodira.

2.3.2.2  Langileak teknologia berrien erabileran 
treba tzeko gastuak 

Langileakteknologiaberrietantrebatzekoerabiltzendirenko-
puruakdira.Honelalaburbildudaitezke:internetekokonexioa
egin, erraztu edo finantzatzeko gastuak, eta interneten sar-
tzekobehardirenekipoaketaterminalak(softwareetaperife-
rikoakbarne)dohainikedopreziobeheratuekinerosteagatik
nahiz maileguak edo diru laguntzak jasotzeagatik sortutako
gastuak, baita langileek lantokiz eta ordutegiz kanpo erabili
ahaldituzteneanere.

2.3.2.3 I kasketen edo prestakun tza ikastaroen 
gastuak

Erakundeek,enpresekedoenplegu-emaileekberenlangileak
eguneratu,gaituetabirziklatzekoaginduetafinantzatzendi-
tuztenikasketenedoprestakuntzaikastaroengastuakezdira
zergapeturikegongo.

Beharrezkoakizanbehardutejarduerakedolanpostuenezau-
garriakgaratzeko,baitabestepertsonaedoentitateespeziali-
zatuekematendituzteneanere.

Lokomozio,mantenuetaegonaldigastuetarakoematendiren
dirukopuruakkapituluhonetako2.2puntuanxedatutakoaren
araberaarautukodira.

2.3.2.4  Gizarte eta kultur zerbi tzuetara 
zuzendutako ondasunak

Langileengizarteetakulturzerbitzuetarazuzendutakoonda-
sunakerabiltzeaezdagauzenbidezkoordainketatzathartzen.
Besteakbeste,honakohauekhartukodirahalakotzat:enpre-
sekedoenplegu-emaileeklangileenseme-alabeihaurhezkun-
tzakolehenzikloarenzerbitzuaematekoeskurajartzendituz-
tenespazioetalokalak,herriadministrazioeskudunakbehar
bezalahomologatuakbeti,zerbitzuhoribeharbezalabaimen-
dutako hirugarrenekin emateko egindako kontratazioa, edo
zerbitzu hori eskaintzeko zeharkako formulak euren urteko
zenbatekoa1.000eurotikgorakoaezbada.

Ezindainolakodiskriminaziorikedoindibidualizaziorikegin
langilebatzuenalde (hauda, ezinda zerbait emanpertsona
bakarbatekerabildezan).

2.3.2.5  Arrisku soileko aldi baterako 
aseguru kolektiboko kontratuengatik 
ordaindutako primak, herio tza edo 
elbarritasun kasuetarako direnean

Heriotza edo elbarritasun kasuetan, arrisku soileko aldi ba-
terako aseguru kolektiboko kontratuengatik ordaindutako
primak ez dira gauza bidezko ordainketatzat hartzen 500,00
euroraino.

 2.3.3  Nola kalkula tzen da gauzazko etekinen 
balioa?

Gauzenbidezjasotzendirenetekinakmerkatuandutenohiko
balioarenaraberabaloratukodiraorohar.Denaden,ondoren-
gokasuotanarauberezijakinbatzukaplikatukodira:
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a) E txebizi tza erabil tzea: etxebizitza kargua dela-eta
edoenplegatupublikonahizpribatuaizateagatikerabil-
tzen bada, balorazioa egingo da bai enplegu-emailea
etxearenjabeadeneanetabaialokairubatordaintzen
dueneanetxealangileareneskujartzeko.

Balorazioa ondasun higiezinak duen balio katastra-
laren%4koa izangoda.Zergarensortzapenegunean
ondasun higiezinak ez badu balio katastralik edo
titularrari jakinarazi ez bazaio, haren ordez, Aberas-
tasunarenetaFortunaHandiengainekoZergarenon-
dorioetarakokontuanhartubeharrekobalioaren%50
konputatukoda.

Etxebizitza alokatuta badago, balorazioa ordain-
tzailearentzatdakarrenkostuaizangoda,tributuaketa
gastuakbarne,bainabaloraziohoriezingodaizaninoiz
etxebizitzarenbaliokatastralaren%4bainotxikiagoa.
Etaordaintzaileakerabileragastuakordaintzenbaditu
(ura,gasa,argindarra,etab…),gastuhoriekdakarkio-
tenkostuarenaraberabaloratukoda.

Adibidea
Zuresoldataosoa27.045,54eurokoa izanda.Gipuzkoanbizi
zara, etxebizitza berri batean. Enpresa da haren jabea, eta
120.202,42eurokobaliokatastraladu.

Etxebizitzarenkatastrobalioa 120.202,42€

Etxebizitzaren balorazioa(katastrobalioaren%2) 2.404,04€

Soldataosoa 27.045,54€

Balorazioaren muga(soldataosoaren%10) 2.704,55€

b) Ibilgailuak erabili edo ematea:

• Ibilgailua erabilera partikularrerako bakarrik
erabiltzendenean,hauxeizangodabalorazioa:

– Ematen bada, ibilgailuaerosteanordaintzaileakizan
duenkostua,eragiketakargatzendituztenzergakbar-
ne.

– Erabil tzen bada, erosketanordaindudenkostuaren
%20urtean, eragiketakargatzenduten zergakbarne.
Ordaintzailea ez bada ibilgailuaren jabea, aipaturiko
portzentajea ibilgailuaberria izangobalitzmerkatuan
izangolukeenbalioariaplikatukozaio.

– Erabili ondoren ematen bada,aurrekoerabileraren
ondoriozateratzendenbalorazioakontuanhartuzka-
lkulatukodabalorazioa.

• Ibilgailua lanerako zein helburu partikularretarako
erabiltzendenean,aurrekoarauaaplikatzetikateratzen
denemaitzarenerdiaizangodabalorazioa(%10).

Adibidea
Demagun21.035,42eurokobratzendituzulaurtean.3urtez,
enpresak ibilgailu bat utzi dizu zure erabilera partikularre-
rako. Ibilgailuaren erosketagatik enpresak 30.050,61 euroko
kostua izandu.  Hiruurtehoriek igaroondoren,zurieman
dizuteibilgailua.

•  Ibilgailua erabili duzun ekitaldiak:

Lehen hiru ekitaldietan jasoko duzun ordainketa 6.010,12
eurokoa izango da (30.050,61 euroren %20). Zenbateko hori
diruzkoordainketeigehitubeharkodiezu.

Soldata 21.035,42€

Gauzazkoordainketaibilgailuaerabiltzeagatik

(ibilgailuarenerosketaprezioaren%20)
6.010,12€

Etekin osoa (21.035,42 € + 6.010,12 €) 27.045,54 €

•  Ibilgailua ematen dizuten ekitaldia:

Ibilgailuaemandizutenurtean,gauzazkoordainketarenbalioa
kalkulatzekokenketahaueginbeharkoda:ibilgailuareneros-
ketaprezioa(30.050,61€)kenibilgailuaerabiltzeagatiklehen
hiruurteetanegotzitakoa(6.010,12€x3=18.030,36€).

Soldata 21.035,42€

Gauzazkoordainketaibilgailuaemateagatik
(30.050,61€-18.030,36€) 12.020,25€

Etekin osoa (21.035,42 € + 12.020,25 €) 33.055,67 €

c) Diruaren legezko interes tasatik behera eman-
dako maileguak: ordaindudeninteresarenetainda-
rrean dagoen legezko interesaren arteko diferentzia
izango da balorazioa. Gauzazko ordainketa balora-
tzeko, diruaren legezko interesaren aldaketa hartu
beharkodakontuan.

SALBUESPENgisa,esanbeharda1992kourtarrilaren
1a baino lehen hitzartutako maileguak ez direla gau-
zazko ordainketatzat hartzen maileguaren zenbateko
nagusiaegunhoribainolehenjasodenean.

d) Ondorengo errentak ordaintzailearentzat izan duten
kostuarenaraberabaloratukodira,eragiketabakoitza
kargatzendutenzergakbarne:

•  Mantenu, ostatu, turismo bidaia eta an-
tzekoengatikemandakoprestazioak.

•  Aseguru eta antzekokontratuengatik ordaindutako
primakedokuotak.

• Zergadunaren ikasketa eta mantenu gastuak, edo
ahaidetasunharremanbatengatikharekin lotutadau-
den beste pertsona batzuenak, ezkon-ahaideenak
barne, ordaintzeko zuzendutako kopuruak. Alabaina,
ez dira gauzazko ordainketatzat hartuko baldin eta
zergadunarenikasketaklangileakeguneanjarri,gaitu
edobirziklatzekoegitenbadiraedotaberenjarduerak
edolanpostuarenezaugarriakgaratzekobeharrezkoak
badira.

e) Honako hauek beren zenbatekoaren arabera balora-
tukodira:

•  Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen
bazkidebabesleekordaindutakokontribuzioak.

•  Pen tsio planensustatzaileekegindakoekarpenak.

• Europako Parlamentuak eta bertako Kontseiluak
2003koekainaren3anenplegukopentsiofondoenjar-
duereietaikuskapenariburuzemandako2003/41/EB
Arteztarauan aurreikusitako enpresa susta tzaileek
ordaindutakokontribuzioak.

• Enpresariek pen tsio konpromisoei aurre egiteko
ordaindutakozenbatekoak,betiereordainketahoriek
prestazioak jasotzen dituzten pertsonei egozten zaiz-
kienean.KonpromisohoriekPentsioPlanetaFondoei
buruzko Legearen Testu Bateratuak lehen xedapen
gehigarrianetalegehorigaratzenduenaraudianxeda-
tutakoarenaraberahartubehardira25.

25 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.
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• Eraberean,mendekotasunasegurueienpresaburuek
ordaindutakodirukopuruenzenbatekoa.

f) Aurreko letretan jasotakoa jasota ere, lan eteki-
na dakarten jarduerak egitea ohiko jarduera duten
enpresek ordaintzen dutenean, balorazioa ezingo da
txikiagoa izan dena delako ondasun, eskubide edo
zerbitzuhorrekjendearentzatduenprezioabaino.

Jendeari eskainitako preziotzat hartuko da abendua-
ren22ko6/2003Legeak,KontsumitzaileenetaErabil-
tzaileen Estatutua onartzen duenak, aurreikusitakoa,
deskontu arruntak edo ohikoak kenduta. Deskontu
arrunt edo ohikotzat hartuko dira enpresako langi-
leen pareko diren beste gizatalde batzuei eskaintzen
zaizkienaketa,orobat,promoziodeskontuorokorrak
izanik gauza bidezko ordainketa egiteko unean inda-
rreandaudenakedo,besteedozeinkasutan,%15eko
portzentajeaedourtean1.000eurokokopuruagaindi-
tzenezdutenak.

2.3.4  Nola integra tzen dira gauzazko etekinak 
zerga oinarrian?

Jasotzaile berberari diruz eta gauzen bidez ordaintzen zaiz-
kionean lan errentak, atxikipena ordaindutako kontrapres-
tazio edo onura guztien gainean egingo da. Horrelakoetan,
atxikipenaren portzentajea aurreikus daitezkeen diruzko na-
hizgauzenbidezkoordainsarifinkonahizaldakorrakkontuan
hartuzkalkulatukoda.

Diruz nahiz gauzen bidez ematen diren ordainsarien zenba-
tekoaurteanzeharaldatzendenean,besteportzentajebatka-
lkulatukodaizandakoaldaketakkontuanhartuz.Portzentaje
berria aipatu aldaketak gertatzen diren egunetik aurrera
aplikatukodabakar-bakarrik.

Aipatudenportzentajeaordaindutakokontraprestazioetaonu-
raguztieiaplikatzetikateratzendenzenbatekoaordaindutako
diruzkoetekinetatikkendukoda.

2.4 Etekin osoa

Etekinen zein por tzentaje aitortu behar da? 

Izaeraorokorrez,lanarenetekinosoak2.1.apartatuanzehaz-
tendirenakdira.

Halaetaguztizere,ondorengokasuetan,lanarenetekinosoa
kalkulatzeko,etekinhorienzenbatekoosoariportzentajejakin
batzuk aplikatuko zaizkio. Horren ondorioz, gainerakoa zer-
gaoinarritikkanpogelditukoda,hauda,ezdazergapetuko.
Adibidez, bi urtetik gorako epean sortutako lan etekinetatik
%60 intregatuko dela esaten badugu, horrekin esan nahi da
gainerako %40a ez dela aitortu behar. Aipatu portzentajeak
honakohauekdira:

a) Bi edo bost urtetik gorako epean lortutako etekinak

Lan etekinen sorreraldia bi urtetik gorakoa bada eta
etekinak aldian aldiro lortu ez badira, haien%60 in-
tegratuko da; aldiz, bost urtetik gorako epean sortu
badira,  %50integratukoda.

Lanaren etekina bi edo bost urtetik gorako epean
sortudelaetaaldianaldiroezdela lortuulertukoda,
baldinetaetekinhorilangileei akzio edo partaide-
tzak erosteko aukera eskubidea ematearen ondo-
riozetorribadaetaeskubidehori,hurrenezhurren,bi
edobosturteigaroetagerobakarrikerabilibadaiteke
emanaizandenegunetikaurrera,etagainera,erosteko
aukerakurteroematenezbadira.

ERNE:sorreraldiabiurtetikgorakoadelaagerianegonarren,
ezinbadazehatz-mehatzfinkatu,hiruurtekoadelajokoda.

Sorreraldia integrazio%

+2urte 60

+5urte 50

Biurtetikgorakoepeansortutako lanetekinakzatika jaso-
tzen direnean,honakoeragiketahauegingoda:sorreraldiko
urteak,datatikdatarakonputatuak, zati etekinakzatikatudi-
renzergaldienkopurua:

Etekinakzenbaturtetansortudiren
X= ---------------------------------------------------------------------------------

Etekinakzatikatudirenzergaldienkopurua

• Emaitza bi urtetik gorakoa bada, %60ko portzentajea
aplikatukoda.

• Emaitza bost urtetik gorakoa bada, %50eko por-
tzentajeaaplikatukoda.

Lanaren etekinak jarduten den entitatearen, sozietate talde-
ko edozein entitateren, edo harekin lotutako dagoen beste
edozein entitateren AKZIOEN GAINEKO AUKERAK balia-
tzeagatik sortzen badira, %60ko edo %50eko portzentajeak
aplikatzeko kontuan hartuko den etekinaren zenbatekoak
ezingoduinoizgainditu20.000,00eurokozenbatekoaetekina-
rensorreraldikourtekopuruarekinbiderkatutaateratzenden
emaitza.Limitehaubikoiztukodaakzioak.Mugahoribikoitza
izangoda,baldinetaakzioak3urtezmantentzenbadira,eros-
tekoaukeraegindenetik,etaenpresakolangileguztiekbaldin-
tzaberdinetanjasobaduteeskaintza.Mugahoriaplikatukoda
lan etekin irregularretarako ezarrita dagoen muga orokorra
eragotzigabe.

Horretarako,ulertukodalanetekinhoriensorreraldiabiedo
bost urtetik gorakoa dela eta ez direla aldizka edo noizean
behin lortzen,baldinetaeskubidehori,hurrenezhurren,bi
edo bost urte baino gehiago igaro ondoren erabiltzen bada,
eskubideaemandenegunetikkontatzenhasita,eta,gainera,
eskubideakezbadiraurteroematen.

Aipatudenzenbatekoagainditzenbada,bereosoankonputa-
tukodasoberakina.

Adibidea 
Demagun enpresa batean lan egiten duzula eta zure urteko
soldata 18.030,36 eurokoa dela. Aurten, gainera, 6.010,12
eurokosariajasoduzuazkenlauurteotanlortudituzunemai-
tzengatik.

Honahemenaitortubehardituzunetekinosoak:

Soldata 18.030,36€

Saria(sariaren%60) 3.606,07€

Lanaren etekin osoak (18.030,36 € + 
3.606,07 €) 21.636,43 €

- Langilea kalera tzeagatik ematen diren kalte-ordainen 
tratamendu fiskala

1) Kalera tze kolektiboengatik edo arrazoi objekti-
boetan oinarritutako kontratu amaierengatik lan-
gileek aldizka jaso tzen dituzten lansari osagarriak

Lan harremana iraungia duten langileek jasotzen dituzten
zenbatekoaksalbuetsitadaudenkopuruakbainohandiagoak
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direnean26,100eko70ekoportzentajeaaplikatuzsartukodira
lanaren etekin osoan, beti ere hurrengo paragrafoan adie-
razten diren baldintzak betetzen badira. Portzentaje hori
aplikatu ahal izateko, diru kopuruek ezingo dute urtearen
barruangainditu lanbideartekogutxienekosoldata(9.080,40
euro2015ekoekitaldian)2,5ekinbiderkatuondorenateratzen
denemaitza,hauda,ezingodira22.701,00eurotikgorakoak
izan. Muga horren gainetik dauden kopuruak (100eko 70ko
portzentajeaaplikatuaurretikhartzendakontuanmugahori)
oso-osorikintegratukodirazergarenzergaoinarrian.

Aurreko paragrafoan aipatu den 100eko 70eko portzentajea
aplikatuahalizateko,langileekjasotzendituztenzenbatekoek
baldintzahauekbetebehardituzte:

1. Diru kopuru horiek enplegua murrizteko espediente
batenondoriozjasotzea,espedientehoribetiereLan-
gileen Estatutuak 51. artikuluan xedatutakoaren ara-
beraizapidetutabadagoetalanagintaritzaeskudunak
aurrezonartubadu,edo,bestela,lanharremanaaipatu
Estatuhorren52.c)artikuluanezarritakoarenindarrez
iraungitzea.Bikasuetan,kaleratzeaarrazoiekonomiko
edoteknikoengatik,antolaketaedoprodukziozioenga-
tik,edoezinbestekoarrazoiengatikeginbeharkoda.

Puntu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, herri
administrazioetako giza baliabideei buruzko plan es-
trategikoakenpleguamurriztekoespedienteekinpare-
katukodirahelburuberdinakdituztenean.

2. EnpleguInstitutuNazionaletik,GizarteSegurantzako
Institutu Nazionaletik edo horien ordezko entitatee-
tatik jasotako zenbatekoen kopuru osagarriak izatea.
Jasotako zenbatekoek tratamendu bera izango dute
nahizetazergadunak,arrazoibereziakdirela-eta,ino-
lakoprestaziorikezjasoerakundehorietatikekitaldian
zehar.

3. Diru kopuru horiek, aldi baterakoak nahiz biziarte-
koak izan, aldizka edo modu kapitalizatuan jasotzea,
ordaintzaileaedozeindelaere.

Diru kopuruak modu kapitalizatuan jasotzen badira,
apartatu honetan aipatu den tratamendua aplikatuko
da baldin eta zergadunarentzat aldekoagoa bada tra-
tamendu hori lanaren errenta irregularretarako au-
rreikusitakoerregimenorokorrabaino.

2) Pen tsio Plan eta Fondoei buruzko Legearen Tes-
tu Bateratuak laugarren xedapen iragankorrean 
ezarritakoa bete tzeko hi tzartutako aseguru kon-
tratuak egin aurretik barruko fondoen kontura 
ordaindutako prestazioak, enplegua murrizteko 
espedienteetatik datozenak.

PentsioPlanetaFondoeiburuzkoLegearenTestuBateratuak,
azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuarenbi-
dez onartuak, laugarren xedapen iragankorrean ezarritakoa
betetzekohitzartzendirenasegurukontratuakenpleguamu-
rriztekoespedienteenprestazioakbideratzekoegitenbadira,
eta kontratu horien onuradunek 2001eko urtarrilaren 1etik
aurrera jasodituztendirukopuruei–kontratuaeginaurretik
barruko fondoen kontura ordaindutakoei - Errenta Zergari
buruzkoForuArauak19.2artikuluanaurreikusitakointegra-
zio portzentajeak aplikagarri bazitzaizkien, integrazio por-
tzentaje horien aplikazioarekin jarraituko dute, eta, ondorio
horietarako,kontratuaegiteakezduprestaziohoriensorreral-
diakalkulatzekoeraaldatuko.

26 Ikus1.7apartatua,1.kapituluarenbarruan,“Sarrera”izenekoan.Aitortube-
harezdirenerrentakazaltzendirabertan.

b) Denboran zehar era irregular nabarmenean lor-
tutako etekinak

Lanarenetekinakdenboranzeharerairregularnabarmenean
lortutakotzatkalifikatzendirenean,%50integratukoda.

Lanarenhonakoetekinhauekbakarrikhartzendiradenboran
zehar era irregular nabarmenean lortutakotzat, beti ere zer-
galdibakarbatiegoztenbazaizkio:

1. Bestelantokibateraaldatzeagatikenplegatueiordain-
dutako zenbatekoak, beti ere dietei buruzko aparta-
tuanaurreikusidirenkopuruakgainditzenbadituzte27.

2. Gizarte Segurantzaren edo klase pasiboen erregi-
men publikoetatik jasotzen diren kalte-ordainak, eta
umezurtzen eskolek eta antzeko erakundeek ordain-
dutako prestazioak, prezio bakarrean ordaindu dire-
neanetaelbarritasunikeragitenezdutenlesioengatik
emandadaudenean.

3. Elbarritasunikeragitenezduten lesioengatikedoba-
liaezintasun iraunkorragatik, bere maila guztietan,
jasotako prestazioak enpresek edo ente publikoek
ordaintzendituztenean.

4. Langileedofuntzionarioenheriotzagatiketaehorzke-
ta gastuengatik ematen diren prestazioak, hala izae-
ra publikokoak nola umerzurtzen eskolek, antzeko
erakundeek, enpresek eta ente publikoek ordaindu-
takoak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
gariburuzko foruarauanezarritakomugasalbuetsia
gainditzendutenean.

5. Soldata osagarriak, pentsioak edo iraupen mugagabe-
ko urtealdiak konpentsatu edo zuzentzeko, nahiz lan
baldintzakaldatzeagatikordaintzendirenzenbatekoak.

6. Lan harremana elkarren arteko adostasunez
indargabetzeagatik enpresak langileari ordaindu-
tako zenbatekoak. Ondorio horietarako, harreman
estatutarioak eta bazkide langileak eta lan bazkideak
kooperatibekin lotzen dituztenak lan harremanekin
parekatzen dira. Hala ere, letra honetan aipatutako
kontzeptuagatikjasotzendirenlehen60.000,00euroei
%40kointegrazioportzentajeaaplikatukozaie.

7. Zergahonetansalbuetsitaezdaudenliteratur,arteedo
zientziasariak,derrigorrezaitortubehardirenean28.

Ondoriohorietarako,jabetzaintelektualedoindustria-
laren eskubideak lagatzeagatik lortutako kontrapres-
tazio ekonomikoak, edo horien ordezko gisa ematen
direnak,ezdirasaritzathartuko.

%50eko integrazio portzentajea aplikatuko zaie, baita
ere, euren jardueraren zirkunstantzia objektiboak di-
rela-etadenboratartelaburretanetekinmotahorilor-
tzendutenzergadunekjasotakoetekinhandiei,baldin
eta denbora tarte hori igarota ezin badute etekin ge-
hiagolortuaipatujardueradela-eta.Paragrafohonetan
xedatutakoaDiputatuenKontseiluakerabakitakoeran
etabaldintzenaraberaaplikatukoda.

A adibidea
Zureenpresakbesteudalerribateraaldatuzuenzurelanpos-
tua.Horrenondorioz,bizilekuzerealdatubeharizanzenuen
eta,horregatik,3.005,06eurokokonpentsazioaemanzizuten.
Bidaiaegitekozureibilgailuaerabilizenuen,kanpoanloegin
beharizangabe.

27 Ikuskapituluhonenbarruanageriden2.2apartatua,joan-etorrikodietaketa
bidaigastuakaztertzendituena.

28 Ikus1.7apartatua1.kapituluarenbarruan,“Sarrera”izenekoan.Aitortube-
harezdirenerrentakazaltzendirabertan.
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Honakofrogagiriakdauzkazu:

Mudantzaenpresarenfaktura 1.202,02€

Egindakokilometroak 600km

Honakozenbatekoakgeratzendirazergatiksalbuetsita:

Lokomoziogastuak:600kmx0,29€. 174,00€

Mantenugastuak,gauaemangabe 26,67€

Etxealdaketarenfaktura 1.202,02€

Salbuesten diren sarrerak, guztira 1.402,69 €

Aitortubehardirensarrerakzeintzukdiren jakiteko, jasotako
zenbatekotikguztirasalbuestendirensarrerakkendukoditugu:

Jasotakozenbatekoa +3.005,06€

Gastuakguztira -1.402,69€

Zergape tzen diren sarrerak 1.602,37 €

Zergapetzendirensarreretatik%50bakarrikaitortubeharko
duzu;beste%50aezduzuaitortubeharko:

Zergapetzendirensarrerak 1.602,37€

Integrazioportzentajea %50

Lanaren etekin osoak 801,19 €

B adibidea
Eman demagun zeure enpresarekin ados jarri zarela inda-
rreanduzunlanharremanaamaitzeko.Horidela-eta,enpresak
120.202,42eurokokalte-ordainaemandizukapitalmoduan.

Kalte-ordaina 120.000,00€

Lehen60.000,00eurox%40 24.000,00€

Gainerakoa
(120.000,00–60.000,00)60.000,00x%50 30.000,00€

Lanaren etekin osoak 54.000,00 €

GARRANTZITSUA
ERRENTA IRREGULARRETARAKO BATERAKO MUGA

1. MUGA:%100etikbeherakointegrazioportzentajeakaplika-
tuahalizateko,hurrengoetekinenkasuanurtekozenbatekoa
ezindaizan300.000eurokoabainohandiagoa:

– Biedobosturtetikgorakoepeanlortutakoetekinak

– Denboranzeharerairregularnabarmeneanlortutako
etekinak

– Akzioengainekoaukerakbaliatzeagatiklortutakoak

Zenbateko horren gaineko soberakina 100eko 100ean inte-
gratuko da. Adierazitako muga konputatzeko, lehen-lehenik
kontuanhartukodiraintegrazioportzentajeriktxikienaaplika-
garridutenkopuruak.

GUZTIAREKINERE,2016komaiatzaren1abainolehensina-
tutakokontratuenkasuan,non%50ekoportzentajeaaplikatzen
baitazergaduneklortutakoetekinhandiengainean,irregular
nabarmenean artean sartzen diren etekinak direlak, %50eko
portzentajeaaplikatukodahaienzenbatekoazeinahidelaere.

2. MUGA:100eko100etikbeherakointegrazioportzentajeak
aplikatzeko aintzat hartuko diren etekinak, Borondatezko
gizarte aurreikuspenekoak,  Pentsio planetakoak, Gizarte
aurreikuspeneko mutualitateetakoak, ea… ezingo dira izan
urtean300.000eurobainohandiagoak.Zenbatekohorrengai-
nekosoberakina100eko100eanintegratukoda.

c) Gizarte Seguran tzaren prestazioak

GizarteSegurantzarenprestazioakkapitalmoduanjasotzendire-
nean,haien%60integratukodalehenekarpenetikbiurtebaino
gehiagoigarobadira.Prestazioakelbarritasunagatikedomende-
kotasunagatikjasotzenbadira,biurtekoepeaezdaexijtuko.

Gizarte Segurantzaren edo klase pasiboen erregimen pu-
blikoekordaindutakokalte-ordainaketaumezurtzeneskolek
eta antzeko erakundeek ordaindutako prestazioak, prezio
bakarreanordaindutabadaudeedoelbarritasunikeragitenez
duten lesioengatik emandakoak badira, %50ean integratuko
diradenboranzeharerairregularnabarmeneanlortutakoete-
kinakizateagatik,zergaldibakarbatiegoztenzaizkionean29.

d) Fun tzionarioen derrigorrezko mutualitate oroko-
rretatik, umezur tzen eskoletatik eta an tzeko 
erakundeetatik jaso tzen diren prestazioak

Ondokoprestazioakkapitalmoduanjasotzenbadira,%60in-
tegratukoda:

– Kontigentziabakoitzagatik jasotzenden lehenpresta-
zioa,betierelehenekarpenaegindenetikbiurtebaino
gehiago igaro badira.  Prestazioak elbarritasunagatik
edo mendekotasunagatik jasotzen badira, bi urteko
epeaezdaexijtuko.Kontingentziaberagatikezingoda
murrizpenhauberriroaplikatu.

– 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen, kontingentzia
beragatik kapital moduko prestazioak jaso direnean
bakarrik , %60ko integrazio portzentajea berriro
aplikatuahal izateko,beharrezkoa izangodaaurreko
prestazioazgeroztikbosturteigarotzeaetaordaindu-
tako ekarpenen aldizkakotasuna eta erregulartasuna
nahikoak izatea. Egindako ekarpenek aldizkakotasun
etaerregulartasunnahikoaizangodutebatezbesteko
iraupenaldia handiagoa denean lehen ekarpena egin
denetik prestazioa jaso arte igarotako urte kopurua-
renerdiabaino.Ekarpenenbatezbestekoiraupenaldia
kalkulatzeko,ekarpenbakoitzabereiraupenarenurte
kopuruarekinbiderkatubehardaleheniketa,guztien
baturaeginondoren,emaitzaordaindutakoekarpenen
baturaosoarekinzatitubehardagero.

Umezurtzen eskolek eta antzeko erakundeek ordaindutako
prestazioak,kopurubakarreanordaintzendirenean,etaelba-
rritasunik eragin ez duten lesioen kasuetatik datozenak zer-
galdibakarbatiegoztenzaizkionean,%50eanintegratukodira
denboranzeharerairregularnabarmeneanlortutakoetekinak
izateagatik,betiereesandakokalte-ordainetaprestaziohoriek
ezbadaudesalbuetsitaPertsonaFisikoenErrentarengaineko
Zergariburuzkoforuarauakxedatutakoarenarabera30.

e) Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitatee-
tatik, pen tsio planetatik, aurreikuspen plan ase-
guratuetatik, enpresen gizarte aurreikuspeneko 
planetatik eta mendekotasun aseguruetatik jaso-
tzen diren prestazioak.

Ondokoprestazioakkapitalmoduanjasotzenbadira,%60in-
tegratukodira:

29 Ikus2.4.b)apartatua.

30 Ikus2.4.b)apartatua.
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– Kontigentziabakoitzagatik jasotzenden lehenpresta-
zioa,betierelehenekarpenaegindenetikbiurtebaino
gehiago igaro badira.  Prestazioak elbarritasunagatik
edo mendekotasunagatik jasotzen badira, bi urteko
epeaezdaexijtuko.Kontingentziaberagatikezingoda
murrizpenhauberriroaplikatu.

– 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen, kontingentzia
beragatik kapital moduko prestazioak jaso direnean
bakarrik , %60ko integrazio portzentajea berriro
aplikatuahal izateko,beharrezkoa izangodaaurreko
prestazioazgeroztikbosturteigarotzeaetaordaindu-
tako ekarpenen aldizkakotasuna eta erregulartasuna
nahikoak izatea. Egindako ekarpenek aldizkakotasun
etaerregulartasunnahikoaizangodutebatezbesteko
iraupenaldia handiagoa denean lehen ekarpena egin
denetik prestazioa jaso arte igarotako urte kopurua-
renerdiabaino.Ekarpenenbatezbestekoiraupenaldia
kalkulatzeko,ekarpenbakoitzabereiraupenarenurte
kopuruarekinbiderkatubehardaleheniketa,guztien
baturaeginondoren,emaitzaordaindutakoekarpenen
baturaosoarekinzatitubehardagero.

Horretarako, lehendabiziko prestazio tzat hartuko da ka-
pital moduan ekitaldi bakarrean kontingen tzia bakoi tza 
gerta tzeagatik jaso tzen diren kopuruen zenbateko osoa. 
Aurreko paragrafoan aipa tzen diren ondoz ondoko pres-
tazioei erregela bera aplikatuko zaie.

Apartatuhonetanfinkatutakotratamenduagaixotasun larria-
gatiketairaupenluzekolangabeziagatikjasotzendirenzenba-
tekoeiereaplikatukozaie.

%60koportzentajeahonakohaueiereaplikatukozaie,alegia,
Pentsio Plan eta Fondoei buruzko Legearen Testu Batera-
tuak318.8artikuluanaipatzendituenkontingentziekinedober-
tanaurreikustendirenegoerekin zer ikusirikezdutenarra-
zoiengatikjasotzendenlehenkopuruari,etaorobat,aurreko
ordainketajasodenetikbosturtebehinigarotaarrazoiberbe-
rengatikelkarrensegidanjasotzendirenkopuruei,baldineta
ordaindutako ekarpenek aldizkakotasun eta erregulartasun
nahikoagordetzenbadute.Egindakoekarpenekaldizkakota-
sunetaerregulartasunnahikoadutelaulertukodabatezbes-
tekoiraupenaldialehenekarpenaegindenetikprestazioajaso
den arte igarotako urte kopuruaren erdia baino handiagoa
denean.Ekarpenenbatezbesteko iraupenaldiakalkulatzeko,
ekarpen bakoitza bere iraupenaren urte kopuruarekin bi-
derkatukodaleheniketa,guztienbaturaeginondoren,emai-
tzaordaindutakoekarpenenbaturaosoarekinzatitukoda.Ho-
rretarako,jasotakolehenkopurutzathartukodaekitaldibakar
batean kapital moduan jasotako kopuruen zenbateko osoa.
Paragrafohonetanaipatutakokopuruenordainketajarraituei
erregelaberaaplikatukozaie.

Pertsona desgaituek errenta moduan lortutako prestazioak
lanbidearteko gutxieneko soldata hiru halakoraino murriz-
tuko dira gizarte aurreikuspeneko sistemetan haien alde
egindakoekarpenengatik,baldinetaberenminusbaliotasun 
fisiko edo zen tzumenezkoa %65ekoa edo handiagoa 
bada, %33ko edo hortik gorako minusbaliotasun psi-
kikoa badute edo, bestela, judizialki aitortutako ezgai-
tasun bat badute Kode Zibilean jasotako kausak direla 
medio, maila edozein dela ere.

Adibidea 
Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitate batean ditu-
zun eskubide kontsolidatuak berreskuratzea erabaki duzu.

31 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.

60.000,00eurokoakdiraguztira.10urteigarodiralehenekar-
penaeginzenuenetik.

48.000,00eurokoekarpenakegindituzuorotara,etaZergaren
zergaoinarrian30.000,00eurokomurrizpenakegindira.

Pentsioplanbatirekietahandikurtebetera,zureezkontidea
elbarrigeratuda,eta12.000,00eurokopentsioajasodu.

Zureetekinosoa

60.000,00€-ren%60=36.000,00€

Zureezkontidearenetekinosoa

12.000,00€-ren%60=7.200,00€

f) Gizarte aurreikuspeneko mutualitateen presta-
zioak

Ondokoprestazioakkapitalmoduanjasotzenbadira,%60in-
tegratukodira:

– Kontigentziabakoitzagatik jasotzenden lehenpresta-
zioa,betierelehenekarpenaegindenetikbiurtebaino
gehiago igaro badira. Prestazioak elbarritasunagatik
edo mendekotasunagatik jasotzen badira, bi urteko
epeaezdaexijtuko.Kontingentziaberagatikezingoda
murrizpenhauberriroaplikatu.

– 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen, kontingentzia
beragatik kapital moduko prestazioak jaso direnean
bakarrik , %60ko integrazio portzentajea berriro
aplikatuahal izateko,beharrezkoa izangodaaurreko
prestazioazgeroztikbosturteigarotzeaetaordaindu-
tako ekarpenen aldizkakotasuna eta erregulartasuna
nahikoak izatea. Egindako ekarpenek aldizkakotasun
etaerregulartasunnahikoaizangodutebatezbesteko
iraupenaldia handiagoa denean lehen ekarpena egin
denetik prestazioa jaso arte igarotako urte kopurua-
renerdiabaino.Ekarpenenbatezbestekoiraupenaldia
kalkulatzeko,ekarpenbakoitzabereiraupenarenurte
kopuruarekinbiderkatubehardaleheniketa,guztien
baturaeginondoren,emaitzaordaindutakoekarpenen
baturaosoarekinzatitubehardagero.

Pertsona desgaituek errenta moduan lortutako prestazioak
lanbidearteko gutxieneko soldata hiru halakoraino salbue-
tsiko dira gizarte aurreikuspeneko sistemetan haien alde
egindakoekarpenengatik,baldinetaberenminusbaliotasun 
fisiko edo zen tzumenezkoa %65ekoa edo handiagoa 
bada, %33ko edo hortik gorako minusbaliotasun psi-
kikoa badute edo, bestela, judizialki aitortutako ezgai-
tasun bat badute Kode Zibilean jasotako kausak direla 
medio, maila edozein dela ere.

Gizarte aurreikuspeneko mutualitateei aplika tzen zaien 
erregimen iragankorra:

• Jubilazio eta elbarritasun prestazioak gizarte au-
rreikuspeneko mutualitateekin hitzarturiko aseguru
kontratuetatik badatoz eta horiei dagozkien ekarpe-
nak, 1999ko urtarrilaren 1 baino lehen egindakoak,
gutxienezbehinmurriztubadirazergaoinarrian(zati
batean behintzat) lan etekin gisa integratu beharko
dirazergarenzergaoinarrian.

• Integrazio hori egingo da baldin eta jasotako zenba-
tekoak Zergaren araudiaren arabera zerga oinarrian
murriztuezinizandireneta,beraz,lehendiktributatu
dutenekarpenakbainohandiagoakbadira.

• Zerga oinarrian murriztu ezin izan diren ekarpenen
zenbatekoaezinbada frogatu, jubilazioedoelbarrita-
sunagatikjasotakoprestazioen%75integratukoda.
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g) Aseguru kolektiboen kontratuak:

1. Enpresarien ekarpenak prestazioak jasotzen dituzten
pertsoneilanetekingisaegotzizaizkienean:

Erretiroagatikjasotzendirenprestazioak

Erretiroprestazioakkapitalmoduanjasotzendirenean,
eta prestazio horiek enpresek pentsio konpromisoak
betetzeko izenpetutako aseguru kolektiboen kontra-
tuetatikdatozenean(betierePentsioPlanetaFondoei
buruzko Legearen Testu Bateratuak lehen xedapen
gehigarrianeta legehorigaratzenduenaraudianxe-
datutakoarenarabera32),integratubehardenetekinen
portzentajeaprimaordaindudenetikkapitalajasoarte
igarotako denbora kontuan hartuz kalkulatuko da
prestaziohorienzenbatekoakfiskalkiegotzidirenkon-
tribuzioaketalangileakzuzeneanegindakoekarpenak
gainditzendituenean:

Ordain tzen denetik kobratu 
arte igarotako denbora

Integratu beharreko  
kapitalaren %

2urteedogutxiago 100

2urtebainogehiago 60

5urtebainogehiago 25

8urtebainogehiago 25

* ERNE:%25ekoportzentajehorikontratuhorietatik
datorrenetekinosoariaplikatukozaiobaldinetalehen
prima ordaindu denetik 8 urte baino gehiago igaro
badira, eta kontratuak iraun duen bitartean ordaindu
diren primek aldizkakotasun eta erregulartasun na-
hikoagordebadute.1994koabenduaren31tikaurrera
egindakoasegurukontratueibainoezzaieaplikatuko
portzentajehori.

Noiz gorde tzen dute aldizkakotasun eta irregular-
tasun nahikoa? Lehen prima ordaindu denetik zor-
tziurtebainogehiagoigaroetaprimenbatezbesteko
iraupenaldialauurtetikgorakoaizandenean.

Primen batez besteko iraupenaldia kalkulatzeko,
primabakoitzazeinbere iraupenekourtekopuruare-
kinbiderkatukodalehenik,etaguztienbaturaeginon-
doren(S),emaitzaordaindutakoprimenbaturaosoare-
kinzatitukoda.

Primen S(primaxiraupenekourteak)
batezbesteko= -----------------------------------------------------------------
iraupenaldia Ordaindutakoprimaguztienbatura

Elbarritasunagatikjasotzendirenprestazioak

Elbarritasun prestazioak kapital moduan jasotzen ba-
dira, eta prestazio horiek enpresek pentsio konpro-
misoak betetzeko izenpetutako aseguru kolektiboen
kontratuetatikbadatoz(betierePentsioPlanetaFon-
doeiburuzkoLegearenTestuBateratuaklehenxeda-
pengehigarrianetalegehorigaratzenduenaraudian
xedatutakoaren arabera33), etekinen portzentaje bat
integratukodaprestazioenzenbatekoakfiskalkiegotzi
diren kontribuzioak eta langileak zuzenean egindako
ekarpenakgainditzendituenean:

• Elbarritasun prestazioak 8 urtetik gorako an-
tzinatasunezhitzartutakoasegurukontratuenondorio

32 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.

33 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.

direnean, etekinen %25 integratuko da ordaindutako
primek aldizkakotasun eta erregulartasun nahikoa
gordetzenbadute.

Noiz gorde tzen dute aldizkakotasun eta irregular-
tasun nahikoa?Lehenprimaordaindudenetikzortzi
urtebainogehiagobehinigarota,primenbatezbesteko
iraupenaldialauurtekoabainohandiagoaizandenean.

Primen batez besteko iraupenaldia kalkulatzeko,
primabakoitzazeinbere iraupenekourtekopuruare-
kinbiderkatukodalehenik,etaguztienbaturaeginon-
doren(S),emaitzaordaindutakoprimenbaturaosoare-
kinzatitukoda.

Primen S(primaxiraupenekourteak)
batezbesteko= -----------------------------------------------------------------
iraupenaldia Ordaindutakoprimaguztienbatura

• Edozeinlanetarakoerabatekoezintasuniraunkorraga-
tiketaezintasunhandiagatikematendirenprestazioak
pentsioplanetafondoenaraudiarijarraikijasotzenba-
dira, etekinen%25 integratuko da. 1994ko abendua-
ren31tik aurreraegindakoasegurukontratueibaino
ezzaieaplikatukoportzentajehori.

• Aurrekobaldintzakbetetzenezdirenean,%60integra-
tukoda.

Eraberean,tratamenduhorikapitalmoduanjasotakoelbarri-
tasunprestazioeiaplikatukozaie,arriskusoilekoaldibaterako
asegurukolektibokokontratuetatikeratorritakoakdirenean.

Adibidea
Erretiroahartuduenlangilebatek8.250,00eurojasodituase-
gurukolektibokokontratubatetik.Aseguruhorretanenpre-
sak hartutako pentsio konpromisoak sartzen dira. Enpresa-
riak1.000,00eurokoprimakordainduditu7urtez, langileari
fiskalkiegotzizaizkionak.

Aseguruentitateakluzatuduenziurtagiriarenarabera,prima
bakoitzagatikhonakozenbatekoakordaindudira:

Urtea Primak Prestazioa
1 1.000,00€ 1.312,50€

2 1.000,00€ 1.267,88€

3 1.000,00€ 1.223,25€

4 1.000,00€ 1.178,63€

5 1.000,00€ 1.133,88€

6 1.000,00€ 1.089,25€

7 1.000,00€ 1.044,63€

Guztira 7.000,00 € 8.250,02 €

Lanarenetekinosoengatik600,44eurointegratukodira.Zerga
oinarrian integratu behar diren primen errentagarritasunak
batuzlortudakopuruhori.

Urtea Prima Prestazioa Primen  
errentagar. Urteak Integratu  

beharreko %
Etekin 
osoa

1 1.000,00€ 1.312,50€ 312,50€ 7 25 78,13€

2 1.000,00€ 1.267,88€ 267,88€ 6 25 66,97€

3 1.000,00€ 1.223,25€ 223,25€ 5 60 133,95€

4 1.000,00€ 1.178,63€ 178,63€ 4 60 107,18€

5 1.000,00€ 1.133,88€ 133,88€ 3 60 80,33€

6 1.000,00€ 1.089,25€ 89,25€ 2 100 89,25€

7 1.000,00€ 1.044,63€ 44,63€ 1 100 44,63€
Guztira 7.000,00 € 8.250,02 € 1.250,02 € 600,44 €
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2. Enpresarien ekarpenak prestazioak jasotzen dituzten
pertsoneilanetekingisaegotziezzaizkienean:

Erretiroprestazioak

Erretiroprestazioakkapitalmoduanjasotzendirenean,
eta prestazio horiek enpresek pentsio konpromisoak
betetzeko izenpetutako aseguru kolektiboen kontra-
tuetatikdatozenean(betierePentsioPlanetaFondoei
buruzko Legearen Testu Bateratuak lehen xedapen
gehigarrianeta legehorigaratzenduenaraudianxe-
datutakoaren arabera34), enpresarien kontribuzioak
egotzi ez direnez integrazio portzentajeak honela
aplikatuko dira: langileak zuzenean egin dituen ekar-
penak baldin badaude, integrazio portzentajeak ekar-
penhoriekgainditzendituenzenbatekoariaplikatuko
zaizkio,etalangilearenekarpenikezbadago,jasotako
prestazioaren zenbateko osoari. Etekinen integrazio
portzentajeakaldatuegitendiraprimaordaindudene-
tikkapitaljasodenarteigarodendenborarenarabera:

Ordain tzen denetik kobratu arte 
igarotako denbora

Integratu beharreko 
kapitalaren %

2urteedogutxiago 100

2urtebainogehiago 60

Elbarritasunagatikjasotakoprestazioak

Elbarritasun prestazioak kapital moduan jasotzen di-
renean,etaprestaziohoriekenpresekpentsiokonpro-
misoak betetzeko izenpetutako aseguru kolektiboen
kontratuetatik datozenean (beti ere Pentsio Plan eta
Fondoei buruzko Legearen Testu Bateratuak lehen
xedapen gehigarrian eta lege hori garatzen duen
araudianxedatutakoarenarabera35),enpresarienkon-
tribuzioak egotzi ez direnez integrazio portzentajeak
honelaaplikatukodira:langileakzuzeneanegindituen
ekarpenak baldin badaude, integrazio portzentajeak
ekarpenhoriekgainditzendituenzenbatekoariaplika-
tukozaizkio,etalangilearenekarpenikezbadago,jaso-
takoprestazioarenzenbatekoosoari.Etekinei%60ko
integrazio portzentajea aplikatuko zaie, elbarritasun
mailaedozeindelaere.

3. Erreskate eskubidea, enpresek Pentsio plan eta
fondoei buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen
duenazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegi-
leak lehenxedapengehigarrian jasotakoarenarabera
hartutako pentsio konpromisoak bideratzen dituzten 
aseguru kolektiboko kontratuetan, aseguru kole-
ktiboko beste kontratu batean integra tzeko:

Ez da lotuta egongo kasu bakoitzean egokitzen den
baliabideekonomikoentitularrarenPertsonaFisikoen
Errentaren gaineko Zergari, ondorengo kasuetan,
EnpresekPentsioplanetafondoeiburuzkoLegearen
TestuBateratuaonartzenduenazaroaren29ko1/2002
Errege Dekretu Legegilearen lehen xedapen gehiga-
rrian jasotakoarenaraberahartutakopentsiokonpro-
misoakbideratzendituztenasegurukolektibokokon-
tratuetan erreskate eskubidea erabiltzearen ondorioz
agertzendenerrenta:

a)Polizanbideratutakokonpromisoakosorikedozati
bateansartzeanaipatu lehenxedapengehigarrian
jasotakobeharkizunakbetetzendituenbesteasegu-
rukontratubatean.

34 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.

35 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.

b) Lanharremanaamaitzendeneanjatorrizkoaseguru
kontratuaren arabera langileari dagozkion eskubi-
deak aseguru kolektiboko beste kontratu batean
sartzean.

Aurrekoa)etab) letretan jasotakokasuekezduteal-
datukoprimen izaeraenpresakzergaarloanegozteari
dagokionez, ez eta jatorrizko aseguru kontratuan or-
daindutako primen antzinatasunaren konputua ere.
Dena dela, aurreko b) letran jasotako kasuan, primak
ez baziren egotzi, enpresak horien kenkaria egin ahal
izangodumobilizaziohoridelaeta.

4. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari lotu
gabegeratukodaPentsioplanetafondoeiburuzkoLe-
gearenTestuBateratuaonartzenduenazaroaren29ko
1/2002 Errege Dekretu Legegilearen lehen xedapen
gehigarrian jasotakoaren arabera hartutako pentsio
konpromisoak bideratzen dituzten aseguru kolekti-
boko kontratuen mozkinetan parte hartzearen ondo-
riozagertzendenerrentaere,mozkinetakopartaide-
tza hori kontratu horietan aseguratutako prestazioak
gehitzekoerabiltzendenean.

5. 2003ko urtarrilaren 1a baino lehen hi tzartutako 
bizi tza aseguru kolektiboak, enplegatuei primak
egotzigabelanetekinaksortzendituztenak.

2003ko urtarrilaren 1a baino lehen hitzartutako ase-
guru kontratuetan prima guztiak 2003ko martxoaren
23a iritsi aurretikordaindubadira langileeigauzazko
lanetekingisafiskalkiegotzigabe,aplikaziozkoaizan-
go da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzkoabenduaren24ko8/1998ForuArauakhama-
seigarrenxedapeniragankorreanjasotakoa.

ERNE:aurrekoc), d), e), f) eta g)letretanaipatudirenpres-
tazioakoso-osorikkonputatukodiraerrenta moduan jaso-
tzen direnean.

Prestazio mistoen kasuan, hau da, edozein motatako erren-
takkapitalmoduanjasotakokobrantzabakarrekoerrentekin
konbinatzendirenean,aurreko c), d), e), f) eta g) letretan 
aipatu diren integrazio por tzentajeak kapital moduan 
kobratutakoari bakarrik aplikatuko zaizkio. Bereziki,
prestazioakerrentamoduanbehinkobratzenhasietaerren-
ta hori modu aurreratuan berreskuratzen bada, prima edo
ekarpenbakoitzakerrentaeratzeanzeukanantzinatasunaren
araberaaplikatukozaizkiolortutakoetekinaribehardirenin-
tegrazioportzentajeak.

2.5   Zein gastu dira kengarriak?
Zergadunakhonakogastuhauekbakarrikkenduahalizango
ditu:

1. Kotizazioak:

•  Gizarte Seguran tzariegindakokotizazioak.

• Funtzionarioen derrigorrezko mutualitate oroko-
rreiegindakokotizazioak.

•  Eskubide pasiboen murrizketak eta umezur tzen 
eskoleiedoantzekoerakundeeiegindakokotizazioak.

• Zergadunek Gizarte Seguran tzaren ordezko en-
titate edo erakundeei ordaindutako zenbatekoak
(betiereindarreandagoenaraudiarenaraberaGizarte
Segurantzari dagozkion zenbait kontingentzia presta-
tzendituztenentitateakbadira).
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ERNE: kengarriak al dira autonomoen erregimenean 
egiten diren kotizazioak? Ikusibehardaegindako jardue-
rarekinlanerrentakedojardueraekonomikoenerrentaklor-
tzendiren:

– Jardueraekonomikoak:ez dirakengarriak(berenkon-
turadihardutenlangileenkasuada).

– Lanerrentak: bai, kengarriakdira(sozietateetakoba-
zkideadministratzaileenkasuada).

2. Kargu politikoek beren erakunde politikoari derrigo-
rrezordaintzendizkiotenzenbatekoak.Karguhoriek
izandaitezke:

•  Kargu haute tsiak.

•  Izendapen librekokargupolitikoak.Beharrezkoda
kargu hori betetzea erakunde politikoak horretarako
izendatudituelako.

Etekin horiek zergadunaren errenta iturri nagusia badira,
aipatulanabetezlortutakoetekinosoen%25kendukodage-
hienez.

Dagokion eredu informatiboan aipatzen diren zergadunek
bakarrik aplikatu dezakete bigarren puntu honetan esan-
dakoa.

Gastugisakentzendirenzenbatekoakezdirasartukoalder-
dipolitikoenaldekokuotenetaekarpenenkenkariarenoina-
rrian36.

2.6 Zein hobari aplika daitezke?
Etekin osoen eta gastu kengarrien arteko diferentzia positi-
boakhonakohobariakizangoditu,hurrengotaularenarabera:

Etekin osoen eta gastuen  
arteko diferen tzia Hobaria

7.500,00euroraino 4.650,00€

7.500,01eta15.000,00euro
bitartean

4.650,00€–[0,22x
(Diferentzia–7.500,00€)]

15.000,00eurobainogehiago 3.000,00€

7.500,00eurotikgorakobeste
errentaiturribatzuk 3.000,00€

Azalpena:

• Diferentzia 7.500,00 eurokoa edo txikiagoa bada,
4.650,00eurokohobariaegingoda.

• Diferentzia 7.500,01  eta 15.000,00 euro bitartekoa
bada,honakohobariaaplikatukoda:4.650,00euroken
aipatudiferentziari7.500,00eurokenduondorenatera-
tzen den emaitza 0,22rekin biderkatzetik ateratzen
dena.

4.650,00 € – {0,22 x [(etekin osoak – gastu kengarriak) –
7.500,00€]}

• Diferentzia15.000,00eurotikgorakoabada, 3.000,00
eurokohobariaaplikatukoda.

• Zerga oinarrian 7.500,00 eurotik gorako errentak
konputatzendireneanetahorieklanerrentakezdire-
nean,3.000,00eurokohobariaegingoda.

Zer gerta tzen da aktiboan dauden langile desgaitue-
kin? Aktiboan dauden langileak desgaituak badira (ez pen-
tsiodunak), honela gehitu ahal izango dituzte lehen aipatu
direnhobariak:

36 Ikus 12. kapituluaren barruan, “Kuota likidoa eta kenkariak” izenekoan,
12.8.2 apartatua: “Kenkaria langileen sindikatuei ordaindutako kuotengatik
etaalderdipolitikoenaldekokuotaetaekarpenengatik”.

•  %100,minusbaliotasunmaila%33koaedohandiagoa
eta%65etikbeherakoadenean.

•  %250, minusbaliotasun maila %33 eta %65 bitartean
dagoenean eta mugikortasuna mugatua dutenean.
Mugikortasun mugatua dutela ulertuko da abendua-
ren23ko1971/1999ErregeDekretuak,minusbaliota-
sunmailaaitortu,ezarrietakalifikatzekoprozedurari
buruzkoak,III.eranskineanjasotzenduenbaremoaren
A,BedoCletretakoegoeretansartutadaudeneanedo
baremohorrenD,E,F,GedoHletretan7puntuedo
gehiagolortudituztenean.Baitalangileaktibodesgai-
tuen minusbaliotasun maila %65ekoa edo handiagoa
denean.

Elbarritasuna judizialki eta Kode Zibilean ezarri-
takoarenaraberaaitortuadutenlangiledesgaituekere
%250gehituahalizangodutehobaria,berenminusba-
liotasuna%65erairitsiezarren.

ERNE:hobarihauaplikatzearenondoriozateratzenden lan
etekingarbiaezingodanegatiboaizan.

Baterakotributazioan, lanetekinakpertsonabatekbainoge-
hiagokjasotzendituenean,hobarialanetekinguztiakkontuan
hartuzaplikatukoda,jasotzailekopuruaedozeindelaere.

2.7   Nola kalkula tzen da etekin garbia?
Lanaren etekin garbia kalkulatzeko, etekin osoetatik gastu
kengarriaketahobariakkendubehardira.

Etekingarbia=Etekinosoak–(Gastukengarriak+Hobariak)

Adibidea 
Langilebatek5urtezeramatzan laneanenpresabatean,bai-
na 2015eko martxoaren 1ean kalean geratu da. Urte horre-
takolehenbihilabeteetakosoldata3.606,07eurokoaizanda.
42.070,85eurokokalte-ordainaerejasodu;halaere,zatibat,
13.522,76euroalegia,ezduaitortubehar(salbuetsitadago)
bidegabekokaleratzeaizandelako.GizarteSegurantzarenko-
tizazioa601,01eurokoaizanda.

Soldata(urtarrilaetaotsaila) 3.606,07€

Kalte-ordaina 42.070,85€

Salbuespena -13.522,76€

Zergapeturikokalte-ordaina
(42.070,85€-13.522,76€) 28.548,09€

Integrazio%(2urtetikgorakoepeansortutako
errentairregularragatik) 60%

Zergaoinarriansartubeharreko
kalte-ordaina(28.548,09euroren%60) 17.128,85€

Etekin osoak, guztira (3.606,07 € + 
17.128.85 €) 20.734,92 €

Gastukengarriak(GizarteSegurantza) -601,01€

Hobaria -3.000,00€

Etekin garbia, guztira   
[20.734,92 € – (601,01 € + 3.000,00 €)] 17.133,91 €

2.8 Nori egozten zaizkio lanaren etekinak?
Etekina jasotzeko eskubidea sortu duenari egotziko zaizkio
bakar-bakarrik lanaren etekinak.

Alabaina,erregimenpublikoetatikjasotzendirenpen tsio eta 
har tzeko pasiboak, eta derrigorrezko mutualitate oroko-
rretatik, pentsio planetatik, 2003/41/EB Arteztarauan erre-
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gulatutakopentsioplanetatik,aurreikuspenplanaseguratue-
tatik, borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateetatik,
gizarte aurreikuspeneko mutualitateetatik, enpresen gizarte
aurreikuspenekoplanetatiketamendekotasunaseguruetatik
lortzendirenprestazioak,horienonuradundirenpertsonafi-
sikoeiegotzikozaizkie.

2.9 Noiz egozten dira lanaren etekinak?
Orohar,lanarenetekinakjasotzaileakexijitzendituenzergal-
diariegotzikozaizkio.

Halaere,kasujakinbatzuetanaraubereziakaplikatzendira.

a) Errentaezbadabereosoanedozatibateanordaindu
jasotzekoeskubideaedokopuruaerabaki judiziala-
ren zaindagoelako,ordainduezdirenkopuruakera-
bakijudizialairmobihurtzendenzergaldiariegotziko
zaizkio.

b) Gertatzenbada,zergadunarekin zer ikusirik ez du-
ten arrazoi justifikatuengatik, lanaren etekinak ez
direla jasotzenexijigarridirenzergaldietan,besteba-
tzuetanbaizik,etekinakhaueiegotzikozaizkie.Horre-
tarako,aitorpenlikidazioosagarribategingoda,baina
zigorrik,berandutzainteresiketainolakoerrekargurik
ezarrigabe.Aitorpenhoriaurkeztekoepeaaipaturiko
etekinak jasotzen diren egunean hasi eta zerga hau
aitortzeko hurrengo epearen amaieran bukatuko da.
a) letran aurreikusitako zirkunstantziak ematen dire-
nean,etekinakexijigarriakizangodiraerabakijudizia-
lairmobihurtzendenzergaldian.

c) Langabezi prestazioa ordainketa bakarreko mo-
dalitatean jasobadalanaraudianaurreikusitakoaren
arabera, baina zergatik salbuesteko baldintzak bete-
tzenezbaditu37,ordainketamodalitatebakarreanegin
izanezbalitzprestazioa jasotzekoeskubideaemango
zuten zergaldi guztietan egotzi ahal izango da pres-
tazioa. Egozpena proportzionalki egingo da, hau da,
ordainketabakarraegin izanezbalitzzergaldibakoi-
tzeanzenbatdenboranizangozenprestazioajasotzeko
eskubideakontuanhartuz.

d) Zenbate tsitako errentak produzitutzat jotzen diren
zergaldiariegotzikozaizkio.

e) Zergadunak a tzerrira aldatu badu bere egoi tza
eta,horregatik,zergadunizateariutzibadio,egozteko
dauzkanerrentaguztiakegoitzaaldatuaurrekotokian
zergahonengatikaitortubeharzuenazkenzergaldiko
zerga oinarrian sartuko dira, erregelamenduz finka-
tzen diren baldintzetan. Beharrezkoa izanez gero, ai-
torpenlikidazioosagarribategingoda,bainazigorrik,
berandutzainteresikedoinolakoerrekargurikgabe.

f) Zergaduna hil tzen bada, egotzi gabe gelditu diren
errenta guztiak aitortu behar den azken zergaldiko
zergaoinarrianintegratukodira.

2.10  Nola balora tzen dira zenbate tsitako 
etekinak?

Lanarenetekinakordainduakizandirelajotzenda.

Errentazenbatetsienbalorazioa merkatuko ohiko balioaren
araberaegingoda.Merkatukoohikobaliotzatsubjektuinde-
pendienteen artean adostuko litzatekeen kontraprestazioa
izangoda.

37 Ikus1.7apartatua1.kapituluarenbarruan,“Sarrera”izenekoan.Aitortube-
harezdirenerrentakazaltzendirabertan.

Nolanahiere,frogakonartzendiraegindakoordainketabalio
horibainotxikiagoaizandelaedoordainketarikezdelaegon
erakusteko.Frogabideakzuzenbideanonartzendirenakdira.

2.11 Eragiketa lotuak
Pertsonaedoentitatelotuenartekoeragiketakmerkatukoba-
lio normalaren arabera baloratuko dira, Sozietateen gaineko
Zergarenaraudiak38aurreikusitakoeran.

Pertsonaedoentitatelotuakizandaitezke:

•  Entitatebatetabertakobazkideedopartaidea,bal-
dinetaazkenhonekduenportzentajeaorohar%5ekoa
edohandiagoabada,edo,bestela,%1ekoportzentajea
duenean sozietatearen baloreak merkatu arautu ba-
teankotizatuzgero.

•  Entitatebatetabertakokon tseilariedoadministra-
tzaileak.

•  Entitate bat eta bertako bazkide, partaide, kon-
tseilari edo administra tzaileen ezkontidea, maia-
tzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako iza-
tezko bikote-laguna edo ahaidetasun harreman 
batengatik lotutako per tsona. Harreman hori
zuzenekoa zein zeharkakoa izan daiteke, odolkideta-
sunezkoa, ezkontza bidezkoa edo izatezko bikoteak
ekarlezakeena,hirugarrenmailaraino.

•  Aurreko kasuetako edozein, talde bereko entita-
teekin.

38 IkusSozietateengainekoZergarenaraudia,eragiketalotuakbaloratzekoerre-
gelakjasotzendituena.
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3
Kapital higiezinaren etekinak

3.1 Zerdirakapitalhigiezinarenetekinak?

3.2 Zeintzukdirakapitalhigiezinarenetekinosoak?

 3.2.1 Nolakonputatzendiraetekinosoak?

3.3 Zergastudirakengarriak?

 3.3.1 Gastukengarriakkapitalhigiezinarenetekinaketxebizitzetatik
datozenean

 3.3.2 Gastukengarriakkapitalhigiezinarenetekinaketxebizitzetatik
ezdatozenean

3.4 Nolakalkulatzendaetekingarbia?

3.5 Noriegoztenzaizkiokapitalhigiezinarenetekinak?

3.6 Noizegoztendirakapitalhigiezinarenetekinak?

3.7 Nolabaloratzendirazenbatetsitakoetekinak?

3.8 Nolakalkulatzendira1985-05-09bainolehenegindakoerrentamendu
kontratuenetekinak?
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3.1 Zer dira kapital higiezinaren etekinak?
Zergarenforuarauakhoneladefinitzenditu kapitalaren ete-
kin osoak (kapital hori higigarria nahiz higiezina izan): ka-
pitalarenetekinosotzathartukodiraondareelementuetatik,
ondasun edo eskubideetatik, zuzenean edo zeharka erator-
tzendirenkontraprestazioedoonuraguztiak,diruzkoaknahiz
gauzazkoak izan, eta beren izena edo izaera edozein delarik
ere,baldinetaondareelementuhoriekzergadunarentitulari-
tzapekoak badira eta zergadunak berak burutzen dituen jar-
dueraekonomikoeiatxikitaezbadaude.

Kapital higiezinaren etekinetaramugatzenbagara, aipatu
foruarauakondasunhigiezinlandataretahiritarretatikdato-
zenetekinakdefinitzendituhalakotzat,betiereondasunho-
riekzergadunarenjardueraekonomikoeibakarrikatxikitaez
badaude.

Aipatuondasunakzergadunarenjardueraekonomikoeibaka-
rrik atxikitabadaude, ezdirakapitalarenetekintzathartzen,
jardueraekonomikoenetekintzatbaizik.

Kapital higiezinaren etekinari buruzko kon tzeptuaren 
inguruan ondoko hau zehaztu beharra dago:

• Ondasun  higiezinak errentan emateagatik lortzen
direnetekinakkapitalhigiezinarenetekintzathartzen
dira, errentamendua jarduera ekonomiko gisa egiten
deneanizanezik.

a)  Noiz har tzen da errentamendua jarduera 
ekonomiko tzat? 

Bakar-bakarrik,baldinetajardueraekonomikoaburu-
tzeko, gutxienez, soldatapeko langile bat hartu bada
lankontratuarekin,lanaldiosoanetadedikazioosoare-
kinjarduteko.

EZdirakontratatutakopertsonatzathartuko:ba-
tetik,zergadunarenezkontidea,izatezkobikote-
laguna,  aurreko ahaidea, ondorengo ahaidea
edobigarrengradukozeharkakoahaidea—izan
harremanhorren jatorriaahaidetasuna,odolki-
detasuna,ezkontza,izatezkobikoteareneraketa
edoadopzioa,eta,bestetik,sozietateengaineko
zergaren foru arauko 423. artikuluan ezarri-
takoaren arabera zergadunarekin lotutako per-
tsonatzatjotzendirenak.

•  Azpierrentamenduetan,azpierrentatzaileakjasotzen
dituen kopuruak kapital higigarriaren etekintzat har-
tzendira.

•  Negozioak errentan emateagatik jasotzen diren ko-
puruak kapital higigarriaren etekintzat hartzen dira.
Halaere,errentanematendenanegoziokolokalabaka-
rrikbada,lortzendirenetekinakkapitalhigiezintzatjo
behardira.

3.2  Zein tzuk dira kapital higiezinaren 
etekin osoak?

Kapitalhigiezinarenetekinosoenbarruansartzendituguon-
dasun higiezin hiritar nahiz landatarrak errentan edo azpie-
rrentanematetik,edotahoriekerabiliedogozatzekoeskubide
zeinahalmenakeratuedolagatzetikondorioztatzendirenguz-
tiak,berenizenaedoizaeraedozeindelaere.

Etekinhoriekhonelasailkatzendira:

• Kapitalhigiezinarenetekinak,etxebizitzetatikdatoze-
nak.

• Kapitalhigiezinarenetekinak,etxebizitzetatikezdato-
zenak.

3.2.1. Nola konputa tzen dira etekin osoak?

Etekin osotzat konputatuko da erabilpen edo gozamen es-
kubide eratuaren errentari, azpierrentari, lagapen hartzaile
edoonuradunarengandikkontzeptuguztiengatikjasotzenden
zenbatekoa.Higiezinarekinbateralagadirenondasunguztien
zenbatekoaerehorsartukoda,halakorikbadago.

ERNE:BalioErantsiarengainekoZergaridagokionzenbate-
koakanpoanuztenda.

Halaere,etekinosoakalkulatzeko,etekinaknolalortudiren
hartubehardakontuan.Ondokohauekbereiztendira:

• Biedobosturtetikgorakoepeanlortutakoetekinak.

• Denboranzeharerairregularnabarmeneanlortutako
etekinak.

• Ondasun higiezinak erabili edo gozatzeko eskubide
errealakeratzetikdatozenetekinak.

a)  Bi edo bost urtetik gorako epean sortutako eteki-
nak

Kapitalhigiezinarenetekinak,etxebizitzetatikezdatozenak,bi
urtetik gorako epean sortu badira,%60 integratuko da, eta
bosturtetikgorakoepeansortuakbadira,berriz,%50.

ERNE:sorreraldiabiurtetikgorakoadelaagerianegonarren,
ezinbadazehatz-mehatzfinkatu,hiruurtekoadelajokoda.

Sorreraldia Integrazio%

+2urte 60

+5urte 50

Biurtetikgorakoepeansortutakokapitalhigiezinarenetekinak,
etxebizitzetatikezdatozenak,zatika jaso tzen direnean,honako
eragiketahauegingoda:sorreraldikourteak,datatikdatarakon-
putatuak,zatietekinakzatikatudirenzergaldienkopurua:

 etekinakzenbaturtetansortudiren
x= ------------------------------------------------------------------------------------------------

etekinakzatikatudirenzergaldienkopurua

• Emaitza bi urtetik gorakoa bada, %60ko portzentajea
aplikatukoda.

• Emaitza bost urtetik gorakoa bada, %50eko por-
tzentajeaaplikatukoda.

b)  Denboran zehar era irregular nabarmenean lor-
tutako etekinak 

Kapital higiezinaren etekinak denboran zehar era
irregularnabarmeneanlortutakotzatkalifikatzendire-
nean,%50integratukoda.

Kapitalhigiezinarenhonakoetekinhauekbakarrikhartzen
diradenboranzeharerairregularnabarmeneanlortutako-
tzat,betierezergaldibakarbatiegoztenbazaizkio:

1. Negozio lokalen errentamendu kontratua traspasatu
edolagatzeagatiklortutakokopuruak.

2. Ondasun higiezinean eragindako kalteak direla-eta
errentariarengandik, azpierrentariarengandik edo
lagapen-hartzailearengandikjasotakokalte-ordainak.

c)  Ondasun higiezinak erabili edo goza tzeko eskubi-
deetatik datozen etekinak 

Ondasun higiezinak erabili edo gozatzeko eskubide
errealakeratzetikdatozenetekinakberen zenbateko 
osoagatikkonputatukodirabeti.
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ERRENTA IRREGULARRETARAKO BATERAKO MUGA

%100etikbeherakointegrazioportzentajeakaplikatuahaliza-
teko, hurrengo etekinen kasuan urteko zenbatekoa ezin da
izan300.000eurokoabainohandiagoa:

– Biedobosturtetikgorakoepeanlortutakoetekinak

– Denboranzeharerairregularnabarmeneanlortutako
etekinak

Zenbateko horren gaineko soberakina 100eko 100ean inte-
gratuko da. Adierazitako muga konputatzeko, lehen-lehenik
kontuanhartukodiraintegrazioportzentajeriktxikienaaplika-
garridutenkopuruak.

Adibidea
Demagun zure lokal bat errentan eman duzula. Urtean
60.000,00eurokoerrentajasotzenduzuetagastukengarriak
12.000,00 eurokoak dira. Gainera, urtarrilaren 4an, errenta-
riak 54.000,00 euroko kalte-ordaina eman dizu lokalean era-
gindakokalteengatik.

Errentamendua

Etekinosoa 60.000,00€

Gastukengarriak -12.000,00€

Etekin garbia (60.000,00 € - 12.000,00 €) 48.000,00 €

Kalte-ordaina

Kalte-ordaina 54.000,00€

Etekinosoa(54.000,00€-ren%50) 27.000,00€

Gastukengarriak 0€

Etekin garbia 27.000,00 €

Kapital higiezinaren etekin garbia errentamenduaren eta
kalte-ordainarenetekingarbiakbatuzlortukoda.

Errentamenduarenetekingarbia 48.000,00€

Kalte-ordainarenetekingarbia 27.000,00€

Kapital higiezinaren etekin garbia  
(48.000,00 € + 27.000,00 €) 75.000,00 €

3.3 Zer gastu dira kengarriak? 
Jarraianaipatukodirengastuakaurreko3.2apartatuanadie-
razidirenondasunetaeskubideenetekingarbiakalkulatzeko
uneandirakengarriak.Apartatuhorretanegindakosailkape-
narijarraitukodiogu.

3.3.1  Gastu kengarriak kapital higiezinaren 
etekinak e txebizi tzetatik datozenean

Etxebizitzetatikdatozenetekinosoetatikhonakogastuakdira
kengarriak:

•  %20ko hobaria ondasun higiezin bakoitzeko lortu-
takoetekinosoengainean.

• Etekinen sorburu diren ondasunak, eskubideak edo
erabileranahizgozamenahalmenakeskuratu,birgaitu
edohobetzeko inbertitutakobesteren kapitalen in-
teresak,etagainerakofinantzaketagastuak.

Hobariarenetagastukengarriarenbaturakezingoduetekin
garbinegatiborikeman,ondasunhigiezinbakoitzeko.

Ulertukodaapartatuhonetansartutadaudela,bakar-bakarrik,
Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Le-

geak2.artikuluanetxebizitzaerrentamendutzathartutakoeta-
tikdatozenetekinak.

Kapital higiezinaren etekinak etxebizitzetatik datozela uler-
tuko da etxebizitzen edo haien gaineko gozamen eskubide
errealentitularreklortutakoetekinakdirenean,betieretitular
horiek abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuak, Etxebizitza
Hutsaren Programa sustatu eta bultzatzekoak, xedatutakora
bildutadaudeneanedo,bestela,SozietateengainekoZergaren
araudianetxebizitzakerrentanematendituztenentitateentzat
jasotakoaraubidebereziazgozatzendutensozietateeiutziedo
alokatzendizkietenean.

3.3.2  Gastu kengarriak kapital higiezinaren 
etekinak e txebizi tzetatik ez datozenean

Aurreko apartatuan sartu ez diren sarreretatik, hau da,
etxebizitzetatikezdatozenetekinetatik,etekinosoarijarraian
aipatzendirengastukengarriakgutxitukozaizkio:

• Etekin horiek lortzeko beharrezkoak izan diren 
gastuak.

•  Erabilerak edo denboraketekineniturriizandiren
ondasunetaeskubideetaneragindako hondamena-
renzenbatekoa.

ERNE: ondasun higiezinen errentamenduak Balio Eran-
tsiaren gaineko Zergari lotuta eta salbuetsi gabe badaude,
BalioErantsiarengainekoZergakontuanhartugabekonpu-
tatukodiragastuak.

Bereziki,honakogastuhaueksartukodira:

a) Ondasunak edo erabilera nahiz gozamen eskubideak
eskuratu,birgaituedohobetzeko inbertitudirenbes-
terenkapitaleninteresak,etagainerakofinan tzaketa 
gastuak.

b) Estatukoak ez diren tributu eta errekarguak,eta
halaber, estatuko tasak eta errekarguak, beren izena
edozeindelaere,baldinetakonputatutakoetekinetan
edoberaueniturridirenondasunetaeskubideetanera-
gitenbaduteetazigortzaileakezbadira,edo,bestela,
zergaobligazioakberandubetetzeagatikezarriezba-
dira.

c) Hirugarren batek zuzeneko edo zeharkako kon-
traprestazio gisa, edo zerbi tzu per tsonalengatik,
hala nola, administrazio, zaintza, atezaintza edo an-
tzekoengatik,sortutako zenbatekoak.

d) Ondasunen errentamendua, azpierrentamendua,
lagapena edo eraketa formaliza tzeagatik sortutako
gastuak,etaondasun,eskubideetaetekinendefen tsa 
juridikotikeratorritakoak.

e) Artapen eta konponketa gastuak ere dira kenga-
rriak.Halakotzathartzendira:

• Ondasun materialen ohiko erabilera mantentzeko
asmoz erregulartasunez egiten direnak, hala nola,
instalazioenmargoketa,entokaduraedokonponketa.

• Elementuak aldatzekoak (berokuntza instalazioak,
igogailuaketaseguritateateakjartzea,etab.)

ERNE:ondasunakhandituedohobetzekoerabilitako
kopuruakezdirakategoriahonetansartzen.

f) Etekinak sortzen dituzten ondasun edo eskubideak
asegura tzeko kontratuengatik, dela erantzukizun
zibilekoak, suteen aurkakoak, lapurretakoak, kristal
apurketakoak eta horien kidekoak, ordaintzen diren
primak.

g) Zerbi tzu edo hornidura gastuak.
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h) Ondasunhigiezinaetahonekinbatera lagatakobeste
ondasunakamortiza tzekogastuak,betiereberenbe-
netako balio galerarekin bat badatoz. Amortizazioek
honako kasu hauetan beteko dute benetakotasun
baldintza;

•   Ondasun higiezinak: urte bakoitzeko amortizazioa
ordaindudeneskuratzekostuaren%3koabainohandia-
goaezdenean,zoruarenkostuasartugabe.Zoruaren
balioaezbadaezagutzen,eskuratzekostuaurtebakoi-
tzekozoruarenetaeraikuntzarenbaliokatastralenar-
teanhainbanatuzkalkulatukoda.

•  Ondasun higigarriak, ondasun higiezinarekin 
batera laga eta urtebetetik gorako epean erabil 
daitezkeenak: urteko amortizazioa ordaindu diren
eskuratzekostueigutxienekokoefizienteakaplikatzetik
ateratzendenemaitzabainohandiagoaezdenean.Ko-
efiziente horiek gehienezko amortizazio epeak aplika-
tuzaterakodiraSozietateengainekoZergarenaraudian
jasotzendenamortizaziotaularenarabera39.

•  Erabilera eta gozamen eskubide errealak: or-
daindutako eskuratze kostua amortizatu daiteke.
Eskubideak iraupen jakin bat duenean, amortizazioa
kalkulatuko da eskubide edo ahalmenaren eskuratze
kostuahark irautenduenurtekopuruarekinzatituta.
Aldiz,eskubideakbiziartekoakdirenean,amortizazioa
eskuratzekostuaren%3koaizangoda.

ERNE:amortizazioekezinduteinoizondasunedoes-
kubideareneskuratzebalioagainditu.

Gastukengarrienbaturakezinduekarrietekingarbinegati-
borik,ondasunhigiezinbakoitzerako.

3.4 Nola kalkula tzen da etekin garbia?
Kapitalhigiezinarenetekingarbiaetekinosoetatikgastuken-
garriakkenduzaterakoda.

Adibidea
Emandezagunbiondasunhigiezindauzkazula:

1. LehenondasunhigiezinaHondarribianerrentaneman-
dako etxebizitza da. Bere balio katastrala 180.300,00
eurokoadaeta2015ean9,500,00eurokoetekinakizan
dituzu. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordai-
nagiria 138,83 eurokoa da. Etxebizitza hori erosteko,
mailegu bat eskatu zenion bankuari, urtean 1.909,42
euroko interesak ordaindu dituzu eta beste 2.136,34
euroamortizatu.

2. Bigarrena Azpeitiko lokala da, errentan emandakoa
baita ere. 3.606,07 euroko errenta jaso duzu, eta ho-
nakogastuaksortudizkizu:

Aseguruprimak 180,30€

Artapengastuak 120,20€

Etxezaintzagastuak 240,40€

Administraziogastuak 60,10€

Azpeitiko ondasun higiezina erosteko, mailegu bat eskatu
zenionbankuari.901,52eurokointeresakordaindudituzuur-
tean,etabeste1.202,02euroamortizatu.

Horrezgainera,beste96,16euroereordaindudituzuOndasun
HigiezinengainekoZergarenkuotagatik.Ondasunhigiezina-

39 Ikusamortizaziotaulasozietateengainekozergarenaraudian.

renbaliokatastrala24.040,48eurokoada.Eskuratzeprezioa
21.035,42eurokoaizanda,lurzoruarenkostuasartugabe.

Kalkula ditzagun orain ondasun higiezin bakoitzaren etekin
garbiak:

1. - Hondarribian errentan emandako e txebizi tza

Gastuak

Hobaria(9.500,00euroren%20) 1.900,00€

Maileguareninteresak 1.909,42€

Gastuak,guztira 3.809,42€

Kapitalhigiezinarenetekinosoa(errentamendua) 9.500,00€

Gastuak -3.809,42€

Etekin garbia ((9.500,00 € - 3.809,42 €) 5.690,58 €

2. - Azpeitian errentan emandako lokala

Gastuak

Asegurua 180,30€

Artapena 120,20€

Etxezaintza 240,40€

Administrazioa 60,10€

Maileguareninteresak 901,52€

Ondasunhigiezinarengainekozerga 96,16€

Amortizazioa
(eskurapenprezioaren%3-zoruarenbalioa) 631,07€

Gastuak,guztira 2.229,75€

Kapitalhigiezinarenetekinosoa(errentamendua) 3.606,07€

Gastuak -2.229,75€

Etekin garbia ((3.606,07 € - 2.229,75 €) 1.376,32 €

3.5  Nori egozten zaizkio kapital higiezi-
naren etekinak?

Kapitalaren etekinak, etekin horien sorburu diren ondare 
elementuen, hau da, ondasun edo eskubideen titular di-
ren zergaduneklortzendituzteeta,beraz,horiekdiraeteki-
nakaitorpeneansartubehardituztenak.Eraberean,gozamen 
eskubide errealen titularrekaitortubehardituzteeskubide
horietatikdatozenetekinak.

•  Titularitatea behar bezala froga tzen ez bada,....

Ondasun edo eskubideen titularitatea behar bezala
frogatzenezdenean,zergaAdministrazioakerregistro
fiskalbateanedobesteedozeinerregistropublikotan
titulargisaageridenahartuahalizangoduhalakotzat.

•  Titularitatea per tsona batek baino gehiagok 
badu...

Ondasunedoeskubidebatentitularitateapertsonaba-
tek baino gehiagok duenean, bakoitzak titularitatean
duen partaidetzaren arabera lortu dituela etekinak
ulertuko da. Kotitularrek honako hau egin beharko
duteorduan:partaidetzaportzentajeaondasunedoes-
kubideaksortuduenetekinosoariaplikatuetahortik
ateratzendenemaitzaetekinbezalaaitortu.

•  Senar-emazteen eta izatezko bikoteen kasuan...

Senar-emazteenedomaiatzaren7ko2/2003Legearen
arabera eratutako izatezko bikoteen kasuan, ezkon-
tzarenerregimenekonomikoaedoizatezkobikotearen
ondare erregimena arautzen duten xedapenetan hi-
tzartutakoarijarraikibienakdirenondasunetaeskubi-
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deetatik datozen etekinak erdibana egotziko zaizkie,
bestepartaidetzakuotabatfrogatzendeneanizanezik.
Aldiz,arauberbereijarraituzondasunedoeskubideak
ezkontidebatenakedoizatezkobikotekokidebatenak
bakarrikdirenean,horietatikdatozenetekinakezkon-
tidehorriedobikotekokidehorriegotzikozaizkiooso-
osorik.

3.6  Noiz ego tzi behar dira kapital hi-
giezinaren etekinak? 

Kapitala higiezinaren etekinak kobrantza gertatzen den
zergaldiariegotzibeharzaizkio.

Zenbate tsitako errentak produzitutzat jotzen diren zergal-
diariegotzikozaizkio.

Zer egin behar da egoi tza a tzerrira alda tzen bada?

Zergadunakatzerriraaldatubadubereegoitzaeta,horregatik,
zergadun izateari utzi badio, egozteko dauzkan errenta guz-
tiakegoitzaaldatuaurrekotokianzergahonengatikaitortube-
harzuenazkenzergaldikozergaoinarriansartukodira,erre-
gelamenduzfinkatzendirenbaldintzetan.Beharrezkoaizanez
gero,aitorpenlikidazioosagarribategingoda,bainazigorrik,
berandutzainteresikedoinolakoerrekargurikgabe.

Eta hil tzen bada?

Zergaduna hiltzen bada, egotzi gabe gelditu diren errenta
guztiak aitortu behar den azken zergaldiko zerga oinarrian
integratukodira.

3.7  Nola balora tzen dira zenbate tsitako 
etekinak?

Ondasunhigiezinakerrentanedoazpierrentanemandabadau-
deedohoriekerabilietagozatzekoeskubideedoahalmenak
laga badira, eta autolikidazioan ez bada etekinik konputatu,
kapitalhigiezinarenetekinahigiezinhorrekaberastasunaren
gaineko zergaren arabera duen balioaren % 5 dela joko da,
non eta lagapena ez zaion egin zergadunaren ezkontideari,
izatezkobikote-lagunariedoahaiderenbati,hirugarrengradu-
rainokoezkontzabidezkoakbarne.

Loturarik badago (ahaidetasunarekin zerikusirik ez duena),
markatukobalionormalarenaraberabaloratukodakapitalhi-
giezinarenetekina.

3.8  Nola kalkula tzen dira 1985-05-09 
baino lehen egin diren errentamen-
du kontratuen etekinak?

Errentamendukontratuak1985ekomaiatzaren9abainolehen
egindakoakbadiraetakontratuarenerrentaberrikustekoes-
kubiderikezbaduteHiriErrentamendueiburuzkoazaroaren
2429/1994Legeakbigarrenxedapeniragankorraren11.apar-
tatuko7.erregelanezarritakoaaplikatuta,honakohauhartu
behardakontuan:

• Kapital higiezinaren etekinak etxebizitzetatik datoze-
nean, higiezin bakoitzagatik lortutako etekin osoen
%50ekohobariaaplikatukoda.

• Kapitalhigiezinarenetekinakezbadatozetxebizitzen
errentamendutik,higiezinbakoitzagatiklortutakoete-
kinosoen%40kohobariaaplikatukoda.
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4.1 Zer dira kapital higigarriaren etekinak?
Kapital higigarritik zuzenean edo zeharka erator tzen di-
ren kontraprestazio edo onura guztiak,diruzkoak,nahiz
gauzazkoakizan,hartzendirakapitalhigigarriarenetekinoso-
tzat,haienizenaedoizaeraedozeindelaere.Orohar,kapital
higigarriarenetekinakdira,baitaere,higiezintzatkalifikaturik
ezdaudengainerakoondasunedoeskubideetatikdatozenak,
betiereondasunedoeskubidehoriekzergadunaren titulari-
tzapekoak badira eta zergadunak berak burutzen dituen jar-
dueraekonomikoeiatxikitaezbadaude.

Etekinakzergadunakburutzendituen jardueraekonomikoei
atxikitako ondare elementuetatik datozenean (ondasun edo
eskubideetatik), jarduera ekonomikoen etekintzat hartzen
dira40,ezkapitalhigigarriarenetekintzat.

Bereziki,honako hauek dira kapital higigarriaren etekin 
osoak:

•  Edozein motatako entitateen fondo propioetan 
parte har tzeagatik lortutako etekinak: dibiden-
duak,bazkideizateakdakartzanonurak,...

•  Kapital propioak beste ba tzuei laga tzeagatik lor-
tutako etekinak: interesak, letrak, ordaindukoak,
deskonturajaulkitakotituluak...

•  Kapitalizazio eragiketetatik, bizi tza edo elbarrita-
sun aseguruen kontratuetatik eta kapital ezarpe-
nen errentetatik datozen etekinak.

•  Kapital higigarriaren beste etekin ba tzuk: onda-
sunhigigarrienerrentamenduak,errentak,kapitaliza-
zioeragiketak,jabetzaindustrialetaintelektuala,irudi
eskubideak...

Honakohauek,ordea,ez dira kapital higigarriaren eteki-
nak:

• Entitateak banatzen dituen dibidenduak eta mozkin
partaidetzak, baldin eta horiek sortu diren zergaldie-
tanentitatebanatzaileakondaresozietateenerregime-
neantributatubadu.

• Zergadunak bere ohiko jarduera ekonomikoaren
barruanburututakoeragiketenprezioageroratuedo
zatikatzeagatik lortutako kontraprestazioa, dagokion
kontzeptuarengatikeretributatzerabehartzenduena.

•  Akzio liberatuak (dohainekoak) ematetik datozen
etekinak.

•  Lagun tza teknikotik datozenak, baldin eta laguntza
horijardueraekonomikobategitendutenzergadunek
ematen badute eta prestazioa haien jardueraren ba-
rruanegitenbada.

• Kapital zabalketetan lehentasunezko harpide tza 
eskubideak saltzea (beren tratamendu fiskalarekin
jarraitzenduteondareirabaziedogalerenbarruan).

• Zergadunaren heriotza dela-eta musu truk egindako
eskualdaketetatik datozenak, eskualdatutakoa beste-
renkapitalakerakarrietaerabiltzeaadieraztenduten
aktiboakdirenean.

4.2 Zer dira gauzen bidezko etekinak?

4.2.1 Gauzen bidezko etekinen kon tzeptua

Gauzen bidezko etekintzat jotzen diraondasunak, eskubi-
deak edo zerbi tzuak dohainik edo merkatuko ohiko 
preziotik behera nork bere xedeetarako erabili, kon-

40 Ikus5.kapitulua,“Jardueraekonomikoenetekinak”izenekoa.

tsumitu edo lor tzea,nahizetaematendituenarentzatgastu
erreala ez izan (adibidez, zergadunak etxetresnak, bidaiak,
etab. jasotzea diru kopuru jakin batzuk epe finkora jar-
tzeagatik).

Etekinakordaintzendituenakeskudirutanematendizkionean
zenbatekoakzergadunarihonekondasun,eskubideedozerbi-
tzuakerosditzan,diruzkoetekintzathartukodira.

4.2.2 Nola balora tzen dira? 

Gauzen bidez jasotzen diren errentak merkatuan duten 
ohiko balioaren araberabaloratzendiraorohar.

4.2.3 Nola integra tzen dira zerga oinarrian?

Gauzenbidezjasotzendirenerrentakzergaoinarrianintegra-
tzeko, gauzazko ordainketaren balorazioa eta hari dagokion
konturakosarrerabatubehardira,sarrerahorrenzenbatekoa
errentajasoduenarijasanaraziezbazaiobetiere.Kasuhorre-
tan, errenta jaso duenak gauzazko ordainketaren balorazioa
bakarrik integratuko du zerga oinarrian, konturako sarrera
gehitugabe.

4.3  Zein tzuk dira kapital higigarriaren 
etekin osoak? 

4.1apartatuanadierazidugunbezala,kapitalhigigarriarenete-
kinosoakondokohauekdira:

4.3.1  Edozein motatako entitateen fondo 
propioetan parte har tzeagatik lortutako 
etekinak

Kategoria honen barruan ondorengo etekinak sartzen dira,
diruzkoaknahizgauzazkoakizan:

1. Dibidenduak,batzarretarajoatekoprimaketamozkin
partaidetzak.

2. Era guztietako aktiboetatik (ondasun eta eskubidee-
tatik) datozen etekinak, baldin eta aktibo horiek, es-
tatutuen arabera edo sozietateko organoen erabakiz,
entitatearen irabazietan, salmentetan, eragiketetan,
sarreretanedoantzekokontzeptuetanpartehartzeko
ahalmenaematenbadute lanpertsonalarenordainke-
tarekinzerikusirikezdutenarrazoiengatik.Akziolibe-
ratuakemateaezdaetekinhorienarteansartuko.

3. Entitatearenfondopropioetandagoenpartaidetzaadie-
raztendutenbaloreedopartaidetzakerabiliedogoza-
tzeko eskubideak eratu edo lagatzeagatik lortutako
etekinak,berenizenaedoizaeraedozeindelaere.

4. Entitatebatetikjasotakobesteedozeinonura,bertako
bazkide,akziodun,asoziatuedopartaideizateagatik.

5. Akzio edo partaidetzen jaulkipen primaren banaketa.
Lortutakozenbatekoakeragindakoakzioedopartaide-
tzen eskurapen balioa gutxituko du, deuseztatu arte,
etahandikateradaitekeensoberakinakapitalhigiga-
rriarenetekingisazergapetukoda.

6. Kapital murrizpenaren xedea ekarpenak itzultzea de-
nean, honen zenbatekoak edo jasotako ondasun edo
eskubideenmerkatukoohikobalioakukitutakobalore
edo partaidetzen erosketa balioa gutxituko du, hura
deuseztatuarte.Gerta litekeensoberakinakapitalhi-
gigarriarenetekingisaintegratukodaetaedozeinmo-
tatakoentitateenfondopropioetanpartehartzeagatik
lortu dela joko da. Integrazioa jaulkipen primen ba-
naketarako ezarritako era berberari jarraiki egingo
da, kapital murrizpena banatu gabeko mozkinen on-
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doriodeneanizanezik.Horrelakoetan,kontzeptuho-
nengatik jasotzen diren kopuru guztiak dibidenduak,
batzarretarajoatekoprimaketaedozeinmotatakoen-
titateenmozkin-partaidetzakbezalazergapetukodira.
Ondorio horietarako, kapital murrizpenek, beren xe-
dea zeinahi dela ere, banatu gabeko mozkinetatik ez
datorrenkapitalsozialarenzatiarilehenikeragitendio-
telaulertukoda,etahalaizangodakapitalsozialaren
zatiadeuseztatuarte.

7. 1. eta 2. apartatuetan aipatzen diren dibidenduak eta
mozkin-partaidetzak ez dira zergaldiko errentan sar-
tuko, horiek sortu diren zergaldietan entitate bana-
tzaileakondaresozietateenaraubidearijarraituztribu-
tatubadu.

Puntuhonetanxedatutakoaaplikatzendakontuanhar-
tugabezeinentitatekbanatzendituenondaresozieta-
teeklortutakomozkinak,noizbanatzendirenmozkin
horiek, eta zein zerga araubide aplikatzen zaien une
horretanentitatehoriei.

8. Ekitaldietakomozkinedoerreserbetatikdatozendibi-
dendukobratuakezdirazergaldikoerrentansartuko,
horiekbanatzendituenentitateariHigiezinenMerka-
tuanInbertitzekoSozietateAnonimoKotizatuenzerga
erregimenaaplikatubaldinbazaio.

Autolikidazioa aurkezteko unean, erregimen horre-
tarako exijitutako baldintzak sozietateak betetzen ez
dituenean ere aplikatuko da puntu honetan xedatu-
takoa.Baldintzahoriekgerorabetetzenezbadira,zer-
gadunakautolikidazioosagarriaaurkeztubeharkodu
baldintzakbetetzenezdirenegunetikhasietahoriek
betegabegelditudirenzergaldiaautolikidatzekoepea
amaitubitartean.

4.3.2  Kapital propioak beste ba tzuei laga-
tzeagatik lortutako etekinak

Era guztietako kontraprestazioak,  diruzkoak nahiz gauza-
zkoak,hartzendirahalakotzat,bereizenaedoizaeraedozein
delaere.Kontraprestaziohoriekinteresakizandaitezke,baina
baitadirua laga tzearen truke ordainsari modura adostu-
tako beste edozein ordainketa motaere.

Kategoriahonenbarruansartzendira,halaber,besterenka-
pitalakerakarrietaerabiltzeaadieraztenduteneraguztietako
aktiboak eskualdatu, itzuli, amortizatu, trukatu edo bihur-
tzeagatiklortzendirenerrentak.

Dena den, zergadunaren heriotzagatik besteren kapitalak
erakarri eta erabiltzeko aktiboak musu truke eskualdatzen
direneankapitalhigigarriarenetekinikezdagoelaulertzenda
etaezdazenbatukoaktiboakintervivosekintzenbidezkostu-
rikgabeeskualdatzearenondoriozeratorritakokapitalhigiga-
rriarenetekinnegatiboa.

ERNE:eraguztietakoaktibofinantzarioakeskualdatu,truka-
tuedoamortizatzeakkapitalarenetekinaksortukoditubeti,
ezondareirabaziedogalerak.Besterenkapitalakeskuratueta
erabiltzeaadieraztendutenbalorenegoziagarriakhartzendira
aktibo finantzariotzat, horiek dokumentatzeko era edozein
delaere.Aktibofinantzarioakmusutrukeeskualdatzenbadira
zergadunahilegindelako,ezdakapitalhigigarriareninolako
etekiniksortzen.

Bereziki, honako hauek hartzen dira kapital propioak beste
batzueilagatzeagatiklortutakoetekintzat:

• Edozein igorpen tresna dela-medio lortutako eteki-
nak,merkataritzakoeragiketengatiksortutakoakbar-
ne, igorpen tresna endosatzen edo eskualdatzen den

unetikaurrera,betiereendosuaedo lagapenahorni-
tzaileenkreditubatordaintzekoegitenezbada.

• Eraguztietakofinantzaentitateenkontuetatikjasotzen
den kontraprestazioa, bere izena edo izaera edozein
dela ere, aktibo finantzarioen eragiketetan oinarritu-
takoakbarne.

• Finantzaaktiboenaldibaterakolagapenetatikdatozen
errentak,berrerosketaitundutadagoenean.

• Finantzaentitatebatekbere titularitatekokreditubat
erabatedozatibateaneskualdatu, lagaedo transferi-
tzeagatiklortzendirenerrentak.

Etekinabaloreak eskualdatu, i tzuli edo amortiza tzeagatik 
sortzen denean, eskualdaketa, itzulketa edo amortizazio ba-
lioarenetaeskuratzeedoharpidetzebalioarenartekodiferen-
tziaizangodaetekina.Aldiz,etekinabaloreak trukatu edo 
bihur tzearen ondorioz lortzendenean(adibidez,obligazio-
akakzioekin trukatzendirenean), jasodirenbaloreenbalioa
guk eman ditugun baloreen eskuratze balioarekin alderatu
beharkoda.

Trukeedobihurketabaliotzatjasotzendirenbaloreeidagokie-
nahartukoda.

Etekina murrizteko, eskuratze eta inorenganatzearen gastu
osagarriak ere konputa daitezke, behar bezala frogatzen ba-
dira.

Aktibofinantzarioakeskualdatzetikeratortzendirenetekinak
negatiboakbadira,etazergadunakeskualdaketahorieginau-
rrekoedoondorengobihilabeteetanaktibofinantzarioakes-
kuratubaditu,etekinnegatibohoriekzergadunarenondarean
dauden aktibo finantzarioak eskualdatu ahala (hau da, bere
karteratik behin betikoz irten ahala) integratuko dira zerga
oinarrian.

Adibidea
2014.urtean3.005,06eurokoaktibofinantzarioaerosizenuen,
eta 2015eko abuztuaren 2an 2.884,86 eurotan saldu. Aktibo
horren erosketagatik 19,53 euroko gastuak izan zenituen.
2015eko irailaren 16an, beste aktibo finantzario homogeneo
baterosizenuen3.005,06euroordainduz.

Aktibo finan tzarioaren salmenta 

Eskuratzebalioa(3.005,06€+19,53€) 3.024,59€

Eskualdatzebalioa 2.884,86€

Etekin osoa (2.884,86 €- 3.024,59 €) -139,73 €

Aktibofinantzarioaeskualdatzeagatiksortuden139,73euroko
etekinnegatiboazergadunarenondareanjarraitzenduenakti-
bofinantzarioaeskualdatuahalaintegratukoda,salmentaegin
ondorengo lehen bi hilabeteetan zergadunak beste aktibo
finantzariohomogeneobaterosiduelako.

BERRIA:

2015ekourriaren3tikaurreraeta5/2015Legea,ekai-
naren 25ekoa, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzkoa
onartzearen ondorio, aurreko paragrafoan xedatu-
takoa aplikatuko da are kostu gabeko eskualdaketa
komisarioak testamentu-ahalordea erabilita edo une-
koeraginkortasunaduenedozeinoinordetzatitulubi-
dezegitendeneanere.Ondoriohorietarako,oinorde-
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tza tituluak izango dira oinordetzen eta dohaintzen
gainekozerganezarritakoak.

Aurrekoparagrafoanaipatutakokostugabekoeskual-
daketetan uneko eraginkortasuna duten oinordetza
titulubidezegindakoetan,eskurapenbalioa,besteren
kapitalakerakarrietaerabiltzeaadieraztendutenakti-
boeneskuratzailearentzat,hauxeizangodagerokoes-
kualdaketeibegira:dohaintzaemaileakaktibohoriek
dohaintzahartzaileariemateandutenbalioa,salbueta
dohaintza har tzaileak dohaintza emailea hil aurre-
tik eskualdatzen baditu akzioak. Izan ere, horrelako
kasuetan, dohaintza hartzailea dohaintza emailearen
lekuansubrogatukodaaktibohorieneskurapenbalio
etadateidagokienez.Subrogaziohorretan,unekoera-
ginkortasunekooinordetzaitunarenaurretikdohain-
tzaemaileakzitueneskurapendataetabalioagordeko
dira.

MENDEKOFINANTZAEKARPENAK
EUSKADIKOKOOPERATIBENAK

ZERGAARAUBIDEBEREIZIA
______________________

2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Euska-
dikoKooperatibeiburuzkoekainaren24ko4/1993Legean
aipatzen diren mendeko finantza ekarpenetatik datozen
errentakkapitalpropioakhirugarreneilagatzeagatiklortu-
takoetekintzatjokodira,

Tratamendufiskalhauaplikatukodaondorengoegoeretan,
zeinegunetangertatzendirenedogertatudirenaintzathar-
tugabe:

1)Balorehoriekeskualdatu,itzuli,amortizatu,trukatuedo
bihurtzekoeragiketenkasuan, lortutakoetekinakaurreko
apartatuan xedatutakoaren arabera kalifikatuko dira. Enti-
tatemerkaturatzaileekinadostutakoakordioestrajudizialen
ondorioz egiten diren transakzioek ere tratamendu bera
izango dute, dagozkien ordainketei konturako atxikipena
aplikatuedoez.

2)Tituluenharpidetzadeuseztzatjotzendutenepaiakema-
tendirenean, titularrakondare irabaziedogalerabat izan
duela joko da, epaia irmo bihurtzen den ekitaldiari egotzi
beharko diona. Irabazi edo galera hori diferentzia honen
emaitza garbia izango da: titularraren alde aitortutako
berandutza-interesak ken hark ordaindu behar dituen ko-
puruakgehidagozkienberandutzainteresak.Horrekezdu
zertanekarrikoautolikidazioakzuzentzea.

3)Tituluakjaulkidituztenkooperatibakkonkurtsoegoeran
deklaratubadiraetatituluhoriekkreditukonkurtsalbihur-
tzen badira, zergadunek bi aukera izango dituzte: batetik,
kredituhorrekeragindakoondare-aldaketaerrentaoroko-
rrean sartzea, foru arau honetan xedatutakoaren arabera,
eta,bestetik,xedapengehigarrihonetakolehenapartatuan
ezarritakokalifikazioaaplikatzea.

4.3.3  Kapitalizazio eragiketetatik, bizi tza edo 
elbarritasun aseguruen kontratuetatik eta 
kapital ezarpenen errentetatik datozen 
etekinak

Kategoriahonenbarruanhonakoetekinaksartzendira:

• Kapitaldiferitukoaseguruetatikdatozenak.

• Berehalakoerrentenaseguruetatikdatozenak,biziar-
tekoak nahiz aldi baterakoak izan, herentzia, legatu
edobesteedozeinoinordetzatitulurenbidezeskuratu
ezdirenean.

• Errenta diferituko aseguruetatik datozenak, biziarte-
koaknahizaldibaterakoakizan,herentzia,legatuedo
beste edozein oinordetza tituluren bidez eskuratu ez
direnean.

• Aldibaterakoedobiziartekoerrentairaungiak.

a)  Kapital diferitua

Kapital diferitu bat kapitalizazio eragiketengatik edo bizitza
nahizelbarritasunasegurukontratuengatik jasotzendenean,
kapital higigarriaren etekina kalkulatzeko honako eragiketa
hauegingoda:jasotakokapitalakenordaindudirenprimak.

Kapitalhigigarriarenetekina=jasotakokapitala–

ordaindutakoprimak

b)  Berehalako errentak

Berehalakoerrentakesatenzaieprimabatordaintzearentruke
berehala eta aldian-aldian jasotzen hasten direnei. Errentak
urtekopurujakinbateanzeharjasodaitezke(horrelakoetan,
aldibaterakoerrentakizangodira)edo,bestela,errentaduna
bizidenbitartean(biziartekoerrentak).

Zergadunakhainbaturtetanzehar jasotzenduenerrentakbi
osagaiditu.Batetik,emandakokapitalarenzatibatberreskura-
tzendaeta,bestetik,kapitalhoriemateagatikordaintzendiren
interesaklortzendiraapurka-apurka.Horrexegatiksartzenda
etekinosobezalaekitaldibakoitzean lortzendenerrentaren
zatibat.Etaarrazoiberberagatik,desberdinaizatendaetekin-
tzathartzendenportzentajea,kontuanhartubaitaitekeerren-
tadunakerrentaeratzendenuneanduenadinaedo,bestela,
errentajasokodenurtekopurua.

•  Berehala jaso tzen diren biziarteko errentak.
Errentabatzergadunbatenaldeeratzendenean,kapi-
talarenetekinosoakkonputatzekoezdakontuanhartu
beharjasotakoerrentarenzenbatekoosoa,harenpor-
tzentaje bat baizik. Logikoki, errentaduna zenbat eta
gazteagoa izan, orduan eta handiagoa izango da por-
tzentajea,harenbizi itxaropena luzeagoadenezgero,
eta,beraz,denboragehiagorakoemangodukapitala,
errentagarritasunhandiagoalortukoduelarik.

Adina %

40tikbehera 40

40eta49bitartean 35

50eta59bitartean 28

60eta65bitartean 24

66eta69bitartean 20

70urteedogehiago 8

ERNE: portzentaje horiek errenta eratzean errentadunak
duen adinari dagozkio, eta aldaketarik gabe jarraituko dute
errentaindarreandagoenbitartean.

•  Berehala jaso tzen diren aldi baterako errentak.
Iraupenjakinekoerrentabatprimabatordaintzearen
trukeeratzendenean,urtean jasotzendirenerrenten
portzentajebatbakarrikintegratzendazergan,biziar-
tekoerrentetarakoaipatudienarrazoiberberengatik.
Kontratuareniraupenakerabakikoduportzentajeaeta
ez da aldatuko indarrean dagoen bitartean. Iraupena
zenbatetaluzeagoaizan,orduanetahandiagoaizango
daportzentajea.
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Errentaren iraupena %

5edogutxiago 12

5bainogehiagoeta10edogutxiago 16

10bainogehiagoeta15edogutxiago 20

15bainogehiago 25

Adibidea
150.253,03eurokoprimaordainduzenuenberehalakoerren-
tenasegurubatkontratatzeko.25urtezaldibaterakoerrenta
batjasotzeazenhelburua.Aseguruetxeak%3,5ekotasaaplika-
tudio.

Urtean9.114,84eurokoerrentajasokoduzu.

Honahemenkapitalhigigarriarenetekinaurtebakoitzeko:

Urtekoerrenta 9.114,84€

Integrazioportzentajea(15urtetikgorako
iraupenaduenerrenta) %25

Kapitalhigigarriarenetekinosoa 2.278,71 €

c) Errenta diferituak

Errentadiferituakbiziartekoakedoaldibaterakoak izandai-
tezke, berehalakoak bezalaxe. Diferentzia bakarra honetan
datza: errenta diferituetan, primak errentak jasotzen hasten
direnekitaldiabainolehenordaindubehardirela.Kapitalhigi-
garriarenetekinakkalkulatzeko,berehalakoerrentenkasuan
aurreikusi diren portzentajeak aplikatu behar dira lehenik,
etahortikateratzendenzenbatekoarierrentaeratuarte lor-
tudenerrentagarritasunagehitu.Errentagarritasunahonela
kalkulatuko da: eratzen den errentaren uneko balio finan-
tzario-aktuarialariordaindudirenprimakkendubeharzaizkio.
Errentagarritasuna linealki banatuko da biziarteko errenta
kobratzendenlehen10urteetanzehar.Aldibaterakoerrenta
batizanezgero,linealkibanatukodabereiraupenurteenar-
tean,eta10urtezgehienez.

Errentakdohaintzazedodoanetaintervivosegindakobeste
edozeinnegoziojuridikobidezeskuratudirenean,kapitalhigi-
garriarenetekinakalkulatukoda,bakar-bakarrik,berehalako
errentetarako aurreikusita dauden portzentajeetatik urteko
zenbatekobakoitzaridagokionaaplikatuta.

Adibidea
Errenta diferituko aseguru bat kontratatzeagatik, 10 urtez
3.005,06eurokoekarpenaeginduzuurtero.Epehoriigaroon-
doren,urteanbehin4.666,77eurokoaldibaterakoerrentabat
hasizarajasotzen.Errentahori10urtezjasokoduzu.

%4,5eko interesa aplikatzen badugu, eratzen den errentaren
unekobaliofinantzario-aktuariala36.926,81eurokoada.

Errentagarritasun diferitua:

Errentagarritasun diferitua kalkulatzeko, eratzen den erren-
tarenunekobaliofinantzario-aktuarialetikordaindudirenpri-
makkendubeharditugu.

Errentarenunekobaliofinantzario-aktuarialarenbalioa 36.926,81€

Ordaindutakoprimak(3.005,06€x10urte) -30.050,60€

Errentagarritasundiferitua 6.876,21€

Aldi baterako errenta bat denez, errentagarritasun diferitua
iraupenurteenarteanbanatukoda(10urte).

6.876,21€/10urte=687,62euro/urteko

Urtean jasoko den errenta:

Urtean4.666,77eurokoerrentajasokoduzu.

Honahemenkapitalhigigarriarenetekinaurtebakoitzeko:

Urtekoerrenta 4.666,77€

Integrazioportzentajea(5urtetikgorakoeta10urte
edohortikbeherakoiraupenaduenerrenta) %16

Etekinosoa 746,68 €

Kapital higigarriaren etekin osoa:

Urtekozenbatekoa(urtekoerrentaren%16) 746,68€

Urtekoerrentagarritasundiferitua 687,62€

Kapital higigarriaren etekin osoa  
(746,68 € + 687,62 €) 1.434,30 €

Denaden,badagoerregimenberezibat jubilazioetaelbarri-
tasun prestazioei aplikatzen zaiena bizitza edo elbarritasun
asegurukontratuenonuradunekerrentamoduanjasotzendi-
tuztenean.Kontratuhoriekezduteinolakozerikusirikeduki
behargizarteaurreikuspenekomutualitateekinsinatzendiren
asegurukontratuekinedoenpresekpentsiogaietanhartutako
konpromisoak betetzeko izenpetzen dituzten kontratu kole-
ktiboekin (hau da, pentsio plan eta fondoei buruzko Legea-
renTestuBateratuak41 lehenxedapengehigarrianetaberau
garatzen duen araudian ezarritakoaren arabera izenpetzen
direnekin). Kasu horretan, prestazio horiek kapital higiga-
rriarenetekingisaintegratukodirazergarenzergaoinarrian,
horienzenbatekoakontratuagatikordaindutakoprimakbaino
handiagoa den unetik aurrera, eta errentak eskuratu badira
dohaintzazedodoanetaintervivosegindakobesteedozeinne-
goziojuridikobidez,prestaziohoriekerrenteneraketauneko
balio aktuariala baino handiagoak direnean integratuko dira
oinarrian. Horrelakoetan, beraz, berehalako errentetarako
aurreikusidirenportzentajeakezdiraaplikatuko.Erregimen
berezihauaplikatuahalizateko,bibaldintzabetebehardira:

• Asegurukontratuarenhorniduretaninolakomobiliza-
ziorikegonezizanabereindarraldianzehar.

• Jubilazio prestazioen kasuan, aseguru kontratua gu-
txienez jubilazio eguna baino bi urte lehenago egin
izana.

Horrezgain,bibaldintzahauekbetebeharkodira:

• PrestazioakPentsioPlanetaFondoeiburuzkoLegea-
renTestuBateratuak428.6artikuluanaipatzendituen
kasuetanbakarrik jasodaitezke,pentsioplaneta fon-
doetarakoezarritakoarijarraiki.

• Aseguru kontratuaren horniduretan mobilizazioren
bat izan dela ulertuko da Pentsio Plan eta Fondoei
buruzko Legearen Testu Bateratuak43 lehen xedapen
gehigarrianetaberaugaratzenduenaraudianeskubi-
de ekonomikoak erabiltzeari buruz ezartzen dituen

41 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.

42 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.

43 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.
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mugakbetetzenezdirenean,enpresekpentsiogaietan
hartutako konpromisoak betetzeko izenpetutako ase-
gurukolektiboeidagokienez.

Adibidea
Demagunerrentadiferitukoasegurubatkontratatuduzulaeta
jubilazioadinerairitsiarte3.005,06eurokoekarpenaegindu-
zulaurtero(10urtezeginduzuekarpena).Urtehoriekigaro
ondoren,urteanbehin4.666,77eurokoaldibaterakoerrenta
hasizarajasotzen10urtez.

%4,5ekointerestasaaplikatzenbadugu,eratzendenerrenta-
renunekobaliofinantzario-aktuariala36.926,81eurokoada.

Erregimen orokorralehenadierazidugunaizangolitzateke:

Errentagarritasun diferitua kalkulatzeko, eratzen den erren-
tarenunekobaliofinantzario-aktuarialetikordaindudirenpri-
makkendubeharditugu.

Errentarenunekobaliofinantzario-aktuarialaren
balioa 36.926,81€

Ordaindutakoprimak(3.005,06€x10urte) -30.050,60€

Errentagarritasundiferitua 6.876,21€

Aldi baterako errenta bat denez, errentagarritasun diferitua
iraupenurteenarteanbanatukoda(10urte).

6.876,21€/10urte=687,62euro/urteko

Urtean4.666,77eurokoerrentajasokoduzu.

Honahemenkapitalhigigarriarenetekinaurtebakoitzeko:

Urtekoerrenta 4.666,77€

Integrazioportzentajea(5urtetikgorakoeta10
urteedohortikbeherakoiraupenaduenerrenta) %16

Integratubeharrekoerrenta(776.485ren%25) 746,68 €

Urtekozenbatekoa(urtekoerrentaren%25) 1.166,69€

Urtekoerrentagarritasundiferitua 687,62€

Kapital higigarriaren etekin osoa  
(746,68 € + 687,62 €) 1.434,30 €

Erregimen berezian, ordea, ez duzu ordaindu behar harik
eta jasotako errenten zenbatekoa (4.666,77 euro) ordaindu-
takoprimenbatura(30.050,60euro)bainohandiagoaizanarte.

Urtea
Urtean 
jasotako 
errenta

Ordaindutako  
primen 
batura

Zerga oinarrian  
sartu beharreko  

zenbatekoa

1 4.666,77€ 30.050,60€ 0€

2 4.666,77€ 25.383,83€ 0€

3 4.666,77€ 20.717,06€ 0€

4 4.666,77€ 16.050,29€ 0€

5 4.666,77€ 11.383,52€ 0€

6 4.666,77€ 6.716,75€ 0€

7 4.666,77€ 2.049,98€ 2.616,79€

8-10 4.666,77€ 0€ 4.666,77€

Erregimenberezihauaplikatuahalizatekohonakobaldintzak
betebehardira:

– kontratuaerretiroahartubainogutxienezbiurtelehe-
nagoegitea.

– prestazioakhonakoegoerahauekdirela-etakobratzea:
erretiroa edo antzeko egoeraren bat, ohiko lanerako
ezintasuniraunkorosoa,edozeinlanetarakoerabateko
ezintasuniraunkorra,etapartaidearenedoonuraduna-
renheriotza.

– asegurukontratuaindarreanegondenbitarteanhorni-
duretanmobilizaziorikezegotea.

d)  Aldi baterako edo biziarteko errentak iraungi tzea.

Herentzia,legatuedotabesteedozeinondorengotza-tituluren
bidezeskuratuezdirenaldibaterakoedobiziartekoerrentak
iraungitzen badira erreskate eskubidea erabiltzeagatik, era-
giketaren kapital etekinak eskubidea erabiltzen den unean
kalkulatuko dira. Kapital higigarriaren etekina kalkulatzeko,
erreskatearenzenbatekoaribatubeharzaizkiomomentuho-
rretara arte ordaindutako errentak eta, ondoren, baturatik
kendubehardiraordaindutakoprimaketaapartatuhonetako
aurrekopuntuenaraberakapitalhigigarriarenetekingisazer-
gapetu diren diru kopuruak. Errentak dohaintzaz edo doan
etaintervivosegindakobesteedozeinnegoziojuridikobidez
eskuratuakbadira,errentakeratuartemetatutakoerrentaga-
rritasunarenzenbatekoaerekendukoda.

ERNE: aldi baterako edo biziarteko errenta heriotzagatik
iraungitzendenean,ezdaetekinikizangoerrentadunarentzat.

4.3.3.1  Biziarteko eta aldi baterako errentei 
aplika tzen zaien erregimen iragankorra 

1. Biziarteko eta aldi baterako errentak 1999ko urtarrila
ren 1a baino lehen eratu direnean

Biziartekoetaaldibaterakoerrentetatik,berehalakoak
nahizdiferituakizan,zeinzatihartukodenkapitalhi-
gigarriaren etekintzat kalkulatzeko, posible izango
da2007kourtarrilaren1etikaurreraerrentamoduan
jasotzen diren prestazioei berehalako errentetarako
aurreikusitakoportzentajeakbakarrikaplikatzea,bal-
din eta errenta horiek 1999ko urtarrilaren 1a baino
leheneratubadira.

Biziartekoerrentenkasuan,portzentajehoriekaplika-
tukodiraerrentaeratzekouneanhartzaileakduenadi-
narenarabera,edoerrentareniraupenosoarenarabe-
ra,aldibaterakoerrentakbaldinbadira.

Biziartekoetaaldibaterakoerrentetatik,berehalakoak
nahizdiferituakizan,zeinzatihartukodenkapitalhi-
gigarriaren etekintzat kalkulatzeko, posible izango
da2007kourtarrilaren1etikaurreraerrentamoduan
jasotzen diren prestazioei berehalako errentetarako
aurreikusita dauden portzentajeak aplikatzea, baldin
eta errenta horiek 1999ko urtarrilaren 1etik 2006ko
abenduaren31rabitarteaneratubadira.

Biziartekoerrentenkasuan,portzentajehoriekaplika-
tukodiraerrentaeratzekouneanhartzaileakduenadi-
narenarabera,edoerrentareniraupenosoarenarabe-
ra,aldibaterakoerrentakbaldinbadira.

Hala badagokio, gainera, errenta diferituen kasuan,
errenta eratu arte lortutako errentagarritasuna gehi-
tukoda.
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2. Etekinak 1999ko urtarrilaren 1a baino lehen eratutako 
biziarteko edo aldi baterako errentak erreskata tzeagatik

1999kourtarrilaren1abainoleheneratudirenbiziar-
tekoedoaldibaterakoerrentakerreskatatzenbadira,
erreskatearenondoriozsortzendenkapitalhigigarria-
renetekinaerrentaeratuartelortutakoerrentagarrita-
sunakenduzkalkulatukoda.

4.3.4 Kapital higigarriaren beste etekin ba tzuk

Kapital higigarriaren etekintzat ondoko hauek ere hartzen
dira,diruzkoaknahizgauzazkoakizan:

•  Jabe tza intelektualetikdatozenak,autoreazergadu-
naezdenean(autoreekjasobadituzte,jardueraprofe-
sionalenetekintzathartzendira).

•  Jabe tza industrialetik datozenak, beti ere jabetza
hori zergadunak egiten dituen jarduera ekonomikoei
atxikitaezbadago(lizentziakematendituenainbento-
rea bera denean, jasotako kontraprestazioa jarduera
profesional batetik eratorritako sarreratzat hartuko
da).

•  Lagun tza teknikoa ematetikdatozenak,laguntzaedo
prestazioajardueraekonomikobatenbarruanematen
deneanizanezik.

•  Ondasun higikor, negozio edo meategiak erren-
tan ematetikdatozenak,baietaazpierrentamendua
dela-etaazpierrentatzaileakjasotakoakere,betierejar-
dueraekonomikorikosatzenezdutenean.

•  Irudia ustia tzeko eskubidea laga tzetik edo irudia
erabiltzekoonarpenedobaimenetikdatozenak,salbu
etaetekinhoriekirudiaustiatzekoeskubideasortzen
duenakberakeskuratzenbadituedo jardueraekono-
mikobatenbaitansortzenbadira.

4.3.5 Etekinen zein por tzentaje aitortu behar da? 

Kapitalhigigarriarenetekinosoaaurrekoapartatuetanzehaz-
tutako etekin guztiek osatuko dute oro har. Hala eta guztiz
ere, ondorengo kasuetan, kapital higigarriaren etekin osoa
lortzeko,etekinhorienzenbatekoosoariportzentajejakinba-
tzukaplikatukozaizkioeta,horrenondorioz,gainerakoazer-
gaoinarritikkanpogelditukoda,hauda,ezdazergapetuko.
Adibidez,biurtetikgorakoepeansortutakokapitalhigigarria-
renetekinetatik%60intregatukodelaesatenbadugu,horrekin
esannahidagainerako%40aezdelaaitortubehar.Honahe-
menaipatuportzentajek:

a)  4.3.4 apartatuko etekinak, bi edo bost urtetik go-
rako epean lortutakoak

Kapital higigarriaren etekinak, aurreko 4.3.4 apartatuann ja-
sotakoetatikeratorriak,biurtetikgorakoepeansortubadira,
%60 integratuko da, eta bost urtetik gorako epean sortuak
badira,berriz,%50.

ERNE:sorreraldiabiurtetikgorakoadelaagerianegonarren,
ezinbadazehatz-mehatzfinkatu,hiruurtekoadelajokoda.

Sorreraldia Integrazio%

+2urte 60

+5urte 50

Biurtetikgorakoepeansortutakokapitalhigigarriareneteki-
nakzatika jaso tzen direnean,honakoeragiketahauegingo
da:sorreraldikourteak,datatikdatarakonputatuak,zatieteki-
nakzatikatudirenzergaldienkopurua:

Etekinakzenbaturtetansortudiren
X= ---------------------------------------------------------------------------------------------

Etekinakzatikatudirenzergaldienkopurua

• Emaitza bi urtetik gorakoa bada, %60ko portzentajea
aplikatukoda.

• Emaitza bost urtetik gorakoa bada, %50eko por-
tzentajeaaplikatukoda.

Adibidea
2011ko urtarrilaren 1ean merkataritza-lokal baten errenta-
mendu kontratua formalizatu zenuen, 2015eko urtarrilaren
2anamaitudena.24.000,00eurokoalokairuahitzartuzenuten,
etakontratuabehinamaitutajasoduzuzenbatekoa.

Jasotakozenbatekoa 24.000,00€

Integrazioportzentajea %60

Etekin osoa (24.000,00€ x 0,60) 14.000,00 € 

b)  Denboran zehar era irregular nabarmenean lor-
tutako etekinak

Kapital higigarriaren etekinak denboran zehar era irregular
nabarmeneanlortutakotzatkalifikatzendirenean,haien%50
integratukoda.

Kapital higigarriarenhonakoetekinhauekbakarrikhartzen
diradenboranzeharerairregularnabarmeneanlortutakotzat,
betierezergaldibakarbatiegoztenbazaizkio:

• Errentamendukontratuatraspasatuedolagatzeagatik
lortutakokopuruak.

• Errentamendu kasuetan, kalteak direla-eta errentari
edoazpierrentariarengandikjasotakokalte-ordainak.

ERRENTA IRREGULARRETARAKO BATERAKO MUGA

%100etikbeherakointegrazioportzentajeakaplikatuahaliza-
teko, hurrengo etekinen kasuan urteko zenbatekoa ezin da
izan300.000eurokoabainohandiagoa:

– Biedobosturtetikgorakoepeanlortutakoetekinak

– Denboranzeharerairregularnabarmeneanlortutako
etekinak

Zenbateko horren gaineko soberakina 100eko 100ean inte-
gratuko da. Adierazitako muga konputatzeko, lehen-lehenik
kontuanhartukodiraintegrazioportzentajeriktxikienaaplika-
garridutenkopuruak.

1999ko urtarrilaren 1a baino lehen ondare gehikun tzak 
edo gu txipenak sortu dituzten bizi tza aseguru kontra-
tuen erregimen iragankorra

Kapitalgeroratubat jasotzendenean,2007kourtarrilaren1a
bainolehensortutakoetekingarbiosoan441994koabenduaren
31bainolehenordaindutakoprimeidagokienzatiak%14,28ko
murrizpena izango du prima ordaindu zenetik 1994ko aben-

44 Etekinakalkulatzeko,kontuanhartubeharradagoForuArauakPertsonaFi-
sikoenErrentarengainekoZergarenak,IV.tituluarenIV.kapituluko3.sekzio-
anezarritakoa.
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duaren 31ra bitartean igarotako urte bakoitzeko, goitik biri-
bilduta.

Etekin garbi osotik murriztu beharreko zenbatekoa honela
kalkulatukoda:

1. Zehaztu beharko da zein zati dagokion etekin garbi
osotik 1994ko abenduaren 31 baino lehen ordaindu-
takoprimabakoitzari.Lortutakoetekinosotikaseguru
kontratukoprimabakoitzarizeinzatidagokionkalkula-
tzeko,etekinosohorizatiketahonetatikateratzenden
ponderaziokoefizientearekinbiderkatukoda:

—Zatikizun gisa, prima ordaindu zenetik prestazioa
kobratuarteigarotakourtekopuruaprimarekinbi-
derkatuzateratzendenemaitza.

—Zatitzaile gisa, prima ordaindu zenetik prestazioa
kobratu arte igarotako urte kopurua prima bakoi-
tzarekinbiderkatzetikateratzendirenbiderkaduren
batura.

2. 1994ko abenduaren 31 baino lehenago ordaindutako
prima bakoitzari dagokion zati bakoitzerako, etekin
garbi osotik zehaztu beharko da, baita ere, zein zati
sortu den 2007ko urtarrilaren 1a baino lehen. Egun
horibaino lehenagosortudenzatiakalkulatzeko,au-
rreko 1. zenbakian adierazitako eragiketatik 1994ko
abenduaren31bainolehenordaindutakoprimabakoi-
tzerako ateratzen den zenbatekoa ondoko zatiketatik
ateratzen den ponderazio koefizientearekin biderka-
tukoda:

—Zatikizungisa,primaordainduzenetik2007kourta-
rrilaren1eraarteigarotakodenbora.

—Zatitzaile gisa, prima ordaindu zenetik prestazioa
kobratuarteigarotakodenbora.

3. Etekin garbi osotik kendu beharreko zenbatekoa ze-
haztuko da. Horretarako, etekin garbi osoaren zatie-
tako bakoitza, aurreko 2. zenbakian xedatutakoaren
arabera kalkulatuta, %14,28 murriztuko da dagokion
primarenordainketatik1994koabenduaren31raarte
igarotako urte bakoitzeko. Bi data horien artean sei
urtebainogehiagoigarobaldinbadira,aplikatubeha-
rrekoportzentajea%100izangoda.

LABURPENA: integrazio por tzentajeak %

Orohar 100

Biurtetikgorakoepeansortutakoetekinak
(ikus4.3.4) 60

Bosturtetikgorakoepeansortutakoetekinak
(ikus4.3.4) 50

Denboranzeharerairregularreanlortutakoetekinak 50

ERNE:prestazioakerrentamoduanjasotzendirenean,in-
tegrazioportzentajehoriekezzaizkieaplikatzen.

4.4 Zein gastu dira kengarriak?
1.  Etekinaklortzenbadiralaguntzateknikoaemateagatik

edoondasunhigigarri,negozioedomeategiakerren-
tan zein azpierrentan jartzeagatik, etekin osoetatik
kendu daitezke haiek lortzeko beharrezkoak izan di-
rengastuak,eta,halabadagokio,dirusarreren iturri
diren ondasun edo eskubideek jasandako hondame-
narenzenbatekoa.Hauda,etxebizitzetatikezdatozen
kapitalhigiezinarenetekineidagozkiengastuberdinak
izango dira kengarriak, bai eta saldo kobragai tzak

ere,betierezirkunstantziahoribeharbezala justifika-
tutabadago.Bikasuhauetan jotzenda justifikatutzat
zirkunstantziahori:

• Zordunakonkurtsoegoerandagoenean.

• Zergadunakkobratzekoeginduenlehensaialditikzer-
galdiarenamaierabitarteanseihilabetebainogehiago
igarodireneankrediturikberritugabe.

ERNE: saldo kobragaitza kenkaria egin ondoren kobratzen
bada,sarrerabezalaaitortukodakobratzendenekitaldian.

Gastukengarrienbaturakezingoduinolaereetekingarbine-
gatiborikeman,etekinbakoitzarentzat.

2.  HiriErrentamenduenazaroaren24ko29/1994Legea-
ren2.artikuluanaipatzendirenetxebizitzenazpierren-
tamendutik datozen etekinak direnean, etekin garbia
lortzeko % 20ko hobaria soilik aplikatuko da, azpie-
rrentamenduarengai izandakohigiezinbakoitzagatik
lortutakoetekinosoengainean.

4.5 Nola kalkula tzen da etekin garbia? 

Kapitalhigigarriarenetekingarbiaetekinosoenbatura izan-
go da, salbu eta etekin horiek lagun tza teknikoa ema-
teagatik edo ondasun higikor, negozio edo meategiak 
errentan zein azpierrentan jar tzeagatik lortu badira,
horrelakoetanbihauekkendubeharkobaitira:haieklortzeko
beharrezkoak izan diren gastuak, eta, hala badagokio, diru
sarrereniturridirenondasunedoeskubideekjasandakohon-
damenarenzenbatekoa.

4.6  Nori egozten zaizkio kapital higigarria-
ren etekinak? 

Kapitalaren etekinak, etekin horien sorburu diren ondare 
elementuen, hau da, ondasun edo eskubideen titular 
diren zergaduneklortzendituztelajotzenda.Ondorengoka-
suotan,honelajokatukoda:

•  Titularitatea behar bezala froga tzen ez bada,....

Ondasunedoeskubideentitularitateabeharbezalafrogatzen
ezdenean,zergaAdministrazioakerregistrofiskalbateanedo
besteedozeinerregistropublikotantitulargisaageridenahar-
tuahalizangoduhalakotzat.

•  Titular bat baino gehiago badago...

Titularbatbainogehiagodagoenean,bakoitzaktitularitatean
duen partaidetzaren arabera lortu dituela etekinak ulertuko
da. Beraz, kotitular bakoitzak honako hau egin beharko du:
lehenik,beretitularitateportzentajeaondasunedoeskubideak
sortudituensarreraetagastuguztieiaplikatu,etahortikatera-
tzendenemaitzaetekinosobezalaetagastukengarribezala
aitortuhurrenezhurren.

•  Senar-emazteen eta izatezko bikoteen kasuan...

Senar-emazteen edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen ara-
beraeratutako izatezkobikoteenkasuan,ezkontzarenerre-
gimen ekonomikoa edo izatezko bikotearen ondare erregi-
mena arautzen duten xedapenetan hitzartutakoari jarraiki
bienak diren ondasun eta eskubideetatik datozen etekinak
erdibanaegotzikozaizkie,bestepartaidetzakuotabatfroga-
tzendeneanizanezik.Aldiz,arauberbereijarraituzondasun
edo eskubideak ezkontide batenak edo izatezko bikoteko
kidebatenakbakarrikdirenean,horietatikdatozenetekinak
ezkontidehorriedobikotekokidehorriegotzikozaizkiooso-
osorik.
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4.7  Noiz egozten dira kapital higigarriaren 
etekinak?

Kapital higigarriaren etekinakjasotzaileakexijitzendituen
zergaldiariegotzikozaizkio.

Zenbate tsitako errentak produzitutzat jotzen diren zergal-
diariegotzikozaizkio.

Zer egin behar da egoi tza a tzerrira alda tzen bada?

Zergadunakatzerriraaldatubadubereegoitzaeta,horregatik,
zergadun izateari utzi badio, egozteko dauzkan errenta guz-
tiakegoitzaaldatuaurrekotokianzergahonengatikaitortube-
harzuenazkenzergaldikozergaoinarriansartukodira,erre-
gelamenduzfinkatzendirenbaldintzetan.Beharrezkoaizanez
gero,aitorpenlikidazioosagarribategingoda,bainazigorrik,
berandutzainteresikedoinolakoerrekargurikgabe.

Eta hil tzen bada?

Zergaduna hiltzen bada, egotzi gabe gelditu diren errenta
guztiak aitortu behar den azken zergaldiko zerga oinarrian
integratukodira.

4.8 Nola balora tzen dira zenbate tsitako 
etekinak?
Ondasunetaeskubideenlagapenakordainduakizandirelajo-
tzenda.

Etekinzenbatetsienbalorazioamerkatuko ohiko balioaren 
araberaegingoda.Merkatukoohikobaliotzatbisubjektuin-
dependenterenarteanadostuko litzatekeenkontraprestazioa
izangoda,kontrakofrogarikezeanbetiere.Frogabideakzu-
zenbideanonartzendirenakdira.

Maileguetaneta,orohar,besteen kapitalak eskuratu edo 
erabil tzeko eragiketen kasuan,merkatukoohikobaliotzat
zergaldikoazkeneguneanindarreandagoendiruarenlegezko
interestasahartukoda.

ERNE:2015.urterako,diruarenlegezkointeresa%3,5izanda.

4.9 Eragiketa lotuak
Pertsonaedoentitatelotuenartekoeragiketakmerkatukoba-
lio normalaren arabera baloratuko dira, Sozietateen gaineko
Zergarenaraudiakaurreikusitakoeran.

Pertsonaedoentitatelotuakizandaitezke:

•  Entitatebatetabertakobazkideedopartaidea,bal-
dinetaazkenhonekduenportzentajeaorohar%5ekoa
edohandiagoabada,edo,bestela,%1ekoportzentajea
duenean sozietatearen baloreak merkatu arautu ba-
teankotizatuzgero.

•  Entitatebatetabertakokon tseilariedoadministra-
tzaileak.

•  Entitate bat eta bertako bazkide, partaide, kon-
tseilari edo administra tzaileen ezkontidea, maia-
tzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako 
izatezko bikote-laguna edo ahaidetasun harre-
man batengatik lotutako per tsona.Harremanhori
zuzenekoa zein zeharkakoa izan daiteke, odolkideta-
sunezkoa, ezkontza bidezkoa edo izatezko bikoteak
ekarlezakeena,hirugarrenmailaraino.

•  Aurreko kasuetako edozein, talde bereko entita-
teekin.
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5
Jarduera ekonomikoen etekinak

5.1 Zerdirajardueraekonomikoenetekinak?

5.2 Noriesleitzenzaizkiojardueraekonomikoenetekinak?

5.3 Norktributatzendu“errentakesleitzendituztenentitateetan”?Nolatributatzenda?

 5.3.1 Norktributatzendu?

 5.3.2 Nolatributatzenda?

5.4 Nolakalkulatzendirajardueraekonomikoenzergaoinarriaetaetekingarbia?

 5.4.1 Zeintzukdirazergaoinarriakalkulatzekometodoak?

 5.4.2 Nolakalkulatzendajardueraekonomikoenetekingarbia?

 5.4.3 Noizdirametodohoriekbateraezinaketanoizbateragarriak?

5.5 Nolakalkulatzendaetekinazuzenekozenbatespenarenmetodoan?

 5.5.1 Nolakalkulatzendaetekinamodalitatearruntean?

 5.5.2 Nolakalkulatzendaetekinamodalitateerraztuan?

 5.5.3. Nolakalkulatzendaetekinaaraubideiragankorrean?

5.6 Zeintratamenduematenzaieetekinirregularrei?

5.7 Zeinondareelementudaudejardueraekonomikoeiatxikita?Etazeintzukez?

 5.7.1 Zerdirajardueraekonomikoeiatxikitakoondareelementuak?

 5.7.2 Zeinondareelementuezdaudejardueraekonomikoeiatxikita?

 5.7.3 Nolaatxikitzenetadesatxikitzendituzergadunakondareelementuak?

 5.7.4. Nolakalkulatzendaatxikitakoondareelementuakeskualdatzeagatik
lortzendenondareirabaziedogalera?

 5.7.5 Zeinonurafiskalaplikatzendaatxikitakoelementuakeskualdatzeagatik
lortutakozenbatekoaberrinbertitzendenean?

5.8 Nolakalkulatzendirazenbatetsitakoetekinak?

5.9 Zeinirizpidejarraitzendaegozpentenporalaegiteko?

5.10 Zeinkontabilitateetaerregistroeramanbeharditujardueraekonomikoaren
titularrak?
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5.1  Zer dira jarduera ekonomikoen eteki-
nak?

Jardueraekonomikoenetekintzathonakohauekhartzendira
orohar:lanpertsonaletiketakapitaletik,bietatikaldiberean
edohorietakobatetikbakarrik,eratortzendirenaketazerga-
dunakprodukziobideaketagizabaliabideak,edobietakobat
bakarrik, bere kontura antolatzea dakartenak ondasun eta
zerbitzuenprodukzioedobanaketaneskuhartzeko.

Hortaz, jarduera ekonomikoen kontzeptua mugatzeko, ho-
nakohauhartubehardakontuan:

1. Produkzio bideak edo giza baliabideak modu au-
tonomoan antolatubehardirela.

2. Jarduerarentitularrakbere kabuz eta bere izenean 
diharduela.

3. Berehelburuaondasun edo zerbi tzuen produkzio 
edo banaketan esku har tzeadela.

Jardueraekonomikoenetekinosotzathartzendira,bereziki,
ondorengojardueraenpresarialakdirela-etalortzendirenak:

• Erauzketajarduerak

• Fabrikaziojarduerak

• Merkataritza

• Zerbitzuakprestatzekojarduerak

• Artisautza

• Nekazaritza

• Basogintza

• Abeltzaintza

• Arrantza

• Eraikuntza

• Meatzaritza

Jardueraekonomikoenetekinosotzathartzendira,baitaere,
jarduera profesionaletatik45 datozenak (ingeniariak, albaita-
riak, sendagileak, abokatuak, notarioak, aseguru agente eta
artekariak,musikazuzendariak,....).

Eztabaida beti sortzen duen gai bat ondasun higiezinen 
salerosketa eta errentamendua katalogatzea da. Hau da,
zalantzadagojardueraekonomikogisakatalogatubeharden,
kapitalhigiezingisahartubeharden,edoondareirabazitzatjo
beharradagoen.

Bada,ondasunhigiezinenerrentamenduaetasalerosketajar-
dueraekonomikotzathartukodajarduerahorretangutxienez
langilebataritzenbada,lankontratubatekin,lanaldiosoaneta
jarduerahorretanesklusibokijardutenbadu.

Honakohauekezdirakontratatutakopertsonatzathartuko:
batetik,zergadunarenezkontidea,izatezkobikotekidea,au-
rreko ahaidea, ondorengoa edo bigarren graduko alboko
ahaidea –ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkon-
tza,izatezkobikoteareneraketaedoadopzioaizandaiteke–;
eta, bestetik, zergadunarekin lotutako pertsonatzat jotzen
direnak,SozietateengainekoZergariburuzkoForuArauko
42.artikuluko3.apartatuanezartzendenarenarabera.

Baldintza hau ez bada betetzen, jarduera horietatik datozen
etekinak kapital higiezinaren etekinak izango dira (errenta-
menduen kasuan) edo, bestela, ondare irabazi edo galerak
(salerosketarenkasuan).

45 Jardueraprofesionalak JardueraEkonomikoengainekoZergaren tarifetako
bigarrenetahirugarrensekzioetanjasotzendira.

5.2  Nori eslei tzen zaizkio jarduera ekono-
mikoen etekinak?

Jarduera ekonomikoen etekinak, jarduera horiei atxikitako
produkzio bide eta giza baliabideak beren kontura, per-
tsonalki eta zuzenean kudeatu ohi dituztenek lortuak
direla jotzen da. Aurkako frogarik ezean, baldintza horiek
jardueraekonomikoentitulargisaagertzendirenekbetetzen
dituztelaulertukoda.

5.3  Nork tributa tzen du “errentak eslei-
tzen dituzten entitateetan”? Nola 
tributa tzen da46?

5.3.1 Nork tributa tzen du?

Sozietatezibiletan(nortasunjuridikoaizanalaez),banatuga-
bekoherentzietan47,ondasunkomunitateetan,etamartxoaren
8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau
Orokorrak, 33. artikuluan jasotzen dituen gainerako entita-
teetan,lortutakoerrentakbazkide,oinordeko,komuneroeta
partaideeiegotzikozaizkiehurrenezhurren,kasubakoitzean
aplikagarridirenarauedoitunenarabera.Administrazioakez
baduarauedoitunhorienfrogasinesgarririk,etekinazatiber-
dinetanegotzikozaiohorietakobakoitzari.Egotzitakoerren-
tekjarduerarenedoerrentaiturriarenizaeraberaizangodute
bazkide,oinordeko,komuneroetapartaideentzat.

LABURPENA:bazkideek,oinordekoek,komuneroekedo
partaideekordaindubehardutezerga.

5.3.2 Nola tributa tzen da?

Errentak esleitzen dituzten entitateek ez dute Sozietateen
gainekoZergaordaindubehar,PertsonaFisikoenErrentaren
gainekoZergabaizik.

Bereziki,errentakesleitzendituenentitatebatek jardueraeko-
nomikobatgaratzenduenean, jarduerahorrenetekinek izaera
hori bera izango dute entitate horretako partaideentzat, baldin
etahoriekberenkontura,pertsonalkietazuzeneankudeatzenba-
dituztejarduerariatxikitakoprodukziobideetagizabaliabideak.

Hala ere, egotzitako etekinak kapitaletik eratorriak direla uler-
tukodabaldinetabazkide,oinordeko,komuneroedopartaideek
jardueraneskuhartzenezbaduteetaentitateandutenpartaidetza
bakarrakapitala jartzeramugatzenbada.Kasuhorretan,egotz
daitekeen etekina gehienez ere jarritako kapitalaren %15ekoa
delaulertukoda,kontrakoafrogatzenezbadabehintzat.

Sozietateen gaineko Zergaren araudian enpresa txiki eta
ertainentzat aurreikusita dagoen zerga erregimen berezia
aplikatu ahal izateko, eta “errentak esleitzen dituzten entita-
teak” enpresa txiki eta ertaintzat hartzeko ezarrita dauden
baldintzak betetzeari begira, bakar-bakarrik entitate horiek
egindakojardueraekonomikoenmultzoahartukodakontuan.

5.4  Nola kalkula tzen dira jarduera ekono-
mikoen zerga oinarria eta etekin garbia?

5.4.1  Zein tzuk dira zerga oinarria kalkula tzeko 
metodoak?

Printxipalki,Zuzeneko zenbatespena bidezkalkulatukoda
zerga oinarria, eta honek mi modalitate ditu: Zuzenekoa eta
Erraztua.

46 Ikus7.4apartatua,errentenesleipenariburuzkoa.

47 Banatugabekoherentziak:oinordekoekonartuzaindaudeneiesatenzaie.
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ZergaoinarriakalkulatzekobesteerabaterebadagoAraubi-
de Iragankorraren bidez. 2013an Zenbatespen objektiboa
erabilizutenentzatetaaurtenereerabilzezaketenentzatsarre-
ra kopurua eta magnitudeak errespetatzen baldin badituzte
betiere.

5.4.2  Nola kalkula tzen da jarduera ekonomikoen 
etekin garbia?

Jardueraekonomikoenetekingarbiahonakozuzenekozenba-
tespeneanazaltzendirenmodalitatehauenbidezkalkultatuko
da

• Modalitatearrunta:aplikazioorokorradu

• Modalitateerraztua.

-Orohar:modalitateerraztua

-Araubereziak:

– Modalitateerraztua:garraioa

– Modalitateerraztua:nekazaritza-abeltzaintza

– Modalitateerraztua:arrantza

– Modalitateerraztua:basogintza

– Araubideiragankorra: – nekazaritza eta abeltzaintza
–terminalfiskaladutentaxiak
–bestelakojarduerak

5.4.3  Noiz dira metodo horiek bateraezinak eta 
noiz bateragarriak?

Zergadunek zuzeneko zenbatespenaren modalitate arrunta
aukeratzen badute beren jardueretako baten etekin garbia
kalkulatzeko, modalitate arrunta erabiliz kalkulatu beharko
duteberenjardueraguztienetekingarbia,araubideiraganko-
rragarengatikxedatutakoaeragotzigabe.

Halaere,zergadunakjardueraekonomikorenbathastenbadu
urteanzehar,aurrekoerregelakezduurtehorretarakoondo-
riorikizangojardueraberriaridagokionez.

5.5  Nola kalkula tzen da etekina zuzeneko 
zenbatespenaren metodoan? 

ERNE:zuzenekozenbatespenakfuntseanesannahiduetekin
garbiazergadunakeginduenjardueraekonomikoarensarre-
raketagastuakkuantifikatuzkalkulatzendela.Erahorretara,
emaitzakzergadunakeginduenjarduerarenerrealitatezeha-
tzarierantzutendio.Aldiz,zenbatespenobjektiboakezduzer-
tanbatetorririkjarduerahorrenerrealitatearekin.

Zuzenekozenbatespenarenmetodoaizaeraorokorrezaplika-
tzenda,etabimodalitateditu:

• Arrunta

• Erraztua

Urteko etekina metodo honen bitartez kalkulatu ahal izate-
ko,zergadunakPertsonaFisikoenErrentarengainekoZerga
aitortzekoerabiltzenden109 ereduaren 6. eranskina bete
behardu.

5.5.1  Nola kalkula tzen da etekina modalitate 
arruntean?

Etekin garbia modalitate honen bidez kalkulatzeko, Zerga-
ren foruarauak27. artikuluan jasotzendituenerregelaketa
SozietateengainekoZergarenaraudianxedatutakoahartuko
dirakontuan.Gainera,ondorengoerregelaberezihauekere
aplikatukodira:

1.Lehenerregela

Honako hauek ez dira gastu kengarriak izango: batetik,
dohaintza kontzeptupean emandako ondasunengatik ordain-
dutakozenbatekoaketahaienkontabilitatezkobalioa,dohain-
tza jasotzen duten entitateen (kirol federazioen eta kirol
kluben)helburuak lortzekoaplikagarridirenneurrian,kirol
sozietate anonimoengandik kirol jarduera ez-profesionalak
sustatuetagaratzeko jasotzendituztenzenbatekoeidagokie-
nez, baldin eta entitate horien artean kontratuzko lotura bat
eratu bada kostu bidez, kirol federazio eta klub horien hel-
buruabetetzeko,etabestetik,enpresariakedoprofesionalak
gizarte aurreikuspeneko mutualitateei egindako ekarpenak.
Denaden,horiekguztiakzergaoinarriorokorreanmurriztu
ahalizangodira48.

Gastukengarriakizangodira,ordea,GizarteSegurantzakoau-
tonomoenerregimenberezianintegratutaezdaudenprofesio-
nalekgizarteaurreikuspenekomutualitateekinsinatutakoase-
guru kontratuengatik ordaindutako kopuruak. Horretarako,
etanotarioenetazenbaitabokaturenkasuahartutaadibidez,
baldintzahaubetebeharda:30/1995Legean49aurreikusitako
obligazioabetekobada,kontratuhoriekGizarteSegurantzako
erregimenbereziarenordezkosistemabatbeharkoduteizan
GizarteSegurantzakestaltzendituenegoerakhartzendituen
zatian,4.500,00eurokomugarekinurtean.

2.Bigarrenerregela

Zergadunarenezkontideak,maiatzaren7ko2/2003Legearen
araberaeratutakoizatezkobikote-lagunak,edoharekinbizidi-
renadingabekoseme-alabekmodujarraituanetaohikotasunez
lanegitenbadutezergadunarenjardueraekonomikoetan,jar-
dueraren etekinak kalkulatzeko, zergadunak (jardueraren ti-
tular gisa) horietako bakoitzarekin hitzarturiko ordainsariak
(soldatak,...)kendubeharditu,betiereondorengobaldintzak
betetzenbadira:

• Bidezkolankontratuaegotea.

• Ezkontidea edo adingabeko seme-alabak Gizarte
Segurantzaren dagokion erregimenean afiliatuta ego-
tea.

• Ezkontidearekin edo adingabeko seme-alabekin hi-
tzarturikoordainsariakeurenkualifikazioprofesiona-
larietaegindakolanarimerkatuandagozkienakbaino
handiagoakezizatea.

Zergadunarenezkontideak,maiatzaren7ko2/2003Legearen
araberaeratutakoizatezkobikote-lagunakedoadingabekose-
me-alabek lortutakoordainsariak lanetekintzathartukodira
zergaondorioguztietarako.

3.Hirugarrenerregela

Zergadunarenezkontideak,maiatzaren7ko2/2003Legearen
arabera eratutako izatezko bikote-lagunak, edo harekin bizi
direnadingabekoseme-alabekondasunedoeskubideaklaga-
tzen badituzte jarduera ekonomikoaren zerbitzura jartzeko,
jardueraren etekinak kalkulatzeko, zergadunak (jardueraren
titular gisa) haiekin hitzartutako kontraprestazioa kenduko
du,betieremerkatukobalioagainditzenezduenean.Kontra-
prestaziorikhitzartuezbada,merkatukobalioakendukoda.

48 Ikus 10. kapituluaren barruan, “Oinarri likidagarria” izenekoan, ageri den
10.2.1.2apartatua.Mutualitateei,aurreikuspenplanaseguratuei,pentsiopla-
neietaborondatezkogizarteaurreikuspenekoentitateeiekarpenakegiteaga-
tikzergaoinarriakduenmurrizpenaazaltzendabertan.

49 Aseguru Pribatuak Antolatu eta Gainbegiratzeari buruzko azaroaren 8ko
30/1995Legearenbosgarrenxedapeniragankorreko3apartatuanetahama-
bosgarrenxedapengehigarrianjasotzendaobligaziohori.
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Kontraprestazioaedomerkatukobalioaezkontidearen,maia-
tzaren7ko2/2003Legearenaraberaeratutakoizatezkobiko-
te-lagunaren edo adingabeko seme-alaben kapital etekintzat
hartukodazergaondorioguztietarako.

Ondasun eta eskubideak bi ezkontideenak edo maiatzaren
7ko2/2003Legearenaraberaeratutakoizatezkobikotekobi
kideenakbadira,erregelahauezindaaplikatueta,beraz,ez
dainolakogasturikkenduko.

4.Laugarrenerregela

Jarduera ekonomikoarekin zer ikusia duten honako gastuak
izangodirakengarriak:

a)100eko50,zergadunakjatetxe,ostalaritza,bidaiaetajoan-
etorriei loturiko harreman publikoak direla-eta egiten duen
jarduerabakoitzeko.Kontzeptuhoriekguztiakbaturik,zerga-
dunakzergaldianzehardituendirusarreraguztien100eko5
izangodamuga,jarduerabakoitzarenaraberazehaztua;sarre-
raguzienzenbatekoakalkulatzean,kanpoanutzikodaondare
elementuatxikiakbesterentzeakdakartzankontraprestazioen
zenbatekoa.

b)Opariaketabestelakoeskuerakutsiak,baldinetahartzaile
bakoitzaridagokionarenprezioaezbada(zergaldibakoitzeko)
300eurobainogehiago,etahartzailearennortasunaagiriren
batean jasota geratzen bada. Baldin eta aipaturiko gastuak
goianzehazturikozenbatekoabainogehiagobadira,zenbate-
kohorretarainosoilikizangodirakengarri.

5.Bosgarrenerregela

1. Oro har, ez dira kengarriak izango turismoko ibilgai-
luekin eta beren atoiekin, ziklomotorrekin eta moto-
zikletekin zerikusia duten gastuak; alegia, halakoak
erostea, inportatzea, alokatzea, konpontzea, manten-
tze lanak egitea, haien balio galera eta haiek erabil-
tzearekinzerikusiaduenbesteedozeingastu.

Ondorio horietarako, turismoko ibilgailu, atoi, ziklo-
motor eta motozikletatzat hartuko dira martxoaren
2ko339/1990ErregeDekretuLegegileak,Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurta-
sunari buruzko Legearen testu artikulatua onartzen
duenak, eranskinean hala definitzen dituenak, eran-
skin horretan ibilgailu misto gisa definitutakoak eta,
nolanahiere, lurorotariko ibilgailuakedo» jeep»mo-
tatakoak.

2.Zergadunakdudarikgabe frogatzenduenean ibilgailua
esklusiboki dagokiola bere jarduera ekonomikoari,
gastu horiek kengarriak izango dira, baina honako
mugahauekin:

a)Bi zenbateko hauetatik txikiena: edo 5.000 euro,
edozergadunakerabiliduenamortizazioportzentajea
bider25.000euro(alokairu,lagatzeedobalio-galerare-
nak)eginikateratzendenzenbatekoa.

Jarduera bati bakarrik atxikitako ibilgailu bat
ESKUALDATZEAN edo aktibotik baja ematean, ho-
rretatikeratorritakoirabaziaedogalerakalkulatzeko,
ibilgailuaren erosketa prezioa edo produkzio kostua
aintzat hartuko da, behin aurreko paragrafoan jaso-
takoaren arabera kendutako amortizazioak gutxituta;
gainera,erregelahauekaplikatukodira:

– GALERAbatagerianjartzenbada,hurakengarriaizan-
goda,mugahauezarrita:25.000eurotika)letrahonek
lehenparagrafoanjasotakoarenaraberaibilgailuaedu-
kidendenborankendutakokopuruakgutxitutaatera-
tzendenzenbatekoa.

– IRABAZIbatlortzenbada,foruarauhonnk15.artiku-
luaren9.apartatuanjasotakomoneta-zuzenketakalkula-
tzeko,kontuanhartukodiraerosketaprezioaedopro-
dukzio kostua, gehienez 25.000 euroraino, eta a) letra
honen lehen paragrafoan xedatutakoari jarraituz ken-
dutako amortizazioak. Horrela kalkulatutako moneta-
zuzenketarenzenbatekoaezinizangodahandiagoaizan
eskualdaketaharengatiklortutakoirabaziabaino.

b)6.000 euro, ibilgailuok erabiltzeari loturiko beste
kontzeptuguztiengatik.

Zergadunakezbaduurtekoaldibatean ibilgailuhori
erabiltzen, erabili duen denboraren arabera kalkula-
tukodiragoikozenbakietanaipaturikomugak.

3. Erregela honen bigarren zenbakian aipatzen diren mu-
gak honako ibilgailu hauen erabilerari dagozkionean,
ezdiraaplikatukoerregelahonetanaipatzendirengas-
tuak,zerenibilgailuhoriekesklusibokijardueraekono-
mikoarengarapenariatxikitzenzaizkiolajokobaita:

1.Merkantziengarraioanerabilitakoibilgailumistoak.

2.Bidaiariak kontraprestazio bat ordainduta garraia-
tzekozerbitzuetanerabiltzendirenak.

3.Fabrikatzaileekprobak,saioak,erakusketakedosal-
mentensustapenaegitekoerabilitakoak.

4.Ordezkariekedomerkataritzaagenteekberenjoan-
etorri profesionaletan erabiltzen dituztenak, baina,
halakoetan, aurreko bi zenbakiaren a) letran ezar-
tzendenmugaaplikatuta.

5.Gidarieiedopilotueikontraprestaziobatordainduta
irakastekozerbitzuetanerabilitakoak.

6.Zaintzazerbitzuetanerabilitakoak.

7.Eskuarki ibilgailuak alokatzen jarduten duten
erakundeek kontraprestazio bidezko alokairu-jar-
duerahorretansoil-soilikerabiltzendituztena.

6.Seigarrenerregela

Ez dira kengarriak izango aisiarako edo ur kiroletarako
itsasontziakedoaireontziakerosi,errentatu,konpondu,man-
tenduedobalioagaltzearekinzerikusiadutengastuaketaon-
tzihorienerabilerarilotutakobestelakoak.

Garraiobidehoriekjardueraekonomikobatibakarrikatxikirik
badaude,aurrekoparagrafoanaipatzendirengastuakkenga-
rriakizangodira,baldinetahorrekberekinezbadakarjardue-
raren etekin garbia negatiboa izatea. Hala ere, adierazitako
muga ez da aplikagarria izango, zergadunak frogatzen badu
badituelabehardirenbaliabidematerialetapertsonalakaipa-
tutako jarduera ekonomikoa –esandako garraiobideok ustia-
tzea–denboranzeharmodujarraituanegiteko.

7.Zazpigarrenerregela

Gastuakezdirakengarriak izangohorieksortzendirenera-
giketetanezbadabetetzen2.500eurotikgorakoordainketak
eskudirutanegitekomugeidagokienezurriaren29ko7/2012
Legeak 7. artikuluan xedatutakoa. Lege horren bidez zerga
eta  aurrekontu arloko araudia aldatu eta finantza-araudia
egokitzen da, iruzurraren kontrako prebentzio ekintzak eta
iruzurrarenkontraborrokatzekoekintzakareagotzeko.

Zatibatbakarrikordaindubadaeskudirutan,  zenbatekoez-
kengarriazatihorridagokionaizangoda.

8.Zortzigarrenerregela

Sobornoakezdirakengarriakizango.
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9.Bederatzigarrenerregela

Jarduera ekonomikoek baldintzak betetzen badituzte
mikroenpresatzatedoenpresatxikiedoertaintzathartuakiza-
teko(begiratutaula),baterakoamortizazioaaplikadezakete.

MIKROA TXIKIA ERTAINA

Ibilgetumaterialberria
amortizatzekoaskatasuna
(eraikinakizanezik)

x x

Ibilgetumaterialberriaren
amortizazioazkartua(x1,5)
(eraikinakizanezik)

x

Bateraamortizatzekoaukera:

ibilgetumaterialukiezinaeta
ondasunhigiezinetakoinber-
tsioa(turismoakizanezik)

x

Balizkokaudimengabezieta-
rakokredituennarriaduragatik
izandakogalerak(muga:
zordunensaldoaren%1)

x x x

Baldintzak betetzeari dagokionez, zergadunak egiten dituen
jardueraekonomikoguztiakhartukodirakontuan.

10.Hamargarrenerregela

EzdiraaplikatukoSozietateengainekoZerganezarritakoaren
araberaEMAITZENZUZENKETAK.

5.5.2  Nola kalkula tzen da etekina modalitate 
erraztuan? 

5.5.2.1 Zein tzuk dira zergadunen betekizunak?

Jardueraekonomikoakburutzendituztenzergadunekzuzene-
kozenbatespenarenmodalitateerraztuarenaraberakalkulatu
ahalizangoduteberenjarduerenetekingarbia,baldintzahau
betetzendutenean:

• Zergadunakegindakojardueraguztieneragiketa bo-
lumena(etekingarbiazenbatespenobjektiboarenme-
todoarenaraberakalkulatzendutenenasartugabe),ez
izatea600.000,00 eurotik gorakoa.

ERNE:mugahauezzaieaplikatuko1.sektorekojar-
duerei,hauda,nekazaritzaetaabeltzantzari,basogin-
tzarietabaxurakoarrantzari.

Modalitate erraztua aplikatzeko muga gisa ezartzen den
eragiketa bolumena modalitate hau aplikatu aurreko urteari
dagokiona izango da. Jarduera ekitaldiaren barruan hasten
bada,600.000,00eurokozifrakonputatzeko,ekitaldihorretan
egindako eragiketa bolumena hartuko da kontuan. Jarduera
aurrekourteanzeharhasibada,dagokioneragiketabolume-
naurtebeteraeramangoda.Hauda,seihilabetetan60.000,00
eurokoeragiketabolumenalortubada,urtekoeragiketabolu-
mena120.000,00eurokoaizangoda.

5.5.2.2  Noiz aukera daiteke modalitate erraztua? 
Nola egiten zaio uko?

Zuzenekozenbatespenarenmodalitateerraztuarenaplikazioa
horretarakoezartzendenepeanaukeratukodaondorioakizan
behardituenurtenaturalarenbarruan(martxoaren1abaino
lehen). Jarduera hasita badago, aukera hori zentsuaren alta
aitorpeneanegingoda.

Aukerahorrekmodalitateaaplikagarriadenhurrengourteeta-
rakoereizangodubalioa,nonetazergadunak,ondorioakizan
behardituenurtenaturalekoepearenbarruan(martxoaren1a

baino lehen), espresuki ez duen adierazten aukera horretan
atzeraegitenduela.

Zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztua aukeratzeko
nahizmodalitatehorretanatzeraegiteko,zergadunakZentsu
Aitorpenaren036ereduabetebehardu50.

2014ko ekitaldian araubide iragankorra aplikatu baldin 
bazen, aurten ere bera hautatu dela suposa tzen da, 036 
eredua ez baldin bada kontrakoa adieraziz bete behin tzat.

5.5.2.3  Noiz aplika tzen zaie modalitate erraztua 
esleipen erregimenean dauden 
entitateei?

a)  Zein baldin tza bete behar dira?

Esleipen erregimenean dauden entitateek jarduera ekono-
mikoak garatzen dituztenean, haien etekin garbia zuzeneko
zenbatespenaren modalitate erraztuaren arabera kalkulatu
ahalizangodahonakobaldintzakbetetzendirenean:

• Bazkide, oinordeko, komunero edo partaide guztiak
ErrentaZergagatiktributatubehardutenpertsonafi-
sikoakizatea.

• Entitateak egindako jarduera guztien eragiketa bolu-
mena(etekingarbiazenbatespenobjektiboarenmeto-
doankalkulatzendutenenasartugabe),gehienezere
600.000,00eurokoaizatea.

• Jardueraguztienetekingarbiakalkulatzekomodalitate
erraztuaaukeratzea.

b)  Zer egin behar da modalitate erraztua aukera tzeko edo 
modalitate horretan a tzera egiteko?

Modalitate erraztua aplikatzea, modalitate horretan atzera
egitea,etaorobat,etekingarbiazuzenekozenbatespenerraz-
tuaren arabera kalkulatzeko prozedura, bazkide, oinordeko,
komuneroedopartaideguztiekaukeratubeharkodute.

Etekin garbia zuzeneko zenbatespen erraztuaren arabera
kalkulatzekomodalitatea,batetabera izangodabazkide,oi-
nordeko,komuneroedopartaideguztientzat.Bestela,zuzene-
kozenbatespenarenmodalitatearruntarijarraikikalkulatuko
daetekina.

Modalitateerraztuaaplikatzeko,bazkide,oinordeko,komune-
roedopartaideenzirkunstantziaindibidualakezdirakontuan
hartuko.

c)  Nori eslei tzen zaizkio etekinak?

Esleipenerregimeneandaudenentitateenetekingarbiakasu
bakoitzeanaplikagarridirenarauedoitunenaraberaegotziko
zaiebazkide,oinordeko,komuneroedopartaideei.Adminis-
trazioakezbaduarauedoitunhorienfrogasinesgarririk,ete-
kinazatiberdinetanegotzikozaie.

5.5.2.4 Nola kalkula tzen da etekin garbia? 

5.2.4.1  Zenbatespenaren modalitate erraztua. 
Arau orokorrak:

Honelakalkulatukodaetekingarbia:

• Lehenik,sarreraketagastuakkalifikatuetakuantifika-
tuko dira51, hornidurak, amortizazioak eta jarduerari
atxikitako ondare elementuetatik eratorritako iraba-

50 Ikus uztailaren 15eko 64/20008 Foru Dekretua, enpresariek, profesionalek
etabestezergapekobatzuekzergaondorioetarakoaurkeztubehardituzten
zentsuaitorpenakarautzendituena.

51 Hori guztia Sozietateen gaineko Zergaren araudian eta zuzeneko zenbates-
penarenmodalitatearrunterakoezarritakoerregeletanxedatutakoarijarraiki
egingoda(ikuskapituluhonenbarruanageriden5.5.1apartatua).
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ziaketagalerakkanpoutzita,baitajarduerariesklusi-
boki lotutako ibilgailuen errentamendu, lagapen edo
balio-galerarengatikkendutakogastuakere.

• Ondoren, aurreko puntuan aipatu diren sarrera eta
gastuen arteko diferentzia kalkulatuko da (hasierako
zenbatekoa). Diferentzia horren emaitzari %10 ken-
duko zaio (ken daitekeen portzentaje finkoa). Por-
tzentajehoriamortizazio,horniduraetagastufrogagai-
tzengatikaplikatzenda.

• Azkenik, aurreko puntuko emaitzari jarduerari
atxikitako ondare elementuetatik eratorritako irabazi
etagalerakgehituedokendukozaizkio.

LABURPENA: modalitate erraztua

Hasierakozenbatekoa=Sarrerak–Gastuak

Kentzendenportzentajefinkoa:hasierakozenbatekoaren%10

Hasierakozenbatekoa

-Kentzendenportzentajefinkoa(hasierakozenbatekoaren%10)

+Atxikitakoelementuenirabaziak

-Atxikitakoelementuengalerak.

Etekingarbia

Adibidea
Eman dezagun enpresaria zarela eta zure jardueratik datu
hauekditugula:

Salmentak 51.086,03€

Erosketak 22.537,95€

Amortizazioak 4.357,34€

Zuzkidurak 1.202,02€

Gastufrogagaitzak 150,25€

Ondareirabaziaatxikitakoelementubat
eskualdatzeagatik 3.005,06€

Kasu honetan, zure jardueraren etekin garbia honako hau
izangodazuzenekozenbatespenarenmodalitateerraztuaera-
bilita:

Etekin garbia

Sarrerak Salmentak 51.086,03€

Gastuak Erosketak 22.537,95€

Diferentzia 51.086,03€-22.537,95€ 28.548,08€

Amortizazioak,
horniduraketagastu
frogagaitzak 28.548,08€-ren%10

2.854,81€

Irabazia 3.005,06€

Etekin garbia (28.548,08 €– 2.854,81 € 
+ 3.005,06 €) 28.698,33 €

5.5.2.4.2 Modalitate erraztua. Garraio sektorea.

Berekalkuluaaurrekoarenberdinada.Desberdintasunbaka-
rradasarrerenetagastuenartekodiferentziabehinkalkulatu-
ta,ateratzendenzenbatekotik%55gutxitubehardela.Amor-
tizazioengatik,  hornidurengatik eta gastu frogagaitzengatik
aplikatzendaportzentajehori.

5.5.2.4.3  Modalitate erraztua. Nekazari tza eta 
abel tzain tza sektorea.

Berekalkuluaaurrekoarenberdinada.Desberdintasunbaka-
rrada  sarrerenetagastuenartekodiferentziabehinkalku-
latuta, ateratzen den zenbatekotik % 35 gutxitu behar dela.
Amortizazioengatik,  hornidurengatik eta gastu frogagai-
tzengatikaplikatzendaportzentajehori.

5.2.4.4 Modalitate erraztua. Arran tza sektorea.

Arratzajarduerarenkasuan,honelakalkulatukodaetekingar-
biazuzenekozenbatespenarenmodalitateerraztuaerabilita:

• Lehenik,sarrerakkalifikatuetakuantifikatukodirajar-
duerariatxikitakoondareelementuetatikeratorritako
irabazietagaleraksartugabe.

• Gastuaknekezfrogatuetabaloratudaitezkeenean,au-
rrekopuntuanaipatudirensarreren%90hartukoda
bakar-bakarrikgastu kengarri tzat.

• Azkenik, jarduerari atxikitako ondare elementuetatik
datozenirabazietagalerakgehituedogutxitukodira.
Sozietateen gaineko zergaren araudian jasotakoaren
araberaegongodirakalkulatuak.

5.2.4.5  Modalitate erraztua. Basogin tza 
sektorea.

Honelakalkulatukodaetekingarbiazuzenekozenbatespena-
renmodalitateerraztuaerabilita:

• Leheniksarrerakkalifikatuetakuantifikatukodirajar-
duerariatxikitakoondareelementuetatikeratorritako
irabazietagaleraksartugabe.

• Gastuaknekez frogatuetabaloratudaitezkeenean,au-
rrekopuntuanaipatudirensarreren%65ekoahartuko
dabakar-bakarrikgastu kengarri tzat.Portzentajehori
%75ekoaizangodaustiatudirenazalerakzergadunakes-
pezie hostotsu autoktonoetan basoberritzen dituenean
jarraianadieraztendirenbaldintzaetaepeeijarraiki.

• Ondoren, aurreko puntuetan aipatutako sarrera eta
gastuenartekodiferentziakalkulatukoda.Diferentzia
hori%60koedo%50ekoportzentajearekinbiderkatuko
da,basojarduerarenetekina,hurrenezhurren,biedo
bosturtetikgorakoepeansortudeneanetaaldianaldi-
rolortuezdenean.

• Azkenik, jarduerari atxikitako ondare elementuetatik
datozenirabazietagalerakgehituedogutxitukodira.
Sozietateen gaineko Zergaren araudian jasotakoaren
araberaegongodirakalkulatuak.

Ustiaturiko azalerak basoberri tzeko baldin tzak 
eta epeak.

Mozketarako baimena ematen denetik hasi eta bi urteko
epeanbasoberritubehardiraustiaturikoazalerak.Basoberri-
tzeaGipuzkoakoForuAldundiaridagokionDepartamentuak
luzaturikoziurtagiriaaurkeztutafrogatukoda.

Gertatzenbada,aurrekoparagrafoanxedatutakoarenharitik,
basoberritzeaezdelaburutzenustiaturikoazaleramoztenden
urteberean,zergadunakmozketaegitendenekitaldikoaitor-
penean adierazi beharko du basoberritzea lehen esandako
baldintzaetaepeetanegitekoasmoaduela.

Ustiaturiko azaleren basoberri tze lanak ez buru tzea.

Ustiaturiko azalerak basoberritzeko ezartzen dituen baldin-
tzakbetetzenezbadira,zergadunakaitorpen-likidazioosagarri
bataurkeztubeharkodu.Gastukengarrimodura%65ekopor-
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tzentajearen ordez %75koa portzentajea aplikatu duen urtea-
gatikaurkeztukoduaitorpenhori(edo%70ekoa%58,5ekoaren
ordez,aurrekoekitaldietatikbaldinbadator).

Ondorio horietarako, zergadunak berriro kalkulatu beharko
du aurreko paragrafoan aipatu den urtean baso jarduerak
eman duen etekin garbia, eta horretarako, aplikatuko duen
gastu kengarrien portzentajea %65ekoa izango da. Gainera,
ateratzen den kuota eta dagozkion berandutza interesak or-
daindubeharkoditu(edo%58,5ekoadagokionkasuan)

Aitorpen-likidazioosagarriaaurkeztekoepeabaldintzakbete
ezdireneguneanhasietahoriekbetegabegelditudirenzer-
galdia aitortzeko arauzko epea amaitzen den egunean buka-
tukoda.

LABURPENA: Zuzeneko zenbatespena

Modalitatea Ezaugarriak

Arrunta Aplikazioorokorra

Erraztua

Zergadunekondokobaldintzakbetebehardituzte:

• Egindakojarduereneragiketabolumena
aurrekourtean600.000,00eurotikgorakoa
ezizateamodalitatehauaplikatunahibal-
dinbadu.Lehensektorekojardueretarako
izanezik.

• Zergadunakespresukiaukeratzeamodali-
tateerraztuaberejardueraguztienetekin
garbiakalkulatzeko.

• Errentakesleitzekoerregimeneandauden
entitateenkasuan,aurrekobibaldintzak
betetzeaeta,gainera,bertakobazkide,
oinordeko,erkideedopartaideguztiakper-
tsonafisikoakizateaetaguztiekmodalitate
hauaukeratzea.

BERRIA:

Jarduera ekonomiko bati ekiten dioten zergadunek haren
etekin garbi positiboa % 10ean murriztu ahal izango dute,
etekina positiboa den lehenengo zergaldian eta hurrengo
zergaldian(segidakoak),betiere,etekingarbipositibohori
ematenduenlehenengozergaldiajarduerahasizenetikle-
henbostzergaldienbarruanbadago.

EZdaulertukojardueraekonomikoariekitenzaiola,baldin
eta:

– Zergadunakzuzeneanedozeharkalehenagogaratu
izanbadu jarduerahori.Zergadunak jarduerabera
garatzenduelaulertukodaJardueraEkonomikoen
gaineko Zergaren Tarifetan talde berean sailkatuta
baldinbadago.

– Murrizpen hau ez da aplikatuko zergaldian, baldin
eta hasitako jarduera ekonomikotik eratorritako
sarreren % 50 baino gehiago pertsona edo entitate
batetikbadatoz,etazergadunakpertsonaedoentita-
tehorrengandiklanetekinaklortubaditujarduera-
renhasierakodatarenaurrekourtean.

5.5.3  Nola kalkula tzen da etekina araubide 
iragankorrean?

Zer baldin tza bete behar dira modalitate hau 
aplikatu ahal izateko?

Berenjardueraekonomikoenetekingarbia2013koekitaldian
zehazteko, zergadunek eta errentak esleitzen dituzten enti-

tateek erabili badute zenbatespen objektiboko zeinu, indize
edo moduluen modalitatea, eta abenduaren 18ko 137/2007
Foru Dekretuari jarraituz 2014ko zergaldian ere modalitate
horiaplikatubadezakete(magnitudeaketasarrera-bolumena
errespetatuz),araubideiragankorreanzuzenekozenbatespen
errazturakoaurreikustendirenerregelabereziakaplikatuko
dituzte.(Urriaren14ko33/2014ForuDekretuarenseigarren
xedapengehigarria).

Zenbaki honetan jasotakoa 2015ean eta 2016an aplikatuko
bada,aurrekozergaldian(2014)ezdiragainditubeharjardue-
rabakoitzariedojarduerasektorebakoitzaribegiraaraubidea
erabiltzeabaztertzendutenmagnitudeak.

Urteko etekina metodo honetan kalkulatzeko, zergadunak
erabilibehardupertsonafisikoenerrentarengainekozerga
aitortzeko109ereduaren5.eranskina.

Nola kalkula tzen da etekin garbia? 

Hiru aukera daude segun eta zein jardueretan gauden:
nekazaritza eta abeltzantzan, terminal fiskala duten taxietan
edobestejardueretan.

Etekingarbiahonelakalkulatukoda:

• Lehenik,sarrerakkalifikatuetakuantifikatukodirajar-
duerariatxikitakoondareelementuetatikeratorritako
irabazietagaleraksartugabe.

• Gastuaknekezfrogatuetabaloratudaitezkeenean,au-
rrekopuntuanaipatudirensarreren%bathartukoda
bakar-bakarrikgastukengarritzat.

Nekazaritzaetaabeltzaintza %75

TerminalFiskaladutentaxiak %75

Bestelakojarduerak %65

• Azkenik, jarduerari atxikitako ondare elementuetatik
datozenirabazietagalerakgehituedogutxitukodira.
Sozietateen gaineko zergaren araudian jasotakoaren
araberaegongodirakalkulatuak.

5.6  Zein tratamendu ematen zaie etekin 
irregularrei?

ERNE: jarduera ekonomikoen etekin garbiak aitortuko ba-
dira,orohar,aurrekoapartatuetanerregimenetamodalitate
bakoitzerakoxedatutakoarenaraberakalkulatukodira.

Halaetaguztizere,ondorengokasuetan, jarduerarenetekin
garbia kalkulatzeko, etekinen zenbateko osoari portzentaje
jakinbatzukaplikatukozaizkio.Horrenondorioz,gainerakoa
zerga oinarritik kanpo geldituko da, hau da, ez da zergape-
tuko. Adibidez, bi urtetik gorako epean sortutako etekinen
%60 integratuko dela esaten badugu, horrekin esan nahi da
gainerako%40aezdelaaitortubehar.Aipatuportzentajeakja-
rraianadieraztendira:

a) Bi edo bost urtetik gorako epean sortutako eteki-
nak.

Jardueraekonomikoarenetekingarbiabiurtetikgorakoepean
sortubada,bainaaldianaldirolortugabe,zergaoinarrianete-
kinaren%60 integratukoda;aldiz,bosturtetikgorakoepean
sortu denean, %50 integratuko da. Adibide bat egurretarako
pinudiakdira:moztuakizanarte-landatzendirenetikurteasko
igaroarteezdiramozten-ezduteinolakoetekiniksortzeneta,
gainera, titularrakezduaurrekourteetan inolakoaurreraki-
nikjasotzengeroagoegingodenmozketahorregatik.

ERNE:sorreraldiabiurtetikgorakoadelaagerianegonarren,
ezinbadazehatz-mehatzfinkatu,hiruurtekoadelajokoda.
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Sorreraldia Integrazio%

+2urte 60

+5urte 50

Jardueraekonomikoenetekinakbiurtetikgorakoepeansor-
tubadiraetaetekinazatika jaso tzen bada,honakoeragiketa
hau egingo da: sorreraldiko urteak, datatik datara konputa-
tuak,zatietekinakzatikatudirenzergaldienkopurua:

Etekinakzenbaturtetansortudiren
X= -----------------------------------------------------------------------

Etekinakzatikatudirenzergaldienkopurua

• Emaitzabi urtetik gorakoabada,%60koportzentajea
aplikatukoda.

• Emaitza bost urtetik gorakoa bada, %50eko por-
tzentajeaaplikatukoda.

b) Denboran zehar era irregular nabarmenean lortu-
tako etekinak.

Jarduera ekonomikoaren etekin garbia denboran zehar era
irregular nabarmenean lortutakotzat jotzen bada, %50 inte-
gratukoda.

Ondorengolauetekinhauekbakarrikhartzendiradenboran
zehar era irregular nabarmenean lortutakotzat, beti ere zer-
galdibakarbatiegoztenbazaizkio:

– Amortizagarriak ez diren ibilgetuaren elementuak
erostekodirulaguntzak.

– Jarduera ekonomikoetan ez jarraitzeagatik jasotako
kalte-ordainetalaguntzak.

– Zergahonetansalbuetsitaezdaudenliteratur,arteedo
zientziasariak52.Jabetzaintelektualedoindustrialaren
eskubideakedohorienordezkoaklagatzeagatikerato-
rritakokontraprestazioekonomikoakezdira,ondorio
hauetarako,saritzathartuko.

– Iraupenmugagabeaduteneskubideekonomikoenor-
dezjasotakokalte-ordainak.

LABURPENA:

-Etekinaren%60 integratzendabibaldintzahauekaldi
berean betetzen direnean: bi urtetik gorako epean
sortzeaetaaldianaldiroezlortzea.%40akezduzer-
garikordaintzen

- Etekinaren %50 integratzen da bost urtetik gorako
epean lortu denean. %50ak ez du zergarik ordain-
tzen.

- Etekinaren %50 integratzen da denboran zehar era
irregular “nabarmenean” lortudeneaneta zergaldi
bakarreankobratzendenean.%50akezduzergarik
ordaintzen.

-Etekinaepekajasotzendenean,erregelabataplikatzen
dakalkuluaegiteko.

“Etekinakaldianaldiroezdirelalortu”esatendenean,jardue-
rarenikuspuntutikarigarabeti,ezpertsonarenikuspuntutik.
Adibidez: abokatu batek bi urtetik gorako epean lortu badi-
tu bere etekinak, kopuru guztiengatik ordaindu beharko du
zerga,motahorretakoetekinakaldianaldiro jasotzenbaitira
normalean.

52 Ikus1.kapituluarenbarruan,“Sarrerak”izenekoan,ageriden1.7apartatua.
Aitortubeharezdirenerrentakazaltzendirabertan.

ERRENTA IRREGULARRETARAKO BATERAKO MUGA

%100etikbeherakointegrazioportzentajeakaplikatuahaliza-
teko, hurrengo etekinen kasuan urteko zenbatekoa ezin da
izan300.000eurokoabainohandiagoa:

– Biedobosturtetikgorakoepeanlortutakoetekinak

– Denboranzeharerairregularnabarmeneanlortutako
etekinak

Zenbateko horren gaineko soberakina 100eko 100ean inte-
gratuko da. Adierazitako muga konputatzeko, lehen-lehenik
kontuanhartukodiraintegrazioportzentajeriktxikienaaplika-
garridutenkopuruak.

Etekinakzatikajasobadiraeta300.000eurokomugaaplikatu
beharbada,mugahoriproportzionalkibanatukodazatikapen
ekitaldibakoitzeanjasotakozenbatekoenarabera.

DENA DEN, 2014ko urtarrilaren 1a baino le-
hensinatutakokontratuenkasuan,non%50eko
integrazio portzentajea aplikatzen baita den-
boran era irregular nabarmenean lortutakoak
izateagatik,%50ekoportzentajeaaplikatukoda
haienzenbatekoaedozeindelaere.

5.7  Zein ondare elementu daude jarduera 
ekonomikoei a txikita? Eta zein tzuk ez?

5.7.1  Zer dira jarduera ekonomikoei a txikitako 
ondare elementuak? 

Arau orokor gisa, jarduera ekonomiko bati atxikitako onda-
reelementuakzergadunak jarduera horren xedeetarako 
erabil tzen dituenakdira.

Bereziki,ondokohiruhauekhartzendirajardueraekonomiko
batiatxikitakoondareelementutzat:

• Jarduera ekonomikoa egiteko erabiltzen diren onda-
sunhigiezinak.

• Langileen zerbitzu ekonomiko eta soziokulturaletara
zuzendutako ondasunak (“enpresako jantokia” esate-
rako).Aldiz,aisialdietaolgetarakoondasunakedo,oro
har,jardueraekonomikoarentitularrakerabilerapriba-
turako erabiltzen dituenak ez dira jarduerari atxikita
egongo.

• Jarduera ekonomikoaren etekinak lortzeko beha-
rrezkoadenbesteedozeinondareelementu.Halaere,
entitatebatenfondopropioetanpartehartzeaetahiru-
garreneikapitalaklagatzeaadieraztendutenaktiboak
ezdirainoizjardueraekonomikoariatxikitaegongo.

Senar-emazteenkasuan,ondareelementuakjarduerariatxiki-
tzatjokodirahaientitularitateabiezkontideenadenkontuan
hartu gabe. Maiatzaren 2/2003 Legearen arabera eratutako
izatezkobikoteenkasuanereberdinjokatukoda,hauda,ezda
begiratukotitularitateabikotekobikideekdutenedoez.

5.7.2  Zein ondare elementu ez daude jarduera 
ekonomikoei a txikita?

Ondoko apartatuetan aipatzen diren ondare elementuak ez
dirajardueraekonomikoariatxikitaegongo:

1.  Jarduera ekonomikoetarako eta premia pribatuetarako erabil
tzen diren ondasunak.

Ondareelementuakezdaudezergadunarenjarduerariatxikita
aldibereanjardueraekonomikoetarakoetapremiapribatueta-
rako erabiltzen direnean. Erabilera pribatua noizbehinkakoa
etaguztizgarrantzirikgabeabada,ondareelementutzathar-
tukodira.
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Ulertuko da jarduera ekonomikoa garatzeko eskuratutako
ibilgetuaren ondasunak premia pribatuetarako erabiltzen di-
relaetaerabilerahorinoizbehinkakoaetaguztizgarrantzirik
gabea dela, baldin eta zergadunak erabilera pertsonalerako
erabiltzen baditu lanordu edo lanegunetatik kanpo jarduera
etendadagoenbitartean.

ERNE:turismoibilgailuak,atoiak,ziklomotoreak,motozikle-
taketakiroledoaisiarakoaireontzinahizitsasontziakEZDIRA
hartzen jarduera ekonomikoari atxikitzat, behar pribatueta-
rako ere erabiltzen direnean, erabilera hori noizbehinkakoa
etaguztizgarrantzirikgabeaizanarren.

2.  Jarduera ekonomikoaren kontabilitatean edo erregistro ofizia
letan ageri ez diren ondasunak

Ondareelementuakereezdirajardueraekonomikoariatxikita
egongo baldin eta, zergadunaren titularitzapean egon arren,
jardueraekonomikohorrengatikeramanbeharduenkontabi-
litateanedoerregistroofizialetanagertzenezbadira,noneta
zergadunakatxikitadaudelafrogatzenezduen.

3.  Jardueraren xedea bete tzeko par tzialki erabil tzen diren onda
sunak

Ondare elementuak jardueraren xederako partzialki baino
erabiltzen ez direnean (adibidez, profesional batek etxebizi-
tzarenzatibatbakarrikerabiltzenbaduberelanaegiteko:gela
bat),jardueranbenetanerabiltzendenzatiabakarrikegongo
da atxikita (gela hori). Zentzu horretan, ondare elementuen
zatiak jarduerariatxikitaegongodiragainontzekotikbereizi-
ta eta independenteki aprobetxatu daitezkeenean (gela hori
“estudio” bezala bakarrik erabil badaiteke). Ondare elemen-
tuakzatiezinakdirenean(kamioibatadibidez),ezinduteinoiz
atxikipenpartzialikeduki.

5.7.3  Nola a txiki tzen eta desa txiki tzen ditu 
zergadunak ondare elementuak?

Ondareelementubat jardueraekonomikoariatxikitadagoen
edoezjakiteaezinbestekoada.Izanere,atxikitakoelementua
saltzenbada,salmentahorrekinsortzendenirabaziedogale-
ra jarduera ekonomikoaren “etekina” izango da, eta Sozieta-
teengainekoZergarenarauenaraberakalkulatubeharkoda
orduan.

Aldiz,ondareelementuaezbadagoatxikita, sortzendenon-
dareirabaziedogaleraPertsonaFisikoenErrentarengaineko
Zergak ondare irabazi eta galeretarako aurreikusten dituen
arauen arabera kalkulatuko da53. Horrek bere ondorioak
ditu hala oinarrietan nola tasetan. Era berean, eragin egiten
du erosketa balioari eguneratze koefizientea aplikatzean eta
denboraigarotzeagatikondareirabaziarieginbeharzaizkion
murrizpenkoefizienteetan.

5.7.3.1 Zer da eta zertan da tza a txikipena?

Atxikipenak esan nahi du ondare pertsonalaren elementuak
zergadunarenondareenpresarialerapasatzendirela.

Ondareelementuakatxikitzeakezduzergadunarenondarea
aldatzen, hau da, ez da inolako ondare irabazi edo galerarik
gertatzen,betiereondasunetaeskubideekzergadunarenon-
darearenbarruanjarraitzenbadute.

Atxikipena egiterakoan, ondasunen balioa eskuratu ziren
uneanzutenberberaizangoda.

Jarduera ekonomiko bati atxikitako ondare elementua
eskualdatzen bada (elementua salduz, adibidez), hortik sor-
tzen den irabazi edo galera zergadunaren jarduera ekono-
mikoakemanduengainerakoetekinarigehituedokenduko

53 Ikus6.kapitulua,“Ondareirabazietagalerak”izenekoa.

zaio, etekin hori kalkulatzeko erabiltzen den modalitate edo
erregimenaedozeindelaere.

Jarduera ekonomikoei atxikitako ondasun edo eskubideak
eskualdatzen badira, izan den ondare irabazi edo gale-
ra kalkulatzeko hauxe hartuko da kontuan: erosketa data
atxikipenarenadela,etaerosketabalioa,berriz,kontabilitate
baliogarbia.

ERNE: ez da atxikipenik izango baldin eta zergadunak
atxikipenaeginondorengohiruurteakigarobainolehenon-
dasunaksaltzenbadituetasalmentahorretanlortutakozenba-
tekoaberrinbertitzenezbadu54.

5.7.3.2. Zer da eta zertan da tza desa txikipena?

Desatxikipena atxikipenaren alderantzizko prozesua da: on-
dare enpresarialaren ondare elementuak titularraren ondare
pertsonalerapasatzendira.

Ondareelementuakdesatxikitzeakezduzergadunarenonda-
reaaldatzen,hauda,ezdainolakoondareirabaziedogalerarik
gertatzen,betiereondasunetaeskubideekzergadunarenon-
darearenbarruanjarraitzenbadute.

Desatxikipena egiterakoan, ondasunen balioa honako hau
izangodagerokoaldaketenondorioetarako:

• Jarduera ekonomikoaren etekin garbia zuzeneko
zenbatespenaren modalitate arruntaren arabera
kalkulatzenbada,ondasunenbalioadesatxikipenaren
uneandutenkontabilitatebaliogarbiaizangoda.

Adibidea
2011kourtarrilaren1eanindustripabiloibaterosizenuenzure
jardueraekonomikoagaratzeko,ondareenpresarialarenparte
izaterapasazena.Pabiloihorreneskurapenbalioa60.101,21
eurokoa izanzen,etahorietatik18.030,36eurozoruarenba-
lioaridagozkio.2015ekourtarrilaren1eanatxikipenakentzen
badiozu jarduerauztenduzulako, lokalarenbalioa (“kontabi-
litatebaliogarbia”)honakohauizangodagerokosalmentari
begira:

Lokalarenerosketabalioa(zoruabarne) 60.101,21€

Zuzenekozenbatespenarrunteanaplikatutako
amortizazioak[(60.101,21€-18.030,36€)*-ren%5x4urte 8.414,16€

Ondasunarenbalioagerokosalmentaribegira
(kontabilitatebaliogarbia=60.101,21€-8.414,16€) 51.687,05€

*Amortizazioarenoinarriakalkulatzeko,zoruarenbalioades-
kontatuda(18.030,36€).

• Gainerako kasuetan, ondasunen balioa eskurapen
prezioarenetajadaegindirenedoeginbeharkoziren
amortizazioenarteko“aldea”izangoda.

Elementuak jarduerari atxikita egon diren denboran
zergadunak etekinak kalkulatzeko aplikatu dion mo-
dalitateak ezinezkoa egin badu, aldi osoan zehar edo
zatibatean,aipatuondasunenamortizazioadeduzitzea,
ulertubeharkodaepealdihorietanegitendenkenka-
riagutxienekokoefizienteakaplikatzetikateratzenden
amortizazioarenadela.KoefizientehoriekSozietateen
gainekoZergarenaraudianjasotzendirengehienezko
epeenondorioizangodira.

54 Berrinbertsioa Sozietateen gaineko Zergaren araudiak zehazten duen eran
eginbeharda.
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Adibidea
2011ko urtarrilaren 1ean lokal berri bat erosi zenuen zure
merkataritzajardueragaratzeko,ondareenpresarialarenpar-
teizaterapasazena.Lokalhorreneskurapenbalioa60.101,21
eurokoa izan zen, eta horietatik 18.030,36 euro zoruaren
balioari dagozkio. Jardueraren etekin garbia kalkulatzeko
modalitate erraztua erabili duzu. 2015eko urtarrilaren 1ean
atxikipena kentzen badiozu jarduera uzten duzulako, lokala-
renbalioa(“kontabilitatebaliogarbia”)honakohauizangoda
gerokosalmentaribegira:

Lokalarenerosketabalioa(zoruabarne) 60.101,21€

Gutxienezeginbeharkozenamortizazioa
[(60.101,21€-18.030,36€)*-ren%2x4urte 3.365,68€

Ondasunarenbalioagerokosalmentaribegira
(kontabilitatebaliogarbia=60.101,21€-3.365,68€) 56.735,53€

*Amortizazioarenoinarriakalkulatzeko,zoruarenbalioades-
kontatuda(18.030,36€).

ERNE:neurrikautelargisa,benetakodesatxikipenikezdela
izanulertukodazergadunakondasunedoeskubideakeskual-
datu baditu desatxikipena gertatu eta hiru urte igaro baino
lehen.Horrelakokasuetan,ondareirabaziedogalerajardue-
ra ekonomikoaren barruan konputatzen da, benetako desa-
txikipenikezdelaizanulertzendenezgero.

Hala ere, zergadunak jarduera utzi badu (adibidez, “baja”
emanbadio),ondareelementuakjarduerautziaurretikdesa-
txikidirelaulertukoda.Ezdahalaizango,ordea,jarduerautzi
etahurrengohiruurteenbarruanzergadunakbesteedozein
jardueraekonomikoriberrizekitenbadio.

Nola kalkula tzen da ondare irabazi edo galera desa txiki 
den ondasuna eskualda tzen bada? 

Eskualdatutakoelementuaezbadago jardueraekonomikoari
atxikita,ondare irabaziedogalerakalkulatzekoPertsonaFi-
sikoenErrentarengainekoZergarenaraudiakjardueraekono-
mikoariatxikitaezdaudenondareelementuetatikeratortzen
direnondareirabazietagaleretarakoaurreikustenduenerre-
gimenorokorraaplikatukoda55.Horrekbereondorioakditu
aurrezpenarenzergaoinarrianintegrazioetakonpentsazioak
egiteko. Era berean, eragin egiten du eskuratze balioari
eguneratze koefizientea aplikatzean, denbora igarotzeagatik
ondareirabaziarieginbeharzaizkionmurrizpenkoefizientee-
tan,etazergatasakezartzean.

Ondasunadesatxikipenaeginondoreneskualdatzenbada,on-
dasunaren eskuratze balioa desatxikipenaren egunean dago-
kioneguneratzekoefizienteaaplikatuzeguneratukoda56.

Gainera,zergadunak1994koabenduaren31bainolehenesku-
ratubadudesatxikiaizanondoreneskualdatudenondasuna,
ondare irabazien zenbatekoa Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren  Foru Arauak IV. tituluaren V. kapituluan
ezarritakoaren arabera kalkulatuko da. Horrela kalkulatu-
takoondareirabazitikbereizibeharkodazeinzatisortuden
2007kourtarrilaren1abainolehen.Zatihoriondokohaudela
ulertukoda:eskurapenegunetik2006koabenduaren31raarte
(bi egunak barne) igarotako egun kopuruari zergadunaren
ondareanegondenegunkopuruosoarekikoproportzioanda-
gokionondareirabazia.

2007kourtarrilaren1abainolehensortutakoondareirabazia
PertsonaFisikoenErrentarengainekoZergarenForuArauak

55 Ikus6.kapitulua,“Ondareirabazietagalerak”izenekoa.

56 Ikus 6. kapituluaren barruan ageri den 6.2.2 apartatua, erosketa balioa
eguneratzekokoefizienteakazaltzendituena.

lehen xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraikiz murriz-
tukoda.

Xedapen iragankor horretan ezarritakoa ez da aplikagarria
izangozergadunaren jardueraekonomikoari atxikita izandi-
renondareelementueneskualdaketetan, jarduerahoribeste
titularitatebatekinegitenjarraitzenbada.

LABURPENA: a txikipena-desa txikipena

Ondare irabazi edo galera jarduera ekonomikoaren etekina-
ren BARRUAN
a)Jardueraekonomikoeiatxikitakoelementuakeskualdatzea

(salmenta,trukea,...).

b)Ondareelementuakdesatxikitzeaetahurrengohiruurteakbaino
leheneskualdatzea.

c)Ondareelementuakeskualdatzeajardueraekonomikoautzidenean
bainahurrengohiruurteenbarruanbesteedozeinjarduerahasiz.

Ondare irabazi edo galera jarduera ekonomikotik KANPO

a)Jardueraekonomikoeiatxikitaezdaudenelementuakeskualdatzea.

b)Ondareelementuakatxikitzeaetahurrengohiruurteakbaino
leheneskualdatzea.

c)Ondareelementuakeskualdatzeajardueraekonomikoautzidenean.

LABURPENA:

- Zergadunaren jarduera ekonomikoari ondasunak 
“a txiki tzeak” edo “desa txiki tzeak” ez du ondarea 
alda tzen, beti ere ondasun horiek ondarearen 
barruan jarrai tzen badute. Beraz, ondare irabazi edo 
galera izan dadin, ondasunak saldu behar dira.
- Desa txikipena egon dadin, desa txikipena gertatu 
eta hurrengo hiru urteak igaro eta gero sal daitezke 
ondasunak.
- A txikipena egon dadin, a txikipena gertatu eta 
hurrengo hiru urteak igaro eta gero sal daitezke 
ondasunak. Hiru urteak igaro aurretik sal tzen badira, 
salmentaren zenbatekoa berrinbertitu behar da.
- Jarduera uzten bada, ondasunak aldez aurretik 
desa txiki direla ulertuko da. Ez da horrela ulertuko, 
ordea, jarduera u tzi ondorengo hiru urteen barruan 
beste edozein jarduera ekonomikori ekiten bazaio.

5.7.4.  Nola kalkula tzen da a txikitako ondare 
elementuak eskualda tzetik datorren 
ondare irabazi edo galera?

Jardueraekonomikoariatxikitakoondareelementuak(jardue-
raren ibilgetu material zein inmaterialekoak izan) eskualda-
tzendireneanondareirabaziedogaleraksordaitezke.Horiek
jarduerarenetekingarbiarenbesteosagaibatdira,etekinkon-
putagarriekinetagastukengarriekinbatera.

Jardueraekonomikoei atxikitakoelementuetatikdatozenon-
dare irabazi eta galerak Sozietateen gaineko Zergaren arau-
diakxedatutakoarenaraberakuantifikatukodira.

Jarduerari atxikitako ondare elementuak eskualdatzeagatik
lortutakoirabaziedogalerahirufasetankalkulatzenda:

1. Eskualdaketarenemaitzakalkulatuz.

2. Eskualdaketarenemaitzarizuzenketamonetarioaegi-
nez,emaitzapositiboadenean.

3. Etekin garbian sartu behar diren ondare irabazi edo
galerenzenbatekoakalkulatuz.
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5.7.4.1  Lehen fasea: nola kalkula tzen da 
eskualdaketaren emai tza?

Izaera orokorrez, jarduerari atxikitako ondare elementuen
eskualdaketatik (salmenta, truke eta abarretik) eratorritako
emaitzapositiboedonegatiboaondokobibaliohauenarteko
diferentziakalkulatuzlortzenda:

I) Eskualdatzebalioa.Eskualdaketarenbenetakozenba-
tekoa da, eskualdaketari dagozkion gastuak kenduta
(eskualdatzaileakordaindubaditu).

II) Ondareelementuarenbaliogarbia.Baliohorilauparti-
dapositiboketapartidanegatibobatekosatzendute:

a) PARTIDAPOSITIBOAK

• Eskuratze kostua, beste hiru hauek batuz lortzen
dena:

– Eskualdatutako elementua erosteko ordaindu den
benetakozenbatekoa.

– Elementuamartxanjarriartesortutakogastugehi-
garriak.

– Ondasunamartxanjarribainolehenizandakogastu
finantzarioak,KontabilitatePlanOrokorrarenarabera
kapitalizatuedoaktibatudirenean.

• Produkziokostua:eskualdatutakoelementuaenpresak
produzitubadu,eskuratzebaliotzatondokohauenba-
turahartukoda:

– Kontsumitudiren lehengaienetaerabilidirengai-
nerakoelementueneskuratzekostua.

– Produkzioari egotzi behar zaizkion zuzeneko edo
zeharkakokostuenzatiproportzionala.

Ondare elementuaren eskurapenarekin edo pro-
dukzioarekin zer ikusia duten zeharkako zergak
eskuratze prezioan edo produkzio kostuan sartuko
diraHerriOgasunetikzuzeneanberreskuratuezindi-
renean.

• Atxikipen balioa: ondare elementuak eskuratuak
izanetageroatxikibazaizkio jardueraekonomikoari,
eskuratzebaliotzaterosketabalioahartukoda.

• Eskualdatutako elementuan egindako inbertsio eta
hobekuntzenkostua.

b) PARTIDANEGATIBOA

Ondareelementuakamortizagarriakdirenean,partida
negatiboaamortizazioenzenbatekoaizangoda.

LABURPENA

Eskuratzekostuaedoprodukziokostuaedoatxikipenbalioa

+Inbertsioaketahobekuntzak

-Amortizazioak.

Ondareelementuarenbaliogarbia

5.7.4.2  Bigarren fasea: nola egiten zaio 
eskualdaketaren emai tzari zuzenketa 
monetarioa emai tza hori positiboa 
denean?

Ondareelementuareneskualdatzebalioarenetabaliogarbia-
ren arteko aldea positiboa bada (ondare irabazia), eskuratu
edoatxikidenetikeskualdatuartesortudendepreziaziomo-
netarioakendubeharzaioerrentapositibohorrenmugaraino.

Zuzenketa monetarioa bi baldintza hauek betetzen direnean
bakarrikaplikatukoda:

• Eskualdaketarenemaitzapositiboaizatea(ondareira-
bazia).

• Irabazi hori jarduerari atxikita dagoen ibilgetu mate-
rial edo inmaterialeko ondare elementuak eskualda-
tzeagatiklortzea.

ERNE:ondareelementuareneskualdatzebalioarenetabalio
garbiarenartekoaldeanegatiboabada(ondaregalera),ezzaio
depreziaziomonetariorikkenduko.

Zuzenketamonetarioabierregelahauekkontuanizanikegin-
goda:

1. Zuzenketamonetarioarenkoefizienteakaplikatuz.

2. Depreziaziomonetarioakalkulatuz.

a)  Lehen erregela: zein koefiziente erabil tzen dira 
2015ean zuzenketa monetarioa egiteko?

2015ean egindako eskualdaketei honako koefiziente hauek
aplikatukozaizkiezuzenketamonetarioaegiteko:

Ondasuna eskuratu, produzitu, a txiki edo 
hobetu den urtea Koefizientea

1984-01-01bainolehen 2,404

1984 2,184

1985 2,016

1986 1,898

1987 1,808

1988 1,727

1989 1,644

1990 1,580

1991 1,528

1992 1,482

1993 1,469

1994 1,440

1995 1,374

1996 1,325

1997 1,303

1998 1,357

1999 1,308

2000 1,220

2001 1,203

2002 1,182

2003 1,165

2004 1,151

2005 1,130

2006 1,109

2007 1,070

2008 1,044

2009 1,033

2010 1,031

2011 1,018
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2012 1,010

2013 1,004

2014 1,005

2015 1,000

Koefizientehoriekbimagnitudehaueiaplikatukozaizkie:

1. Eskuratzeprezioariedoprodukziokostuzeinatxikipen
balioari, zergadunak zein urtetan erosi, produzitu
edo atxiki duen ondare elementua kontuan hartuz.
Hobekuntzei aplikatu beharreko koefizientea horiek
egindirenurtearidagokionaizangoda.

2. Kontabilizaturiko amortizazioei, zein urtetan egin di-
renkontuanhartuz.

ERNE:halaere,enpresariedoprofesionaleketekina
kalkulatzekoerabilidutenmodalitateakezinezkoaegin
baduzergaldibatzuetanamortizazioaespreskideduzi-
tzea,zergaldihorietanegitendenkenkariagutxieneko
koefizienteak aplikatzetik ateratzen den amortiza-
zioarenaizangoda,etakoefizientehoriekSozietateen
gainekoZergarenaraudianjasotzendirengehienezko
epeetatikaterakodira.

b)  Bigarren erregela: nola kalkula tzen da 
depreziazioaren zenbatekoa?

Zuzenketa monetarioaren koefizienteak aplikatu ondoren,
eskualdatutakoondareelementuarendepreziaziomonetarioa
kalkulatu behar da. Zenbatekoa bi magnitude hauen arteko
diferentziakalkulatuzlortzenda:

– Ondasunaren balio garbi eguneratua: eskuratze
kostuaren balio eguneratua (produkzio kostua edo
atxikipenbalioa)kendagozkionamortizazioenzenba-
tekoeguneratuenbaturaizangoda.

– Ondasunaren balio garbia: ondasunaren eskuratze
balioa(produkziokostuaedoatxikipenbalioa)kenda-
gozkionamortizazioenzenbatekoeguneratuenbatura
izangoda,biakeguneratugabe.

5.7.4.3  Hirugarren fasea: zein da ondare irabazi 
edo galerengatik etekin garbian sartu 
behar den zenbatekoa?

Jardueraekonomikoarenetekingarbiansartubehardenon-
dareirabaziadiferentziahonenemaitzaizangoda:eskualdake-
tarenemaitzakendepreziaziomonetarioarenzenbatekoa.

Zuzenketa monetariotik ateratzen den ondare irabaziak
zenbateko positibo bat edo zero izan behar du beti. Ondare
galera egonez gero, eskualdatze balioa ken balio garbia egi-
nez ateratzen den diferentzia negatiboa sartuko da jarduera
ekonomikoaren etekin garbian, zuzenketa monetariorik ezin
baitaaplikatu.

Beraz, jarduera ekonomikoaren etekin garbia bi elementu
hauekbatuzlortzenda:

• Etekinarrunta.

• Jarduerariatxikitakoondasunakeskualdatzeagatiklor-
tutakoondareirabazietagalerak.

Ondoriohorietarako,etekinakkalkulatzekoerabiltzen
den modalitate bakoitzaren erregelak ondare irabazi
eta galerak gehitu baino lehen aplikatzetik ateratzen
denaizangodaetekinarrunta.

5.7.5  Zein onura fiskal aplika tzen da a txikitako 
elementuak eskualda tzeagatik lortutako 
zenbatekoa berrinberti tzen denean?

ERNE: aukera hau autolikidazioa aurkezten denean gau-
zatu behar da.

Ibilgetumaterialedoinmaterialarenondareelementuakkostu
bidezeskualdatzeagatiklortzendirenerrentapositiboakzer-
gaoinarritikkanpogeradaitezke,monetarenbaliogalerarekin
zuzenduakizanondoren.Horretarako,baldintzahauekbete
behardira:

• Eskualdaketan lortutako zenbateko osoa jarduera
ekonomikoari atxikitako ibilgetu material edo inma-
terialaren beste elementu batzuetan berrinbertitzea.
Berrinbertitzeko epea ondare elementua eman edo
martxan jarri den egunaren aurreko urtean hasi eta
ondorengohiruurtebitartekoaizangoda.Berrinber-
tsioaburututzatjokodaberrinbertsioagauzatzenden
ondareelementuakeskurajartzendirenegunean.

Berrinbertitzen dena eskualdaketan lortutakoa baino
txikiagoabada,salbuetsikodenondareirabaziainber-
titutako zenbatekoari proportzionalki dagokion zatia
izangoda.

• Berrinbertsioa jasotzen duten ondare elementuek
bost urtez egon beharko dute jarduera ekonomikoei
atxikita berrinbertsioa egiten denetik aurrera, justi-
fikatutadaudengalerakdaudeneanizanezik,etahiru
urtez ondasun higiezinen kasuan, non eta haien era-
bilgarritasunaldia,SozietateengainekoZergarenarau-
diakjasotzenduenamortizaziometodoaaplikatuta,ez
dentxikiagoa.

Zer gerta tzen da baldin tza horietako bat bete tzen 
ez denean? 

Biegoeraemandaitezke:

• Berrinbertitzekoepeaezbetetzea

Berrinbertsioaezbadaezarritadagoenepeanegiten,
hauxe ordaindu beharko da: epe hori amaitzen den
ekitaldiko aitorpen-likidazioaren kuota, salbuespena
aplikatu izan ez balitz ordaindu beharko zen kuota
osoarenzatiagehi%15a.

Interes ekonomikoko talde espainiar eta europarrei
nahizaldibaterakoenpresabatasuneiaplikagarrizai-
zkienerregimenberezietarabildutakoentitateakdire-
nean, lortutako errenta positiboen zerga oinarriaren
zatia berrinbertsioa egiteko epea amaitu den zergal-
dianegotzikozaiebazkideei57.

• Berrinbertsioaezmantentzea:

Ondareelementuhoriekaipatuepeaamaitubainole-
heneskualdatzenbadira,sartuezdenerrentarenzatia
derrigorrez sartu beharko da zerga oinarrian, salbu
etalortutakozenbatekoalehenesandakoarenarabera
berrinbertitzendenean.

Erregimen hau ez da beste ezein zerga 
onurarekin bateragarria

Aparteko mozkinak berrinbertitzeagatik aplikatzen den sal-
buespenabateraezinaizangodaeskualdaketarenzenbatekoa
inbertitua duten elementuen gainean aplika daitekeen beste
edozeinzergaonurarekin,baterakoamortizazioa,amortizazio
bizkortuaetaamortizazioaaskatasunakasuetanizanezik.

57 IkusSozietateengainekoZergarenaraudia.
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5.8  Nola kalkula tzen dira zenbate tsitako 
etekinak?

Zergadunakberejardueraekonomikoarenondasun,eskubide
edozerbitzuakdohain lagaedobestebatzueiematendizkie-
neanedobereerabileraedokontsumorakoerabiltzenditue-
nean, jarduera horren etekin garbia kalkulatzeko aipatutako
ondasun, eskubide edo zerbitzuek merkatuan duten ohiko
balioaribegiratukozaio.

Eraberean,kontraprestaziorikbadagoetaberauondasunek,
eskubideeketazerbitzuekmerkatuandutenohikobalioabai-
no askoz txikiagoa bada, merkatuko balioa hartuko da kon-
tuan.

5.9  Zein irizpide jarrai tzen da egozpen 
tenporala egiteko?

Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunek jardue-
ra horietatik eratortzen diren errentak denboran egozteko
aplikatubehardituztenirizpideakSozietateengainekoZerga-
renaraudianetaPertsonaFisikoenErrentarengainekoZerga-
renarauetanjasotakoakizangodira.

a)  Egozpen fiskalerako irizpide orokorra: sor-
tzapenaren prin tzipioa.

Sarrerak eta gastuak sortzen diren zergaldian egotzi behar
dira (aitortubehardira),horiekordezkatzendutenondasun
etazerbitzuenkorronteerrealarenarabera,monetaedofinan-
tzakorronteanoizsortudenkontuanhartugabe,etabatzuen
etabesteenartekokorrelazioaerrespetatuz.

ERNE:“sortzapenarenprintzipioak”esannahiduezenzerga-
dunak2015.urteanbainolehenematenbaduondasunbatedo
zerbitzubatprestatzen,lortzendituensarrerakurtehorretako
zergaaitorpeneansartubehardituela,zeinurtetankobratzen
dituenkontuanhartugabe(2016.urteankobratulitzake).

Dena den, galera eta irabazien kontuko kontabilitatean jaso-
takogastuakegozpentenporalaizanbehardutenzergaldiaren
ondorengo bati egotzi zaizkionean edo aipatu kontuan jaso-
takosarrerakbeharbainolehenagokozergaldibatiegotzizai-
zkionean,egozpentenporalaegindenzergaldiankonputatuko
dira,betierehorretatikeratortzendentributazioasortzapen
printzipioaaplikatuizanbalitzaterakozenabainotxikiagoaez
bada.

b)  Egozpen fiskalerako irizpide bereziak

Seikasuarautzendira:

1. Epekaedopreziogeroratuarekinegindakoeragiketak.

Hemenulertzendaerrentaklortzendirelakobratzen
direnneurrian,nonetazergadunaksortzapenareniriz-
pideaaplikatzeaerabakitzenezduen.

Epekaedopreziogeroratuarekinegindakoeragiketa-
tzat honako hauek hartzen dira: salmentak eta obra
exekuzioak,berenprezioosoaedoharenzatibator-
dainketa jarraituetan edo ordainketa bakarrean jaso-
tzendeneanetaondasunaemandenetikazkenepera
arteedoepebakarreraarteigarotakodenboraurtebe-
tetikgorakoadenean.

Geroratutako zenbatekoak endosatu, deskontatu edo
aurrez kobratzen direnean, egozteko dagoen errenta
unehorretanlortudelajokoda.

Apartatuhonetan jasotakoaerrentensarreraetagas-
tuak nola kontabilizatu diren kontuan hartu gabe
aplikatukoda.

2. Pentsio planetan jasotakoen antzeko kontingentziak
estaltzekobarnefondoetanegitendirenzuzkidurak.

Barnehorniduraetafondoetanegitendirendiruzuzki-
durekPentsioPlanetaFondoeiburuzkoLegearenTes-
tuBateratuan58nahizborondatezkogizarteaurreikus-
peneko entitateen zerga erregimenari buruzko foru
arauetan jasotakoen pareko edo antzeko kontingen-
tziak estaltzen dituztenean, prestazioak ordaintzen
direnzergaldianegotzikodira.Pentsioplanetan jaso-
takoenantzekokontingentziakestaltzekoegitendiren
kontribuzioeierearauberaaplikatukozaiekenkaririk
izanezdutenean.

3. Ondare elementuen balioa berreskuratzea, balioa zu-
zendudenean.
Balioa zuzendu zaien ondare elementuen balioa
berreskuratzen bada, berreskurapenaren zergaldian
egotzikoda,zuzenketaeginduenentitateannahizho-
rrilotutakobestebatean.
Arauberaaplikatukodaeskualdatuondorengoseihila-
beteenbarruanberrizerosidirenibilgetuarenondare
elementuakeskualdatzetikeratorritakogalerakdaude-
nean.

4. “Kobrantzaetaordainketen”irizpidea.
Berenjardueraekonomikoarenetekingarbiakalkula-
tzeko zuzeneko zenbatespen erraztuaren modalitatea
erabiltzendutenzergadunek“kobrantzaetaordainke-
ten” irizpidea aukeratu ahal izango dute sarrera eta
gastuenegozpentenporalaegiteko,bainabetiereho-
nakobaldintzahauekbetetzenbadituzte:

• Sarrera edo gastuen kalifikazio fiskalean inolako al-
daketarikezeragitea.

• Ondorioak sortu behar dituen ekitaldiko aitorpena
aurkeztean adieraztea zergadunak “kobrantza eta or-
dainketen”irizpideaaukeratzenduela.

• Egozpen tenporalaren irizpideak aldatzeak ez ekar-
tzeaberekingastuedosarrerarenbatkonputatugabe
geratzea.Halagertatuzgero,egozpenirizpideaaldatu
aurretikdagokionerregularizazioaegingoda.

• Egozpen irizpidea berdina izatea irizpide hori aplika-
tzenzaion jardueraekonomikoarensarreraetagastu
guztientzat.
ERNE: irizpidea zergadunaren aitorpenean adieraz-
teanahikoa izangodaZergaAdministrazioak irizpide
hori onartzen duela ulertzeko. Hiru urtez mantendu
beharkodagutxienez.

5. Egoitzaatzerriraaldatzea.
Zergadunak atzerrira aldatu badu bere egoitza eta,
horregatik, zergadun izateari utzi badio, aitortzeko
dauzkanerrentaguztiakegoitzaaldatuaurrekotokian
zergahonengatikaitortubeharzuenazkenzergaldiko
zerga oinarrian sartuko dira, erregelamenduz finka-
tzen diren baldintzetan. Beharrezkoa izanez gero, ai-
torpenlikidazioosagarribategingoda,bainazigorrik,
berandutzainteresikedoinolakoerrekargurikgabe.

6. Heriotza.
Zergaduna hiltzen bada, aitortu gabe gelditu diren
errenta guztiak aitortu behar den azken zergaldiko
zergaoinarrianintegratukodira.

58 TestuBateratuaazaroaren29ko1/2002ErregeDekretuLegegileakonartu
zuen.
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5.10  Zein kontabilitate eta erregistro 
eraman behar ditu jarduera ekono-
mikoaren titularrak?

1. Jarduera ekonomikoen etekina zuzeneko zenbates-
penaren modalitate arruntaren arabera kalkulatzen
duten zergadunek Merkataritza Kodeari egokitutako
kontabilitatea eraman beharko dute, bai eta Sozieta-
teen gaineko Zergaren ondorioetarako finkatuta dau-
denedofinkatzendirenerregistroosagarriakere.

2. Jardueraekonomikoakmerkataritza izaerarikezdue-
nean (Merkataritza Kodearen arabera), edo haren
etekina zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraz-
tuarenbitartezkalkulatzendenean,zergadunakerre-
gistroliburuhauekeramanbeharditu:

• Salmentaetasarrerenerregistroliburua.

• Erosketaetagastuenerregistroliburua.

• Inbertsioondasunenerregistroliburua.

• Kutxakoliburua.

3. Jardueraprofesionalakegitendituztenzergaduneketa
errentakesleitzendituztenentitateekhonakoerregis-
troliburuhauekeramanbehardituzte:

• Sarrerenerregistroliburua.

• Gastuenerregistroliburua.

• Inbertsioondasunenerregistroliburua.

• Kutxakoliburua.

• Fondoetaosakinenerregistroliburua.

4. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunek
araubide iragankorra erabiltzen badute haien etekin
garbia kalkulatzeko, honako faktura eta frogagiriak
gorde behar dituzte, dataren arabera zenbakituta eta
hiruhilekotantaldekatuta:

• Egindako fakturak, enpresariek eta profesionalek
fakturakeginetaematekodutenbetebeharraarau-
tzenduenaraudiarenarabera luzatuaketa jasodi-
renbesteedozeinmotatakofakturaedofrogagiriak.

ERNE: zenbatespen objektiboaren metodo hau
erabiltzen duten zergadunek ez dute, zerga honi
dagokionean, liburu edo kontabilitate erregistrorik
eraman beharko metodo honen menpe dauden jar-
duerengatik.

Nolanahidelaere,behardiren frogagiri edoerregis-
troakegin,gordeetaeramanbeharkodiraBalioEran-
tsiarengainekoZergadela-etaezarritadaudenobliga-
zioakbetetzendirenfrogatzekobadira.

Obligazio bereziak

Kontabilitateetaerregistroobligazioeidagokienez,ondoren-
gohauezarrida:

1. Errentak esleitzen dituzten entitateek jarduera eko-
nomikoakgaratzendituztenean,derrigorrezkoliburu
bakarrak eramango dituzte egindako jardueragatik,
emaitzak bertako kideen artean nola banatzen diren
kontuanhartugabe.

2. KontabilitateaMerkataritzaKodearenaraberaerama-
tendutenzergadunekezdutelehenaipatudirenerre-
gistroliburuakeramanbeharrikizango.

3. Zergadunak independenteki beteko ditu jarduera
bakoitzarenerregistroliburuak,MerkataritzaKodeak
exijitutakoerregistroliburuakdireneanizanezik.Ho-
rretarako,PertsonaFisikoenErrentarengainekoZer-
garenaitorpenereduanageridenapartatubereziabete
beharkodu,etabertanhonakodatuokadierazi:bolu-
men kopurua, erabilitako folio kopurua, zergaldian
egindakoidazpenkopuruaetaazkenidazpenarendata.

4. Zergaduneketaerrentakesleitzendituztenentitateek
jarduera bat baino gehiago egiten dutenean, liburu
independenteak eramango dituzte horietako bakoi-
tzerako,etalehenfolioanliburuazeinjardueraridago-
kionadierazikodute.

5. Errenta Zergaren zergadunek eta errentak esleitzen
dituzten entitateek Balio Erantsiaren gaineko Zergan
ezartzen diren obligazio erregistral edo kontableak
betetzeko eraman behar dituzten liburu edo erregis-
troakbaliagarriak izangodira,baitaere,PertsonaFi-
sikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako,
exijitutakoeskakizunetaraegokitzendirenean.

6. Fiskalkiexijitudaitezkeenliburu,fakturaedoerregis-
troakbaliabide informatikoenbidezeramatenbadira,
honakofitxategimagnetikohauekeregordebeharko
dira:

• Aplikazio informatikoen bidez sortutako datu fi-
txategiak,halahistorikoaknolanagusiak,betebe-
harrekoliburuakhorietatikdatozenean.

• Programen fitxategiak, aurreko datu fitxategiak
prozesatzekoerabiltzendirenean.

7. Oharpenakorrietanegiteabaliagarriaizangodabaldin
eta, egoki den beste edozein baliabide erabilita, orri
horiek koerlatiboki enkuadernatu baldin badaitezke
derrigorrezkoerregistroliburuakosatzeko.Erregistro
liburuen orriak koerlatiboki zenbakituko dira, eta zer-
galdibakoitzekoazkenidazpenarenondorenageriden
lehen orria bete gabe utziko da. Zuriz agertzen diren
gainerakoespazioakbehardeneranbaliogabetukodira.
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LABURPENA:  kontabilitate eta erregistro obligazioak jarduera ekonomikoaren etekin garbia kalkula tzeko erabilitako sistemaren 
arabera

Sistema Jarduera Kontabilitate eta erregistro obligazioak

Zuzeneko
zenbatespena

Modalitate
arrunta

Enpresa
jarduera

Jarduera
ekonomikoak
merkataritzaizaeradu

MerkataritzaKodearen
arabera

Egutegia

Inbentarioak

Urtekokontuak

Sozietateengaineko
zergarenarabera

Erosketenerregistroa.

Salmentaetasarrerenerregistroa.

Ordainketaetakobrantzenerregistroa.

Gastuenerregistroa.

Jardueraekonomikoak
ezdumerkataritza
izaerarik

Salmentaetasarrerenerregistroliburua.

Erosketaetagastuenerregistroliburua.

Inbertsioondasunenerregistroliburua.

Kutxakoliburua

Modalitate
erraztua

Enpresajarduera

Salmentaetasarrerenerregistroliburua.

Erosketaetagastuenerregistroliburua.

Inbertsioondasunenerregistroliburua.

Kutxakoliburua

AraubideIragankorra
Salmentaetasarrerenerregistroliburua.

Fakturakdatarenaraberazenbakitukodira,etahiruhilabetekaelkar-
tukodira.

Modalitate
arrunta/erraztua Lanbidejarduera

Salmentaetasarrerenerregistroliburua.

Erosketaetagastuenerregistroliburua.

Inbertsioondasunenerregistroliburua.

Kutxakoliburua

Fondoetaosakinenerregistroliburua.
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6
Ondare irabazi eta galerak

6.1 Zerdiraondareirabazietagalerak?
 6.1.1 Noizezdaaldatzenondarearenosaera?
 6.1.2 Noizezdagoondareirabaziedogalerarik?
 6.1.3 Noizdaudesalbuetsitairabaziak?
 6.1.4 Noizezdirakontuanhartzengalerak?

6.2 Nolakalkulatzendairabaziaedogalera?
 6.2.1 Nolakalkulatzendaeskurapenbalioa?
 6.2.2 Nolaeguneratzendaeskurapenbalioa?
 6.2.3 Nolakalkulatzendaeskualdaketabalioa?
 6.2.4 1994koabenduaren31bainoleheneskuratutakoelementuenaraudiira-

gankorra

6.3 Berariazkobalorazioarauak
 6.3.1 Sozietateedoentitateen fondopropioetanpartehartzeaadieraztendu-

tenbaloreak,merkatuarautuetannegoziatzekoonartuak,ordain truke
eskualdatzea

 6.3.2 Sozietateedoentitateenfondopropioetanpartehartzeaadieraztenduten
baloreak,merkatuarautuetannegoziatzekoonartugabeak,ordaintruke
eskualdatzea

 6.3.3. Ondaresozietateenbaloreaketakapitalpartaidetzakeskualdatzea
 6.3.4 Inbertsio kolektiboko erakundeen kapital edo ondarearen akzio edo

partaidetzakkostubidezeskualdatzeaedoberreskuratzea
 6.3.5. Sozietateeidiruzkoakezdirenekarpenakegitea
 6.3.6. Bazkideakbanatuedosozietateakdesegitea
 6.3.7. Negozio-lokalaeskualdatzea
 6.3.8. Kalte-ordainakordaintzeaondareelementuengaleraedoezbeharren-

gatik
 6.3.9. Ondasunakedoeskubideaktrukatzea
 6.3.10. Biziartekoedoaldibaterakoerrentakiraungitzea
 6.3.11. Ondare elementuak eskualdatzea aldi baterako edo biziarteko errenta

batentrukean
 6.3.12. Ondasunhigiezinengainekoeskubideerrealakeskualdatzea
 6.3.13. Eskualdaketatikeratorrigabekoondasunedoeskubideakintegratzea
 6.3.14. Futuroetaaukerenmerkatuanegindakoeragiketak

6.4 Justifikatugabekoondareirabaziak

6.5 Noriegoztenzaizkioondareirabazietagalerak?

6.6 Noizaitortzendiraondareirabazietagalerak?

6.7 Berrinbertsiokasuak
 6.7.1 Zergertatzendainbertsiokolektibokoerakundeenakzioedopartaidetzak

berreskuratuedoeskualdatzeagatik lortutakozenbatekoa“berrinberti-
tzen”bada?

 6.7.2. Zer gertatzen da ohiko etxebizitzaren zenbatekoa “berrinbertitzen”
bada?

6.8 Jardueraekonomikoeilotutakoelementuenondareirabazietagalerak
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6.1 Zer dira ondare irabazi eta galerak?
Zergadunaren ondarearen balioan izandako bariazioak dira
ondarezkoirabaziaketagalerak,ondareanizandakoaldaketa-
renbatengatikageriangeratubadira,ErrentaZergarenForu
Arauaketekintzathartzendituenean.

Orohar,zergadunarenondarearenbalioahanditzendenean,
irabazia egon dela esan ohi da eta murrizten denean, aldiz,
galera. Bereziki, irabazia edo galera egoteko, hiru baldintza
hauekbetebehardira:

• Ondarearenbalio aldaketaegotea.

•  Ondarearen osaera alda tzea. Horregatik, gainba-
lio estaliak ez dira kargatzen. Adibidez: 400 akzio ba-
dauzkagu eta akzioaren kotizazioa igotzen bada, esan
dezakeguondarearenbalioaaldatuegindela,baina,hori
horrelaizanarren,ezdaharenosaeraaldatu.Akzioko-
puruberarenjabeizatenjarraitzendugu.Akzioaksaldu
beharko genituzke, gure ondarearen osaera aldatzeko
eta,beraz,irabaziaedogaleragertatzeko.

•  Etekina ez izatea. Horrelaxe gertatzen da aktibo
finantzarioekin eta bizitza edo minusbaliotasun ase-
guruekin.Ondarearenosaerarenaldaketarenarrazoia
ondare elementu baten titularitate osoa eskualdatzea
izandenean,ondareirabaziedogaleratzathartukoda
izaera orokorrez. Oso kontuan hartzeko da hau: zer-
gantratamendudesberdinaematenzaiekapital higiga
rriaren etekineietaondareirabazietagalerei.

Jardueraekonomikoariatxikitakoondareelementuetatikdatozen
ondare irabazi edo galerak Sozietateen gaineko Zergaren foru
arauan jasotakoari jarraikiz kuantifikatuko dira, jarduera eko-
mikoarenetekinarruntaribatuzedoetekinhorretatikkenduz.

Denaden,zenbaitkasuberezitan:

• Ondareaezdaaldatzen.

• Ezdagoondareirabaziedogalerarik.

• Ondareirabaziaksalbuetsitadaude.

6.1.1 Noiz ez da alda tzen ondarearen osaera?

Hirukasuhauetanezdaaldatzen:

•  Gauza komunazatitudenean.

• Ganantzialen sozietatea desegin denean, partaide
tzazko ezkon tza erregimen ekonomikoa iraungidenean
edoIzatezkobikoteeiburuzkomaiatzaren7ko2/2003
Legearenaraberaeratutakoizatezkobikoteenondare
erregimenekonomikoairaungideneanbaldinetaiza-
tezkobikoteakhitzartutakoondareerregimenekono-
mikoaaurrekobihorietakoedozeinbada.

•  Ondasun komunitatea desegin denean edo komune-
roakbereizidirenean.

Kasuhorietan,ezinizangodiraeguneratuondasunenbalioak,
ezetajasotakoeskubideakere.

Baloreenmailegueragiketekereezduteondareaaldatuko,mai-
leguemailearenPertsonaFisikoenErrentarengainekoZerga-
renondorioetarako,baldinetaBaloreMerkatuariburuzkouz-
tailaren28ko24/1988Legeak36.7artikuluanetahorigaratzeko
araudianjarritakobeharkizunakbetetzenbadituzte.

6.1.2 Noiz ez dago ondare irabazi edo galerarik?

Ondokoseikasutanezdagoondareirabaziedogalerarik:

1. Kapitalamurriztendenean.

2. Kostugabekoeskualdaketarenbatdagoenean(heren-
tzia),zergadunahiltzeagatik.

3. Zergadunakkosturikgabeeskualdatzenduenean,hau
da,dohaintzenematendueneanbereenpresaedoha-
renpartaidetzak,ezkontidearenalde,maiatzaren7ko
2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikote-
kidearenalde,edoaurrekozeinondorengoahaideen
alde, baldin eta enpresak edo partaidetzek aberasta-
sunaren eta fortuna handien gaineko zergan hobari-
tuakizatekoeskubideabadute.

4. Zergadunakbereenpresaedoharenpartaidetzakdohain-
tzanematendituenean langileenalde,betiereenpresak
edo partaidetzek aberastasunaren eta fortuna handien
gainekozerganhobarituakizatekoeskubideabadute.

5. Baldinetaondasunbereizketakoezkontzaerregimen
ekonomikoa edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legeak, iza-
tezkobikoteeiburuzkoak,xedatutakoarenaraberahi-
tzartutako ondare erregimen ekonomikoa desegiten
bada, esleipenak legearen aginduz edo epaileen era-
bakizgertatzendireneanetahorienzioakezkontideen
edo izatezko bikotea osatzen dutenen arteko pentsio
konpentsagarriarekinzerikusirikezduenean.

6. Pertsonadesgaituenaldeeratutakoondarebabestuei
ekarpenakegitenzaizkienean59.

Azterditzagunbanan-banan.

6.1.2.1  Zer gerta tzen da kapitala murrizten 
denean?

Ikuspegimerkantiletikbegiratuta,ondokohelburuhauetako
batizandezakekapitalamurriztekoeragiketak:

• Dibidendupasiboakbarkatzea.

• Legezko erreserbaren edo borondatezko erreserbak
eratuedogehitzea.

• Kapitalarenetagalerengatikmurriztutakoondareso-
zialarenartekoorekaberrezartzea.

• Ekarpenakitzultzea.

Kapital murrizpena egiteko moduei dagokienez, honelakoak
onartudiraaraudimerkantilean:

• Akzioenbalionominalamurriztea.

• Akzioakamortizatzea.

• Akzioaktaldekatzea,geroagotrukatzeko.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan finkatutako
araunagusiari jarraiki, ezdagoondare irabaziedogalerarik
kapitalamurrizteagatik.

Kapitalmurrizpena,helburuaedozein izanikere,baloreedo
partaidetzakamortizatuzgauzatzendenean,lehendabiziesku-
ratutakobaloreedopartaidetzakamortizatzendirelaulertuko
da(FIFOaraua),etaamortizatutakobaloreedopartaidetzen
eskurapenbalioasozietatearenondarearenbarruanjarraitzen
duten gainerako balore homogeneoen artean banatuko da
proportzionalki.

Kapitalmurrizpenakzergadunakzirkulazioandituenbaloreedo
partaidetzaguztieiberdineragitenezbadie,zergadunarenakzio
edopartaidetzazaharrenakmurriztukodira(FIFOaraua).

Negoziazioraonartugabekobaloreedopartaidetzakeskualda-
tzendireneanbaloreedopartaidetzaguztieiberdineragiten
ezdienbalionominalarenmurrizpenbatenbidezkapitalagu-
txituondoren,eskualdaketa-baliotzathartukodaaurrekopa-
ragrafoanjasotakoaaplikatuzateratzendenbalionominalaren
araberadagokionbalioa.Zergadunakbaloreedopartaidetza

59  Ikus 12. kapituluaren barruan, “Kuota likidoa eta kenkariak” izenekoan,
12.4.1apartatua,pertsonadesgaituarenondarebabestuariegindakoekarpe-
nenkenkariariburuzkoa.
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guztiakeskualdatzenezbadituzte,benetaneskualdatutakoba-
loreedopartaidetzenbalionominalaridagokioneskualdaketa
balioarenetaeskualdaketa-balioarenartekodiferentziapositi-
boakendukozaiogainerakobaloreedopartaidetzahomoge-
neoen eskurapen balioari, hori deuseztatu arte. Soberakina
baldinbadago,ondareirabazibezalazergapetukoda.Ondare
sozietateen baloreak edo kapital partaidetzak eskualdatzean
ereaplikatukodaaurrekoa.

Kapitalmurrizpenarenhelburuaekarpenakitzultzeadenean,
itzulketaren zenbateko osoa edo zergadunak jasotako onda-
sun edo eskubideen merkatuko balio arrunta kenduko zaio
eragindakobalioenerosketabalioari,aurrekoaraueijarraiki,
zerorairitsiarte.Itzulketa-balioahandiagoabadaerosketakoa
baino,soberakinazergapetutageratukodaedozeinmotatako
entitaterenfondopropioetanpartehartutalortutakokapitalhi-
gigarriarenetekingisa,jaulkipenprimabanatzekoezarritako
moduberean60.Baldinetakapitalmurrizpenabanatugabeko
mozkinetatik badator, hori dela-eta jasotako kopuru guztiak
edozeinentitaterenfondopropioetanpartehartuta lortutako
kapital higigarriaren etekin gisa zergapetuko dira, dibiden-
duen,batzarretarajoatekoprimenetaedozeinentitaterenmo-
zkinetako partaidetzen modu berean61. Ondorio horietarako,
kapital murrizpenek, beren xedea zeinahi dela ere, banatu
gabekomozkinetatikezdatorrenkapitalsozialarenzatiarile-
henikeragitendiotelaulertukoda,etahalaizangodakapital
sozialarenzatiadeuseztatuarte.

(Oharra: tasa orokorrera bilduta ez dauden kapital aldako-
rrekoinbertsiosozietateek(SICAVizenazezagunek)berezia
izangodute tributazioa. Ikushogeitahamabigarrenxedapen
gehigarriaErrentaZergariburuzkoForuArauan).

6.1.2.2  Zer gerta tzen da zergaduna hil tzen 
denean?

Zergaduna hiltzen denean, haren ondare osoa oinordekoei
eskualdatzen zaie, salbu oso pertsonalak diren ondasun eta
eskubideak. Halere, hori ez da hartzen ondare irabazi edo
galeratzat,bainaoinordekoekzergarenaitorpenaaurkeztube-
hardute,hildakoakheriotzaeguneraartelortutakoerrenten-
gatik.Oinordekoeketalegatuhartzaileek,bestalde,Oinorde-
tzaetaDohaintzengainekoZergaordaindubeharkodute.

6.1.2.3  Zer gerta tzen da zergadunak dohain-
tzan ematen dituenean bere enpresa 
edo haren partaide tzak ezkontidearen 
alde, maia tzaren 7ko 2/2003 Legearen 
arabera eratutako izatezko bikote-
lagunaren alde, edo aurreko zein 
ondorengo ahaideen alde, enpresa edo 
partaide tzak aberastasunaren eta fortuna 
handien gaineko zergan62 salbue tsita 
izateko eskubidea izanez gero?

Horrelakokasuetan,ezdaegongoondareirabaziedogalera-
rik,baldinetabaldintzahauekbetetzenbadira:

• Enpresakedopartaidetzekeskualdatzailearen(dohain-
tza emailearen) aberastasunaren eta fortuna handien

60 Ikus4.kapituluarenbarruan(Kapitalhigigarriarenetekinak)4.3.1.apartatua,
edozeinmotatakoentitaterenfondopropioetanpartehartutalortutakoeteki-
neiburuzkoa.

61 Ikus4.kapituluarenbarruan(Kapitalhigigarriarenetekinak)4.3.1.apartatua,
edozeinmotatakoentitaterenfondopropioetanpartehartutalortutakoeteki-
neiburuzkoa.

62 Aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergari buruzko abenduaren
18ko 10/2012 Foru Arauak 6bis artikuluan aipatzen dituen enpresak edo
partaidetzakdira.

gaineko zergan salbuespena aplikatzeko eskubidea
izatea.

• Eskualdatzaileak—dohaintzaemaileak—65edourte
gehiago izatea, edo lanerako ezintasun iraunkorreko
egoeran egotea erabateko baliaezintasunez edo ba-
liaezintasunhandiz.

• Eskualdatzaileakzuzendaritzaardurarikbadu,horiek
uzteadohaintzarenunetikaurrera,etainolakoordain-
saririkezkobratzeaunehorretatikaurrerazuzendari-
tzalanarengatik.

Ondorio horietarako, sozietateko administrazio kon-
tseiluko kide izate soila ez da hartuko zuzendaritza
arduratzat.

• Eskuratzaileak (dohaintza hartzaileak) dohaintzaren
eskritura publikoaren egunaren ondorengo bost ur-
teen barruan eustea enpresari edo berak jasotako
partaidetzei,salbuepehorrenbarruanhiltzenbada.

Eskuratzaileak epe horren barruan ez badie eusten
enpresariedopartaidetzei,eskualdatzaileakberezer-
gaegoeraerregularizatubeharkoduepeabeteezden
ekitaldiaridagokionaitorpenean.Ekitaldihorretanon-
dareirabaziedogaleragertatudelaulertukoda.

• Eskuratzaileakezegiteazuzeneanedozeharkaeskura-
penbalioanabarmenmurriztendutenerabilpenegin-
tzariketasozietateeragiketarik.

• Zergadunak ondare elementuak erosi ondoren bere
jarduera ekonomikoari atxikitzen badizkio, enpresa
dohaintzan eman aurreko 5 urteetan gutxienez egon
behardute jarduerarietengabeatxikita.Horrekesan
nahi du ondasun bat eskuratu ondoren jarduerari
atxikitzen bazaio (adibidez: 2015eko otsailaren 2an
eskuratueta2015ekoirailaren1eanatxikitzenbazaio)
gutxienez 2020ko irailaren 2an gauzatu behar da on-
dasunaren kostu gabeko eskualdaketa geroratu ahal
izateko.

ERNE: horrelako kasuetan, dohaintza-hartzailea dohaintza-
emailearen posizioan subrogatuko da ondasun haien balioei
etaeskurapeneguneidagokienez.

6.1.2.4  Zer gerta tzen da zergadunak dohain tzan 
ematen dituenean langileen alde bere 
enpresa edo haren partaide tzak, enpresa 
edo partaide tzak aberastasunaren eta 
fortuna handien gaineko zergan63 salbue-
tsia izateko eskubidea izanez gero?

Zergadunakbereenpresaedohorretakopartaidetzakdohain-
tzanematenditueneanlangileenalde,ezdagoondareirabazi
edogalerarik,baldinetaaurreko6.1.2.3apartatukobaldintzak
etabestebibaldintzahauekbetetzenbadira:

• Bosturtekoepeaenpresaedohorretakopartaidetzak
eskualdatudirenetikaurrerahasikoda.Eskualdaketa
eskriturapublikoanedoagiripribatuanjasotageratuko
da,etaZergaAdministrazioariaurkeztubeharkozaio.

• Enpresaedohorretakopartaidetzakeskualdatuaurre-
tik,eskaintzabategingozaieenpresakolangileguztiei,
guztientzakobaldintzaberdinetan,inorbaztertugabe.

Langileen aldeko eskualdaketa kostu bidezkoa nahiz kos-
turik gabekoa izan daiteke. Kostu bidezko eskualdaketan,
eskurapenbalioahaiekordaindutakoaizangoda,etaeskura-

63 Aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergari buruzko abenduaren
18ko 10/2012 Foru Arauak 6bis artikuluan aipatzen dituen enpresak edo
partaidetzakdira.
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pen eguna, eskualdaketarena. Kosturik gabeko eskualdake-
tan, dohaintza jasotzen duena, langileak alegia, dohaintza-
emailearentokiansubrogatukodaondasunhorieneskurapen
balioeietadateidagokienez.

6.1.2.5  Zer gerta tzen da ezkontideen ondasunen 
bereizketako erregimen ekonomikoa edo 
izatezko bikotearen ondare erregimen 
ekonomikoa iraungi tzen denean?

Ondareirabaziedogalerarikezdagoelaulertzenda,baldineta
ondasun banaketaren ezkontza erregimen ekonomikoa edo
maiatzaren7ko2/2003Legeak,izatezkobikoteeiburuzkoak,
xedatutakoaren arabera hitzartutako ondare erregimen eko-
nomikoa desegiten bada, esleipenak legearen aginduz edo
epaileenerabakizgertatzendireneanetahorienzioakezkon-
tideen edo izatezko bikotea osatzen dutenen arteko pentsio
konpentsagarriarekinzerikusirikezduenean.

Aipatutako konpentsazioek ez dute emango ordaintzailearen
zerga oinarria murrizteko eskubiderik, eta ez dira errenta
izangojasotzailearentzat.

Kasuhonekezduesleitutakoondasunedoeskubideenbalioak
eguneratzeaekarriko.

6.1.3 Noiz daude salbue tsita irabaziak?

Ondokokasuhauetandaudesalbuetsitaondareirabaziak(hau
da,ezdutezergaordaindubehar):

• Fundazioen eta onura orokorreko elkarteen aldeko
dohaintzetan,baldinetakuotarenkenkariaegitekoes-
kubideaematenbadutePertsonaFisikoenErrentaren
gainekoZergan64.

• Irabaziak65urtetikgorakopertsonekohikoetxebizitza
kostubidezeskualdatzeagatiklortudirenean(400.000
eurokomugarekin), edoautonomiapertsonala susta-
tzekoetabesterenbeharradutenpertsonakzaintzeko
legearen arabera mendekotasun ertaina edo handia
dutenen pertsonek ohiko etxebizitza kostu bidez sal-
tzeagatiksortudirenean.

• Zordunarenedoharenbermatzailearenohikoetxebizi-
tzaordaineanemateagatiksortzendirenean,baldineta
ordaineanematehoriegitenbadahipotekazbermatuta
dauden zorrak, kreditu-entitateekin edo modu profe-
sionalean maileguak zein hipoteka-kredituak ematen
dituen beste edozein entitaterekin hartutakoak, kita-
tzeko. Ezinbesteko baldintza izango da, beti, ohiko
etxebizitzarenjabeakezizateabeharbestekobesteon-
dasunedoeskubiderikzorrabereosoanordaintzeko
eta etxebizitza besterentzea saihesteko. Preskribatu
gabedaudenurteeiereaplikatzenzaie.

• Ohiko etxebizitzaren hipoteka judizial edo notarialen
exekuzioetan lortutakoak, aurrekopuntuko baldintza
berdinekin.Preskribatugabedaudenurteeiereaplika-
tzenzaie.

• Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, zerga
zorraondasunhauekemanezordaintzean:

a)EuskalKulturOndareansartutakoondasunak,bal-
din eta Kultur Ondasun Kalifikatuen Erregistroan
edo Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren
3ko 7/1990 Legeak aipatutako Inbentario Oroko-
rreansartutabadaude.

b)Espainiako Ondare Historikoan sartutako onda-
sunak, baldin eta Ondasun Higigarrien Inbentario

64 Ikus 12. kapituluaren barruan (Kuota likidoa eta kenkariak), dohain-
tzengatikokenkarieiburuzko12.5apartatua.

OrokorreanedoKulturOnurakoErregistroOroko-
rrean sartuta badaude, Espainiako Ondare Histo-
rikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legeak
73.artikuluanxedatutakoarenarabera.

6.1.4 Noiz ez dira kontuan har tzen galerak?

Ondokokasuhauekezdirahartukoondaregaleratzat:

1. Justifikatugabekogalerak.

2. Kontsumoagatikizandakogalerak.

3. Bizienartekoegintzakedoliberalitateakdirelamedio
izandakoordainikgabekoeskualdaketengatikgertatu
direngalerak.

4. Ondasun higiezinen kostu bidezko eskualdaketak di-
relamediosortutakoak,higiezinhoriekkostugabeko
eskurapenbatetikbadatozetaeskurapenhoriOinorde-
tzenetaDohaintzengainekoZergansalbuetsitaegon
bada.

Halaere,galeratzathartukodiraondasunhigiezinaren
balioaapartekozirkunstantziengatikgutxitudelazer-
gadunakfrogatzendueneanedogalerahoriondasuna
besterentzeak edo eskuratzeak sortutako gastuetatik
bakarrikdatorrenean.

5. Zergaldian zehar jokoan izandako galerak, baldin eta
zergaldi berean jokoagatik lortutako irabaziak baino
handiagoakbadira.

6. Ondareelementubateskualdatzean izandakogalerak,
eskualdatzaileakondareelementuberaberriroeskura-
tzendueneaneskualdaketaegunarenondorengourtea-
renbarruan.Kasuhorietan,ondareelementuageroago
eskualdatzen denean integratuko da galera. Adibidez:
zergadunak ondasun bat 2015eko urtarrilaren 1ean
salduetaondaregaleraizandu;ondasunbera2015eko
abenduaren31nerosibaduberriro,salmentanizandako
galeraezda2015.urtekoaitorpeneankontuanhartuko,
baiziketaondasunaberrirosaltzenduenean.

7. Europako Parlamentuak eta bertako Kontseiluak
2004koapirilaren21eanemandako2004/39/EEZuzen-
tarauan -finantzatresnenmerkatuariburuzkoan-defi-
nitutadaudenbigarrenmailakobaloremerkatuofizia-
letannegoziatzekoonartutakobaloreedopartaidetzak
eskualdatzean izandako galerak, zergadunak balore
homogeneoak65 eskuratu dituenean eskualdaketa ho-
rien aurreko edo ondorengo bi hilabeteen barruan.
Balore edo partaidetza homogeneotzat hartzen dira
jaulkitzaileberarengandikeratorrietaeragiketafinan-
tzarioberekoakdirenak,finantzaketarenlorpensiste-
matikoabarne,baldinetaeskualdaketaizaeraetaarau-
diberabaduteetaeskubideetabetebeharrenantzeko
edukifuntsezkoabadute.

Zergadunaren ondarearen barruan geratzen diren
balore edo partaidetzak eskualdatzen diren neurrian
integratukodiragalerahoriek.

8. Europako Parlamentuak eta bertako Kontseiluak
2004ko apirilaren 21ean emandako 2004/39/EE Zu-
zentarauan -finantza tresnen merkatuari buruzkoan-
definituta dauden bigarren mailako balore merkatu
ofizialetan negoziatzeko onartu gabeko balore edo
partaidetzakeskualdatzeanizandakogalerak,zergadu-
nakbalorehomogeneoak66eskuratuditueneaneskual-

65 Ikus 4. artikulua Baloreen jaulkipenei eta salmentako eskaintza publikoei
buruzkomartxoaren27ko291/1992ErregeDekretuan.

66 Ikus 4. artikulua Baloreen jaulkipenei eta salmentako eskaintza publikoei
buruzkomartxoaren27ko291/1992ErregeDekretuan.
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daketa horien aurreko edo ondorengo urtearen ba-
rruan.Baloreedopartaidetzahomogeneotzathartzen
dira jaulkitzaile berarengandik eratorri eta eragiketa
finantzario berekoak direnak, finantzaketaren lorpen
sistematikoabarne,baldinetaeskualdaketaizaeraeta
araudiberabaduteetaeskubideetabetebeharrenan-
tzekoedukifuntsezkoabadute.

Zergadunaren ondarearen barruan geratzen diren
balore edo partaidetzak eskualdatzen diren neurrian
integratukodiragalerahoriek.

6.2  Nola kalkula tzen da irabazia edo 
galera?

Ondareanolaaldatudenkontuanhartuzkalkulatzenda.Be-
raz,modudesberdinakizangodira:

•  Eskualdaketa izanez gero(adibidez:ondasunbaten
salmenta): irabazia edo galera elementu eskualdatua-
rensalmentabalioarenetabidezkoadeneanegunera-
tutakoeskurapenbalioaren(erosketabalioaren)arte-
kodiferentziaizangodagaleraedoirabazia(ikus6.2.2
apartatua).

•  Ondasun edo eskubide bat ondarean integratuz 
gero (adibidez: zergadunak sari edo subentzioa lor-
tu duenean): ondarean integratu den elementuaren
merkatukobalioaizangodairabaziaedogalera.

ERNE: ondare elementu eskualdatuetan hobekuntzak egin
badira, ondasunari nahiz hobekuntzari dagokion zatia berei-
zikodaeskualdaketabaliotik,osagaibakoitzari(ondasunaedo
hobekuntza) dagokion ondare irabazia edo galera bereizita
zehaztekoasmoz.

6.2.1 Nola kalkula tzen da eskurapen balioa? 

Honelakalkulatukodaeskurapenbalioa:

1. Lehenurratsa:zenbatekohauekbatubehardira:

•  Eskurapenaren benetako zenbatekoa: eskura-
penamusutrukekoabada,OinordetzaetaDohain-
tzen gaineko Zergaren arauak erabiliz ateratzen
denaizangodabenetakozenbatekoa.

• Ondasun eskuratuetan egindako inber tsio eta 
hobekun tzen kostua.

•  Eskurapenari lotutako gastuak eta zergak, in-
teresak kanpoan utzita, eskuratzaileak (erosleak)
ordaindudituenean.

2. Bigarrenurratsa:aurrekobaturarizenbatekohauken-
dukozaio:

•  Amortizazioa. Bidezkoa denean, erregelamenduz
egindako amortizazioak kenduko dira; nolanahi
ere,gutxienekoamortizazioakonputatukoda.

Errentamenduan lagatako ondasunak direnean baka-
rrikkonputatukodagutxienekoamortizazioa,etaez,
ordea, ohiko bizitza denean edo amortizazioa gastu
kenkaridunmoduanonartzenezdutenbesteondasun
batzukdirenean.

6.2.2 Nola egunera tzen da eskurapen balioa?

Eskurapen balioaren osagaiak kalkulatu ondoren, erregela-
menduz onartzen diren koefizienteak aplikatuz eguneratuko
dira67. Horretarako, ondare elementuen eskurapen egunetik

67 2015.urteanegindakoeskualdaketeiabenduaren22ko47/2014ForuDekre-
tuakfinkatutakokoefizienteentaulaaplikatzenzaie.

kontsumorako prezioen indizeak izan duen bilakaera eta es-
kualdaketarenekitaldirakoesperodenahartukodirabatikbat
kontuan.Honelaaplikatukodirakoefizienteak:

•  Erosketaren benetako zenbatekoaren gainean,zer
urtetanordaindudirenkontuanhartuz.

•  Inber tsio eta hobekun tzen gainean,zerurtetanor-
daindudirenkontuanhartuz.

•  Gastu eta zergen gainean,zerurtetanordaindudi-
renkontuanhartuz.

•  Amortizazioen gainean, haiei dagokien urtea kon-
tuanhartuz.

Ondare elementuak jarduera ekonomiko batetik desatxiki
ondoreneskualdatudirenean,desatxikipenurtearidagokion
koefizienteaizangodaeguneratzekoefizientea.

Ondare irabazi edo galerak berariazko balorazio arauei ja-
rraiki kalkulatzen direnean, eskurapen balioa kalkulatzeko
kontuanhartubehardirenzenbatekopositiboetanegatiboak
gertatzen diren urteei dagozkien eguneratze koefizienteak
aplikatukodira.

2015eaneskualdatutakoondasunedoeskubideetarako,koefi-
zientehauekaplikatuzeguneratukodaeskurapenbalioa.

Urtea Egunera tze koefizientea

1994etaaurrekoak 1,571

1995 1,668

1996 1,606

1997 1,571

1998 1,536

1999 1,494

2000 1,443

2001 1,390

2002 1,340

2003 1,304

2004 1,265

2005 1,225

2006 1,185

2007 1,152

2008 1,106

2009 1,103

2010 1,085

2011 1,052

2012 1,029

2013 1,013

2014 1,010

2015 1,000

Denaden,ondareelementua1994koabenduaren31neskura-
tubada,1,668koefizienteaaplikatukoda.



Gipuzkoako Foru Aldundia 93

Ondare irabazi eta galerak

LABURPENA: eskurapen balioa
Eskurapenarenbenetakobalioa(eguneratua)

+Inbertsioetahobekuntzenkostua(eguneratua)

+Eskurapenarilotutakogastuaketazergak(eguneratua)

-Amortizazioak(eguneratuak).

Eskurapenbalioa

6.2.3 Nola kalkula tzen da eskualdaketa balioa?

Zenbatekohauenartekodiferentziaeginezkalkulatzendaes-
kualdaketabalioa:

•  Inorengana tzearen benetako zenbatekoa. Eskual-
daketaren trukean benetan ordaindutako zenbatekoa
izangoda.Halere,zenbatekoamerkatukobalioarrun-
tabainotxikiagoabada,merkatukobalioanagusituko
da.

Eskualdaketamusutrukeaneginbada,Oinordetzaeta
Dohaintzen gaineko Zergaren arauei jarraiki lortuko
dainorenganatzearenbenetakozenbatekoa.

BERRIA:

2015eko urriaren 3tik aurrera eta 
5/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, Eus-
kal Zuzenbide Zibilari buruzkoa onar-
tzearen ondorioz, aurreko paragrafoan
xedatutakoaaplikatukodaarekostugabeko
eskualdaketa komisarioak testamentu-aha-
lordea erabilita edo uneko eraginkortasuna
duen edozein oinordetza-titulu bidez egiten
deneanere.Ondoriohorietarako,oinordetza-
tituluak izango dira oinordetzen eta dohain-
tzengainekozergakezarritakoak.

Aurreko paragrafoan aipatutako kostu gabe-
koeskualdaketetan–unekoeraginkortasuna
dutenoinordetza-titulubidezegindakoetan–,
eskurapen balioa, ondasunak eskuratzen
dituenarentzat, hauxe izango da geroko es-
kualdaketei begira: dohaintza-emaileak on-
dasunhoriekdohaintza-hartzaileari ematean
dutenbalioa,salbuetadohaintza-hartzaileak
dohaintza-emailea hil aurretik eskualda-
tzen baditu ondasunak. Izan ere, horrelako
kasuetan, dohaintzahartzailea dohaintza-
emailearen lekuan subrogatuko da ondasun
horieneskurapenbalioetadateidagokienez.
Subrogazio horretan, uneko eraginkorta-
suneko oinordetza-itunaren aurretik dohain-
tza-emaileakzitueneskurapendataetabalioa
gordekodira.

•  Eskualdaketari lotutako gastuak eta zergak, inte-
resakkanpoanutzita,eskualdatzaileakordainduditue-
nean.

LABURPENA: eskualdaketa balioa
Inorenganatzearenbenetakobalioa

--Eskurapenarilotutakogastuaketazergak,
eskualdatzaileakordainduak

Eskualdaketabalioa

Adibidea
Demagun 2002ko urtarrilaren 7an zuk 180.000,00 euroko
etxebizitzaerosizenuela.Urtehorretanbertan,15.000,00euro
ordainduzenituen,eskurapenarilotutakogastuetazergakzi-
rela-eta.2008kourtarrilaren25ean, terraza itxieta12.000,00
euroordainduzenituenhorrengatik.2002kourtarrilaren31tik
2002koazaroaren30erabitartean,etxebizitzaerrentaneman
zenuen: 3.6000,00 eurokoa izan zen amortizazioa. 2015eko
urtarrilaren 18an etxebizitza saldu zenuen 364.000,00 euro-
ren trukean. Azkenik, hobekuntzaren eskualdaketa balioa
24.000,00eurokoada.

E txebizi tzaren ondare irabaziaren kalkulua

Etxebizitza
inorenganatzearen
zenbatekoa

364.000,00€-24.000,00€ 340.000,00€

Hobekuntza
inorenganatzearen
zenbatekoa

24.000,00€

Eskurapenaren
benetakozenbate-
koeguneratua

180.000,00€x1,340 241.200,00€

Gastuetazerga
eguneratuak 15.000,00€x1,340 20.100,00€

Amortizazio
eguneratua 3.600,00€x1,340 4.824,00€

Eskurapen  
balio eguneratua 256.476,00 €

E txebizi tzaren 
ondare irabazia 340.000,00 € – 256.476,00 € 83.524,00 €

Ondare irabazi hori aurrezpenaren zerga oinarrian integra-
tuko da, ondarearen elementu bat eskualdatzeagatik sortu
delako(ikus9.4apartatua)

Hobekun tzatik eratorritako ondare irabazia

Eskualdaketabalioa 24.000,00€

Eskurapenbalio
eguneratua 12.000,00€x1,106 -13.272,00€

Hobekun tzaren 
ondare irabazia 24.000,00€-13.272,00€ 10.728,00€

Ondare irabazi hori aurrezpenaren zerga oinarrian integra-
tuko da, ondarearen elementu bat eskualdatzeagatik sortu
delako(ikus9.4apartatua)

6.2.4  1994ko abenduaren 31 baino lehen 
eskuratutako elementuen araudi 
iragankorra

1994koabenduaren31bainoleheneskuratudirenetajarduera
ekonomikoeiloturikezdaudenondareelementuakeskualda-
tzeagatiklortutakoondareirabazienzenbatekoaondokoerre-
gelahaueijarraikizkalkulatukoda:

1.-Orohar,etaondareelementubakoitzerako,kalku-
luaegingodaPertsonaFisikoenErrentarengaine-
koZergariburuzkoForuArauakdioenarenarabe-
ra.Horrelakalkulatutakoondare irabazitikbereizi
beharkodazeinzatisortuden2007kourtarrilaren
1abainolehen.Zatihoriondokohaudelaulertuko
da: eskurapen egunetik 2006ko abenduaren 31ra
arte (bi egunak barne) igarotako egun kopuruari
zergadunaren ondarean egon den egun kopuru
osoarekikoproportzioandagokionondareirabazia.

2007ko urtarrilaren 1a baino lehen sortutako ondare
irabaziarenzatiahonelamurriztukoda:
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a)Ondareelementuazergadunarenondareanzenbat
denbora egon den kalkulatzeko, elementua esku-
ratudenegunetik1996koabenduaren31bitartean
igarotako urte kopurua hartuko da kontuan, goi-
tikbiribildua.Hauda,eskurapenegunetik1996ko
abenduaren31bitartean4urtegehiegunbatigaro
badira,ulertukodaondareelementua5urtezegon
delaondarearenbarruan.

 Harpidetzaeskubideenkasuan,iraupenaldiaizango
dahoriensorburudirenbaloreeidagokiena.

 Eskualdatutako ondare elementuetan hobekun-
tzarikeginbada,hobekuntzahoriekzergadunaren
ondareanzenbatdenboraegondirenkalkulatzeko
kontuan hartuko da horiek egin diren egunetik
1996koabenduaren31bitarteanigarotakourteko-
purua,goitikbiribildua.

b)Eskualdatutako ondare elementuak ondasun hi-
giezinak, horien gaineko eskubideak edo Balo-
reenMerkatuariburuzkouztailaren28ko24/1998
Legearen 108. artikuluan aipatutako entitateen
baloreak badira, kanpoan utzita higiezinen inber-
tsio sozietate edo fondoen kapital sozialaren edo
ondarearen akzio edo partaidetzak, murrizpena
%11,11koa izango da aurreko letran adierazitako
iraupen urteak bitik gora gainditzen diren urte
bakoitzeko.

c)Eskualdatutako ondare elementuak Europako Par-
lamentuarenetabertakoKontseiluaren2004koapi-
rilaren 21eko 2004/39/EE Zuzentarauan, finantza
tresnenmerkatueiburuzkoan,definitutakobigarren
mailakobaloremerkatuofizialetakobateannegozia-
tzeko onartutako akzioak badira -sozietate edo en-
titateen fondo propioetan parte hartzea adierazten
dutenak-, kanpoan utzita ondasun higikor zein hi-
giezinetan inbertitzen dituzten sozietateen kapitala-
renerakusgarridirenakzioak,murrizpena%25ekoa
izangodaaurrekoa)letranadierazitakoiraupenur-
teakbitikgoragainditzendirenurtebakoitzeko.

d)2007kourtarrilaren1abainolehenagosortudiren
gainerakoondareirabaziak%14,28murriztukodira
aurrekoa)letranadierazitakoiraupenurteakbitik
goragainditzendirenurtebakoitzeko.

e)2007ko urtarrilaren 1a baino lehenago sortutako
ondare irabazia ez da zergapetuta egongo, baldin
eta1996koabenduaren31n,etaaurrekob),c),eta
d)letretanadierazitakoagatik,hurrenezhurrenha-
mar,bostetazortziurtekoiraupenaldiadutenon-
dareelementuetatikbaldinbadator.

2.- 2006ko abenduaren 31n merkatu arautuetako batean
negoziatzekoonartutakobaloreakdirenean,edo,bes-
tela, Errenta Zergaren foru arauak 49. artikuluko 1.
apartatuarena)etad) letretanaurreikusitakoaraubi-
dea aplikagarria zaien inbertsio kolektiboko erakun-
deetako akzio edo partaidetzak izanez gero, ondare
irabaziaketagalerakforuarauhorrekOndareGalera
eta Irabaziei buruzko kapituluan ezarritakoaren ara-
bera kalkulatuko dira, balore, akzio edo partaidetza
bakoitzerako.

Aurrekoparagrafoanxedatutakoarenondoriozondare
irabazibatlortzenbada,ondokomurrizpenetatikdago-
kionaegingoda:

a)Eskualdaketabalioabalore,akzioedopartaidetzei
2006koOndarearengainekoZergandagokienaren
berdina edo handiagoa bada, 2007ko urtarrilaren
1a baino lehen sortu den ondare irabaziaren za-

tia aurreko 1. erregelan ezarritakoaren arabera
murriztuko da. Ondorio horietarako, 2007ko urta-
rrilaren 1a baino lehen sortutako ondare irabazia
honakohau izangoda:balore,akzioedopartaide-
tzei2006koOndarearengainekoZergandagokiena
eskualdaketabaliotzathartutaateratzendenondare
irabaziarenzatia.

b)Eskualdaketabalioabalore,akzioedopartaidetzei
2006ko Ondarearen gaineko Zergan dagokiena
bainotxikiagoabada,ondareirabaziguztia2007ko
urtarrilaren1abainolehensortuadela iritzikoda,
eta aurreko 1. erregelan ezarritakoaren arabera
murriztukoda.

3.- Eskualdatutako ondare elementuetan hobekuntzarik
egin bada, osagai bakoitzari besterentze balioan zein
zatidagokionberezikodaxedapeniragankorhonetan
xedatutakoaaplikatzearibegira.

Erregimen iragankor horretan ezarritakoa ez da
aplikagarria izango zergadunaren jarduera ekono-
mikoariatxikitaizandirenondareelementueneskual-
daketetan, jarduerahoribestetitularitatebatekinegi-
tenjarraitzenbada.

LABURPENA: Irabazia murrizteko por tzentajeak
Por tzentajea, iraupen 
urte bakoi tzeko (lehen bi 
urteak ez dira kontuan 
har tzen)

Arauorokorra %14,28

Burtsankotizatutakoakzioak %25

Ondasunhigiezinak,horiengaineko
eskubideakedo45/1998ForuDekre-
tuanjasotakoentitateenbaloreak

%11,11

Adibidea
Demagun Marta eta Aitor ezkontideek pisu bat erosi zutela
1987kourtarrilaren10ean,20.000,00euroordainduta.

2015eko ekainaren 3an etxebizitza saldu zenuen, 300.000,00
eurorentruke.

E txebizi tzaren ondare irabaziaren kalkulua:

Etxebizitzaren
salmentaprezioa 300.000,00€

Eskurapenbalioa 20.000,00€

Eguneratzekoefi-
zientea 1,571

Eskurapenbalio
eguneratua 20.000,00€x1,571 31.420,00€

Sortutakoondare
irabazia 300.000,00€-31.420,00€ 268.580,00€

Edukidenegunak,
guztira  10370egun

Edukidenegunak
2006/12/31raarte 7.295egun

2007/01/01baino
lehenagokoirabazia (7.295/10370)x268.580,00€ 188.938,39€

Edukidendenbora

(1987/01/01etik
1996/12/31ra)

9urte,11hilabete,21egun 10urte

Koefizientemurriz-
tailea 11,11x(10-2) 88,88

Murrizpena 188.938,39€-ren%88,88 -167.928,44€

Etxebizitzaren
ondareirabazia 268.580,00€–167.928,44€ 100.651,56€
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Ondare irabazi hori aurrezpenaren zerga oinarrian integra-
tuko da, ondarearen elementu bat eskualdatzeagatik sortu
delako(ikus9.4apartatua).

Adibidea
Demagunburtsankotizatzenduenenpresabatenakzioak

saldu dituzula, 1991ko ekainaren 30ean eskuratuak
hainzuzen.Eskurapenbalioa6.000,00euro izanzen.
2015eko azaroaren 30ean saldu dituzu. 2006ko On-
darearen gaineko Zergaren ondorioetarako, balioa
25.000,00euroda.

a) 30.000,00eurotansaltzenbadira:

Akzioensal-
mentaprezioa 30.000,00€

Eskurapen
balioa 6.000,00€

Eguneratze
koefizientea 1,571

Eskurapenbalio
eguneratua 6.000,00€x1,571 9.426,00€

Sortutakoonda-
reirabazia 30.000,00€-9.426,00€ 20.574,00€

Murrizpena 0,25x(6-2)x(25.000,00–9.426,00) 15.574,00€

Ondareirabazia 20.574,00€–15.574,00€ 5.000,00€

Ondare irabazi hori aurrezpenaren zerga oinarrian integra-
tuko da, ondarearen elementu bat eskualdatzeagatik sortu
delako(ikus9.4apartatua).

b) 22.000,00eurotansaltzenbadira:

Akzioensal-
mentaprezioa 22.000,00€

Eskurapen
balioa 6.000,00€

Eguneratze
koefizientea 1,571

Eskurapenbalio
eguneratua 6.000,00€x1,571 9.426,00€

Sortutakoonda-
reirabazia 22.000,00€-9.426,00€ 12.574,00€

Murrizpena 0,25x(6-2)x(22.000,00–9.426,00) 12.574,00€

Ondareirabazia Ezdazergapetzen 0,00€

6.3 Berariazko balorazio arauak
Formulahaudaondareirabazietagalerakkalkulatzekoarau
orokorra:

Salmentabalioa–Erosketabalioa=GaleraedoIrabazia

Salmentabalioarieskualdaketabalioaderitzo,etaerosketaba-
lioari,eskurapenbalioa.

Dena den, ondoko kasuetan berariazko balorazio arauak
erabiltzendira.

• Merkatu arauetan negoziaziora onartutako baloreen
salerosketa.

• Merkatuarauetannegoziazioraonartugabekobalore
edopartaidetzensalerosketa.

• Ondaresozietateenbaloreenedokapitalpartaidetzen
eskualdaketa.

• Inbertsio kolektiboko erakundeen kapital edo onda-
rearen akzio edo partaidetzen kostu bidezko eskual-
daketaedoberreskurapena.

• Diruzkoakezdirenekarpenaksozietateei.

• Bazkideenbereizketaedosozietateendesegitea.

• Negoziolokalareneskualdaketa.

• Kalte-ordainakondareelementuengaleraedoezbeha-
rrengatik.

• Ondasunedoeskubideentrukaketa.

• Biziartekoedoaldibaterakoerrenteniraungipena.

• Ondasuneskubideeneskualdaketaedoiraungipena.

• Ondare elementuen eskualdaketa biziarteko edo aldi
baterakoerrentabatentrukean.

• Eskualdaketabatetikezdatozenondasunedoeskubi-
deentxertaketak.

• Futuroetaaukerenmerkatuanegindakoeragiketak.

Azterditzagunbanan-banan.

6.3.1  Sozietate edo entitateen fondo propioetan 
parte har tzea adierazten duten baloreak, 
merkatu arautuetan negozia tzeko 
onartuak, ordain truke eskualda tzea

Ondareirabaziedogalerakalkulatzeko,hareneskurapenba-
lioarenetaeskualdaketabalioarenartekodiferentziaeginbe-
harda.Honahemen,berezitasunak:

• Sozietate edo entitateen fondo propioetako partaide-
tzaren baloreak (akzioak) eskualdatzean, eskual-
daketa balioa akzioa saltzen den egunean merkatu
arautuanduenkotizazio balioa izangodagutxienez.
Denaden,akzioarensalmentaprezioahandiagoabada
kotizatutakoabaino,salmentabalioanagusitukoda.

•  Balore homogeneoak68 daudenean, lehendabizi es-
kuratuakhartukodiraeskualdatutakobaloretzat,hau
da,zaharrenak(FIFOirizpidea:sartutakolehenakzioa
aterakodalehenik).Irizpidehorikostugabekoeskual-
daketetan ere aplikatzen da. Balore edo partaidetza
homogeneotzat hartzen dira jaulkitzaile berarengan-
dikeratorrietaeragiketafinantzarioberekoakdirenak,
finantzaketaren lorpensistematikoabarne,baldineta
eskualdaketaizaeraetaaraudiberabaduteetaeskubi-
deetabetebeharrenantzekoedukifuntsezkoabadute.

•  Zati batean liberatutako akzioakdirenean,zergadu-
nakbenetanordaindutakozenbatekoaizangodahaien
eskurapenbalioa.

•  Erabat liberatutako akzioakdirenean(doakoakzio-
ak),araubereziabeharkodaakziobakoitzareneroske-
tabalioakalkulatzeko.Erabatliberatutakoakzioeneta
akzio zaharren eskurapen balioa kalkulatzeko, kostu
osoatituluzaharnahizliberatuenkopuruarekinzatitu
beharda.

Akzioenkostuosoa
Eskurapenbalioa= ------------------------------------------------------------------------

tituluzaharrenkop.+titululiberatuenkop.

Erabatliberatutakoakzioakdirenean,haienantzinatasunaja-
torrizkoakzioenaizangoda.

68 Ikus 4. artikulua Baloreen jaulkipenei eta salmentako eskaintza publikoei
buruzkomartxoaren27ko291/1992ErregeDekretuan.
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HAUTAZKO ARAUBIDEA 
AKZIO SALMENTEN IRABAZIAK

Baloreakkostubidezeskualdatzendituztenzergadunekbi
hautuhauenarteanegindezakete:eskualdaketarenondare
irabazia kalkulatzeko berariazko araua aplikatzea (eskual-
daketa datan duen kotizazio balioa ken eskurapen balio
eguneratua), edo, bestela, eskualdaketa balioari ehuneko
3kokargabereziaaplikatzea,baldinetabaliohoriekitaldi
bakoitzean10.000eurobainotxikiagoabadaeskualdatutako
baloreguztieidagokienez.

Kargaberezihoriaplikatzetikateratzendenzenbatekoaez
dasartukoaurrezpenarenzergaoinarrian,etakuotaosoari
batukozaio.

Autolikidazioaaurkeztekouneanadierazibehardahautuhau.

Adibidea
Demagun2015ekootsailaren20ean,Nekaneksozietateanoni-
moaren400akziosalduzituelaBurtsan,%400ean,egunhorre-
takokotizazioarenarabera.Akziobakoitzarenbalionominala
%6,01eurokoazen.

Saldutakoakzioaklehenagoerositako550akziokosortabaten
zatidira,jarraianazaltzendenarenarabera:

Akzio 
kopurua Eskurapen eguna Eskurapen 

prezioa
Prezioa akzio 
bakoi tzeko

250 1998/02/02 3.230,00€ 12,92€

210 1999/05/06 2.600,00€ 12,38€

90 2000/01/13 540,90€ 6,01€

400 akzioen salmentaren ondare irabazi edo galera kalkula-
tzeko, legezko irizpide hau erabiliko da: saldutakoak dira
zaharrenak.Beraz,zuksaldutako400akzioak1998/02/02an
erositako250akzioeieta1999/05/06anerositako150akzioei
dagozkie. Jarraian, 1998/02/02an erositako 250 akzioen
ondare irabazi edo galera kalkulatuko da aparte, bai eta
1999/05/06anerositako150akzioenaere.

1998/02/02an 
eskuratuak

1999/05/06an 
eskuratuak

Saldutakoakzioen
kopurua(400) 250 150

Eskualdaketabalioa
(%400) 6.010,00€ 3.606,00€

Eskurapenbalio
eguneratua

3.230,00€x1,536=
4.961,28€

1.857,00€x1,536=
2.852,35€

Ondareirabazia 1.048,72€ 753,65€

Sortutako irabaziaaurrezpenarenoinarriezargarrian ipiniko
daetaberagatik,eskalakdionarabera,%20aordaindukoda,
hauda,375,06euro.

HAUTUberriarekin,akzioensalmentahonelakalkulatukoli-
tzateke:

Saldutakoakziokopurua 400

Eskualdaketabalioa 9.616,00€

Ondareirabazia %3*9.616,00€=288,48€

288,48eurokozenbatekoaezdaintegratubeharaurrezpena-
renzergaoinarrian:kuotaosoaribatukozaio.

ERNE: HARPIDE TZA ESKUBIDEAK besterentzen dire-
nean,eskualdaketan lortutakozenbatekoaondare irabazitzat
hartukodaeskualdaketaegindenzergaldian.

Hala ere, merkatuetan negoziatzeko onartutako baloreen
eskurapen balioa kalkulatzeko, 2012ko urtarrilaren 1a baino
lehen eskualdatutako harpidetza eskubideengatik lortutako
zenbatekoakengarriaizangoda,salbuetaeskualdaketanlor-
tutakozenbatekoaondareirabazitzathartudenean.

Adibidea
Demagun2000koabuztuaren30eansozietateanonimobaten
1.000akzioerosizenituelaBurtsan,etahaienbalionominala
6,00eurokoazela.2002kourriaren8an,harpidetzaeskubideak
salduzenituen4.207,08eurotan.2012kourtarrilaren1ean,be-
rriroharpidetzaeskubideaksalduzenituen,3.000,00eurotan.
Azkenik, 2015eko abuztuaren 8an, akzioak saldu zenituen
2.404,05eurotan.

Harpide tza eskubideen salmenta 2002/10/8an 

Baloreeneskurapenbalioa4.207,08eurojaistenda.

Harpide tza eskubideen salmenta 2012/01/1ean 

3.000,00eurokoondaregehikuntzasortzenda.

Akzioen salmenta 2015/08/8an 

Eskualdaketabalioa 2.404,05€

Eskurapenbalioa (6.000,00€x1,445)-4.207,08 4.462,92€

Ondaregalera 2.058,87€

• Eskualdatu dena Higiezinen Merkatuan Inberti-
tzeko Sozietate Anonimo Kotizatuen (SOCIMI)
zerga erregimena aplikatzea aukeratu duten sozieta-
teen kapitaleko partaidetza bada, sortutako ondare
irabaziasalbuetsitaegongodamugahonetaraino:%10
xpartaidetzareneskuratzebalioaxsozietateakerregi-
menhorretantributatuduenurtekopuruaeginezlor-
tzendenemaitzatikerrentansartuezdirendebiden-
duakkendutaateratzendendiferentziapositiboa.

Partaidetzaentitatelotubatieskuratubazaio(sozieta-
teen gaineko zergaren 16. artikuluaren arabera), eta
eskualdaketahorretangalerarik izanbada, sortutako
ondareirabaziaezdaegongosalbuetsitagalerahorren
zenbatekoraino.

Ondaregalerabatbaldinbadago,parrtaidetzaeskual-
datu aurreko urtean jaso eta errentan sartu ez diren
dibidenduenzenbatekoagainditzenduenzatiakonpu-
tatukodahalakotzat.

Autolikidazioaaurkeztekounean,erregimenhorretarako
exijitutakobaldintzaksozietateakbetetzenezdituenean
ereaplikatukodapuntuhonetanxedatutakoa.Baldintza
horiekgerorabetetzenezbadira,zergadunakautolikida-
zio osagarria aurkeztu beharko du baldintzak betetzen
ezdirenegunetikhasietahoriekbetegabegelditudiren
zergaldiaautolikidatzekoepeaamaitubitartean.

6.3.2   Sozietate edo entitateen fondo propioetan 
parte har tzea adierazten duten baloreak, 
merkatu arautuetan negozia tzeko onartu 
gabeak, ordain truke eskualda tzea.

Ondareirabaziedogalerakalkulatzeko,hareneskurapenba-
lioarenetaeskualdaketabalioarenartekokenketaeginbehar
da.Honahemen,berezitasunak:
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• Eskualdaketaren gutxieneko balioa ezarriko da, eta
balio aitortuari nagusituko zaio, baldin eta ez bada
frogatzen zenbateko aitortua alderdi independenteek
merkatuko baldintza arruntetan hitzartuko zutenare-
kinbatdatorrenik.

Hori frogatzen ez bada, salmenta balioa bi hauetako
handienaizangoda:

a) Zergarensortzapenegunarenaurretiki txitako azken 
ekitaldiaridagokionbalantzetikateratakobalio teo-
rikoa.

b) Zergaren sortzapen egunaren aurretik sozietatean
itxitako hiru ekitaldien emaitzen batez bestekoa
100eko 20 tasaz kapitaliza tzetikateratzendenba-
lioa.

Azkenhonenondorioetarako,mozkingisazenbatuko
dirabanatutakodibidenduaketaerreserbetarakoeslei-
penak,balantzeakerregularizatuedoeguneratzekoak
aldebaterautzita.

Eskuratzailearidagozkionbaloreedopartaidetzenba-
lioa zehazteko kontuan hartuko da honela kalkulatu-
takoeskualdaketabalioa.

•  Balore homogeneoak69 daudenean, lehendabizi es-
kuratuakhartukodiraeskualdatutakobaloretzat,hau
da,zaharrenak(FIFOirizpidea:sartutakolehenakzioa
aterakodalehenik).Irizpidehorikostugabekoeskual-
daketetan ere aplikatzen da. Balore edo partaidetza
homogeneotzat hartzen dira jaulkitzaile berarengan-
dikeratorrietaeragiketafinantzarioberekoakdirenak,
finantzaketaren lorpensistematikoabarne,baldineta
eskualdaketaizaeraetaaraudiberabaduteetaeskubi-
deetabetebeharrenantzekoedukifuntsezkoabadute.

•  Zati batean liberatutako akzio edo partaide tzakdi-
renean,zergadunakbenetanordaindutakozenbatekoa
izangodahaieneskurapenbalioa.

•  Erabat liberatutako akzio edo partaide tzak di-
renean (doakoakzioak), araubereziabehardaakzio
bakoitzarenerosketabalioakalkulatzeko.Erabatlibe-
ratutakoakzioenetaakziozaharreneskurapenbalioa
kalkulatzeko,kostuosoatituluzaharnahizliberatuen
kopuruarekinzatitubeharda

Akzioenkostuosoa
Eskurapenbalioa= ------------------------------------------------------------------------

tituluzaharrenkop.+titululiberatuenkop.

Erabat liberatutako akzioak direnean, haien an-
tzinatasunajatorrizkoakzioenaizangoda.

ERNE: HARPIDE TZA ESKUBIDEAK besterentzen dire-
nean,eskualdaketan lortutakozenbatekoaondare irabazitzat
hartukodaeskualdaketaegindenzergaldian.

Adibidea
Demagun:1996koapirilaren11n,Burtsankotizatzenezduen
sozietateanonimobaten1.000akzioharpidetuzenituen,balio
nominala 5,50 eurokoa izanik. 1997ko irailaren 15ean, sozie-
tateberarenbeste1.000akzioerosizenuen(balorehomoge-
neoak)7.813,16eurotan.

2015ekoabenduaren31n,1.200akziosalduzenituen6.490,93
eurotan,etaezduzuzuzenbideannahikoadenfrogarikprezio

69 Ikus 4. artikulua Baloreen jaulkipenei eta salmentako eskaintza publikoei
buruzkomartxoaren27ko291/1992ErregeDekretuan.

horialderdiindependenteekmerkatukobaldintzaarruntetan
hitzartukozutenarekinbatdatorrelafrogatzeko.

Sozietatearenkapitala10.000akziozosatutadago.Sozietateak
uztailaren31nixtenduekitaldisoziala,etasozietatearenazken
hiruekitaldietakomozkinakhonakohauekizandirahurrenez
hurren:6.010,12€,9.015,18€,eta12.020,24€.

Azkenik, balio teorikoa 8,95 eurokoa da 2015eko uztailean
itxitakobalantzearenarabera.

Eskualdaketa balioa

Salmentaren zenbatekoa alderdi independenteek finkatu-
takoarekinbatdatorrenikfrogatuezduzunez,baliohauetako
handienaaplikatukoda:

• Balioteorikoa:8,95euro.

• Kapitalizaziobalioa:4,51€

(6.010,12+9.015,18+12.020,24)/3
------------------------------------------------------------------ =45.075,90

0,2

45.075,90
------------------- =4,51€

10.000

1996/04/11n harpidetutako akzioen irabazia

Eskualdaketabalioan 1.000x8,95€ 8.950,00€

Eskurapenbalioeguneratua 5.500,00x1,606 -8.833,00€

Ondare irabazia 117,00€

1997/09/15ean erositako akzioen galerak

Eskualdaketabalioa 200x8,95€ 1.790,00€

Eskurapenbalioa 200x7,81€ 1.562,00€

Eskurapenbalioeguneratua 1.562,00€x1,571 -2.453,90€

Ondare galera -663,90€

Ondareirabaziaetaondaregaleraaurrezpenarenzergaoina-
rriraeramatendirenez,elkarrenarteanintegratuetakonpen-
tsatukodira(ikus9.4apartatua).Integrazioetakonpentsazio
horrenemaitzanegatiboaizangobalitz,zenbatekohoriaurrez-
penarenzergaoinarriansardaitezkeenondareiranazietaga-
lerensaldopositiboarekinbainoezinlitekekonpentsatu,hain
zuzenere,hurrengolauurteetanagerianjartzendirenekin.

6.3.3.  Ondare sozietateen baloreak eta kapital 
partaide tzak eskualda tzea

Ondare sozietateen baloreak edo kapital partaidetzak
eskualdatzendirenean,jarraibideberezihauekerabilikodira
ondareirabaziedogalerakalkulatzeko:

• Ondare irabazi edo galera kalkulatzeko, eskurapen 
eta titularitate balioarenetaeskualdaketabalioaren
arteko kenketa egingo da. Eskurapen eta titularitate
balioaondokobizenbatekoenbaturaizangoda:

a) Baloreak (akzioak) edo kapitaleko partaidetzak
eskuratzekoordaindudenzenbatekoa.Eskurapenaor-
daingabeaizanbada,OinordetzaetaDohaintzengai-
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nekoZergariburuzkoarauetatikateratzendenbalioa
hartukoda.

b) Banatu gabe geratu diren baina aipatu akzio edo
partaidetzen eskurapen egunetik eskualdaketa egu-
nera bitarteko denboran ondare sozietateen erregi-
meneanzergaordainduzuenzergaldietansozietateak
lortudituenmozkinenzenbatekoa.

c) Sozietateanmozkinaklortuondorenbaloreakeskura-
tu zituzten bazkideek, eskurapen baliotik, sozietatea
ondare sozietateen erregimenera bilduta zegoen zer-
galdietan izandakodibidenduenedomozkin-partaide-
tzenzenbatekoakendukodute.

•  Konputatu beharreko eskualdatze balioa, gutxienez,
itxitakoazkenbalantzetikateratzendenbalio teorikoa
izangoda,behinaktiboenkontabilitatebaliogarbiaAbe-
rastasunarenetaFortunaHandiengainekoZergarenon-
dorioetarakoizangoluketenbalioarekinedo, txikiagoa
bada,merkatukobalioarekinordeztuondoren.

•  Balore homogeneoak daudenean70, lehendabizi es-
kuratuakhartukodiraeskualdatutakobaloretzat,hau
da,zaharrenak(FIFOirizpidea:sartutakolehenakzioa
aterakodalehenik).Irizpidehorikostugabekoeskual-
daketetan ere aplikatzen da. Balore edo partaidetza
homogeneotzat hartzen dira jaulkitzaile berarengan-
dikeratorrietaeragiketafinantzarioberekoakdirenak,
finantzaketaren lorpensistematikoabarne,baldineta
eskualdaketaizaeraetaaraudiberabaduteetaeskubi-
deetabetebeharrenantzekoedukifuntsezkoabadute.

•  Zati batean liberatutako akzioak direnean,zerga-
dunak benetan ordaindutako zenbatekoa izango da
haieneskurapenbalioa.

•  Erabat liberatutako akzioak direnean (doakoakzio-
ak),araubereziabeharkodaakziobakoitzarenerosketa
balioakalkulatzeko.Erabatliberatutakoakzioenetaakzio
zaharreneskurapenbalioakalkulatzeko,kostuosoatitulu
zaharnahizliberatuenkopuruarekinzatitubeharda.

Akzioenkostuosoa
Eskurapenbalioa= ------------------------------------------------------------------------

tituluzaharrenkop.+titululiberatuenkop.

Erabat liberatutako akzioak direnean, haien an-
tzinatasunajatorrizkoakzioenaizangoda.

• Ondare sozietateen atal honetan ere aplikatuko da
Gidaliburuko 6.3.1 eta 6.3.2 ataletan harpide tza es-
kubideen alorrean jasotakoa. Harpidetza eskubide
guztiakeskualdatzenezdirenean,lehendabizieskura-
tutakobaloreeneskubideakizangodiraeskualdatuak.

Apartatu honetan xedatutakoa aplikatuko da kontuan hartu
gabe zein entitateren partaidetzak eskualdatzen diren, noiz
egitendeneskualdaketaetazeinzergaaraubideaplikatube-
harzaienunehorretanentitatehoriei.

6.3.4  Inber tsio kolektiboko erakundeen kapital 
edo ondarearen akzio edo partaide tzak kostu 
bidez eskualda tzea edo berreskura tzea

Ondare irabazia edo galera eskurapen balioaren eta eskual-
daketabalioarenartekoaldeaizangoda.Eskualdaketabalioa
eskualdaketaedoberreskurapenaegitendeneguneanaplika-

70 Ikus 4. artikulua Baloreen jaulkipenei eta salmentako eskaintza publikoei
buruzkomartxoaren27ko291/1992ErregeDekretuan.

garria den likidazio balioak emango du, edo horren ezean,
argitaratutako azken likidazio balioak. Likidazio baliorik ez
badago,zergarensortzapenegunabainolehenitxitakoazken
ekitaldikobalantzetikateratakobalioteorikoahartukoda.

Partaidetzakberreskuratzeaezdenkasuetan,horrelakalkula-
tutakoeskualdaketabalioaezingodaizanondokobihauetako
handienabainotxikiagoa:

— Eskualdaketanbenetanitundutakoprezioa.

— Europako Parlamentuak eta bertako Kontseiluak
2004ko apirilaren 21ean emandako 2004/39/EE Zu-
zentarauan -finantza tresnen merkatuari buruzkoan-
definituta dauden bigarren mailako balore merkatu
ofizialetandutenkotizaziobalioaeta,bereziki,Balore
Merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legea-
ren 31.4 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz
baimendutako baloreak negoziatzeko sistema antola-
tuetandutena.

Eskurapenbalioakalkulatzeko,aurreko6.3.1apartatuanxeda-
tutakoaaplikatukoda,halabadagokio.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoa xedatuta ere, eskualda-
tzen dena inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko aza-
roaren 4ko 35/2003 Legearen Erregelamenduak, azaroaren
4ko1309/2005ErregeDekretuarenbidezonartuak,49.artiku-
luan aipatzen dituen inbertsio fondo kotizatuetako partaide-
tzakbadiraetaeskualdaketabalore-burtsaneginbada,eskual-
daketa balioa aurreko 6.3.1 apartatan jasotakoaren arabera
kalkulatukoda.

•  Balore homogeneoak daudenean71, lehendabizi es-
kuratuakhartukodiraeskualdatutakobaloretzat,hau
da,zaharrenak(FIFOirizpidea:sartutakolehenakzioa
aterakodalehenik).Irizpidehorikostugabekoeskual-
daketetan ere aplikatzen da. Balore edo partaidetza
homogeneotzat hartzen dira jaulkitzaile berarengan-
dikeratorrietaeragiketafinantzarioberekoakdirenak,
finantzaketaren lorpensistematikoabarne,baldineta
eskualdaketaizaeraetaaraudiberabaduteetaeskubi-
deetabetebeharrenantzekoedukifuntsezkoabadute.

•  Zati batean liberatutako akzioak direnean,zerga-
dunak benetan ordaindutako zenbatekoa izango da
haieneskurapenbalioa.

•  Erabat liberatutako akzioak direnean(doakoakzio-
ak), araubereziabeharkodaakziobakoitzareneros-
keta balioa kalkulatzeko. Erabat liberatutako akzioen
eskurapenbalioaetaeurensorburudirenenakalkula-
tzeko, titulu zahar eta liberatuen kopuruarekin zatitu
behardakostuosoa.

Akzioenkostuosoa
Eskurapenbalioa= ------------------------------------------------------------------------

tituluzaharrenkop.+titululiberatuenkop.

Erabatliberatutakoakzioakdirenean,haienantzinatasunaja-
torrizkoakzioenaizangoda.

6.3.5.  Sozietateei diruzkoak ez diren ekarpenak 
egitea

Zergadunakondasunbat(etxebizitza,adibidez)edoeskubide
bat sozietate bati ematen dionean eta horren trukean akzio
edopartaidetzakjasotzendituenean,diruzkoakezdirenekar-
penezarigara.

71 Ikus 4. artikulua baloreen jaulkipenei eta salmentako eskaintza publikoei
buruzkomartxoaren27ko291/1992ErregeDekretuan.
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Ondare irabazi edo galera kalkulatzeko, berezitasun hauek
hartukodirakontuan:

• Ondokozenbatekohauenarteanhandienaizangoda
eskualdaketabalioa:

a) Ondasun edo eskubide haien trukean sozietatetik ja-
sotakoakzio edo partaide tzen balio nominalaedo,
halabadagokio,balionominalhorrenzatia.Jaulkipen
primenzenbatekoaerantsikozaiobaliohoni.

b) Ondasun edo eskubide haien trukean sozietatetik
jasotako akzio edo partaide tzen kotizazio balioa
(Burtsan kotizatuak badira). Ekarpena formalizatzen
denegunekoaizangodakotizazioaedo,egunhorretan
Burtsansaiorikezbadago,aurrekoegunekoa.

c) Sozietatera ekarritako ondasun edo eskubidea-
ren merkatuko balioa.

Diruzkoaezdenekarpenarenondoriozjasotakoakzio
edopartaidetzeneskurapenbalioazehaztekohartuko
dakontuanhorrelakalkulatutakoeskualdaketabalioa.

• Gainera, kontuan hartuko da bategiteei, bereizketei
etaaktiboekarpeneinahizbaloretrukaketeietaaktibo
etapasiboosoarenlagapeneiburuzkozergaaraudibe-
rezianezarritakoa.72

LABURPENA

Kopuruhandienahauenartean:

1) Jasotakoakzioenbalionominala

2) Akziohorienkotizaziobalioa

3) Ekarpenenmerkatubalioa

-Eskurapenbalioa

Irabaziaedogalera

Adibidea
Demagun:2015ekourtarrilaren1eanetxebizitzabatenekar-
penaeginzenionDatasaSAsozietateari;etxebizitzarenbalora-
zioa117.197,36eurokoazen,txostenperizialarenarabera.Ho-
rrentrukean,6,00eurokobalionominalazuten20.000akzio
jasozenituensozietatehorretatik,Burtsankotizatugabezeu-
delarik. Etxebizitza 1996ko abenduaren 30ean erosi zenuen
84.141,69 euroren trukean. Gainera, garai hartan 9.015,18
euro ordaindu zenituen erosketari lotutako gastu eta tribu-
tuengatik.Azkenik,ondasunarenmerkatukobalioa180.303,63
eurokoada.

Balore zerrenda

• Ekarpenarengatik jasotako akzioen balio nominala:
120.000,00euro.

• Tituluenkotizaziobalioa:ezdagokotizaziorik.

• Ondasunarenmerkatukobalioa:180.303,63euro.

Nagusitudeneskualdaketabalioa:180.303,63euro.

Eskurapen balio eguneratuaren kalkulua

Ordaindutakozenbatekoa 84.141,69€x1,606 135.131,55€

Gastuetazergak 9.015,18€x1,606 14.478,38€

Eskurapenbalioeguneratua(135.131,55€+
14.478,38€) 149.609,93€

72 Bategiteak, bereizketak, aktibo ekarpenak, balore trukeak eta aktibo nahiz
pasiboosoarenlagapenakegitekozergaerregimenbereziaSozietateengai-
nekoZergarenaraudianjasotadago.

Ondare irabaziaren kalkulua

Eskualdaketabalioa 180.303,63€

Eskurapenbalioeguneratua 149.609,93€

Ondareirabazia (180.303,63€-149.609,93€) 30.693,70€

Ondare irabazi hori aurrezpenaren zerga oinarrian integra-
tuko da, ondarearen elementu bat eskualdatzeagatik sortu
delako(ikus9.4apartatua).

6.3.6  Bazkideak banatu edo sozietateak 
desegitea

Kasuhauetanondareirabaziedogalerakalkulatzekozeinbe-
rezitasundagoenaztertukodugu:

•  Bazkideak elkarrengandik bereizten badiraedosozie-
tate bat desegiten bada, bazkidearen ondare irabazi edo
galerahauxe izangoda: sozietatearen likidaziokuotaren
balio edo bazkideak jasotako ondasunen merkatuko ba-
lioaren eta tituluaren edo kapitaleko partaidetzaren es-
kurapenbalioarenartekodiferentzia.Ondareirabaziedo
galerahorrekezduzerikusiriksozietatearenberaridago-
kionondareirabaziedogalerarekin.

•  Sozietateen bereizketa, bategite edo zurgapen ka-
suetan,ondokobaliohauenartekodiferentziaizangoda
zergadunarenondareirabaziedogalera:

a) Bazkidearenpartaidetzarentitulu,eskubideedoba-
loreeneskurapenbalioa.

b)Bazkideak jasotako titulu, numerario edo eskubi-
deenmerkatukobalioaedoberakemandakoenmerka-
tukobalioa.

Gainera,kontuanhartukodabategiteei,bereizketeietaaktibo
ekarpeneinahizbaloretrukaketeietaaktiboetapasiboosoaren
lagapeneiburuzkozergaaraudiberezianezarritakoa.73

Adibidea
Demagun 1996ko irailaren 20an Asfal sozietatearen %20
erosi zenuela 120.160,00 eurotan (6,01 euroko nominala du-
ten 16.000 akzioko sorta, 7,51 eurotan, Burtsan kotizatuta).
2015ekootsailaren1ean,sozietatearenxedeaaldatzeaerabaki
da,etasozietatetikbereizizara.Horrentrukean,sozietatearen
lokalbatjasoduzu,150.253,03eurokoa.Lokalarenmerkatuko
balioa200.000,00eurokoada.

Eskualdaketa
balioa Ondasunaren merkatuko balioa 200.000,00€

Eskurapenbalio
eguneratua 120.160,00€x1,606 192.976,96€

Ondare irabazia (200.000,00€–192.976,96€) 7.023,04€ 

6.3.7 Negozio-lokala eskualda tzea

Errentaribatekbesteerrentaribatilokalarenjabetzaaldatzen
dionean,lokalalagaduenariegotzikozaioondareirabazia,es-
kualdaketandagokionzenbatekoan.

73 Bategiteak, bereizketak, aktibo ekarpenak, balore trukeak eta aktibo nahiz
pasiboosoarenlagapenakegitekozergaerregimenbereziaSozietateengai-
nekoZergarenaraudianjasotadago.
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Eskualdaketaeskubideapreziobidezeskuratudenean,esku-
rapenbaliotzathartukodapreziohori.

6.3.8  Kalte-ordainak ordain tzea ondare 
elementuen galera edo ezbeharrengatik

Zergadunaren ondare elementuetan sortutako kalteenga-
tik ordain bat jasotzen denean, zuzenean izan edo aseguru
etxearen bidez izan, kalteengatik jasotako kopuruaren eta
kaltearidagokioneskurapenbalioarenzatiproportzionalaren
artekodiferentziaizangodaondareirabaziedogalera.

Beraz, zergadunak kalte-ordain bat jasotzen duenean, kalte-
ordainarenzenbatekoaedokapitalaseguratuahartukodaes-
kualdaketabaliotzat.

Kalte-ordaina ez bada dirutan ematen, kalteengatik jasotako
ondasun, eskubide edo zerbitzuen merkatuko balioaren eta
kaltearidagokioneskurapenbalioarenzatiproportzionalaren
artekodiferentziaizangodaondareirabaziedogalera.

Zergadunaren ondarearen balioa gehitu denean bakarrik
egongodaondareirabazia.

Adibidea
Demagun: 1996ko otsailaren 20an, etxebizitza bat erosi ze-
nuen120.202,42eurotan.Garaihartan,12.020,24euroordain-
du zenituen erosketari lotutako gastu eta zergak zirela eta.
Ondoren, etxebizitza errentan eman zenuen, hutsik, 1997ko
urtarrilaren 1etik 1997ko ekainaren 30era (amortizazioa:
901,52euro).

1997ko uztailaren 1etik aurrera, zure familiaren oporretako
etxebizitza izanda.2015eko irailaren20an,erabat suntsituta
geratuzenetxebizitza,suteazelamedio.Aseguruak160.000,00
euroko kalte-ordaina eman zizun etxebizitzagatik. Lurzorua-
renbalioa%30ekoadaerreferentziakatastralarenarabera.

Eskurapen balio eguneratuaren kalkulua:

Eskurapenarenbe-
netakozenbatekoa

120.202,42€x%70=84.141,69€

84.141,69€x1,606
135.131,55€

Gastuaketazergak
12.020,24€x%70=8.414,17

8.414,17x1,606
13.513,15€

1997koamortiza-
zioak 901,52€x1,571 -1.416,29€

Eskurapenbalioeguneratua
(135.131,55€+13.513,15€–1.416,29€) 150.061,00€

Esanbehardalurzoruaezdelahondatzen;beraz,kalte-ordai-
naeraikuntzabalioarekinalderatzenda.

Ondare irabaziaren kalkulua:

Suteadelaetajasotakokalte-ordaina 160.000,00€

Eskurapenbalioeguneratua 150.061,00€

Ondare irabazia (160.000,00€–150.061,00€) 9.939,00 €

6.3.9  Ondasunak edo eskubideak truka tzea

Zergadunak ondasun edo eskubide bat beste baten trukean
hartzen duenean (adibidez: orube bat etxebizitzen trukean
ematen badu), ondasun edo eskubidearen eskurapen ba-
lioarenetaondokobalioetakohandienarenartekodiferentzia
izangodaondareirabaziedogalera:

a) Zergadunak eman duen ondasun edo eskubidearen
merkatukobalioa.

b) Horrentrukeanhartudenondasunedoeskubidearen
merkatukobalioa.

Adibidea
Demagun: 2015eko urtarrilaren 30ean, 1996ko uztailaren
30ean herentzia moduan jasotako zigilu bilduma bat truka-
tu duzu (balioa Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan:
11.118,72 euro) pintore ezagun baten margo batekin. Zigilu
bildumarenmerkatukobalioa24.000,00eurokoada,etamar-
goarena30.000,00eurokoada.

2015/01/30eanegindakotrukaketa

Koadroarenmerkatubalioa 30.000,00€

Zigilubildumareneskurapen
balioeguneratua 11.118,72€x1,606 17.856,66€

Ondareirabazia 30.000,00€-17.856,66€ 12.143,34€

6.3.10  Biziarteko edo aldi baterako errentak 
iraungi tzea

Biziarteko edo aldi baterako errentaren kontratuadela
medio,zordunabehartutadagopertsonabati(edobatzuei)ur-
tekopentsioedoerrentabatordaintzeraepejakinbateanedo
bizibitartean,pertsonahorrekemandizkionondasunhigikor
edohigiezinbatzuentrukean.

Errenta ordaintzeko betebeharra desagertzen denean (adibi-
dez,errentahartzaileahiltzean),zorraeredesagertukoda.Ho-
rregatik,kontratuaamaitzean,errentakordaintzerabehartuta
dagoenakkalkulatubeharduberakordaindutakoerrentakhan-
diagoakotedirenberakjasotakokapitalareneskurapenbalioa
baino(errentakgauregunduenbalioaktuariala)(beraz,galera
izangolitzateke)edo,bestela,berakordaindutakokopuruosoa
txikiagoaoteden(beraz,irabaziaizangolitzateke).

6.3.11  Ondare elementuak eskualda tzea aldi 
baterako edo biziarteko errenta baten 
trukean

Pertsonabatekondasunedoeskubidebataldibaterakoedo
biziartekoerrentabatentrukeaneskualdatzenduenean,hone-
laxekalkulatukodaondareirabaziedogaleraeskualdatzaile-
errentahartzailearentzat:

a) Errentarenegungobalioaktuariala,ken

b) horrentrukeanemandakoondasunareneskurapenbalioa.

6.3.12  Ondasun higiezinen gaineko eskubide 
errealak eskualda tzea

Ondasunhigiezinengainekogozamenedoerabileraeskubide
erreal baten titularrak eskubide hori eskualdatzen duenean,
edoeskubidehoriiraungitzendenean,ondareirabaziedoga-
lerakalkulatzeko,eskurapenbalioaproportzionalkigutxituko
daeskubidehorrentitularraizandendenborarenarabera.

6.3.13  Eskualdaketatik eratorri gabeko 
ondasunak edo eskubideak integra tzea

Adibidez, zergadunak sari bat irabazten du lehiaketa batean
(ibilgailua, bidaia...), ondasun edo eskubidearen merkatuko
balioaizangodazergadunarenondareirabazia.
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6.3.14  Futuro eta aukeren merkatuan egindako 
eragiketak

Abenduaren20ko1814/1991ErregeDekretuanaraututakofu-
turoetaaukerenmerkatuetanegindakoeragiketetan,eragike-
tak berarekin zergadunak egindako jarduera ekonomikoen
garapeneanhitzartutakoeragiketanagusibatenestalduraez
dakarrenean lortzen den etekina hartuko da ondare irabazi
edogaleratzat.

ERNE: eragiketa hori zergadunaren jarduera ekonomikoen
eragiketanagusibatenestaldurabada,jardueraekonomikoen
errentamoduantributatukoduetekinak.

6.4 Justifikatu gabeko ondare irabaziak
Ondareirabaziakjustifikatugabekotzathartukodiraondasun
etaeskubideenedukitza,aitorpenaedoeskurapenazergadu-
nakaitortutakoerrentaedoondarearekinbatezdatorrenean,
eta,orobat,existitzenezdirenzorrakzergahonenedoAbe-
rastasunarenetaFortunaHandiengainekoZergarenedozein
aitorpenetansartunahizliburuzeinerregistroofizialetanadie-
raztendirenean.

Justifikatugabekoondareirabaziakazaldudirenzergaldiaren
oinarri likidagarri orokorrean sartuko dira, non eta zerga-
dunakezduenbeharbezala frogatzenpreskribatutadagoen
zergaldibatekodatajakinbatetikaurreraondasunetaeskubi-
deentitularraizandela.

Denadela, justifikatugabekoondare irabazitzat jokodaeta,
oraindik baliodun izanik, erregula daitezkeen zergaldietatik
zaharrenaren oinarri likidagarri nagusian sartuko– edozein
ondasunedoeskubideizatea,aitortzeaedoeskuratzea,baldin
etaezbadaepearenbarruanbetehalakoenberriemanbeha-
rraezartzenduenobligazioa,2005ekomartxoaren8ko2/2005
ForuArauak,GipuzkoakoLurraldeHistorikokoZergenForu
ArauOrokorrak,hamaikagarrenxedapengehigarrianjasoa.

Halaere,apartatuhonetanxedatzendenaezdaaplikatzekoa
izangobaldinetazergadunakegokiegiaztatzenbaduondasun
edo eskubideon titulartasuna aitorturiko errentei dagokiela,
edobaldinetabestezergaldibatzuetaneskuraturikoerrentei
dagozkiela,etaorduanezzelazergahonenzergadun.

Hemenesandakoaaplikatzeakberekindakarzehapenaren%
150ekodiruisunaezartzea.

6.5  Nori egozten zaizkio ondare irabazi 
eta galerak?

Aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren ara-
bera ondare irabazi eta galerak sortzen dituzten ondasun,
eskubideetagainerakoondareelementuentitulardirenzerga-
duneiegotzikozaizkie.

Justifikatu gabeko ondare irabaziak aitortutakoondasun
edoeskubideentitularrarenaraberaegotzikodira.

Baldin eta senar-emazteak edo, bestela, Izatezko bikoteei
buruzko2/2003Legearenaraberaosatutako izatezko biko-
teabadira,ezkontidebakoitzariedobikotekokidebakoitzari
esleitukozaioezkontideenerregimenekonomikoariedo iza-
tezkobikotearenondareerregimenariburuzkoxedapenedo
itunenaraberabienakdirenondasunetaeskubideen irabazi
etagalerenerdia,nonetabestelakopartaidetza-kuotabatda-
goelafrogatzenezbada.Aitzitik,ondasunetaeskubidepriba-
tuenondareirabazietagalerakhaientitularradenezkontidea-
riedoizatezkobikotekokidearidagozkio.

Bestalde,ondasun edo eskubideen titularra nor den be-
har bezala frogatu gabedagoenean,ZergaAdministrazioak
eskubidea izango du zerga erregistro batean edo bestelako

erregistro publikoetan hala agertzen dena titulartzat har-
tzeko.Beraz,hariegotzikozaizkioondasunedoeskubideho-
rienondareirabazietagalerak.

Aldezaurretikegindakoeskualdaketabatetikezdatozenonda-
sunetaeskubideeneskurapenakondareedoeskubidehoriek
lortzeko eskubidea duen edo zuzenean irabazi dituen per-
tsonarenondareirabazitzatjokodira.

6.6  Noiz aitor tzen dira ondare irabazi eta 
galerak?

Orohar,zergarenoinarrianjasobehardirenerrentakzehazte-
ko,halasarreraknolagastuaksortudirenzergaldikoakizango
dira,ordainduedokobratudirenuneabestebatizanarren.

Bereziki,ondare irabazi eta galerak ondare aldaketa hori
izandenzergaldiariegotzikozaizkio.

Epeka edo prezio geroratuarekin egindako eragiketak
direnean, zergadunak eragiketa horietan lortutako errentak
proportzionalkiegoztekoaukeratudezake,kobrantzakexijiga-
rriakdirenheinean.

Epekaedopreziogeroratuarekinegindakoeragiketakdirela
ulertukodaeragiketetanprezioaosorikedozatikaordainketa
desberdinenbidezjasotzendenean,baldinetaondasunaeman
edoeskurajartzendenetikazkenepearenmugaeguneradoan
tarteaurtebetetikgorakoabada.

Epekaedopreziogeroratuarekinegindakoeragiketabatkan-
bio letra bidez ordaintzen bada, osorik edo zati batean, eta
letra horiek epemuga iritsi aurretik irmo eskualdatu badira,
letreneskualdaketarenzergaldianegotzikodaerrenta.

Halere, eskualdatzailearentzat inoiz ere ez zaie tratamendu
horiemangobiziartekoedoaldibaterakoerrentenkontratue-
tatik datozen eragiketei. Ondasun eta eskubideak biziarteko
edo aldi baterako errenta baten trukean eskualdatzen dire-
nean,errentaeratzendenzergaldianaitortukoduondareira-
baziedogaleraerrentahartzaileak.

Zer egin behar da egoi tza a tzerrira alda tzen bada?

Zergapekoaatzerriraegoitzaaldatuetazergadunizateariuz-
tenbadio,aitortzekodauzkanerrentaguztiakjasobehardira
egoitzaaldatuaurrekotokianzergahonengatikaitortubeha-
rreko azkeneko zergaldiari dagokion zerga oinarrian, erre-
gelamendu bidez finkatzen diren baldintzetan. Hala badago-
kio,aitorpenlikidazioosagarribateginbeharkoda,zigorrik,
berandutzainteresiketainolakoerrekargurikgabe.

Eta zergaduna hil tzen bada?

Zergadunahiltzenbada,aitortubeharrekoazkenzergaldiari
dagokion zerga oinarrian jaso behar dira aitortzeko dauden
errentaguztiak.

6.7 Berrinber tsio kasuak

6.7.1  Zer gerta tzen da inber tsio kolektiboko 
erakundeen akzio edo partaide tzak 
berreskuratu edo eskualda tzeagatik 
lortutako zenbatekoa berrinberti tzen bada? 

Baldin eta inbertsio kolektiboko erakundeetako partaidetza
edo akzioak berreskuratu edo eskualdatzeagatik lortutako
zenbatekoainbertsiokolektibokobesteerakundebatzuetako
akzioedopartaidetzakeskuratuedoharpidetzekoerabiltzen
badiraarauzezarrikodenprozedurarijarraiki,itzulketanedo
eskualdaketansortutakoondareirabaziakedogalerakezdira
konputatuko,etaharpidetutakoakzioedopartaidetzekeskual-
datuedo itzulidirenakzioedopartaidetzeneskurapenbalio
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etadataberaizangodituzte.Horiguztiahonakokasuotanger-
tatukoda:

• Inbertsiofondogisakalifikatutadaudeninbertsioko-
lektiboko erakundeen partaidetzak berreskuratzen
direnean.

• Sozietate izaera duten inbertsio kolektiboko erakun-
deen akzioak eskualdatzen direnean, baldin eta on-
dokobibaldintzakbetetzenbadira:

– Akzioak eskualdatzen diren inbertsio kolektiboko
erakundean500bazkidebainogehiagoizatea.

– Zergadunakezedukitzeaeskualdaketaeginaurre-
ko hamabi hilabeteetako momenturen batean, %5etik
gorako partaidetzarik inbertsio kolektiboko erakun-
dearenkapitalean.

Geroratzeerregimenhauezdaaplikatuko inbertsiokolekti-
boko erakundeen akzio edo partaidetzak berreskuratu edo
eskualdatzetik datorren zenbatekoa zergadunaren esku jar-
tzen bada edozein bitarteko dela medio. Era berean, erregi-
menhoriezdaaplikatukoeskualdaketarenedoeskurapenaren
xedeaapartatuhonetanaipatzendiren inbertsiokolektiboko
erakundeen ondarearen partaidetzak edo sozietate horien
akzioakdireneanetahauekinbertsiofondokotizatuenizaera
duteneanazaroaren4ko35/2003LegearenErregelamenduak,
azaroaren 4ko 1309/2005 Errege Dekretuaren bidez onar-
tuak,49.artikuluanezarritakoarekinbatetorriz.

Erregimen hau aplikaziozkoa izango zaie inbertsio kolekti-
boko erakundeen bazkide edo partaideei, erakunde horiek
baldintzahauekbetetzendituztenean:EuropakoKontseiluak
1985eko abenduaren 20an emandako 85/611/EEE Artezta-
rauanerregulatutaegotea,paradisufiskaltzat74hartutakohe-
rri edo lurraldeetaneratutako inbertsiokolektibokoerakun-
deakezizatea,EuropakoBatasunekoestatubateaneratueta
helbideratutaegotea,etaBaloreMerkatukoBatzordeNazio-
nalaren erregistro berezian izena emanda agertzea egoitza
Espainiandutenentitateekmerkaturatzearenondorioetarako.
Honahemenkasuhonetanbetebeharrekobaldintzak:

– Inbertsio kolektiboko erakundeetako akzio eta
partaidetzakBaloreMerkatukoBatzordeNazionalean
izenaemandadaudenentitatemerkaturatzaileenbitar-
tezeskuratu,harpidetu,eskualdatuetaitzulikodira.

– Inbertsio kolektiboko erakundea ataletan edo azpi-
fondoetan egituratuta badago, bazkide kopurua eta
gehieneko partaidetza portzentajea (inbertsio kole-
ktiboko erakundearen kapitalaren %5etik gora) uler-
tukodamerkaturatutakoataledoazpifondobakoitzari
buruzkoadela.

Bazkidekopuruaprozedurahonijarraitutazehaztukoda:

– Abenduaren 4ko 35/2003 Legeak arautzen dituen
inbertsio kolektiboko erakundeetarako, erakundeak
Inbertsio Kolektiboko Erakundeei buruzko 35/2003
Legeak jasotakoaren arabera Balore Merkatuaren
BatzordeNazionalarieskualdaketaedo itzulketaegin
aurretik bidali dion hiruhilabeteko azken txostenean
jasotaagertzendenakziodunkopurua.

– Zergaren Foru Arauak 45.bis artikuluaren 2 aparta-
tuan jasotakoinbertsiokolektibokoerakundeetarako,
Espainianestablezimenduaduenetainbertsiokolekti-
boko erakundeak edo horren entitate kudeatzaileak
horretarako izendatu duen entitate merkaturatzaile
bakarbatekBaloreMerkatuarenBatzordeNazionalari
eskualdaketa edo itzulketa dataren aurretik merka-

74 Ikus 7. kapituluaren barruan (Errenta egozpena) 7.3 apartatua, paradisu
fiskaltzathartutakoinbertsiokolektibokoerakundeetakobazkideedopartai-
deenzergaerregimenaridagokionez.

turatutako atal edo azpifondo bakoitzari buruz bidali
dionurtekoazkenkomunikazioanjasotaagertzenden
akziodunkopurua.Aurretikjasotakoarenetaondoren-
goapartatuanxedatutakoarenondorioetarako,komu-
nikaziohorretanondokohauekjasobeharkodira:atal
edo azpifondo bakoitzaren akziodunen kopuru osoa,
erakunde, atal edo azpifondoaren ondare osoa, eta
aurrekodatuendata;eraberean,gehienezurtebeteko
baliagarritasunepeaizangoduaipatudatatikaurrera.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak informazio
hori jendaurrean jarrikodu,eta letrahonetanaipatu-
tako informazioarenbeharkizun teknikoaketakomu-
nikazioprozedurakzehaztukoditu.

Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalean izan daitekeen
partaidetzarengehienekoportzentajeahonelazehaztukoda:

Sozietate izaera duen inbertsio kolektiboko erakunderen
batekeskuhartzendueneragiketeidagokienezapartatuho-
netanjasotakogerorapenerregimenerabildunahiduenzer-
gadunakagiribidezzerajakinarazibeharkodieeskualdaketa
edoitzulketakoetaerosketaedoharpidetzakoeragiketakegi-
tendituztenentitateei:inoizereezduelapartehartueragiketa-
renaurrekohamabihilabeteenbarruaninbertsiokolektiboko
erakundearenkapitalaren%5eanbainogehiagotan.Aipatuen-
titateek zerga betebeharren iraungitze epearen barruan zer-
gadunek jakinarazitako dokumentazioa gorde beharko dute
ZergaAdministrazioarenesku.

Ondoriohorietarako,bazkidekopuruariburuzetaeureniden-
titatenahizpartaidetzaportzentajeariburuzdagoeninforma-
zioaezdadatugarrantzitsuaizango.

6.7.2.  Zer gerta tzen da ohiko e txebizi tzaren 
zenbatekoa berrinberti tzen bada?

Zergadunaren ohiko etxebizitza salduz lortzen diren onda-
re irabaziak salbuetsita egongo dira, baldin eta salmentaren
zenbatekoosoaohikobesteetxebizitzabaterostekoerabiltzen
bada,hauda,berrinbertitzenbada.

ERNE: ondorio horietarako, baharrezkoa da zergadunak bi
etxebizitzenJABEOSOAizatea,etakontsideraziohoriezda
hutsalduta geratuko jabetza hori beste titularkide batzuekin
partekatzeagatik.

Berrinbertsioaridagokionez,berdindaetxebizitzabaterosten
den edo halakotzat hartuko dena birgaitzen den, baldin eta
zirkunstantziahauetakobatbetetzenbada:

• Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 317/2002
Dekretuak, ondare hiritartua eta eraikia birgaitzeko
jarduketababestueiburuzkoak,jarritakobaldintzetan
birgaitzea.

• Birgaiketa hori jarduketa babesgarritzat kalifikatzea
abenduaren 12ko 2066/2008 Errege Dekretuan edo
horrenordezkodirenestatukoarauetan.

Zer ulertu behar da ohiko e txebizi tza gisa?

Gogoradezagunzerulertubehardenohikoetxebizitzagisa,3.
kapituluanazaldutakoarenarabera.

•  Ohiko e txebizi tza tzat hartzen da zergadunak, hiru
urtekoepejarraituan,egoitzagisadaukana.Halaere,
etxebizitza ohikoa dela jotzen da, epe hori igaro ez
arren,zergadunahildenean,edoezinbestezetxebizi-
tzazaldatzeabehartzendutenzirkunstantziakgertatu
direnean (etxebizitza ez egokitzea zergadunaren edo
harekinbizidenondorengoedoaurrekoahaidearen,
ezkontidearen edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen
arabera eratutako izatezko bikoteko lagunaren des-
gaitasun mailara edo zergaren kuota osoan kenkaria
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egiteko eskubidea ematen duen pertsonarenera, se-
nar-emazteak banantzea, izatezko bikotea desegitea,
lantokia aldatzea, lehen enplegua edo beste enplegu
batlortzea,zirkunstantziaekonomikoengatiketxebizi-
tza epe barruan ezin ordaintzea, eta antzeko beste
egoerabatzukgertatzea).

Ohikoetxebizitzaren salmentan lortutakoondare ira-
baziaren salbuespena aplikatzeko bakarrik, ulertuko
da zergaduna ohiko etxebizitza eskualdatzen ari dela
eraikin hori une horretan bere ohiko etxebizitza de-
nean edo, bestela, eskualdatu aurreko bi urteetako
edozeinegunetaraartehalakotzathartudenean.

HALAERE:zergadunakbiurtekoepeaigarobainole-
henutzibadioetxebizitzanbizitzeari,etahorrenarra-
zoiabadabikotearenbanaketanizandenerabakijudi-
ziala,kasuhorretanereberrinbertsioaaplikatukoda.

•  Ohiko e txebizi tza kon tzeptutik kanpo geratuko
dira lorategiak,parkeak, igerilekuaketakirol instala-
zioak, garajeak eta, oro har, etxebizitzatik bertatik at
daudenbesteeranskinedoelementuguztiak.Halere,
elementuhorieketxebizitzarekinbaterafinkaerregis-
tral bakarra osatzen dutenean ohiko etxebizitzatzat
hartukodira.

Zein epetan berrinbertitu behar da?

Aurrekoohikoetxebizitzarensalmentarenzenbatekoosoabi 
urtetan baino gu txiagotan inbertitubeharkoda,aldibaka-
rreannahizelkarrensegidan.

Berrinbertsioaepearenbarruanegindelaulertukodaohiko
etxebizitzarensalmentaepekaedopreziogeroratuaneginde-
nean,baldinetaepeenzenbatekoaberriaerostekoerabiltzen
badahaiekjasotzendirenurteberarenbarruan.

Zergadunak eskualdatutako etxebizitzaren salmenta prezioa
salmentaren urte berean berrinbertitzen ez duenean, aipatu
baldintza eta epeetan berrinbertitzeko asmoa jasota utzi be-
harkoduondareirabazialortzenduenekitaldikozergaaitor-
penean.

Eraberean,berrinbertsioagatiksalbuespenaegitekoeskubi-
deaizangodubaldinetazergadunaklehenikohikoetxebizitza
berriaerosietaondorenaurrekoasaltzenbadu,baldinetabi
baldintzahauekbetetzenbadira:

• Etxebizitzaberriaerosietaaurrekoasaldubitarteanbi
urtebainogehiagoezpasatzea.

• Salmentaren zenbatekoa etxebizitza berria ordain-
tzekoerabiltzea.

Ohikoetxebizitza2006kourtarrilaren1etik2010ekoabendua-
ren 31ra bitartean erosi bada eta aurreko ohiko etxebizitza
erosketa horren ondoren saltzen bada berrinbertsioagatik
araututa dagoen salbuespena aplikatuta,hiru urtekoa izan-
go da aurreko ohiko etxebizitzaren salmentarekin lortutako
kopuruak berrinbertitzeko epea. Kasu horretan, etxebizitza
batohikoetxebizitzatzathartukodaaurrekoohikoetxebizitza
eskualdatzendenmomentuaedo,bestela,eskualdaketaegin
aurrekohiru urteetakoedozeinegunaintzathartuta.

Zer gerta tzen da zergadunak ez badu salmentaren 
zenbateko osoa berrinberti tzen?

Zergadunak aipatu baldintzetan berrinbertitzen badu, baina
salmentarenzatibatbesterikez,berrinbertituezduenzatiari
dagokionirabaziagatiktributatukodu.

Zer gerta tzen da zergadunak ez baditu berrinber tsioaren 
baldin tzak bete tzen?

Berrinbertsioarenbaldintzetakobatezbadubetetzen,ondare
irabaziatributatubeharkodu,salbuetsitaegoteariutzibaitio.
Horrela gertatzen denean, zergadunak salbuetsi gabeko on-

dare irabaziaren zatia aitortuko du, hura lortu duen urtean.
Horretarako, aitorpen-likidazio osagarria egin beharko du,
berandutza interesak bertan sartu, eta zergadunak baldin-
tzetakobatbeteezzuenurteanaurkeztu.

Zer gerta tzen da e txebizi tza sal tzean e txebizi tza erosteko 
erabilitako kreditua amortiza tzen bada?

Horrela gertatzean, salmenta balioaren eta eskualdaketaren
eguneanamortizatugabezegoenmaileguarenzenbatekona-
gusiarenarteko(kapitala)diferentziaizangodaeskualdaketa
balioa(berrinbertsioarenondorioetarako).

Ba al dago berrinberti tzeko mugarik?

Ez dago berrinbertitzeko mugarik. Adibidez: zergadunak
ohikoetxebizitza360.607,26eurotansaldubadueta245.000,00
eurokoirabazia lortu, irabaziakezdutributatubeharko,bal-
din eta ohiko etxebizitza berria 390.657,87 eurotan erosten
badu(adibidez).Horibai,ezduetxebizitzaberriagatikonura
fiskalikizango75.Izanere,245.000,00euroren%15akgainditu
egitendu,jada,zergadunguztientzatezarritadagoenkreditu
fiskalarenmuga(30.000,00euro).Hainzuzenere,horixeda
muga zergadun guztientzat etxebizitza 2012tik aurrera eros-
tenbadute.

A adibidea
1. Demagun 1996ko otsailaren 5ean ohiko etxebizitza

erosizenuela60.000,00eurotan(barnesartutaeroske-
tarilotutakogastuaketazergak).2015ekomartxoaren
15ean, 102.172,06 eurotan saldu zenuen (erosketari
lotutako gastuak eta zergak kenduta). 2015eko aben-
duaren 10ean, ohiko beste etxebizitza bat erosi duzu
114.192,30eurotan(barnesartutaerosketari lotutako
gastuaketazergak).

Erosketadata 1996-02-05

Salmentadata 2015-03-15

Salmentabalioa 102.172,06€

Erosketabalioeguneratua 60.000,00€x1,606 -96.360,00€

Ondareirabazia (102.172,06€-96.360,00€) 5.812,06€

Ondareirabaziaerabatsalbuetsitadago,salmentarenzenbate-
koosoaberrinbertituduzulako:102.172,06euro.

2. Ohiko etxebizitza berria 84.141,69 eurotan erosten
baduzu,salmentarenzenbatekoarenzatibatbesterik
ezduzuinbertituko.Beraz,irabaziarenzatibatbaka-
rriksalbuetsitaegongodaeta,orduan,gainerakoza-
tiagatik zerga ordaindu beharko duzu. Horretarako,
irabazisalbuetsiakalkulatubehardahirukoerregela
erabiliz, eta gainerako zatiagatik zerga ordaindu be-
harkoda.

Irabaziaren zati salbue tsia kalkula tzeko hiruko erregela:

102.172,06€-renondareirabazia 5.812,06€bada

84.141,69€-rena...... Xizangoda

X=4.786,40€(irabazisalbuetsia)

Beraz, irabaziaren zati honengatik zerga ordaindu beharko
duzu:5.812,06€–4.786,40€=1.025,66€

75 Ikus,12.kapituluan(Kuotalikidoaetakenkariak)etxebizitzainbertsioagatiko
kenkariariburuzko12.3.3apartatua.
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B adibidea
Bi kasu aztertuko ditugu:

1. Demagun: 1. adibidean, ohiko etxebizitza erosi ahal
izatekomailegubaterabiliduzu(%100eankengarria),
eta hura saltzean maileguaren kapitalaren 12.020,24
euroamortizatugabegeratudira.

Kasuhorretan,ondareirabaziarensalbuespenosorako
eskubideaizatekoberriroinbertitubeharduzunzenba-
tekoa90.151,82eurokoaizangoda.Hauda,salmentaren
balioa(102.172,06euro)kenmaileguanamortizatzeko
geratudenkapitala(12.020,24euro).Beraz,etxebizitza
berriaren erosketan inbertitutako 90.151,82 euroekin,
aurrekoaren ondare irabaziaren salbuespen osorako
eskubideaizangoduzu(5.812,06euro).

2. Demagun: ohiko etxebizitza berria 84.141,69 eurotan
erosiduzu.

Kasu horretan, 90.151,82 euroko kopurutik (sal-
mentaren benetako zenbatekoa, ordaindu gabeko
amortizazioakenduondoren), zatibatbesterikezda
berrinbertitu.Beraz,ohikoetxebizitzaberrianberrin-
bertitutakozatiaren irabaziabesterikezdagosalbue-
tsita (84.141,69 euro). Beraz, irabaziaren gainerako
zatiagatikzergaordaindubeharkoduzu.

Hirukoerregelaegingoduguberrizirabazisalbuetsia
kalkulatzeko,etaondorengainerakozatiakalkulatuko
dugu.

Hiruko erregela irabazi salbue tsia kalkula tzeko:

90.151,82€-renondareirabazia 5.812,06€bada

84.141,69€-rena... Xizangoda

X=5.424,59€(salbuetsitakoirabazia)

Beraz,zergaordaindubeharkodairabazihaudelaeta:5.812,06
€-5.424,59€=387,47€

6.8  Jarduera ekonomikoei lotutako ele-
mentuen ondare irabazi eta galerak

Jarduera ekonomikoei lotu gabeko elementuetatik eratorri-
takoondareirabazietagalereidagozkieaurrekoapartatuetan
aipatutakokalkuluarauak.Halere,berariazkokalkuluarauak
izaten dira jarduera ekonomikoei lotutako elementuetan76.
Labur-laburxehetasunhauekemangoditugu:

• Jarduera ekonomikoei lotutako elementuen ondare
irabazi eta galerak kalkulatzeko, Sozietateen gaineko
Zergarenarauakerabiltzendira.Eraberean, inoizez
dira kontuan hartzen Pertsona Fisikoen Errentaren
gainekoZerganondareirabazietagaleretarakoezarri-
takoeguneratzeetamurrizpentenporalak.

• Jardueraekonomikoeilotutakoondareirabazietagale-
rakezdaudebildutaondareirabazietagalerakintegra-
tueta konpentsatzekoezarritakomugetara. Izanere,
jarduera ekonomikoaren etekinaren beste osagai bat
(positiboanahiznegatiboa)dira.

• Jarduera ekonomikoei lotutako elementuen ondare
irabazietagalerekgehieneztributadezaketenaSozie-
tateengainekoZergarentasaorokorrada77.

Zuzeneko zenbatespena: modalitate arrunta eta erraztua

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aitortzeko 109
ereduaren6.eranskinadaerabilibehardeninprimakia.

Jardueraekonomikoenetekingarbianhaieiatxikitakoondare
elementuguztienondareirabaziedogaleraksartukodira.

Araubide iraunkorra

Kasu honetan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga
aitortzeko109ereduaren5.eranskinaerabilikoda.Jarduerei
atxikitakoelementuakbesterentzeanizandirenondareirabazi
edogalerakbatuedokendukodira,dagokioarenarabera.

76 Ikus5.kapitulua(Jardueraekonomikoenetekinak).

77 Ikus11.kapituluarenbarruan(Kuotaosoa)ageriden11.2apartatua,oinarri
likidagarriorokorrarenkargariburuzkoa.
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7
Errenten egozpena eta esleipena

7.1 Aldibaterakoenpresabatasunak(ABEB)etainteresekonomikokotaldeak(IET).

7.2 Nazioartekogardentasunfiskalekoerregimena

 7.2.1 Noriegotzikozaio lurraldeespainiarreanegoitzaezduengardentasun
fiskalekoentitatebateklortutakoerrentapositiboa?

 7.2.2 Zeintzukdiraegotzibeharrekoerrentak?

 7.2.3 Nolakobetebeharformalakizangodiranazioartekogardentasunfiskale-
koerregimeneansartuzgero?

7.3 Nolatributatukoduteparadisu fiskaletaneratutakoinbertsiofondoenbazkideedo
partaideek?

7.4 Errentenesleipena
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7.1  Aldi baterako enpresa batasunak 
(ABEB) eta interes ekonomikoko 
taldeak (IET)

Aldibaterakoenpresabatasunaknortasunjuridikopropiorik
gabekoentitateakdira.Zehaztutakoedozehaztugabekoden-
boraldi jakin batean enpresak elkarlanean aritzeko sortzen
dira, eta obra, zerbitzu edo hornikuntza jakin bat (elementu
osagarriak barne) Espainian zein Espainiatik kanpo garatu
edogauzatzeadutehelburu.

EnpresenartekoelkarlanerakoelkarteakdiraABEBak,beren
kideenjardueraekonomikoaerraztuedogaratzekosortuak.

Aldi baterako enpresa batasunak arautzen dituen legeak Es-
painian helbideratuta dauden interes ekonomikoko talde
europarrakerebiltzendituberebaitan.Azkenhauek lehen-
dabizikoenbaliokideakdira,bainaEuroparBatasunarenespa-
rruan.

Bai batzuek eta bai besteek zerga erregimen berezia dute,
neurri handi batean, aldi baterako enpresa batasunei aplika-
tzenzaienarenparekoa.

Aldibaterakoenpresabatasuneketainteresekonomikokotal-
deek lortutako errentak Sozietateen gaineko Zergaren arau-
diaren arabera kalkulatzen dira. Bazkideei egozten zaizkie,
haietako bakoitzak, pertsona fisikoak izanez gero, Errenta
Zerganaitortuditzan.

7.2  Nazioarteko gardentasun fiskaleko 
erregimena 

7.2.1  Nori ego tziko zaio lurralde espainiarrean 
egoi tza ez duen gardentasun fiskaleko 
entitate batek lortutako errenta positiboa?

Bazkideei egotzi behar zaie egoitza espainiar lurraldean ez
duenentitatebateklortutakoerrentapositiboa.Horretarako,
errentahorrekaurreragozehaztukodirenetakobatizanbehar
dueta,gainera,zirkunstantziahauekbetebehardira:

1. Egoitza lurralde espainiarrean ez duen entitatearen
kapitalean, fondopropioetan,emaitzetanedobotoes-
kubidean%50ekoedohortikgorakopartaidetzaizatea
bazkide horiek, sozietatearen  ekitaldia ixteko egu-
nean. Dena den, bazkideek bakarrik edo entitate lo-
tuekinbateraedukidezaketepartaidetzahori,Sozieta-
teengainekoZergarenaraudianjasotakoarenarabera,
edo, bestela, zuzeneko nahiz zeharkako ahaidetasun
harreman batengatik lotuta dauden beste zergadun
batzuekin batera,  ezkontidea edo izatezko bikote la-
gunabarruandela–maiatzaren7ko2/2003Legearen
araberaeratutakoizatezkobikoteabada-,bigarrenmai-
laraino,haubarne.Harremanhoriizandaitekeodolki-
detasunezkoa,ezkontzabidezkoaedomaiatzaren7ko
2/2003Legearenaraberaeratutakoizatezkobikoteak
ekarlezakeena.

Espainianbizidirenpertsonaedoegoitzabertanduten
entitate lotuentzat zehazten den zeharkako partaide-
tzarenzenbatekoakontuanizanikneurtukodaelkarri
lotutakoentitateez-egoliarrenpartaidetza.

Erantsi beharreko errenta positiboaren zenbatekoa
emaitzetanpartehartzearenedo,halakorikezbadago,
entitatearen kapital, berezko fondo, edo boto eskubi-
deanpartehartzearenproportzioanzehaztukoda.

2.  SozietateengainekoZergaren izaeraberberaedoan-
tzekoaduenkargagatikEspainianegoiliarraezdenen-
titateakordainduduenzenbatekoa,segidanzehaztuko

direnerrentamotetakorenbatiegotzitakoa,aipatuzer-
garenaraueijarraikiegokitukozitzaionaren%75baino
txikiagoaizatea.

7.2.2 Zein tzuk dira ego tzi beharreko errentak?

Ondokoiturrihauekdirelamediosozietateakizandakoerren-
tapositiboabakarrikegotzikozaiebazkideei:

1. Ondasun higiezin landatar edo hiritarren edo horiei
dagozkien eskubide errealen titularitatea, baldin
eta enpresa jarduera bati atxikita ez badaude edo,
MerkataritzaKodeko42.artikuluarijarraituz,entitate
titularrarensozietatetaldeberekoakdirenentitateez-
egoliarreierabilerarakolagataezbadaude

2. Sozietatearen akzio eta maileguak, bai eta edozein
motatakoentitateenfondoetakopartaidetzaetakapital
propioenhirugarrenentzakolagapenaere.

Letrahonetanezdahonakofinantzaaktibohauetatik
datorrenerrentapositiboriksartuko:

• Sozietateak dituen aktibo finantzarioak, jarduera
enpresarialak egitean sortutako lege eta erregela-
menduzkobetebeharrakkonplitzeko.

• Sozietatearen jarduera enpresarialen ondorioz
finkatutako kontratuzko harremanetatik sortutako
kreditueskubideaktxertatzendituztenaktibofinan-
tzarioak.

• Baloreenmerkatuofizialetanbitartekaritza jardue-
rakgauzatzearenondoriozedukitakoaktibofinan-
tzarioak.

• Kreditu entitateek eta aseguru etxeek jarduera
enpresarialen ondorioz dituzten aktibo finan-
tzarioak,ondorengo3.puntuanfinkatutakoariutzi
gabe.

Norberekapitalakhirugarrenbatzueilagatzetik(mai-
leguak)ondorioztatutakoerrentapositiboaondorengo
3. puntuan aipatutako kreditu eta finantza jarduerak
gauzatzetikdatorrelaulertukoda,lagatzaileaetalaga-
penhartzailea,MerkataritzaKodeko42.artikuluaren
arabera,sozietatetaldebatekokidedireneanetalaga-
penhartzailearendirusarreren%85,gutxienez,jardue-
raenpresarialakgauzatzetikdatorrenean.

3. Kreditu, finantza, aseguru eta zerbitzuak (esportazio
jarduerekin zuzenean lotutakoak izan ezik) emateko
jarduerak,zuzeneanedozeharka,egoitzalurraldees-
painiarrean duten eta Sozietateen gaineko Zergaren
araudianadierazitakozentzuanelkarrekin lotutadau-
denpertsonaedoentitateekin,aipatuegoiliarrengastu
kenkaridunakzehaztendituztenheinean.

Errentapositiboaezdakontuanhartukoegoitzalurral-
deespainiarreanezduenentitateakegindakokreditu,
finantza,aseguruetazerbitzuak(esportaziojarduere-
kin zuzenean lotutakoak izan ezik) emateko jardue-
retatik eratorritako diru sarreren %50 baino gehiago
Sozietateen gaineko Zergaren araudian adierazitako
zentzuanelkarrekin lotugabekopertsonaedoentita-
teekingauzatutakoeragiketetatikdatorrenean.

4. Ondare irabazi eta galerak eragiten dituzten aurreko
1.eta2.puntuetanaipatutakoondasunetaeskubideen
eskualdaketak.

Halere,bi salbuespendaudeaurreko1.,2.eta4.puntuetan
jasotakoerrenteidagokienez:

• Lehen salbuespena. Aurreko 1., 2. eta 4. puntuetan
aurreikusitako eta entitate ez-egoiliarrak lortutako
errentakezdirakontuanizangohonek,zuzeneanedo
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zeharka,%5bainogehiagokopartaidetzaduenentita-
teetatik etortzen badira, honako bi baldintza hauek
betetzendirenean:

– Entitate ez-egoliarrak partaidetzak zuzentzea eta
kudeatzea, gauza eta giza baliabideen antolaketaren
bitartez.

– Sozietateakerrentaklortzendituenentitateendiru
sarreren%85,gutxienez,jardueraenpresarialenondo-
riozkoakizatea.

Aurreko1.,2.eta4.puntuetanjasotakoerrentakhar-
tukodirajardueraenpresarialetatikeratorritzat,baldin
eta jatorria sarreren%85gutxienez jardueraenpresa-
rialenondoriozlortudituztenentitateetanbadago(le-
hen salbuespenean jarritakobibaldintzetako lehena)
etasozietateez-egoliarrakzuzeneanedozeharkaenti-
tatehaietanduenpartaidetza%5etikgorakoabada.

• Bigarren salbuespena. Era berean, aurreko aparta-
tuko1.,2.eta4.puntuetanaurreikusitakoerrentakez
diraegotziko,zenbatekoenbaturaerrentaosoaren%15
edoentitateez-egoliarrarendirusarreraosoen%4bai-
notxikiagoadenean.

Bigarren salbuespen horretan finkatutako mugek
egoitzaespainiarlurraldeanezdutenetaMerkataritza
Kodeko 42. artikuluaren zentzuan sozietate talde ba-
tekokidedirenentitateek lortutakoerrentaedodiru
sarrerakkontuanhartuahalizangodituzte.

Inolaereezdaegotzikoentitateez-egoliarrarenerren-
taosoabainohandiagoadenkopurua.

Zergadunarenzergaoinarrianezdaegotzikosozieta-
teakordaindutakoSozietateengainekoZergarenber-
dina edo antzekoa den zergarik, txertatu beharreko
errentarenzatian.

1.,2., 3. eta 4. puntuetako errenta positiboak zerga oinarri
orokorreanegotzikodira.

7.2.1 apartatuko 1. puntuaren barruan dauden zergadunei
dagokiena egotziko zaie, entitate ez-egoiliarrean zuzenean
partehartzenbaduteedotapartehartzeazeharkakoabada(
besteentitateez-egoiliarbatenedobatzuenbitartez).Azken
kasu horretan, errenta positiboaren zenbatekoa zeharkako
partaidetzaridagokionaizangoda.

Bazkidearen zerga oinarrian egotzi beharreko errenta po-
sitiboa Sozietateen gaineko Zergan zerga oinarria zehazte-
ko finkatutako printzipio eta irizpideen arabera kalkulatuko
da. Errenta osotzat hartuko da printzipio eta irizpide horiek
aplikatuzateratzendenzergaoinarriarenzenbatekoa.Ondo-
riohorietarako,lurraldeespainiarreanegoitzarikezduenen-
titatearenekitaldisozialaixteanindarreandagoenkanbiotasa
erabilikoda.

Dibidenduak eta mozkin-partaidetzak ez dira egotziko, ego-
tzitadagoenerrentapositiboaridagokionzatian.Tratamendu
berberaemangozaiekonturakodibidenduei.

Erreserbakbanatzekotan,akordiosozialean jasotako izenda-
penariegingozaiokasu,etaerreserbahorietarazuzendutako
azkenkopuruakhartukodiraaplikatutzat.

Errentapositiboberabehinbakarrikegotzidaiteke,nolaeta
zeinentitatetansortzendenkontuanhartugabe.

Entitate partizipatuak paradisu fiskal moduan kalifikatu-
takoherriedolurraldeetanduenean,honakoausteizangoda,
nonetaaurkakofrogaaurkeztenezden:

• Sozietate Zergaren berdina edo antzekoa den karga
tasadelaetasozietateakordaindudituenerrentamota
haietako baten bati egotzitako zenbatekoa txikiagoa

delaSozietateZergarenarauakaplikatuzgeroordain-
dukozuenaren%75baino.

• Entitatepartizipatuaklortutakoerrentagoragoaipatu-
takoerrentaiturrietatikdatorrela.

• Entitatepartizipatuaklortutakoerrentapartaidetzaren
eskurapenbalioaren%15dela.

Aurrekoletretanjasotakopresuntzioakezdiraaplikatukoenti-
tatepartizipatuakerrentasartzerabehartutakobesteentitate
batekinedobatzuekinberekontuakbateratuarte,Merkatari-
tzaKodeko42.artikuluanaurreikusitakoarenarabera.

Noiz aitortu behar du bazkideak errenta nazioarteko 
gardentasun fiskaleko erregimenean?

Entitateez-egoliarretikdatorrenerrentapositiboarenegozpe-
na sozietate horrek ekitaldia amaitu duen egunari dagokion
zergaldian egotziko da errenta positiboa. Horretarako, ezin
izangodaulertuhamabihilabetebaino luzeagoadenik,non
etabazkideakezduenaukeratzenerrenta sozietateareneki-
taldikokontuenonarpenegunaridagokionzergaldiansartzea,
baldinetaezbadiraseihilabetebainogehiagoiraganekitaldi
horiamaituzenetik.

Bazkideakaukerahoriagertukoduondorioaizanbeharduen
PertsonaFisikoenErrentarengainekoZergaren lehenaitor-
penean,etahiruurtezeutsibeharkodio.

Egoiliarren Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
garen kuotaren kenkaria

Dibidendu edo partaidetzen banaketa dela eta sozietateak
atzerrian benetan ordaindutako zerga edo karga, zergape-
tze bikoitza saihesteko hitzarmen batengatik izan edo herri
edo lurralde jakin baten barruko legeengatik izan, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kuota osotik kendu
ahalizangodabazkideariegotziedozergaoinarriansartuden
errentapositiboaridagokionzatian.

Zergak errenta sartu zenaz bestelako zergaldiei badagozkie
ere,kenkarihoriegingoda.

Kenkaria ezdahandiagoa izangozergaoinarrianegotzitako
errentapositiboagatikEspainianordaindubeharkozenkuota
osoabaino.

Inoizereezdirakenkaridunakizangoparadisufiskaltzatkali-
fikatutakoherriedolurraldeetanordaindutakozergak.

Nola kalkula tzen da errenta bazkideak bere partaide tza 
sal tzen duenean?

Partaidetza zuzenean edo zeharka eskualdatuz lortutako
errenta kalkulatzeko, ondare sozietateetako partaidetzen es-
kualdaketarenarauorokorrak78erabilikodira,zergaoinarrian
egotzitakoerrentapositiboaridagokionez.Arauhorietanaipa-
tutakosozietatemozkinakzergaoinarrianegotzitakoerrenta
positiboaridagozkionakizangodira.

7.2.3  Nolako betebehar formalak izango dira 
nazioarteko gardentasun fiskaleko 
erregimenean sartuz gero?

Erregimenberezihorretarakobildutakobazkideek,Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenarekin bate-
ra,ondokodatuakaurkeztukodituzte lurraldeespainiarrean
egoiliarezdensozietateariburuz:

• Izenaedosozietatearenizena,etasozietatearenhelbi-
dea.

• Sozietatearenadministratzaileenzerrenda.

78 Ikus6.kapituluarenbarruan,ondareirabazietagalerakizenekoan,ageriden
6.3.3apartatua,ondareerregimeneandaudensozietateenbaloreedokapital
partaidetzeiburuzkoa.
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• Sozietatearenbalantzea,etagaleraetairabazienkontua.

• Bazkideenegotzibeharrekoerrentapositiboa.

• Sozietateakbazkideeiegotzibeharrekoerrentapositi-
boaridagokionezordaindudituenzergenfrogagiriak.

Erregimen honetarako jasotakoaz gain, Espainiako barruko
lege antolamenduan sartutako nazioarteko itun eta hi-
tzarmenakhartukodirakontuan.

7.2apartatuhonetanjasotakoaezdaaplikatukolurraldeespai-
niarreanegoiliarezdenentitateakEuroparBatasunekobeste
estatubateanegoitzaduenean,betierezergadunakfrogatzen
badubertaneratzekoetajardutekoarrazoiekonomikobalio-
dunakizandirelaetajardueraenpresariakegitendituela.

7.3  Nola tributatuko dute paradisu fiskal tzat 
hartutako herrietan eratutako inber tsio 
fondoen bazkide edo partaideek? 

Paradisu fiskal tzathartutakoherriedolurraldeetaneratutako
inber tsio kolektiboko erakundeetan(inbertsiofondoetan)parte
hartzendutenzergadunekzenbatekohauegotzikodutezer-
gaoinarriorokorrean:zergaldiarenitxieraeguneanpartaide-
tzakduenlikidaziobalioarenetaeskurapenbalioarenarteko
diferentziapositiboa.Aurkakoafrogatzenezbada,diferentzia
hori akzio edo partaidetzaren eskurapen balioaren %15ekoa
delaulertukoda.

Oinarrian egotzitako kopurua eskurapen balio handiagotzat
hartukoda.

Inbertsiokolektibokoerakundehoriekbanatutakomozkinakez
diraegotziko.Partaidetzareneskurapenbalioagutxitukodute.

Akzioakedopartaidetzakeskualdatuedoordaintzetikeratorri-
takoerrentakalkulatzeko,inbertsiokolektibokoerakundeetako
partaidetzen eskualdaketarako ezarritako erregela orokorrak
erabilikodira.Horretarako,eskurapenbaliotzathartukodaau-
rrekoapartatuetanaurreikusitakoaaplikatzetikateratzendena.

7.4 Errenten esleipena

Azalpena

Honakohauekhartukodiraerrentakesleitzekoerregimenera
bildutakoentitatetzat:

• Sozietatezibilak,nortasunjuridikoaizanedoez.

• Banatugabekoherentziak.

• Ondasunkomunitateak.

• Nahizetanortasun juridikorikez izan,zergapetudai-
tekeenunitateekonomikoedoondarebereiziaeratzen
dutengainerakoentitateak.

• Atzerrianeratutakoentitateak,baldinetahaienizaera
juridikoa Espainiako legeen arabera eratutako erren-
tenesleipenerregimenekoentitateenberdinaedoan-
tzekoabada.

Eraldaketarakonekazaritzasozietateeiezzaieerrentakeslei-
tzeko erregimena aplikatuko, Sozietateen gaineko Zergaren
araberatributatukobaitute.

Nork ordaindu behar du zerga?

Bazkide, oinordeko, komunero edo partaideei egotziko zaiz-
kieerrentenesleipenerregimeneandaudenentitateenerren-
tak,kasubakoitzeanaplikagarridirenarauedoitunenarabera.
BaldinetaZergaAdministrazioakezbaduarauedoitunhorien
frogasinesgarririk,errentakzatiberdinetanegotzikozaizkie.

LABURPENA:bazkideek,oinordekoek,komuneroekedo
partaideekordaindubeharkodutezerga.

Nola ordainduko da zerga?

ErrentakegoztendituztenentitateekezduteSozietateengai-
neko Zerga ordaindu behar, Pertsona Fisikoen Errentaren
gainekoZergabaizik.

Esleipenerregimeneandaudenentitateekbazkide,oinordeko,
komuneroedopartaideeiesleitutakoerrentekhaietakobakoi-
tzarentzaterrentakeratortzendirenjardueraedoerrenta-itu-
rriarenizaeraizangodute.

Bereziki,errentakegoztendituenentitatebatekjardueraeko-
nomikobatgaratzenduenean,jarduerahorrenetekinekizaera
horiberaizangoduteentitatehorretakopartaideentzat,baldin
etahoriekberenkontura,pertsonalkietazuzeneankudeatzen
badituztejarduerariatxikitakoprodukziobideetagizabaliabi-
deak.

Halaere,egotzitakoetekinakkapitaletikeratorriakdirelauler-
tukodabaldinetabazkide,oinordeko,komuneroedopartai-
deek jardueran esku hartzen ez badute eta entitatean duten
partaidetza bakarra kapitala jartzera mugatzen bada. Kasu
horretan,egotzdaitekeenetekinagehienezerejarritakokapi-
talaren%15ekoadelaulertukoda,kontrakoafrogatzenezbada
behintzat.

Nola kalkula tzen dira esleitu beharreko errenta 
eta konturako ordainketak?

Bazkide,oinordeko,komuneroedobazkidebakoitzariesleitu
beharreko errentak kalkulatzeko honako erregelak aplika-
tukodira:

1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
arauenaraberakalkulatukodiraerrentak,etaondoko
kasuanezdiraaplikagarriak izangoaurreikusitadau-
denintegrazioportzentajeak:jardueraekonomikoaren,
etxebizitzatikezdatorrenkapitalhigiezinaren,edoka-
pital higigarriaren79 etekin garbia bi edo bost urtetik
gorakoepeansortudeneanetaaldizkaedonoizeanbe-
hinlortuezdenean,edodenboranzeharerairregular
nabarmenean lortutakotzat erregelamenduz kalifika-
tzendenean.Honakoberezitasunakhartukodirakon-
tuan:

a) Esleitu daitekeen errenta Sozietateen gaineko Zerga-
ren aradian jasotakoaren arabera zehaztuko da kasu
honetan:errentenesleipenaraubideandagoenentita-
tekokideguztiakzergahorretakosubjektupasiboedo
Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga-
renestablezimenduiraunkorrekozergadundirenean,
baina bakarrik lehenengo kasuan ez badira ondare
sozietatetzatjotakoak.

b) Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan
establezimendu iraunkorreko zergadunei esleitu da-
kiekeenerrentazehazteko,Ez-egoiliarrenErrentaren
gainekoZergariburuzkoapirilaren26ko2/1999Foru
ArauarenIV.kapituluanjasotakoarijarraitukozaio.

c) Errentenesleipenaraubideandagoenentitatekokideei
esleitu dakiekeen errenta kalkulatzeko (Sozietateen
gaineko Zergaren subjektu pasiboak izan edo Ez-
egoiliarrenErrentarengainekoZerganzergadun izan,
establezimendu iraunkorrekoak zein establezimendu
iraunkorrikgabeak,bainapertsonafisikoezdirenak),

79 KapitalhigigarriarenetekinakPertsonaFisikoenErrentarengainekoZergari
buruzkoForuArauaren38.artikuluandaudearaututa.
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ez da aplikatuko Foru Arauaren lehen xedapen ira-
gankorrean ezarritakoa, errenta hori jarduera ekono-
mikoengarapenariezdagozkionelementuakeskualda-
tzetik eratorri diren ondare irabazietatik sortutakoa
bada.1994koabenduaren31bainoleheneskuratutako
ondare elementuetatik eratorritako ondare irabazien
zenbatekoanolakalkulatuezartzenduxedapenhorrek.

2. Aurrekolehenerregelanadierazitakoarenaraberaze-
haztukodaZergahonenedoSozietateengainekoZer-
garenzergadundirenbazkide,oinordeko,erkideeiedo
partaideei (atzerrian eratu den eta errenten esleipen
araubideandagoenentitatebatekokidedirenean)es-
leitudakiekeenerrentarenzatia.

3. Errentakesleitzendituenentitateakatzerrian lortzen
baditu errentak, eta atzerriko herrialde horrek ez
baduEspainiarekinsinatuzergapetzebikoitzasaihes-
teko eta informazioa elkarri trukatzeko hitzarmenik,
errentanegatiboakezdirakonputatukoherrialdebe-
reanlortuetaiturriberetikdatozenerrentapositiboak
bainohandiagoakdirenean.

Soberakina ondorengo lau urteen barruan konputatuko da,
hirugarrenerregelanadierazitakoarenarabera.

Errentak esleitzeko erregimenean dauden entitateei ordain-
dutako errentak atxikipenari edo konturako sarrerari lotuta
izango dira, Errenta Zergaren arauei jarraituta. Berdion dio
beren kide bat edo guztiak diren zerga honen zergadunak,
SozietateengainekoZergansubjektupasiboakedoEz-egoilia-
rrenErrentarengainekoZergarenzergadunak.Atxikipenedo
konturakosarrerahoribazkide,oinordeko,erkideedopartai-
dearenezarpenpertsonaletikkendukoda,errentakesleitzen
zaizkionproportzioberean.

Kasu bakoitzean aplika daitezkeen arau edo itunen arabera
esleitukozaizkieerrentakbazkide,oinordeko,erkideedopar-
taideei,etaZergaAdministrazioakezbaduzalantzarikgabeko
horienberririk,zatiberdinetanesleitukozaie.

Errentakesleitzendituenentitatekokideek,zergahauordain-
dubeharraedukizgero,eskubideaduteaurreikusitadauden
integrazioportzentajeakaplikatzekobadinetajardueraekono-
mikoaren,etxebizitzatikezdatorrenkapitalhigiezinaren,edo
kapitalhigigarriaren80etekingarbiabiedobosturtetikgorako
epeansortutabadagoetaaldizkaedonoizeanbehinlortuez
bada,edodenborazeharerairregularnabarmeneanlortutako-
tzaterregelamenduzkalifikatzendenean.

80 KapitalhigigarriarenetekinakPertsonaFisikoenErrentarengainekoZergari
buruzkoForuArauaren38.artikuluandaudearaututa.

SozietateengainekoZergarensubjektupasiboaketaestablezi-
mendu iraunkorra duten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergaren zergadunak errentak esleitzeko erregimenean da-
goenentitatebatekokidedireneanetaentitatehorrekinber-
tsiokolektibokoakzioedopartaidetzakeskuratzendituenean,
eurenzergaoinarrianintegratukoduteakzioedopartaidetza
horiengatik kontabilizatutako edo kontabilizatu beharreko
errentenzenbatekoa.Halaber,eurenzergaoinarrianintegra-
tukodutekapitalpropioetatikhirugarrenbatzueilagatakoka-
pitalhigigarriarenetekinenzenbatekoa,etekinhoriekerren-
tak esleitzeko erregimenean dagoen entitatearen alde sortu
direnean.

Errentak eslei tzeko erregimenean dauden 
entitateek informa tzeko duten obligazioa

Errentak esleitzen dituzten entitateek aitorpen informatiboa
aurkeztubeharkodute,OgasunetaFinantzaDepartamentuko
forudiputatuakonartzenduenereduarenbidez.Bazkide,oi-
nordeko, komunero edo partaideei esleitu beharreko erren-
takadierazikodiraaitorpenhorretan, lurraldeespainiarrean
egoiliarrakizanedoez.

Informatzeko obligazioa honako hauek bete beharko dute:
errentak esleitzen dituen entitatearen ordezkariak, mar-
txoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak -Gipuzkoako Zergen Foru
Arau Orokorrak- 45.3 artikuluan jasotakoaren arabera hala
izendatuaizandenean,edo,entitateakatzerrianeratubadira,
entitatekokideek,PertsonaFisikoenErrentarengainekoZer-
garenzergadunakedoSozietateengainekoZergarensubjektu
pasiboakdirenean.

Jarduera ekonomikorik egiten ez badute eta beren urteko
errentak3.000eurotikgorakoakezbadira,errentakesleitzen
dituzten entitateek ez dute aitorpen informatiborik aurkeztu
beharko.

Errentenesleipenerregimenekoentitateekbazkideei,oinor-
dekoei, komuneroei edo partaideei jakinarazi beharko diz-
kieteentitatearenerrentaosoaetahaietakobakoitzariesleitu
beharrekoerrenta.
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8
Denboraren araberako egozpena

8.1 Arauorokorra

8.2 Araubereziak
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Denboraren araberako egozpena

8.1 Arau orokorra
Neurrihandibatean,sarreraetagastuenbitartezerabakitzen
dazergadunakPertsonaFisikoenErrentarengainekoZergan
ordaindubeharduenamaierakokuota.

ERNE:sarrerak eta gastuak aitor tzen dira ba tzuk sor-
tzen eta besteak gerta tzen diren zergaldietan.Hauda,ez
da kontuan hartzen zein momentutan ordaindu edo kobratu
den.

Zehazki,honakoirizpidehauekerabilikodira:

•  Lanaren eta kapitalaren etekinakjasotzaileakexiji
ditzakeenzergaldiariegotzikozaizkio.

•  Jarduera ekonomikoen etekinakSozietateengaine-
koZergarenaraudiakezarritakoarenaraberaegotziko
dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzkoForuArauakjasotakoberezitasunakeragotzi
gabe.

•  Ondare irabazi eta galerakondarealdaketagertatu
denzergaldiariegotzikozaizkio.

•  Egoi tza a tzerrira aldatu eta zergaduna hilez gero,
aurreragojasokodenirizpideaerabilikoda.

8.2 Arau bereziak
Arauorokorrarekinbatera,badirabederatziarauberezi:

1. Errenta osorik edo zati batean ordaindu ez bada,
errentajasotzekoeskubideazeinekduenedozeinko-
purutan jaso behar den judizialki erabaki zain zego-
elako, epaia irmo bilakatzen den zergaldiari egotziko
zaizkioordainduezdirenkopuruhoriek.

2. Zergapekoari leporatu ezin zaizkion arrazoi jus-
tifikatuak tartekobadira, lanetekinakexijigarri izan
zirenzergaldiaezdenbestebateanjasotzendirenean,
hariegotzikozaizkio(exijigarria izanzirenekoa).Ho-
rrelagertatzean,aitorpen-likidazioosagarribategingo
dazigorrik,berandutza interesiketa inolakoerrekar-
gurik ezarri gabe. Etekinak jasotzen diren egunetik
zergahauaitortzekohurrengoepeaamaituartedoan
tarteanaurkeztubeharkodaaitorpena.

Aurreko 1. apartatuan aurreikusitako egoera gertatzen
denean,etekinakepailearenerabakia irmobilakatzen
denzergaldianizangodiraexijigarriak.

3. Laneko araudian aurreikusitakoaren arabera, langa-
beziaren prestazioa ordainketa bakarreko mo-
dalitatean jaso tzen bada, aukera horretaz baliatu
izangabeprestazioajasotzekoeskubideaizangozuen
zergaldi bakoitzaren artean banatu eta egotzi ahal
izango da. Egozpena zergaldi bakoitzean egitekotan,
ordainketa bakarreko modalitaterik izan ez bazen,
prestazioa jasotzeko eskubidea izango zuen denbora-
renaraberabanatukodaproportzionalki.

4. Kobran tza eta ordainketen egozpen irizpidea.Be-
ren jardueraekonomikoarenetekingarbiazehazteko
zuzenekozenbatespenerraztuarenmodalitateaerabil-
tzendituztenzergadunekaukera izangodutesarrera
eta gastuen egozpen tenporala egiteko kobrantza eta
ordainketa irizpidea erabiliz, baina beti ere honako
baldintzahauekbetez:

• Sarrera edo gastuen zerga sailkapenean inolako al-
daketarikezeragitea.

• Aitortzaileakkobrantzaetaordainketenirizpideaauke-
ratuduelaadierazteaeraginaizanbehardutenekital-
dikoaitorpenaaurkeztean.

• Denboraren araberako egozpen irizpideak aldatzeak
ezekartzeaberekingastuedosarrerarenbatkonpu-
tatugabegeratzea.Horrelakoetan,denborarenarabe-
rakoegozpenirizpideaaldatuaurretikegoeraerregu-
larizatubeharkoda.

• Egozpen irizpideabera izatea irizpidehori aplikatzen
zaion jarduera ekonomikoaren ondorioz sortutako
sarreraetagastuguztietarako.

AitorpeneanhalaadieraztendeneanonartukoduZer-
gaAdministrazioakkobrantzaetaordainketenirizpide
hau.Gutxienez,hiruurtekoepeaneutsibeharkozaio
aukerari.

Aukerahonekbereeraginkortasunagaldukodubaldin
eta, aukera hori egin ondoren, zergadunak zuzeneko
zenbatespenarenmodalitatearruntari jarraituzzehaz-
tubeharbaduetekingarbia.

5. Epeka edo prezio geroratuarekin egindako era-
giketen kasuan,zergapekoakeragiketahorietanizan-
dakoerrentakegotziahalizangodituproportzionalki,
kobrantzakexijiditzakeenneurrian.

Eragiketakepekaedopreziogeroratuarekinegitendi-
relajotzenda,horienkobrantzabereosoanedozatika
egiten denean ordainketa desberdinen bidez, baldin
etaematearenedoeskurajartzearenetaazkenekoor-
dainketaren epemugaren arteko denbora urtebetetik
gorakoabada.

Epeka edo prezio geroratuarekin egindako eragiketa
batosorikedozatibateanganbioletrakjaulkizordain-
tzen denean eta horiek epemugaren aurretik irmo
eskualdatzendirenean,eskualdaketa izandenzergal-
diariegotzikozaioerrenta.

Inoiz ere ez dute tratamendu hau izango, eskualda-
tzailearentzat,biziartekoedoaldibaterakokontratue-
tatiketorritakoeragiketek.Ondasunaketaeskubideak
biziarteko edo aldi baterako errenta baten trukean
eskualdatzendirenean,errentahuraerabaki zenzer-
galdiariegotzikodioerrentadunakondareirabaziaedo
galera.

6. Dibisa edoatzerrikomonetensaldoaadieraztenduten
kontuetan izandako diferentzia positiboak edo nega-
tiboak, beren kotizazioetan izandako gorabeheraren
eraginez,egindenordainketaedokobratudenuneko
zergaldiariegotzikozaizkio.

7. Errenta balioe tsiak,eraberean,ustezgertatudiren
zergaldiariegotzikozaizkio.

8. Bizi tza aseguru kontratuetan inber tsioaren arris-
kua har tzaileak bereganatua duenean, polizari
atxikitakoaktiboekzergaldiarenhasieranetaamaieran
duten likidazio balioaren arteko diferentzia zergaldi
bakoitzeko kapital higigarriaren etekin gisa ego-
tziko da.  Egotzitako zenbatekoak gutxitu egingo du
kontratuhorietandirukopuruak jasotzetik sortutako
etekina.

Zirkunstantziahauetakobatgertatzendenkontratue-
tan,ezdaaplikatukodenborarenaraberakoegozpena-
renerregelaberezihau:

a) Hartzaileari ez ematea polizak eragindako inber-
tsioakaldatzekoahalmena.

b)Hauek izatea hornidura matematikoen inbertsio
gaiak:

• Inbertsio kolektiboko erakundeen akzioak edo
partaidetzak, kontratuan aurrez ezarriak, baldin
eta:
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– Erakunde horiek Inbertsio Kolektiboko Erakun-
deei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legek xedatu-
takoraegokitutabadaude.

– Erakunde horiek Europako Kontseiluak 1985eko
abenduaren 20an onartutako 85/611/EEE Zuzenta-
rauarenbabesabadute.

• Aseguruentitatearenbalantzeanbereizitaadierazitako
aktibomultzoak,baldintzahauekbetetzenbadira:

– Momentu guztietan aseguru entitateak erabakiko
du zein aktibo sartzen den bereizita aktibo multzo
desberdin bakoitzean; ondorio horietarako, aktiboak
aukeratzeko askatasun osoa izango dute entitate ho-
riek,aktibomultzoarenarriskuprofilariedobestelako
zirkunstantzia objektiboei buruz aurrez erabakitako
irizpideorokorreilotutabakarrik.

– Hornidura teknikoen inbertsioak jaso ditzaketen
aktiboetaninbertitubehardirahornidurak,etaaktibo
horiekazaroaren20ko2486/1998ErregeDekretuak,
AseguruPribatuakAntolatuetaIkuskatzekoErregela-
menduariburuzkoak,50.artikuluanjasotzendituenak
izango dira, ondasun higiezinak eta eskubide erreal
higiezinakizanezik.

– Aktibomultzobakoitzekoinbertsioekdibertsifikazio
etasakabanaketamugakbetebeharkodituzte,Asegu-
ruPribatuakAntolatuetaIkuskatzekoLegearenTestu
Bateratuari buruzko martxoaren 5eko 6/2004 Errege
DekretuLegegileak,harenErregelamenduariburuzko
azaroaren20ko2486/1998ErregeDekretuaketahura
garatzekoematendirengainerakoarauekizaeraoroko-
rrez jasotakoarenarabera.Denaden, aktibomultzoek
baldintza horiek betetzen dituztela ulertu behar da
haien helburua denean Europar Batasuneko bigarren
mailako balore merkatu ofizialetako batean burtsako
edo errenta finkoko indize jakin bat erreproduzitzera
zuzendutadagoeninbertsiopolitikabatgaratzea.

– Hartzaileak ahalmen bakarra izango du, alegia
aseguru entitateak aseguruaren hornidura matema-
tikoa aktiboen zein multzo bereizitan inbertitu behar
duenaukeratzekoahalmena.Inoizezdupartehartuko
multzobereizibakoitzarenbarruanhornidurahoriek
zein aktibo konkretutan inbertituko diren erabaki-
tzerakoan.

– Kontratuhauetan,hartzaileakedoaseguratuakkon-
tratuetanespresukiizendatutadaudeninbertsiokolekti-
bokoerakundeenedoaktibomultzobereiztuenartean
aukeratuahal izangodupolizan jasotakozehaztapenei
jarraiki,etainoizereezinizangodaberezitasunsingula-
rrikezarrihartzaileedoaseguratubakoitzarentzat.

– Aurreko baldintzak kontratuaren indarraldi osoan
betebehardira.

9. Kapital higiezinaren etekinak kobrantza gertatzen
denzergaldiariegotzibeharzaizkio.

10. BERRIA:Epemugara iritsidirenetakobratuezdiren
kredituek eragindako ondare galerak zirkunstantzia
hauetakobatgertatzendenzergaldiariegotziahalizan-
gozaizkio:

1.Eraginkortasuna hartzea Konkurtsoen Legean ai-
patutako finantzaketa-akordio judizialki homologa-
garrietakobateanedojasotakoakordioestrajudizial
bateanjasotakokitabatek.

2.Zorduna konkurtso egoeran egonik, eraginkorta-
sunahartzeaKonkurtsoenLegeanjasotakoarenara-
berakredituarenadinakokitabaterabakitzenduen
hitzarmenak;kasuhorretan,galerakitarenzenbate-
koarenaraberakonputatukoda.Bestekasubatean,
konkurtsoprozedurakredituaordaindugabeamai-
tzea, salbu erabakitzen bada konkurtsoa amaitzea
KonkurtsoenLegeanjasotakoarrazoiengatik.

3.Urtebetekoepeabetetzea,betierekonkurtsokoaez
denetakredituaexekutatzeahelburuduenprozedu-
rajudizialahasidenetikaurrera,kredituaordaindu
gabe.

Kreditua ondare galera konputatu ondoren kobratu
denean, ondare irabazi bat konputatuko da, betie-
re kobrantza gertatzen den zergaldian kobratutako
zenbatekoarenadina.

Zer egin behar da egoi tza a tzerrira aldatuz gero?

Zergaduna atzerrira aldatzen badu egoitza eta zergadun iza-
teariuztenbadio,egoitzaaldatuaurreko tokianPertsonaFi-
sikoen Errentaren gaineko Zergarengatik aitortu beharreko
azkeneko zergaldiari dagokion zerga oinarrian jasoko dira
egozteko dauzkan errenta guztiak, erregelamendu bidez
finkatzen diren baldintzetan. Hala gertatzen denean, autoli-
kidazio osagarria egingo da, zigorrik, berandutza interesik
etainolakoerrekargurikgabe.Aitorpenhorihiruhilabeteko
epeanaurkeztukoda,egoitzaaldatzeagatikzergadunakzerga-
dunizateariuztendionetikaurrera.

Etazergadunahilezgero?

Zergaduna hilez gero, aitorpena egin beharreko azkeneko
zergaldikozergaoinarrianjasobeharkodiraegoztekodauden
errentaguztiak.

Autore eskubideen ustiapena laga tzea

Autore eskubideen ustiapena lagaz lortzen diren etekinak
direnean,baldinetaurtebatzuetansortubadira,zergadunak
haienkonturakoaurrerapenaaukeratuahalizangodueskubi-
deaksortuzdoazenneurrian.

ERNE:inolaere,denboraren araberako egozpen irizpideaedo
etekingarbiakalkulatzekometodoaaldatzeakezduberare-
kinekarrikogastuedosarrerabatkonputatugabegeratzea
edo berriro beste ekitaldi bati egoztea. Horrela gertatuz
gero, lehendabizi, aitortu gabea edo beste ekitaldi batean
aitortua erregulatuko da eta, bigarrenik, egozpen irizpidea
aldatukoda.
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9
Zerga oinarria

9.1 Zeinerrentasartzendazergaoinarrian?

9.2 Zergaoinarrimotak

9.3 Zergaoinarriorokorra

 9.3.1 Zeinerrentasartzendazergaoinarriorokorrean?
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9.1  Zein errenta sar tzen da zerga oina-
rrian?

Oinarri likidagarria, kuota osoa eta kuota likidoa kalkulatu
aurretik, zergaoinarriakalkulatubeharda.Zergaoinarrian,
zergadunak aitortu beharreko zergaldian lortutako errenta
guztiaksartzendira.Laburbilduta,errentahaueksartukodira:

•  Etekinak(+/-):

– Lanetekinak

– Kapitaletekinak(higigarria/higiezina)

– Jardueraekonomikoenetekinak

•  Bazkideari egozten zaion errenta. Hauekizandai-
tezke:

– Lurraldeespainiarreanegoitzaezdutensozietategar-
denenerrentak(+)

– Paradisufiskaletaneratutakoinbertsiofondoenerren-
tak(+)

– Interesekonomikokotaldeenerrentak(+/-).

– Aldibaterakoenpresabatasunenerrentak(+/-).

•  Ondare irabaziak eta galerak(+/-)

Ikusdaitekeenez,positiboak(+)edonegatiboak(-) izandai-
tezkeerrentak.Hauda:errentapositiboakbatu(edointegra-
tu)etanegatiboakkendu(edokonpentsatu)egitendira.

9.2 Zerga oinarri motak
Oinarrihauekdirazergaoinarriarenosagaiak:

• Zergaoinarriaorokorra.

• Aurrezpenarenzergaoinarria.

9.3 Zerga oinarri orokorra

9.3.1  Zein errenta sar tzen da zerga oinarri 
orokorrean?

Etekinhaueksartzendirazergaoinarriorokorrean:

•  Lanaren etekinak.

•  Kapital higiezinaren etekinak, e txebizi tzak erren-
tan ematetik ez datozenean.

•  Kapital higigarriaren etekinak,sozietateengaineko
zergaren araudiak 42. artikuluan ezarritako moduko
lotura dagoenean, mota honetakoak badira: kapital
propioakhirugarrenbatzueilagatzeagatiklortutakoak,
eta errentak esleitzeko erregimenean dauden entita-
teekbazkide,oinordeko,erkideedopartaideeiesleitu-
takoak.Azkenkasuhorretan,ezinbestekoadabazkide,
oinordeko,erkideedopartaideekkapitalekarpenenbi-
tartezbakarrikpartehartzeaentitatean.

Eraberean,kapital higigarriaren honako etekinak 
ere sartuko dira zerga oinarri orokorraren barruan:
jabetza intelektualaren eta industrialaren etekinak,
laguntza teknikoa emateagatik lortutakoak, ondasun
higigarriak,negozioakedomeategiakerrentanemate-
tik datozenak, azpierrentatzaileak azpierrentamendu-
tik jasotzendituenak,eta irudiaustiatzekoeskubidea
lagatzetikeratorritakoak.

•  Jarduera ekonomikoen etekinak.

• Nazioartekogardentasunfiskalekoerregimeneanegi-
tendirenerrenta egozpenak,honakoentitateakdire-
nean:“paradisufiskaltzat”kalifikatutakoherrialdeedo

lurraldeetaneratudireninbertsiokolektibokoerakun-
deak, interes ekonomikoko taldeak eta aldi baterako
enpresabatasunak.

•  Ondare irabazi eta galerak, ondare elementuak
eskualdatzeagatiksortuezdirenean.

Nola kalkula tzen da zerga oinarri orokorra?

Zergaoinarriorokorrasaldohauenbaturaizangoda:

• Errentaorokorreansartzendirenetekinak - jarduera
ekonomikoenakizanezik-etaerrentaegozpenak(na-
zioartekogardentasunfiskala,paradisufiskaletanera-
tutako inbertsio funtsak, ABEBak, IETak…) zergaldi
bakoitzean,beraienarteaneta inolakomugarikgabe,
elkarrekinintegratuetakonpentsatuondorenaterazen
densaldoa.Zergaldianizanduenerrentapositiboen
eta negatiboen arteko kenketatik ateratzen da. Hori
delaeta,saldohoripositiboaalanegatiboaizandaite-
ke.

• Jardueraekonomikoetatiksorturikoetekinak,zergal-
di bakoitzean eta inolako mugarik gabe, elkarrekin
integratuetakonpentsatuzateratzendensaldopositi-
boa.Emaitzasaldonegatiboabada,horrenzenbatekoa
ondorengo 15 urteetako jarduera ekonomikoetatik
lortutako etekinen  saldo positiboarekin konpentsatu
behar da, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru
Arauakdioenarenarabera.Zergadunakkonpentsazioa
aplikatu nahi duen adierazpena ekitaldiko autolikida-
zioaaurkezterakoaneginbehardu.Zergaldibaterako
egitendenaukerageroagoaldatudaiteke,hainzuzen
ere, zergaren autolikidazioa egiteko  borondatezko
epeaamaituondoren,bainazergaadministrazioakez
baduaurretiazkoerrekerimendurikegin.

• Ondare irabazi eta galeren saldoa, ondare ele-
mentuak eskualda tzeagatik sortu ez direnean,be-
tieresaldohoripositiboabada.Saldoanegatiboabada,
zenbatekoaaurrekoparagrafoetanaipatutakoerrenten
saldopositiboarekinkonpentsatukoda,hauda,zergal-
dibereanlortutakosaldopositiboarekin,etamugasal-
dopositibohorren%10izangoda.

Konpentsaziohorieginetasaldonegatiboaateratzen
bada, zenbateko hori hurrengo lau urteetan zehar
konpentsatuko da, aurreko paragrafoetan ezarri den
hurrenkerarijarraituta.

Ondorengoekitaldibakoitzeanonardaitekeengehie-
nekokopuruaneginbeharkodakonpentsazioa,betie-
re lau urteko epearen barruan, ondorengo ekitaldie-
takoondaregalerakmetatuz.

9.4 Aurrezpenaren zerga oinarria

9.4.1  Zer errentak sar tzen dira aurrezpenaren 
zerga oinarrian?

Etekinhaueksartzendiraaurrezpenarenzergaoinarrian:

•  Kapital higiezinaren etekinak, e txebizi tzak erren-
tan ematetik datozenean.

•  Kapital higigarriaren etekinak, honela lortu dire-
nean: edozein motatako entitateen fondo propioetan
parte hartzeagatik, kapital propioak hirugarren ba-
tzuei lagatzeagatik, kapitalizazio eragiketak egitea-
gatik, bizitza edo elbarritasun aseguru kontratuak
izenpetzeagatik,etakapitalakezartzeagatik.

• Ondareelementuakeskualdatzeagatikagerianjartzen
direnondare irabaziak eta galerak.
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Nola kalkula tzen da aurrezpenaren zerga oinarria?

Aurrezpenarenzergaoinarriakbisaldohartzenditu:

•  Kapital higiezinaren eta higigarriaren etekinak,
aurrezpenaren zerga oinarrian sartzen direnak, zer-
galdi bakoitzean elkarren artean bakarrik integratu
etakonpentsatuondorenateratzendensaldoa posi-
tiboa.

Aurrekoparagrafoanaipatutakointegrazioetakonpen-
tsazioaeginondorensaldonegatiboaateratzenbada,
aurrezpenarenzergaoinarriansartzekoakdirenkapi-
talhigiezinarenetahigigarriarenetekinensaldoposi-
tiboekinbainoezingodakonpentsatuzenbatekohori,
hainzuzenere,ondorengolauurteetanagerianjartzen
direnekin.

•  Ondare elementuak eskualda tzeagatik sortutako 
ondare irabazi eta galerak,zergadibakoitzeanelka-
rrenarteanbakarrik integratuetakonpentsatuodno-
renateratzenden saldo positiboa.

Aurrekoparagrafoanaipatutakointegrazioetakonpen-
tsazioaeginondorensaldonegatiboaateratzenbada,
zenbateko hori ondare elementuen eskualdaketatik
datozenirabazietagalerensaldopositiboarekinbaino
ezingodakonpentsatu,hainzuzenere,hurrengo lau
urteetanagerianjartzendirenekin.

Konpentsazioak ondorengo ekitaldietako bakoitzak baimen-
tzenduengehienekokopuruanegingodira, aurrekoaparta-
tuanaipatzendenlauurtekoepearenbarruanbeti,ondorengo
ekitaldietakoerrentanegatiboakmetatuz.

Zergadunakagiribidezfrogatubeharkodu,halabadagokio,zein
ekitalditakoakdirenetazeinzenbatekodutenkonpentsatunahi
dituensaldonegatiboak,sortudirenekitaldiaedozeindelaere.

ERNE:araubidebatonartudamendekozorrarengatikedole-
hentasunekopartaidetzengatiksortutakoerrentanegatiboak
konpentsatu eta integratzeko, 2015eko urtarrilaren 1a baino
lehenagokoakbadira.PFEZarenforuarauarenhogeitahama-
bosgarrenxedapengehigarrianarautzenda.
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10.1 Zer da oinarri likidagarria?
Legezjasotakomurrizpenakzergaoinarriariaplikatuzlortzen
den emaitza da oinarri likidagarria. Beraz, kenketa honen
emaitzada:

Oinarrilikidagarria=zergaoinarria–murrizpenak

Hortaz,murrizpenikezbadago,oinarrilikidagarriaetazerga
oinarriaberdinakizangodira.

Oinarri likidagarriaren motak

Oinarrilikidagarrianbioinarrimotabereiztendira:

• Oinarrilikidagarriorokorra

• Aurrezpenarenoinarrilikidagarria

10.2 Oinarri likidagarri orokorra

10.2.1  Zein murrizpen sar tzen da oinarri 
likidagarri orokorrean?

Ondoko hiru murrizpenak sartzen dira oinarri likidagarri
orokorrean:

• Murrizpenapentsiokonpentsagarriaketaurtekoman-
tenuakordaintzeagatik.

• Murrizpena gizarte aurreikuspeneko sistemei egin-
dakoekarpenetakontribuzioengatik.

• Murrizpenabaterakoaitorpenaegiteagatik.

ERNE: hiru murrizpen horiek zerga oinarri oroko-
rretikkendukodira.Aipatudirenhurrenkeranegingo
dira murrizpenak. Murrizpen horiek egiteak ezin du
ekarri oinarri likidagarri orokorra negatiboa izatea,
eztaoinarrihorigehitzeaere.

10.2.1.1  Murrizpena pen tsio konpen tsagarriak 
eta urteko mantenua ordain tzeagatik.

Zergadunakordainketahauenzenbatekoakendudezakezer-
ga oinarri orokorretik, eta, kasu batzuetan, aurrezpenaren
oinarritik:

• Ezkontidearen alde edo maiatzaren 7ko 2/2003 Le-
gearen arabera eratutako izatezko bikote lagunaren
aldeepailearenaginduzordaindutakopentsiokonpen-
tsagarriak.

•  Epailearen aginduz ere urteko mantenurako or-
daindutako zenbatekoak.  Hala ere, kanpoan gera-
tzendirazergadunakseme-alabeiordaindutakoak.

Murrizketa hau ez da aplikatuko pentsio
konpentsagarriak edo mantenurako or-
dainketakordaintzendituenahoriekjasotzen
dituenarekinbizidenean.

10.2.1.2  Murrizpena gizarte aurreikuspeneko 
sistemei, mutualitateei, aurreikuspen 
plan aseguratuei, pen tsio planei, 
2003/41/EB Zuzentarauan araututako 
pen tsio planei, enpresen gizarte 
aurreikuspeneko planei, mendekotasun 
aseguruei eta borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko entitateei egindako 
ekarpenen eta kontribuzioengatik.

Atal honen barruan, aurrezki eta aurreikuspenera bildutako
kopuruak muga eta baldintza jakin batzuetan murrizteko
aukeraematendutenmurrizpenbatzukjasodira.Honahemen
murrizpenak:

GARRAN TZI TSUA: jarraianaipatzendirengizarteaurreikus-
penekosistemeiegindakoekarpenaketakontribuzioakezingo
dira zerga oinarritik murriztu, bazkide, partaide, mutualista
edoaseguratuakerretiroegoerangeratuondorengozergaldia
behinhasitaeginakbadira.

ERRETIROEGOERA

Erretiroegoeragertatutzat jokodabazkideak,partaideak,
mutualistak edo aseguratuak dagokion Gizarte Seguran-
tzaren araubidean edo araubide horren ordezkoak diren
entitateetanerretiroahartuduenean.Ondoriohorietarako,
erretiroaurreratua,erretiromalgua,partzialaeta,bereka-
suan,onartzendirenbesteformulabaliokideak,erretirotzat
hartukodira.

HALA ERE, baldin eta bazkide, partaide, mutualista edo
aseguratuakerretiropartzialariheltzenbadio,zilegiizango
daerretiroosorakoegindakoekarpenaketakontribuzioak
zergaoinarritikmurriztea.

Aurreko apartatuan aipatutako erretiroari heltzerik ez da-
goenean, erretiroaren kontingentzia gertatuko da gizarte
aurreikuspenekoplanarenestatutuetanezarritakoadinean,
zeina ezin baita izan 60 urtetik beherakoa; eta estatutue-
tan erretiratzeko adinik zehaztu ez bada, orduan Gizarte
Segurantzarenaraubideorokorreanezarritakoadinerairis-
teangertatukodaerretiroa.

Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean erretiratzeko
ezarritako adinetik aurrera ezindurik dauden zergadunak
erretiratutzatjokodiraartikuluhonetanezarritakoarenon-
dorioetarako.

1.  Murrizpena gizarte aurreikuspeneko mutualitateekin, au
rreikuspen plan aseguratuekin, pen tsio planekin, 2003/41/
EB Zuzentarauan araututako pen tsio planekin, enpresen 
gizarte aurreikuspeneko planekin, eta mendekotasun asegu
ruekin  egindako aseguru kontratuengatik.

a)   Aseguru kontratuak gizarte aurreikuspeneko mu-
tualitateekin

Zergadunak gizarte aurreikuspeneko mutualitateekin egin-
dako aseguru kontratuengatik ordaindu dituen kopuruak
murriztuahalizangodira,baldinetazergadunahauetakobat
bada:

a) Gizarte segurantzaren erregimenetako batean sartu-
ta ez dagoen profesionala, bere ezkontidea, izatezko
bikote-laguna, lehen mailako ahaide odolkideak, eta
mutualitatehorietakolangileak,baldinetakopuruhori
murriztu ez badute jarduera profesionalaren etekin
garbiakkalkulatzean.

b) GizarteSegurantzarenedozeinerregimenetansartuta
dagoen banakako profesionala edo enpresaria, bere
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ezkontidea,izatezkobikote-laguna,lehenmailakoahai-
deodolkideak,etamutualitatehorietakolangileak.

ERNE:aurrekobikausetan,Pentsioplanetafondoeiburuzko
Legearentestubateratuak818.6artikuluanjasotakokontingen-
tziakestalibehardituzteasegurukontratuek.

c) Besteren konturako langilea edo bazkide langilea.
Kasu honetan, besteren konturako langileek edo ba-
zkide langileek ordaindutako kopuruak murriztuko
dira,barnesartutahaieilanpertsonalarenetekingisa
egotzi zaizkien sustatzailearen kontribuzioak, baldin
eta Pentsio plan eta fondoei buruzko Legearen testu
bateratuak82 lehendabiziko xedapen gehigarrian jaso-
takoaren arabera egiten badira eta aipatu langileen-
tzakolangabezisariasartubada.

Mutualisten eskubide kontsolidatuak bakarrik gauzatu ahal
izangodiraPentsioPlanetaFuntseiburuzkoLegearentestu
bateginak8.8artikuluanjasotzendituenkasuetan.

b)  Aurreikuspen plan aseguratuak. 

Aurreikuspen plan aseguratuetan ordaindutako primak mu-
rriztuahalizangodira.

Aseguratutakoaurreikuspenplanakasegurukontratuakdira
berez,ondokobaldintzakbetebehardituztenak:

• Hartzailea, aseguratua eta onuraduna zergaduna iza-
tea.Denaden,heriotzakasuan,prestazioakjasotzeko
eskubideasordezakePentsioplanetafondoeiburuzko
Legearentestubateratuak83ezarritakoarenarabera.

• BakarrikestalikodiraPentsioplanetafondoeiburuzko
Legearen testu bateratuak84 8.6 artikuluan jasotako
kontingentziak (erretiroa, lan ezintasuna, heriotza
eta mendekotasuna), eta estaldura nagusia erretiroa
izangoda.Asegurukontratubatekestalduranagusia
erretiroaizatekobeharkizunabetetzenduelaulertuko
dabaldintzahauegiaztatzendenean:urtebakoitzaren
amaieran lortutako erretiro eta mendekotasunerako
hornikuntza matematikoaren balioa gutxienez izatea
heriotzaedoelbarritasunkapitalerakoplanarenhasie-
ratikordaindutakoprimenbaturarenhirukoitza.

• Diru kopuruak aurrerapenez, osorik edo zati batean
bakarrik erabil daitezke Pentsio plan eta fondoei
buruzkoLegearentestubateratuak858.8artikuluanja-
sotakokasuetan:gaixotasunlarriaedoiraupenluzeko
langabezia.

• Asegurukontratueiburuzkourriaren8ko50/1980Le-
geak97.eta99.artikuluetanxedatutakoaezdakontra-
tuhauetanaplikatuko.Aseguratzaileakezindioeman
hartzaileariprestazioaseguratuarenaurrerakinik,eta
azkenhorrekezindupolizalagaedobahitu.

• Interesbermeaemanbehardu,etateknikaaktuarialak
erabilibeharditu.

• Polizarenbaldintzetanespresukietanabarmenutzibe-
harkodaagerianaseguratutakoaurreikuspenplanbat
dela.

81 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.

82 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.

83 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.

84 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.

85 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.

• Arauzezarritadaudehornikuntzamatematikoabeste
aurreikuspenplanaseguratubateraaldatzekobeharki-
zunaketabaldintzak.

• Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzkoForuArauanetahorigaratzekoarauetanerre-
gulatutaezdaudenalderdietan,kontratuhorienekar-
pen,kontingentziaetaprestazioenerregimenapentsio
planenaraudiari lotutaegongoda, salbuhornikuntza
teknikoen alderdi finantzario eta aktuarialetan. Par-
tikularki,aurreikuspenplanaseguratubateanjasotako
eskubideakezinizangodiraenbargatu,ezetaepailea-
renedoAdministrazioarentrabarikjasoere,hariketa
prestaziorakoeskubideasortuarteedogaixotasunla-
riaedoiraupenluzekolangabeziagertatuarte.

Alderantzizko hipoteka bat eratzearen ondorioz onuradunak
lor ditzakeen aldizkako diru erabilpenak aurreikuspen plan
aseguratubatkontratatzerazuzendudaitezke,osorikedozati
batean, letra honetan apartatuan jasotako modu eta baldin-
tzetan. Aipatutako hipoteka abenduaren 7ko 41/2007 Legea-
renlehenxedapengehigarriakarautuzuen(Legehorrekal-
daketaksartuzituenhipotekenmerkatuaerregulatzenduen
martxoaren25eko2/1981Legeanetasistemahipotekarioeta
finantzarioariburuzkobestearaubatzuetan,alderantzizkohi-
potekaketamendekotasunaseguruaarautuzituen,etazerga
alorreko zenbait arau ezarri ere bai). Ondorio horietarako,
hartzailearen biziraupen egoera erretiro kontingentziarekin
parekatzen da, behin hamar urte igarota aurreikuspen plan
aseguratuhorrenlehenprimaordaintzendenetikaurrera.

Aurreikuspen plan aseguratuaren hornikuntza matematikoa
ezinizangodamobilizatugizarteaurreikuspenekobestetres-
nabateraeta,gainera,ezinizangodiraplanhartaramobilizatu
gizarte aurreikuspeneko beste sistema batzuetako eskubide
kontsolidatuakedohornikuntzamatematikoak.

c)   Pen tsio planak eta Europako Parlamentuaren eta 
bertako Kon tseiluaren 2003/41/EB Zuzentarauan 
araututako pen tsio planak.

• Pentsioplanenpartaideekegindakoekarpenakmurriz-
tuahalizangodira,baietasustatzaileakeginetapartai-
deeilanarenetekingisaegotzizaizkienkontribuzioak
ere.

MUGA:

Gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako ekar-
pen eta kontribuzioei dagokienez, halakoak egiten
diren ekitaldi berean kapital moduan jasotako pres-
tazioak jasotzen badira erretiroagatik edo estalitako
kontingentziakezdirenbestearrazoibatzuengatikedo
PentsioPlanetaFuntseiburuzkoLegearentestubate-
ginak8.8artikuluanaipatzendituenegoerakezbeste
batzuk gertatzeagatik, orduan, murrizpenean muga
izango dute ekitaldian egindako ekarpenek; hain zu-
zen,ekitaldikozergaoinarrianbenetan integratutako
pertzepzioenzenbatekoaizangodamugahori.Enple-
gukopentsioplaneiezzaieaplikatzenmugahau.

• Partaideek eskubidea izango dute Europako Parla-
mentuak eta bertako Kontseiluak 2003ko ekainaren
3anenplegukopentsiofondoenjarduereietaikuskape-
nariburuzemandako2003/41/EBZuzentarauanarau-
tutakopentsioplaneiegindakoekarpenakmurrizteko,
enpresa sustatzaileek egindako kontribuzioak barne,
betierebeharkizunhauekbetetzenbadira:

a) Kontribuzioakprestazioalotzenzaionpartaideariegoz-
teazergenondorioetarako.

b) Gerokoprestazioajasotzekoeskubideaatzeraegiteko
aukerarikgabeeskualdatzeapartaideari.
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c) Kontribuzio horri dagozkion baliabideen titularitatea
partaidearieskualdatzea.

d) Estali  behar diren kontingentziak azaroaren 29ko
1/2002 Errege Dekretu Legegileak, Pentsio Plan eta
Fondoei buruzko Legearen Testu Bateratua onar-
tzekoak,8.6artikuluanjasotakoakizangodira.

d)  Enpresen gizarte aurreikuspeneko planak

Azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuak,
Pentsio Plan eta Fondoei buruzko Legearen Testu Batera-
tuariburuzkoak, lehenxedapengehigarrianarautzendituen
enpresengizarteaurreikuspenekoplaneilangileekegindituz-
tenekarpenak,hartzailearenkontribuzioakbarne.Enpresen
gizarte aurreikuspeneko planek baldintza hauek bete behar
dituztebeti:

a) Asegurukontratumotahoniaplikatukozaizkiobazterke-
riaezarenprintzipioa,kapitalizazioprintzipioa,ekarpenen
atzeraezintasunaren printzipioa eta eskubideak eslei-
tzekoprintzipioa,horiekguztiakazaroaren29ko1/2002
LegegintzakoErregeDekretuak,PentsioPlanetaFon-
doeiburuzkoLegearenTestuBateratuariburuzkoak,5.
artikuluaren1.zenbakianjasotzendituenak.

b) Polizanzehaztutaagertukodazeinprimaordaindube-
harkoduenhartzaileakgizarteaurreikuspenekoplana
betetzealdera.Aseguratueiegotzikozaizkieprimak.

c) Polizarenbaldintzetanespresukietanabarmenutzibe-
harkodaagerianenpresarengizarteaurreikuspeneko
planadela.

d) Arauz ezarriko dira hornikuntza matematikoa enpre-
sarenbestegizarteaurreikuspenekoplanbateraalda-
tzekobeharkizunaketabaldintzak.

e) Gainera, enpresen gizarte aurreikuspeneko planek
baldintzahauekbetebehardituzte:

• Estali behar diren kontingentziak Pentsio Plan eta
Fondoei buruzko Legearen Testu Bateratuak86 8.6
artikuluan jasotakoak izango dira bakarrik (eretiroa,
lanerako ezintasuna, heriotza eta mendekotasuna),
etaerretiroaestalikodutenagusiki.Ulertukodaase-
guru kontratu batek estaldura nagusia erretiroa due-
labaldintzahauegiaztatzendenean:urtebakoitzaren
amaieran lortutako erretiro eta mendekotasunerako
hornikuntza matematikoaren balioa gutxienez izatea
heriotzaedoelbarritasunkapitalerakoplanarenhasie-
ratikordaindutakoprimenbaturarenhirukoitza.

• PentsioPlanetaFondoeiburuzkoLegearenTestuBa-
teratuak878.8artikuluanaipatzendituenkasuetanbaino
ezdabaimendukodirtukopuruakaurrerapenezerabil-
tzea,delaosorikdelazatibatean(gaixotasunlarriada-
goeneanedoiraupenluzekolangabeziadenean).

• Kontratuhauetanezdaaplikatukoasegurukontratuei
buruzko urriaren 8ko 50/1980 Legeak 97. eta 99. ar-
tikuluan xedatutakoa. Aseguratzaileak ezin dio eman
hartzaileariprestazioaseguratuarenaurrerakinik,eta
azkenhorrekezindupolizalagaedobahitu.

• Interesbatbermatubehardute,eta teknikaaktuaria-
lakerabili.

PertsonaFisikoenErrentarengainekoZergarenforuarauan
etaberaugaratzekoarauetanberariazerregulatutaezdauden
alderdietan,kontratuhorienekarpen,kontingentziaetapres-
tazioenaraubideapentsioplanenaraudiari lotutaegongoda,

86 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.

87 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.

salbuhornikuntza teknikoenalderdifinantzarioetaaktuaria-
letan. Partikularki, enpresen gizarte aurreikuspeneko plan
batean jasotako eskubideak ezin izango dira bahitu, ez eta
epailearenedoAdministrazioarentrabarikjasoere,hariketa
prestaziorakoeskubideasortuarteedogaixotasunlarriaedo
iraupenluzekolangabeziagertatuarte.

e)  Mendekotasun aseguruak

Bakarrikmendekotasunertainedohandirakoarriskuaestal-
tzen duten aseguru pribatuei ordaindutako primak, Autono-
mia pertsonala sustatzeko eta besteren beharra duten per-
tsonakzaintzekoLegeakjasotakoarenarabera.

Eraberean,zergadunarekinahaidetasunharremanbatduten
pertsonek,zuzenekoaedozeharkakoaizan,hirugarrenmaila-
raino,horibarne,etaharenezkontideak,izatezkobikote-lagu-
nak,edozergadunatutoretzapeanedoharreraerregimenean
beren kargura duten pertsonek, eskubidea izango dute ase-
gurupribatuhorieiordaindutakoprimakberenzergaoinarri
orokorretikmurrizteko,ondorengohirugarrenpuntuanaipa-
tzendenmurrizpenmugakontuanhartuta.

Zergadun berberaren alde primak ordaintzen dituzten per-
tsonek (zergadunarenak barne) guztira egindako murrizpe-
nakezindiraizanurtean5.000,00eurokoakbainohandiagoak.

Horretarako,zergadunberbearenaldeprimabatbainogehia-
goordaindudenean,zergadunakberakordaindutakoprimak
murriztubehardiraeta,bakarrik5.000,00eurokomugarairis-
tenezbadira,bestepertsonabatzuekharenaldeordaindutako
primak murriztu daitezke horien zerga oinarri orokorrean.
Azkenkasuhorretan,proportzionalkiegingodamurrizpena.

PrimahoriekezdaudelotutaOinordetzaetaDohaintzengai-
nekoZergari.

Asegurukontratuakbaldintzahauekbetebeharditubeti:

• Hartzailea, aseguratuaetaonuraduna izatea zergadu-
na.Denaden,heriotzakasuan,prestazioak jasotzeko
eskubidea eman dezake, Pentsio Plan eta Fondoei
buruzkoLegearenTestuBateratuak88xedatutakoaren
arabera.

• Interesbatbermatubehardute,eta teknikaaktuaria-
lakerabili.

PertsonaFisikoenErrentarengainekoZergarenforuarauan
etaberaugaratzekoarauetanberariazerregulatutaezdauden
alderdietan,kontratuhorienekarpen,kontingentziaetapres-
tazioenaraubideapentsioplanenaraudiari lotutaegongoda,
salbuhornikuntza teknikoenalderdifinantzarioetaaktuaria-
letan.Partikularki,mendekotasunaseguratubatean jasotako
eskubideakezinizangodirabahitu,ezetaepailearenedoAd-
ministrazioaren trabarik jasoere,hariketaprestaziorakoes-
kubideasortuarteedogaixotasun larriaedo iraupen luzeko
langabeziagertatuarte.

f)   Urteko gehieneko ekarpen finan tzarioak gizarte 
aurreikuspeneko mutualitateei, aurreikuspen plan 
aseguratuei, pen tsio planei, 2003/41/EB Zuzenta-
rauan araututako pen tsio planei, enpresen gizarte 
aurreikuspeneko planei eta mendekotasun asegu-
ruei.

Atalhonetanaipatutakogizarteaurreikuspenekosistemeiur-
teanegindakoekarpenak,zergaoinarriamurriztekoeskubi-
deaemandezaketenak,gehienez10.000,00 eurokoakdira
guztira,sustatzaileekegotzitakokopuruakbarne(sistemaho-
riekdiragizarteaurreikuspenekomutualitateak,aurreikuspen
planaseguratuak,pentsioplanak,2003/41/EBZuzentarauan
araututakopentsioplanak,enpresengizarteaurreikuspeneko

88 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.
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planaketamendekotasunaseguruak).Halaere, zergadunak 
50 urtetik gorakoakdirenean,12.500,00 eurokoaizango
damugahori89.

Dena den, ekarpenari ezartzen zaion gehieneko zenbateko
horrekzergaoinarriarenmurrizpenarenmugafiskalaerres-
petatubeharduhurrengo3.a)puntuanaipatzendenbezala.

g)  Eskubide kon tsolidatuak eta prestazioak

Mutualisten eskubide kontsolidatuak bakarrik gauzatu ahal
izangodiraPentsioplanetafondoeiburuzkoLegearentestu
bateratuak8.8artikuluanpentsioplaneidagokienez jasotako
kasuetan90,hauda,iraupenluzekolangabeziaedogaixotasun
larriadagoenean.

Atal honetan jasotako gizarte aurreikuspeneko sistemetatik
jasotakoprestazioak(gizarteaurreikuspenekomutualitateak,
aurreikuspenplanaseguratuak,pentsioplanak,2003/41/EB
Zuzentarauanaraututakopentsioplanak,enpresengizarteau-
rreikuspeneko planak eta mendekotasun aseguruak) osorik
zergapetukodira,etainoizereezinizangozaiegutxituaurrez
murriztuezinizandirenekarpenetakontribuzioensoberaki-
na.

Zergadunakosorikedozatibateanerabiltzenbaditu1.puntu
honetanaipatutakogizarteaurreikuspenekosistemetatikera-
torritakoeskubidekontsolidatuaketaeskubideekonomikoak
pentsioplanedofondoenaraudianjasotaezdaudenkasuetan,
borondatezkoedonahitaezkobajakasuetanedoentitatearen
desegite edo likidazio kasuetan, behartuta egongo da behar
ez bezala egindako murrizketak zerga oinarri orokorrean
berrezartzera bidezko diren autolikidazio osagarriak eginez
etaberandutza interesaksartuz (sistemahoriekdiragizarte
aurreikuspeneko mutualitateak, aurreikuspen plan asegura-
tuak, pentsio planak, 2003/41/EB Zuzentarauan araututako
pentsioplanak,enpresengizarteaurreikuspenekoplanaketa
mendekotasunaseguruak).Ekarpenenzenbatekoagaindituta
jaso diren kopuruek, sustatzaileak egotzitako kontribuzioak
barne, lanetekingisa tributatukodutehoriek jasotzendiren
zergaldian.

Gizarteaurreikuspenekosistemetankontsolidatutakoeskubi-
deakaurrerapenezerabiltzeagatik zergaoinarrianokeregin
diren murrizpenak berrezartzeko, autolikidazio osagarriak
aurkeztukodira.Horiekaurkeztekoepeaeskubidehoriekau-
rrerapenezerabilidireneguneanhasi etaerabilpenaurrera-
tuaegindenzergaldikoautolikidazioaegitekoazkenegunean
amaitukoda..

2.  Murrizpena borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei 
emandako kopuruengatik

Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateetako bazki-
deekegindakoekarpenakmurriztuahal izangodira,betiere
Borondatezkogizarteaurreikuspenekoentitateenerregimen
fiskalariburuzkouztailaren15eko7/1988ForuArauak3.ar-
tikuluanjasotzendituengorabeheraknahizbazkidelangileen
langabeziaestaltzekodirenean,baietabazkidebabesleekegin
etaentitateetakobazkideeilanarenetekingisaegotzizaizkien
kontribuzioakere.

GARRAN TZI TSUA:jarraianaipatzendirengizarteaurreikus-
penekosistemeiegindakoekarpenaketakontribuzioakezingo
dira zerga oinarritik murriztu, bazkide, partaide, mutualista
edoaseguratuakerretiroegoerangeratuondorengozergaldia
behinhasitaeginakbadira.

89 Azaroaren28ko35/2006Legearenhamaseigarrenxedapengehigarria.

90 TestuBateratua,azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErregeDekretuaren
bidezonartua.

ERRETIROEGOERA

Erretiro egoera gertatutzat joko da bazkideak, partaideak,
mutualistakedoaseguratuakdagokionGizarteSegurantzaren
araubideanedoaraubidehorrenordezkoakdirenentitateetan
erretiroahartuduenean.Ondoriohorietarako,erretiroaurre-
ratua,erretiromalgua,partzialaeta,berekasuan,onartzendi-
renbesteformulabaliokideak,erretirotzathartukodira.

HALA ERE, baldin eta bazkide, partaide, mutualista edo
aseguratuakerretiropartzialariheltzenbadio,zilegiizango
daerretiroosorakoegindakoekarpenaketakontribuzioak
zergaoinarritikmurriztea.

Aurreko apartatuan aipatutako erretiroari heltzerik ez da-
goenean, erretiroaren kontingentzia gertatuko da gizarte
aurreikuspenekoplanarenestatutuetanezarritakoadinean,
zeina ezin baita izan 60 urtetik beherakoa; eta estatutue-
tan erretiratzeko adinik zehaztu ez bada, orduan Gizarte
Segurantzarenaraubideorokorreanezarritakoadinerairis-
teangertatukodaerretiroa.

Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean erretiratzeko
ezarritako adinetik aurrera ezindurik dauden zergadunak
erretiratutzatjokodiraartikuluhonetanezarritakoarenon-
dorioetarako.

Gizarteaurreikuspensistemahonetatik jasotakoprestazioak
berenosoanzergapetukodira,etamurrizpenikizanezduten
gehiegizkoekarpenetakontribuzioenzenbatekoakezingozai-
zkieinoizgutxitu.

Zergadunak osorik edo zati batean erabiltzen baditu boron-
datezko gizarte aurreikuspeneko entitateetatik eratorritako
eskubide ekonomikoak borondatezko edo nahitaezko baja
kasuetan edo entitatearen desegite edo likidazio kasuetan,
behartuta egongo da behar ez bezala egindako murrizketak
zerga oinarri orokorrean berrezartzera bidezko diren auto-
likidazio osagarriak eginez eta berandutza interesak sartuz.
Ekarpenenzenbatekoagainditutajasodirenkopuruek,susta-
tzaileakegotzitakokontribuzioakbarne,lanetekingisatribu-
tatukodutehoriekjasotzendirenzergaldian.

Gizarteaurreikuspenekoentitateetatikeratorritakoeskubideak
aurrerapenez erabiltzeagatik zerga oinarrian oker egin diren
murrizpenak berrezartzeko, autolikidazio osagarriak aurkez-
tukodira.Horiekaurkeztekoepeaeskubidehoriekaurrerape-
nezerabilidireneguneanhasietaerabilpenaurreratuaeginden
zergaldikoautolikidazioaegitekoazkeneguneanamaitukoda.

MUGA:

Gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako ekar-
pen eta kontribuzioei dagokienez, halakoak egiten
diren ekitaldi berean kapital moduan jasotako pres-
tazioak jasotzen badira erretiroagatik edo estalitako
kontingentziakezdirenbestearrazoibatzuengatikedo
PentsioPlanetaFuntseiburuzkoLegearentestubate-
ginak8.8artikuluanaipatzendituenegoerakezbeste
batzuk gertatzeagatik, orduan, murrizpenean muga
izango dute ekitaldian egindako ekarpenek; hain zu-
zen,ekitaldikozergaoinarrianbenetan integratutako
pertzepzioenzenbatekoaizangodamugahori.Enple-
gukopentsioplaneiezzaieaplikatzenmugahau.

3.  Zenbaterainoko murrizpenak aplika daitezke mutualitateei, 
aurreikuspen plan aseguratuei, pen tsio planei, 2003/41/EB 
Zuzentarauan araututako pen tsio planei, enpresen gizarte au
rreikuspeneko planei, mendekotasun aseguruei, eta boronda
tezko gizarte aurreikuspeneko entitateei ekarpenak egiteagatik? 

Berariazko araudian jasotako muga finantzarioak eragotzi
gabe, muga hauek izango dituzte gizarte aurreikuspeneko
sistemenaldekoekarpenetakontribuzioengatikegitendiren
murrizpenek:
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a) 5.000 euro urtean, EKARPEN HAUEK batuta: ba-
zkide,partaide,mutualistaetaaseguratuekaurretikaipatzen
direngizarteaurreikuspenekosistemenaldeegindakoekar-
penenbaturarako. 

Mendetasunasegurupribatueihirugarrenpertsonenaldeor-
daindutakoprimakmugahorrenbarruankonputatukodira.

b) 8.000 euro urtean, EKARPEN eta KONTRIBUZIO 
HAUEK batuta: enpleguko pentsio planen sustatzaileek, edo
enpresen gizarte aurreikuspeneko tresna gisa edo enpresaren
gizarteaurreikuspenekoplanetanhartzailegisajardutendirengi-
zarteaurreikuspenekomutualitateekedomendetasunekoasegu-
rukolektiboekbazkide,partaide,aseguratuedomutualistenalde
eginetahaieiegotzitakokontribuzioenpresarialenbaturarako.

c) 12.000 euro urtean, EKARPEN eta KONTRIBUZIO 
HAUEK batuta:ezarritakomugakerrespetatuta,mutualita-
teei,aurreikuspenplanaseguratuei,pentsioplanei,2003/41/
CEZuzentarauanerregulatutakopentsioplanei,enpresengi-
zarteaurreikuspenekoplanei,mendetasunaseguruei,boron-
datezkogizarteaurreikuspenekoentitateeiegindakoei.

ERNE:Zergaldianekarpenaketakontribuzioakeginbadira,
aurrenikkontribuzioakmurriztukodiraeta,gero,ekarpenak,
halabadagokio.

Murrizpen mugak aplikatzeari begira, jardueraren titularrak
(banakako enpresariak) egindako ekarpen propioak kontri-
buziogisatratatukodirahonakohauekdirenean:

a) Enplegukopentsioplaneieta2003/41CEZuzentarauan
erregulatutakopentsioplaneiegindakoak,gizarteau-
rreikuspenekomutualitateeiegindakoak,etaenpresen
gizarteaurreikuspenekoplaneiegindakoak,baldineta
jarduerarentitularra,aldiberean,babesleaetapartai-
deedomutualista,edohartzaileaetaaseguratuabada.

b) BGAEei–enpleguarlokoeietalehentasunezkoei–egin-
dakoak, baldin eta jardueraren titularra, aldi berean,
bazkidebabesleaetaonuradunabada.

SOBERAKINAK

- Zer gerta tzen da ekarpenak mugak gaindi tzen baditu?

Bimotatakosoberakinakizangodira:

1.- MURRIZPENARENGEHIENEKOMUGAKGAINDI-
TZEAGATIK GERTATUTAKO SOBERAKINA:
BGAEei, gizarte aurreikuspeneko mutualitateei, 
aurreikuspen plan aseguratuei, pen tsio planei, 
2003/41/CE Zuzentarauan erregulatutako pen-
tsio planei, enpresen gizarte aurreikuspeneko 
planei eta mendetasun aseguruei egin dizkieten
partaide, mutualista edo aseguratuek hurrengo bost
ekitaldietan murriztu ditzakete zerga oinarri oroko-
rreanmurriztugabegeratutakokopuruak,baldineta
horiek murrizten diren ekitaldian ZERGADUNAK
ERRETIRATUTAEZBALDINBADAUDE.

Berdinjokatukoda,baldintzaberdinakbeteta,murrizpenaren
gehienekomugakKONTRIBUZIOETANgainditzendirenean.

2.- ZERGA OINARRIA NAHIKOA EZ IZATEAGATIK
GERTATUTAKOSOBERAKINA:BGAEei, gizarte au-
rreikuspeneko mutualitateei, aurreikuspen plan 
aseguratuei, pen tsio planei, 2003/41/CE Zuzen-
tarauan erregulatutako pen tsio planei, enpresen 
gizarte aurreikuspeneko planei eta mendetasun 
aseguruei e egindakoekarpenedokontribuzioakezin
izan badira zerga oinarri orokorrean murriztu oinarri
horinahikoaezizateagatik,hurrengobostekitaldietan
murriztu ahal izango dira, BETIERE BALDIN ETA,
SOBERAKINAK MURRIZTEN DIREN EKITALDIAN
ZERGADUNAERRETIRATUTAEZBADAGO.

ERNE: Murrizpen horiek gorago adierazitako mugen ba-
rruanegongodira.Etaekitaldikoekarpenedokontribuzioe-
kinbateraaurrekourteetakosoberakinakageribadira,aurre-
niksoberakinakmurriztukodira.

Pentsio konpentsagarriak eta urteko mantenuak zerga oina-
rri orokorretik murriztuta emaitza positiboa ateratzen den
lehenekitaldianmurriztukodirasoberakinak,hurrengobost
ekitaldien barruan. Ondorio horietarako, soberakinak an-
tzinatasunaren arabera murriztuko dira, hau da, zaharrenak
murriztuko dira lehenik. Zergaldiko ekarpenak eta kontri-
buzioakazkentokianmurriztukodira.

Hurrenkera kronologiko horretan, murrizpen horretan kon-
tribuzioensoberakinaklehentasunaizangoduekarpenenso-
berakinarengainetik.

Erregela horiek ez zaizkie aplikatuko produktu bakoitzaren
araudi finantzarioan jasotako gehieneko mugak gainditzen
dituztenekarpenetakontribuzioei.2012koekitaldirako,apar-
tatu honetan aipatutako gizarte aurreikuspeneko sistemei
egindako ekarpen eta kontribuzioen gehieneko muga 
10.000,00 eurokoa da urtean(sistemahoriekdiragizarte
aurreikuspeneko mutualitateak, aurreikuspen plan asegura-
tuak, pentsio planak, 2003/41/CE Zuzentarauan araututako
pentsioplanak,enpresengizarteaurreikuspenekoplanaketa
mendetasunaseguruak).Halaere, 50 urtetik gorako zerga-
dunen kasuan,zenbatekohori12.500,00 eurokoa izango
da.

OHARRA:

Zer gertatzen da soberazko ekarpenak eta kontribuzioak
2015ekourtarrilaren1eanmurriztugabedaudenean?

1. 2010 eta 2011TIK DATOZEN SOBERAKINAK

Gizarte aurreikuspeneko sistemei egindako soberako
ekarpenetakontribuzioak2010eta2011tikbaldinBadajoz,
2015eko urtarrilaren 1etil aurrera aplikagarria den arau-
dikomugakerrespetatuzmurriztuahal izangodiraERRE-
TIROEGOERARAKOEZARtzENDENMUGAAPLIKATU
GABE.

2. 2012 ETA 2013TIK DATOZEN SOBERAKINAK

Gizarteaurreikuspenekosistemeiegindakosoberanoekar-
penetakontribuzioak2012eta2013koekitaldietatikbada-
toz, murriztekoak izango dira 2015eko urtarilaren 1etik
aurrera aplikagarria den araudiko mugak errespetatuta,
ADINARENMUGAKONTUTANIZANGABE.

4.  Murrizpena per tsona desgaituaren alde egindako ekarpenen
gaitik

a)   Per tsona desgaituaren alde egindako ekarpenen 
murrizpen horiek egin ahal izateko, baldintza hauek
betebehardira:

• Pertsona desgaituak %65eko edo hortik gorako min-
usbaliotasun fisiko edo zentzumenezkoa izan behar
du, %33eko minusbaliotasun psikikoa edo handiagoa
eduki,edota judizialkiaitortutakoezgaitasunbat izan
KodeZibileanjasotakokausakdirelamedio,mailaedo-
zeindelaere.

• Pertsonadesgaituarenaldekoekarpenaegitenduenak
zuzenekoedozeharkakoahaidebatizanbehardu,hi-
rugarrenmailaraino,horibarne,edo,bestela,ezkon-
tidea edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera
eratutako izatezkobikote-laguna,edota tutoretzapean
edoharreraerregimeneanberenkargupeanhartudu-
tenak.

• Onuradun bakarra pertsona desgaitua izango da,
moduezeztaezineanetaedozeinkontengentziatan.
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Denaden,pertsonadesgaituarenheriotzakeskubidea
sor dezake alarguntasun edo zurztasun prestazioak
jasotzeko, haren alde ekarpenak egin dituztenentzat,
ekarpenhorienproportzioan.

Egindakoekarpenakezinizanbadiramurriztukuotanahikoa
ezizateagatikedopertsonadesgaituenaldeurteanegindako
ekarpenetarakoezarritakogehienekomugakgainditzeagatik,
ondorengobostekitaldietanmurriztuahalizangodira.

Erregelahoriezzaieaplikatukoberenaraudifinantzarioanja-
sotakogehienekomugakgainditzendituztenekarpenei.

Puntu honetan aipatzen diren ekarpenak ez daude lotuta
OinordetzaetaDohaintzengainekoZergari.

Prestazioak jasotzen badira edo eskubide kontsolidatu edo
ekonomikoak modu aurreratuan erabiltzen badira pertsona
desgaituen alde eratutako gizarte aurreikuspeneko siste-
men araudian jasota ez dauden kasuetan, borondatezko edo
ezinbesteko baja kasuetan, edota entitatearen desegite eta
likidaziokasuetan, zergadunakberrezarri eginbeharkoditu
zerga oinarri orokorrean oker egin dituen murrizpenak, au-
tolikidazioosagarriakeginezetaberandutzainteresaksartuz.
Ekarpenenzenbatekoagainditutajasodirenkopuruek,susta-
tzaileakegotzitakokontribuzioakbarne,lanetekingisatribu-
tatukodutehoriekjasotzendirenzergaldian.

Esan bezala, gizarte aurreikuspeneko sistemetan kon-
tsolidatutako eskubideak aurrerapenez erabiltzeagatik zerga
oinarrianokeregindirenmurrizpenakberrezartzeko,autoli-
kidazioosagarriakaurkeztubehardira,etahoriekaurkezteko
epeaeskubidehoriekaurrerapenezerabilidireneguneanhasi
eta erabilpen aurreratua egin den zergaldiko autolikidazioa
egitekoazkeneguneanamaitukoda.

b)  Zenbaterainoko murrizpenak egin daitezke per tsona 
desgaituen alde egindako ekarpenengatik?

Bi muga berezi ezarri dira aurreko apartatuetan aipatutako
gizarteaurreikuspenekoentitateeiegitenzaizkienekarpene-
tarako,pertsonadesgaituenaldeegindakoakdirenean.

Mugaberezihoriekbikasuhauetanaplikatzendira:

• Ekarpenapertsonadesgaituakberakegitenbadu,zer-
gaoinarriorokorreanmurrizpenaegitekogehieneko
muga24.250,00eurokoada.

• Ekarpenabestepertsonabatekegitenbadu,pertsona
horrek desgaituaren alde egindako ekarpenengatik
gehienezegindaitekeenmurrizpena8.000,00eurokoa
da. Ezinbestekoa da pertsona desgaituarekin ahaide-
tasun harreman bat izatea edo tutoretzapean hartuta
edukitzea.Halere,murrizpenhoriezdagolotutaper-
tsonahorrekizaeraorokorrez,etaadierazitakomugen
barruan,gizarteaurreikuspenekosistemetaneginde-
zakeenarekin.

• Desgaitu berberaren alde ekarpenak egiten dituzten
guztien murrizketen zenbatekoa —desgaituak berak
egindakoakerezenbatuta—ezindaizanurtean24.250
eurobainohandiagoa.

Zer ekarpenengatik egin daiteke murrizpena, per tsona 
desgaituak berak egindakoak eta beste per tsona batek 
desgaituaren alde egindakoak batera ager tzen direnean? 

Lehendabizi, pertsona desgaituak berak egindako ekarpe-
nakmurriztukodira.Etapertsonadesgaituarenak24.250,00
eurokomugahorretarairistenezdireneanbakarrikmurriz-
tukodirabestepertsonabatzuekdesgaituarenaldeegindako
ekarpenak, aipatu mugara iritsi arte. Muga horretara iris-
ten ez badira beste pertsona batzuek ere murrizpena egin
ahal izangodute,proportzionalki,bakoitzarenzergaoinarri
orokorrean.

Zer gerta tzen da desgaituen alde eratutako gizarte au-
rreikuspeneko sistemei soberan egindako ekarpenak 
2015eko urtarrilaren 1ean murriztu gabe badaude?

Soberakoekarpenak2010,2011,2012,2013eta2014koekitaldie-
tatikbaldinbadatozeta2015ekourtarrilaren1eanmurriztugabe
badaude,ezarritakomugakerrespetatuzmurriztuahalizangodira.

5.  Murrizpena kapitulu honetan aztertutako gizarte aurreikuspe
neko sistemei egindako ekarpenengatik, bazkidea, partaidea, 
mutualista edo titularra ezkontidea edo maia tzaren 7ko 2/2003 
Legearen arabera eratutako izatezko bikotelaguna denean. 

Zergadunaren ezkontideak edo izatezko bikote-lagunak –
maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratuak– zerga oi-
narriaren zati orokorrean sartu beharreko errentarik lortu
ez duenean edo, lortuta ere, haien urteko kopurua 8.000,00
eurotikbeherakoadenean,eta,betiere,erretiratutaezbaldin
badago, zergadunak, aurreko mugen barruan egindako mu-
rrizpenezgain,posibleduzergaoinarriorokorreanmurriztea
kapitulu honetan aipatutako gizarte aurreikuspeneko siste-
meiegindakoekarpenak,baldinetaezkontideaedo izatezko
bikote-lagunahaienbazkide,partaide,mutualistaedotitularra
bada.Urtekomuga2.400,00euroda.

Erretiro egoera gertatutzat joko da bazkideak, partaideak,
mutualistakedoaseguratuakdagokionGizarteSegurantzaren
araubideanedoaraubidehorrenordezkoakdirenentitateetan
erretiroahartuduenean.Ondoriohorietarako,erretiroaurre-
ratua, erretiro malgua, partziala eta, bere kasuan, onartzen
direnbesteformulabaliokideak,erretirotzathartukodira.

HALAERE,baldinetabazkide,partaide,mutualistaedoase-
guratuak erretiro partzialari heltzen badio, zilegi izango da
erretiroosorakoegindakoekarpenaketakontribuzioakzerga
oinarritikmurriztea.

Aurreko apartatuan aipatutako erretiroari heltzerik ez da-
goenean, erretiroaren kontingentzia gertatuko da gizarte
aurreikuspeneko planaren estatutuetan ezarritako adinean,
zeina ezin baita izan 60 urtetik beherakoa; eta estatutuetan
erretiratzekoadinikzehaztuezbada,orduanGizarteSeguran-
tzarenaraubideorokorreanezarritakoadinerairisteangerta-
tukodaerretiroa.

Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean erretiratzeko
ezarritako adinetik aurrera ezindurik dauden zergadunak
erretiratutzatjokodiraartikuluhonetanezarritakoarenondo-
rioetarako

Ekarpenhoriekezdaude lotutaOinordetzenetaDohaintzen
gainekoZergari.

Zer gerta tzen da ekarpenak muga gaindi tzen badu?

Zergadunek ekarpenak egin badizkiete kapitulu honetan az-
tertutako gizarte aurreikuspeneko sistemei, eta ezkontidea
edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako iza-
tezko bikote-laguna hango bazkide, partaide, mutualista edo
titularrabada,ondorengobostekitaldietanmurriztuditzakete
zergaoinarrianahikoaezizateagatikedomugagainditzeagatik
oinarrihorretanmurriztuezinizandituztenkopuruak.

2.400eurokomugatikgorakosoberakinakhurrengobosteki-
taldietanmurriztuahal izangodira,betierebaldinetahoriek
murrizten diren ekitaldian bazkide,partaide, mutualista edo
titulardenezkontideakedoizatezkobikote-lagunaerretiratuta
ezbadago.

Ekarpenakezinizanbadirazergaoinarriorokorreanmurriztu
hura nahikoa ez izateagatik, hurrengo bost ekitaldietan mu-
rriztuahalizangodiraezkontidearenedoizatezkobikote-lagu-
naerretiratutaezbadago..

Murrizpenhoriekgoragoadierazitakomugenbarruanegon-
godira(2.400euro).
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ERNE:zer gerta tzen da ezkontidearen edo izatezko biko-
te-lagunaren alde soberazko ekarpenak egin badira eta 
2015eko urtarrilaren 1ean murriztu gabe badaude?

Gizarte aurreikuspeneko sistemei zergadunak egindako so-
berakoekarpenak2010,2011,2012,2013eta2014ekoekital-
dietatikbadatozeta2015ekourtarrilaren1eanmurriztugabe
badaude,gehienez2.400euromurriztudaitezkeurtean,betie-
rehaienbazkide,partaide,mutualistaedotitularraezkontidea
edoizatezkobikote-lagunabada.EZDAAPLIKATUKOERRE-
TIROARENMUGA.

6.  Kirolari profesionalen gizarte aurreikuspeneko mutualitatei 
egindako ekarpenen murrizpena.

• Kirolari profesionaltzat hartzen dira ekainaren 26ko
1006/1985 Errege Dekretuaren aplikazio eremuan
sartutakoak. Dekretu horren bidez kirolari profesio-
nalen lanharremanbereziaarautzenda.Goimailako
kirolaritzat hartzen dira irailaren 19ko 1467/1997
Errege Dekretuaren aplikazio eremuan sartutakoak.
Dekretuhorretangoimailakokirolarienerregulazioa
jasotzenda.

• Apartatu honetan ezarritako zerga araubidea aplika-
tzeko,nahitaezbetebehardiraazaroaren28ko35/2006
Legeakhamaikagarrenxedapengehigarrianezartzen
dituen beharkizun, ezaugarri eta baldintzak. Lege
horrek pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga
arautzendu,eta zatibateanaldatzenditu sozietateen
gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko
zergarenetaondarearengainekozergarenlegeak.

Ekarpenak, zuzenekoak edo egotziak, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren zerga oinarri orokorrean mu-
rriztudaitezke,mugahonekin:etekinosoagastukengarrien
zenbatekoazmurriztutagelditzendirenlanetekinakgehieki-
taldianjardueraekonomikoetatikbanakalortutakoetekingar-
bienzenbatekoa,24.250eurorainogehienezere.

Zerga oinarri rokorra behar bestekoa ez izateagatik, edo
aurreko apartatuan ezarritako gehienezko muga gaindi-
tzeagatik, hau da 24.250 eurokoa, oinarri horretan murriztu
ezinizandirenekarpenakhurrengobostekitaldietanmurriztu
ahalizangodira.Gehienezkomugagainditzendutenekarpe-
neiezzaiearauhoriezarriko.

Mutualisten eskubide kontsolidatuak Pentsio Plan eta Fun-
tseiburuzkoLegearenTestuBateginak8.8artikuluanaipa-
tzendituenkasuetanbakarrikgauzatudaitezke,edobestela,
behinurtebete igaroondorenkirolariprofesionalen lan jar-
dunaamaituedogoimailakokirolarienizaeragaltzendene-
tik aurrera. Eskubide kontsolidatu horiek bestelako kasue-
tanerabiltzenbadiradelaosorikdelazatibatean,zergadunak
zergaoinarrianbeharezbezalaegindakomurrizpenakgehi-
tu beharko ditu, eta horretarako bidezko aitorpen-likidazio
osagarriak egingo ditu berandutza interesak sartuta. Jaso-
tzen diren zenbatekoak egindako ekarpenak baino handia-
goak badira,  sustatzaileak egotzitako kontribuzioak barne,
lanetekingisatributatukodutehoriekjasotzendirenzergal-
dian.

Jasotako prestazioak, eta, halakorik bada, eskubide kon-
tsolidatuaklanetekingisazergapetukodiraoso-osorik.

Kirolari profesionalek eta goi mailakoek aukera izango dute
kirolari profesionalen gizarte aurreikuspeneko mutualitatea-
riekarpenakegitenjarraitzeko,kirolarigisaegitenzutenlan
jardunaamaituarrenedoizaerahoridagoenekogalduarren.
Ekarpenhoriengatikmurrizpenakeginahal izangodiraPer-
tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren oinarri oroko-
rrean,PentsioPlanaketaFuntsakarautzendituenLegearen
testubateginak(azaroaren29ko1/2002LegegintzakoErrege
Dekretuaren bidez onartua) 8.6 artikuluan jasotzen dituen
egoerakestaltzeahelburuduenzatian. 

10.2.1.3.  Murrizpena baterako aitorpena 
egiteagatik

Honahemenmurrizpenabaterakoaitorpenaegiteagatik,fami-
liaunitatemotarenarabera:

• Bereizigabekoezkontideeketamaiatzaren7ko2/2003
Legearenaraberaosatutakoizatezkobikotekokideek
nahiz ondoko hauek osatutako familia unitatea: adin-
gabeko seme-alabek, gurasoekin bizi badira, edota
judizialki ezgaitutako seme-alaba adindunek, luzatu
edobirgaitutakogurasoenagintepeandaudenean.Ba-
terako aitorpena egiteagatik,4.218,00 euroko mu-
rrizpenaegindaiteke.

• Gurasobateketaaurrekoataleanaipatutakoseme-alaba
guztiekosatutakofamiliaunitatea,kontuanhartugabe
elkarrekinbiziotedirenlegezkobereizketadagoenean
edoezkontzarikedomaiatzaren7ko2/2003Legearen
arabera osatutako izatezko bikoterik ez dagoenean.
Guztira,3.665,00  eurokomurrizpenaegindaiteke.

10.2.2  Oinarri likidagarri orokor negatiboen 
konpen tsazioa

Oinarri likidagarri orokorra negatiboa bada, haren zenba-
tekoa aurreko lau urteetan lortzen diren oinarri likidagarri
orokorpositiboekinkonpentsatuahalizangoda.

Konpentsazioaondorengolauurteetakobakoitzeanegingoda
urtebakoitzekooinarri likidagarriorokorrakaukeraematen
duen gehieneko zenbatekoan. Inoiz ere ezin izango da lau
urteko epea luzatu ondorengo urteetako oinarri likidagarri
orokornegatiboekinmetatuz.

Zergadunak agiri bidez frogatu behar du nondik datozen eta
zenbatekoak diren konpentsatu nahi dituen oinarri likidagarri
orokornegatiboak,horieksortuzirenekitaldiaedozeindelaere.

10.3 Aurrezpenaren oinarri likidagarria
Aurrezpenaren oinarri likidagarria lortzeko, aurrezpenaren
zerga oinarriari pentsio konpentsagarriengatik eta urteko
mantenurako ordainketengatik egindako murrizpenaren ge-
rakinakendubeharzaio,halakorikbadago.Oinarriaezinda,
kenketahorregatik,negatiboaizan.
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11
Kuota osoa

11.1 Zerdakuotaosoa?

11.2 Oinarrilikidagarriorokorrarenkarga

11.3 Aurrezpenarenoinarrilikidagarriarenkarga
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11.1 Zer da kuota osoa?
Izaeraorokorrez,kuotaosoalortzendaoinarrilikidagarriari
kargatasaaplikatuta.Zehazki,honakozenbatekohauenbatu-
raizangodakuotaosoa:

A. Oinarrilikidagarriorokorrarikargatasakaplikatuon-
dorenateratzendenzenbatekotik1.389eurogutxituta
ateratzendenemaitza.

B. Aurrezpenarenoinarrilikidagarririkargatasakaplika-
tutaateratzendenzenbatekoa.

C. Hogeigarrenxedapengehigarrianxedatutakoaaplika-
tuondoren–aplikatzeadagokionean—ateratzenden
zenbatekoa. Xedapen horretan hautazko tributazio
araubidebat jasotzendabalorenegoziagarriakkostu
bidezeskualtzeagatiklortutakoondareirabazietarako.

11.2  Oinarri likidagarri orokorraren karga
Honahemenoinarrilikidagarriorokorrariaplikatubeharreko
tarifaedokargaeskala:

Oinarri likidagarri 
orokorra (kopuru 
honetaraino, euro-

tan)

Kuota osoa

Oinarri 
likid.aren 
gainerakoa  
(kopuru  

honetaraino)

Tasa 

(%)

0,00 0,00 15.550,00 23,00

15.550,00 3.576,50 15.550,00 28,00

31.100,00 7.930,50 15.550,00 35,00

46.650,00 13.373,00 19.990,00 40,00

66.640,00 21.369,00 25.670,00 45,00

92.310,00 32.920,50 30.760,00 46,00

123.070,00 47.070,10 56.390,00 47,00

179.460,00 73.573,40 Hortikgora 49,00

ERNE: zergadunek1.389eurogu txituko dute kuotaautoli-
kidaziobakoitzean.

Kargaren batez besteko tasa orokorraren kalkulua:kuota
osoaehunekinbiderkatuetaoinarrilikidagarriorokorrarekin
zatitzenda.Bizenbakihamartarjarritaadierazikodaemaitza.

Jarduera ekonomikoari lotutako ondare elementuen on-
dare irabazien doikun tza

ZergadunarenbatezbestekokargatasaorokorraSozietateen
gaineko Zergaren tasa orokorra baino handiagoa denean
kuotaosoazuzendueginbeharda.Horretarako,kuotaosoari
gutxitu behar zaio tasen arteko diferentzia jarduera ekono-
mikoenetekingarbipositiboaosatzendutenondareirabazien
zenbatekoaaplikatuzateratzendenkopurua.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatzeko, jardueraren
etekin garbia zehazteko kontuan hartutako ondare galerak
kendukozaizkieondareirabaziei.

11.3  Aurrezpenaren oinarri likidagarria-
ren karga

Aurrezpenaren oinarri likadagarriari tasa hauek aplikatuko
zaizkio:

Aurrezpenaren oinarri likidagarria Tasa (%)

2.500,00euroraino 20,00

2.500,01etik10.000,00raino 21,00

10.000,01etik15.000,00raino 22,00

15.000,01etik30.000raino 23,00

30.000,01etikaurrera 25,00

11.4  Balore negoziagarrien eskualdake-
tatik eratorritako ondare irabazieta-
rako hautazko tributazio araubidea.

Merkatu arautuetan negoziatzeko onartuak dauden ba-
loreak kostu bidez eskualdatzen dituzten zergadunek bi
hautu hauen artean egin dezakete: eskualdaketaren onda-
reirabaziakalkulatzekoartikuluanxedatutakoaaplikatzea,
edo, bestela, eskualdaketa balioari ehuneko 3ko karga 
bereziaaplikatzea,baldinetabaliohoriekitaldibakoitzean
10.000 euro baino txikiagoa bada eskualdatutako balore
guztieidagokienez.

Araubidehauezzaioaplikatukobalorehorietatikeratorritako
harpidetzaeskubideeneskualdaketari,etahaieneskualdake-
ta balioa ere ez da konputatuko eskualdatutako balore mul-
tzoareneskualdaketabalioakalkulatzeko.

Tributaziohonenaldekohautuaautolikidazioaaurkeztende-
neanadieraizbeharda.

Adibidea
MikelekbereemazteIdoiarekinbateraaitortzendu,etaho-
nakoerrentakizandituurtehorretan:

Lanarenetekina-GizarteSegurantza 13.000,00€

Kapitalhigiezinaren(lokalaren)etekingarbiak 3.000,00€

Jardueraekonomikoenetekingarbiak* 9.000,00€

(*)Jardueraekonomikoarenetekinenartean,2.000,00euroko
ondare irabazia dago, jardueraren aurreko ondasun higiezin
bat salduz lortu duzuna, salmentaren zenbatekoa berrinber-
titugabe.

Sariarenondareirabazia 1.000,00€

Kapitalhigigarriarenetekingarbia 1.800,00€

Garajearensalmentanizandakoondareirabazia 18.000,00€

Trastelekuarensalmentanizandakoondaregalera -6.000,00€

Gainera, 2.000,00 euroko ekarpena egin duzu borondatezko
gizarteaurreikuspenekoentitatebatean.

Jarraian,kontzeptuhauekkalkulatukoditugu:zergaoinarria,
oinarrilikidagarriaetakuotaosoa.

Zerga oinarri orokorra

Etekinak eta errenta ego tziak

Lanarenetekingarbia

13.000–3.000(hobaria)
10.000,00€

Kapitalhigiezinarenetekingarbia 3.000,00€

Jardueraekonomikoenetekingarbia 9.000,00€

Saldo positiboa 22.000,00€

Ondare elementuen eskualdaketatik ez datozen irabazi eta 
galerak

Ondareirabazia(saria) 1.000,00€

Saldopositiboa 1.000,00€

Zerga oinarri orokorra 23.000,00 €
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Aurrezpenaren zerga oinarria

Ego tzitako errentak eta etekinak

Kapitalhigigarriarenetekingarbia 1.800,00€

Ondare elementuen eskualdaketatik datozen irabazi eta 
galerak

Ondareirabazia 18.000,00€

Ondaregalera -6.000,00€

Saldopositiboa 12.000,00€

Aurrezpenaren zerga oinarria 13.800,00 € 

Murrizpenak zerga oinarri orokorrean

MurrizpenakBGAEetanegindakoekarpenengatik

EkarpenaBGAEari(muga:5.000,00euro) 2.000,00€

Murrizpenabateratributatzeagatik:4.218euro.

Murrizpena zerga oinarri orokorrean

MurrizpenaBGAEariegindakoekarpenagatik 2.000,00€

Murrizpenabaterakotributazioagatik 4.218,00€

Guztira 6.218,00€

Oinarri likidagarri orokorra

Zergaoinarriorokorra 23.000,00€

Murrizpenak -6.176,00€

Oinarri likidagarri orokorra 16.824,00€

Oinarri orokorraren kuota osoa

Oinarri likidagarri orokorra Kuota osoa

Gehienez 15.550,00€ %23an 3.576,50€

Gainerakoa 1.232,00€ %28an 344,96€

Guztira 16.782,00€ 3.921,46€

Beraz,oinarriorokorrarenkuotaosoa 3.921,46eurokoada.

Batez
Oin.orokorraren

kuotaosoa 3.921,46€
besteko = -------------------------------------------- = --------------------- X100=%23,37
tasa Oinarrilikidagarri

orokorra
16.782,00€

Oin.orokorrarenkuotaosoa 3.921,46€

Kuota  txiki tzea: 1.389euroautolikidaziobakoitzean.

Aitortu beharrekoa kuota 
(3.921,46-1.389,00) 2.532,46 €

Aurrezpenaren oinarri likidagarria

Aurrezpenarenoinarrilikidagarria 13.800,00€

Aurrezpenaren kuota osoa

2.500,00€-rainox%20) 500,00€

2.500,01etik10.000raino:7.499,99x%21 1.575,00€

Soberakina(13.800-2.500-.7.499,99=3.800,01x%22 836,00€

Aurrezpenarenkuotaosoa 2.911,00€

Kuota osoa, guztira

Kuota osoa, guztira (2.532,46€+2.911,00€) 5.443,46

Irabaziaren doikun tza: ezdabidezkoa, kargaorokorraren
batezbestekotasa(%23,37)txikiagoadelakoSozietateengai-
nekoZergarentasaorokorrabaino.

Beraz,doitutakokuota osoa 5.443,46eurokoada.
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12.1 Kon tzeptua
Kuotalikidoakuotaosoarikenkarienzenbatekoakenduzlor-
tzenda.Kuotalikidoaezindainoiznegatiboaizan.

12.2 Kuota likidoa

LABURPENA

Kuotalikidoa=Kuotaosoa–kenkariak

Kenkarimotahauekbereiztendira:

• Kenkariorokorra

• Kenkarifamiliaretapertsonalak.

• Kenkaria desgaituaren ondare babestuari egindako
ekarpenengatik.

• Ohikoetxebizitzarenkenkariak.

• Jardueraekonomikoaksustatzekokenkariak.

• Dohaintzenkenkariak.

• Bestelakokenkariak.

12.3 Kenkari familiar eta per tsonalak
Apartatuhonenbarruanseikenkarihauekbereiztendira:

• Ondorengoahaideena.

• Seme-alabenurtekomantenuaordaintzeagatikegiten
dena.

• Aurrekoahaideena.

• Desgaitasunagatikegitendena.

• Adinekopertsonakmendekoakizateagatikaraututakoa.

• Adinarena.

Azterditzagunbanan-banan.

12.3.1  Kenkaria ondorengo ahaideengatik 
(seme-alabak, bilobak, birbilobak...

Zenbatekoa da kenkaria?

Zergadunarekin bizi den ondorengo ahaide bakoitzagatik
kenkarihauekegingodira:

•  585,00 eurourtean,lehenengoagatik.

•  724,00 eurourtean,bigarrenagatik.

•  1.223,00 euro urtean,hirugarrenagatik.

•  1.445,00 euro urtean,laugarrenagatik.

•  1.888,00 euro urtean, bosgarren eta hurrengo
bakoitzagatik.

ERNE:ondorengoahaideak6 urte baino gu txiago baditu,
zenbatekohoriek335,00 eurogehitukodiraurtean.

Baldin tzak

• Ondorengo ahaideen adina hogeita hamar urtetik 
gorakoa ez izatea, salbu eta kenkarirako eskubidea
dutendesgaituakedomendekoakbadira(itsuak,muti-
latuakedoelbarriak,fisikoakzeinpsikikoak).

• Ondorengo ahaideak dagokion zergaldian lortu di-
tuen urteko errentak, salbuetsitakoak sartu gabe, 
9.034,20 eurokoak91bainohandiagoakezizateaedo,

91 Kopuru hau lanbidearteko gutxieneko soldatari dagokio, eta abenduaren
27ko1046/2013ErregeDekretuakfinkatudu..

bestela,bestefamiliaunitatebateanegonezgero,ber-
tako kideetako inork ez lortzea dagokion zergaldian
9.034,20eurotik92gorakoerrentak,salbuetsitakoak
sartugabe.

• Ondorengo ahaideek ez aurkeztea dagokion zergal-
dian zerga honen aitorpenik, edo hura aurkeztera 
behartuta ez egotea.

Nola bana tzen da kenkaria?

• Ondorengoahaideamailaberekoaurrekoahaideekin
bizidenean(aitaetaamarekin,adibidez),kenkariazati
berdinetanhainbanatukodahorienartean.

• Aldiz, ahaidetasun maila desberdina duten aurreko
ahaideekin bizi bada (guraso eta aiton-amonekin,
adibidez),gertuendaudenaurrekoahaideekbakarrik
izangodutekenkarirakoeskubidea(gurasoek).Kasu
horretan, kenkaria zati berdinetan ere hainbanatuko
dahorienartean.Halaere, gertuendaudenaurreko
ahaideekurteanlortudituztenerrentak9.034,20euro-
tik93gorakoakezbadira,kenkariamailarikurrunene-
koekeginahalizangodute.

• Epaileen erabakiz ondorengo ahaidea diruz manten-
tzeko obligazioa ezarri bada, kenkaria mantenuari
aurre egiten dion gurasoaren aitorpenean egingo da
baldinetazamahorigurasohorrekbakarrikberegain
hartubadu;aldiz,mantenuekonomikoaribigurasoek
aurreeginbehardiotenean,kenkariaerdibanaegingo
da guraso bakoitzaren aitorpenean.  Horrelakoetan,
epaileeskudunakebatzitakoabetekoda,etadiruman-
tenuhoribenetanetabeharbezalaordaindudelafroga-
tubeharkoda.

Tutore tza eta e txeko harrera

Tutoretzagatik edo etxeko harreragatik zergadunari lotuta
daudenpertsonekondorengoahaideentratamenduberaizan-
godute.Ezinbestekoadaaipatutakotutoretzaedoharrerahori
adingabeak babesteko gaietan eskudun den entitate publiko
batekinformalizatutaegotea.

Adibidea
Kenkariaeginaldaitekeseme-alabengatiketabesteondoren-
go batzuengatik jarraian aipatzen diren kasuetan? (aurreko
ahaideekinbizidira):

1. 17urtekosemea,9.500,00eurokoerrentakizanditue-
na.

Eran tzuna: ez du kenkarirako eskubiderik ematen,
bereurtekoerrenteklanbideartekogutxienekosolda-
tagainditzendutelako(9.034,20euro).

2. 26urtekoalabaezkondua,dirusarrerarikizanezdue-
na.2urtekosemeadu.Senarrak4.207,08eurobaka-
rrikjasoditu2014an,langabeziprestazioadelaeta.

Eran tzuna: 26urtekoalabakkenkarirakoeskubidea
ematendu.Izanere,nahizetaezkondutaegonetabes-
tefamiliaunitatebatekokideizan,beresenarrarenur-
tekoerrentakezdira9.034,20eurokoakbainohandia-
goak.Gainera,alabahorrengurasoekbilobagatikegin
dezakete kenkaria, umearen gurasoek izan dituzten
errentak 9.034,20 eurotik beherakoak direlako. Kasu
honetan, 1.644,00 euroko kenkaria egingo da: 585,00

92 Kopuru hau lanbidearteko gutxieneko soldatari dagokio, eta  abenduaren
27ko1046/2013ErregeDekretuakfinkatudu.

93 Kopuru hau lanbidearteko gutxieneko soldatari dagokio, eta  abenduaren
27ko1046/2013ErregeDekretuakfinkatudu.
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€(alabagatik)gehi724,00€(bilobagatik)eta335,00€
(bilobak6urtebainogutxiagoizateagatik).

3. 25urtekosemea,2.704,55eurokoerrentaklortuditue-
naetaaitorpenaaurkeztenduena.

Eran tzuna:aitorpenaaurkeztenduenez,ezdukenka-
rirakoeskubiderikematen.

4. 31urtekosemea,mendekoaetaerrentarikgabea.

Eran tzuna:kenkarirakoeskubideaematendu.

5. Errentarikgabekosemea,2015ekootsailaren1ean30
urtebetezituena.

Eran tzuna: ez du kenkarirako eskubiderik ematen
zergarensortzapenegunean(abenduaren31n)30urte
dituelako.

6. Gurasoak bost seme-alabarekin bizi dira, eta hauek
diraberenadinak:10,15,18,20eta23urte.Ezkondu
gabedaudedenak,etaezduteerrentarikjasotzen.Gai-
nera,gurasoak12urtekoilobarentutoreakdira.

Eran tzuna: seiek ematen dute kenkarirako eskubi-
dea. Hala ere, bi ezkontideekin batera bizi direnez,
hauek zati berdinetan banatuko dute kenkaria nork
bereaitorpenean.

Kenkaria Aitaren  
aitorpena

Amaren 
aitorpena

Lehenengoagatik 585,00€ 292,50€ 292,50€

Bigarrenagatik 724,00€ 362,00€ 362,00€

Hirugarrenagatik 1.223,00€ 611,50€ 611,50€

Laugarrenagatik 1.445,00€ 722,50€ 722,50€

Bosgarreneta
hurrengoengatik 2x1.888,00€ 1.888,00€ 1.888,00€

Zenbatekokenkaria,guztira 3.876,50€ 3.876,50€

7. Senar-emazteakbanandutadaude.Ama17urtekose-
mearekinbizida,etaaitaksemearenmantenuekono-
mikoanlaguntzenduepaileakhalaaginduta.

Eran tzuna: semeak kenkarirako eskubidea ematen
du. Denaden,kenkariazatiberdinetanhainbanatuko
dagurasobakoitzarenaitorpenean.

12.3.2  Kenkaria seme-alaben urteko mantenua 
ordain tzeagatik

Mantenukontzeptuanseme-alabakelikatu,ostatueman, jan-
tzi,laguntzamedikuahartuetaheztekobehardenguztiasar-
tzenda.

Zenbatekoa da kenkaria?

Zergadunak%15ekokenkariaegindezakemantenurakoor-
daindudituenkopuruengatik,mugahauenbarruanbeti:

•  175,50 eurourtean,lehenseme-alabagatik.

•  217,20 eurourtean,bigarrenseme-alabagatik.

•  366,50 eurourtean,hirugarrenseme-alabagatik

•  433,50 eurourtean,laugarrenseme-alabagatik.

•  566,40 euro urtean,bosgarrenetahurrengobakoi-
tzagatik.

Baldin tzak

Kenkari hau egin ahal izateko, ezinbestekoa da zergadunak
epaileen erabakiz ordaintzea seme-alaben urteko mantenu-
rakokopuruak.

Adibidea
Eman dezagun dibortziatuta zaudela eta zure 11 urteko se-
meazureezkontideohiarekinbizidela.Judizialkionartutako
hitzarmenarenarabera,1.500,00euroordaindubehardituzu
urterozuresemearenmantenurako.Honakokenkariakizan-
godituzu:

Semearengatik 585,00€/2 292,50€

Urtekomantenua
ordaintzeagatik

(1.500,00€)ren%15

(175,50€-komugarekin)
175,50€

12.3.3  Kenkaria aurreko ahaideengatik (gurasoak, 
aiton-amonak, birraiton-amonak...)

Zenbatekoa da kenkaria?

Urtenaturalosoanzeharzergadunarekinmoduiraunkoreta
jarraituan bizi den aurreko ahaide bakoitzagatik 279,00 
eurokokenkariaegingoda.

Kenkarihauaplikatzearenondorioetarako,ondokokasuhau
ereaurrekoparagrafoandeskribatutakoelkarbizitzarekinpa-
rekatukoda:aurrekoahaideaurtenaturalosoanegoitzazen-
trobateanbizitzeamodujarraituetairaunkorrean,etaegonal-
diarengastuakondorengoahaideakordaintzeabereondaretik
egoitzari.

Baldin tzak

• Dagokionzergaldianaurrekoahaideakizandituenur-
tekoerrentak,salbuetsitakoaksartugabe,9.034,20 
eurotikgorakoakezizatea94.

•  Beste familia unitate batean egonez gero,bertako
kideetako inork izan dituen urteko errentak, salbue-
tsitakoaksartugabe9.034,20 eurotik gorakoakez
izateadagokionzergaldian95.

• Ondorengo ahaideek ez aurkeztea dagokion zergal-
dianzergahonenaitorpenik,edohuraaurkezterabe-
hartuta ez egotea.

Nola bana tzen da kenkaria?

• Aurrekoahaideamailaberekoondorengoahaideekin
bizi denean (seme-alabekin, adibidez), kenkaria zati
berdinetanhainbanatukodaondorengoenartean.

• Aldiz,ahaidetasunmailadesberdinadutenondorengo
ahaideekinbizibada(seme-alabaetabilobekin,adibi-
dez), gertuen dauden ondorengo ahaideek bakarrik
izango dute kenkarirako eskubidea (seme-alabek).
Kasu horretan, kenkaria zati berdinetan ere hainba-
natuko da horien artean. Hala ere,  gertuen dauden
ondorengo ahaideek urtean lortu dituzten errentak
9.034,20 eurotikgorakoakezbadira96,kenkariamai-
larikurrunenekoekeginahalizangodute.

• Aurrekoahaideakegoitzetanbizibadira,kenkariamai-
larikgertuenekoahaideekegingodutebaldinetafro-

94 Kopuru hau lanbidearteko gutxieneko soldatari dagokio, eta abenduaren
27ko1046/2013ErregeDekretuakfinkatudu.

95 Kopuru hau lanbidearteko gutxieneko soldatari dagokio, eta abenduaren
27ko1046/2013ErregeDekretuakfinkatudu.

96 Kopuru hau lanbidearteko gutxieneko soldatari dagokio, eta abenduaren
27ko1046/2013ErregeDekretuakfinkatudu
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gaturikuztenbaduteaurrekoahaideaegoitzakoego-
naldigastuakberaiekordaindudituztela.Gastuhoriek
mailaberekoondorengoahaidebatekbainogehiagok
ordaindubadituzte,kenkariazatiberdinetanhainbana-
tukodahaienartean.

Adibidea
Emandezagun76urtedituzula,zureurtekoerrentak4.808,10
eurokoak direla, eta adin nagusiko zure hiru semeekin bizi
zarela.

Dakigunez, ondorengo ahaide bakoitzagatik 279,00 euroko
kenkariaegindaiteke.Kasuhonetan,hirusemeekinbizizare-
nez,kopuruhorizatihiruegingoda:

Kenkaria

Lehensemea 93,00€

Bigarrensemea 93,00€

Hirugarrensemea 93,00€

12.3.4  Kenkaria desgaitua edo mendekoa 
izateagatik

Zenbatekoa da kenkaria?

Minusbaliotasun edo mendekotasun maila eta hirugarren
pertsonengandikjasobeharrekolaguntzakontuanhartutaho-
nakokenkariaaplikatukoda:

Minusbaliotasunmailaetahirugarrenpertsonengandik
jasobeharrekolaguntza Kenkaria

Minusbaliotasuna%33koaedohandiagoaeta%65etik
beherakoabada 867,00€

Minusbaliotasuna%65ekoaedohandiagoabada.Men-
detasuntxikia 1.224,00€

Minusbaliotasuna%75ekoaedohandiagoabada,hiruga-
rrenpertsonenlaguntzagatik15eta39puntubitartean
lortuz.Mendetasunertaina

1.428,00€

Minusbaliotasuna%75ekoaedohandiagoabada,hiru-
garrenpertsonenlaguntzagatik40puntuedogehiago
lortuz.Mendetasunhandia

2.040,00€

Baldin tzak

• Desgaitua edo mendekoa zergadunak berak izan be-
har du edo, bestela, aurreko edo ondorengo ahaide
batek,ezkontideak,maiatzaren7ko2/2003Legearen
araberaeratutako izatezkobikote-lagunak,edo lauga-
rren mailarainoko zeharkako ahaideren batek. Kasu
horretan,ahaideek,eurenadinaedozeindelaere,zer-
gadunarekinbizibehardute,etaberenurtekoerren-
tak,salbuetsitakoaksartugabe,ezindirazergaldiaren
barruan18.068,40eurokoakbainohandiagoakizan97.

• Aurrekoparagrafoanxedatutakoarenondorioetarako,
egoitzetan dauden pertsona desgaituen edo men-
dekoen egoera zergadunarekin batera bizitzearen
parekotzathartzenda,betierefrogatzenbadapertsona
desgaituaegoitzahorietanegoteagatiksortutakogas-
tuakzergadunakordaindudituela.

97 Senitartekoen errentak ezin dira izan, zergaldiaren barruan, lanbidearteko
gutxieneko soldataren bi halakoak baino handiagoak . Abenduaren 27ko
1046/2013 Errege Dekretuaren arabera, lanbidearteko gutxieneko soldata
9.034,20eurokoada.

• Minusbaliotasunmailaetahirugarrenpertsonengandik
jasobeharreko laguntzarenpuntuakabenduaren23ko
1971/1999ErregeDekretuakI.etaII.eranskinetaneza-
rritakoarenaraberaneurtukodira.

• Kenkari hau bateragarria da aurreko apartatuetan
adierazitakoekin (ondorengo ahaideak, aurreko ahai-
deak,mantenua).

• Desgaituakedomendekoakaitorpenaaurkeztenbadu,
bi aukera izango ditu: kenkari osoa berak aplikatzea
edo, bestela, berarekin bizi den zergadunak osorik
aplikadezanuztea.Bigarrenaaukeratzenbadaetades-
gaituazergadunbatekinbainogehiagorekinbizibada,
kenkaria zati berdinetan hainbanatuko da zergadun
bakoitzarenartean.

Tutore tza eta e txeko harrera

Kenkari hau aplikatu ahal izango da, halaber, pertsona
desgaitua edo mendekoa zergadunaren tutoretzapean da-
goeneanedoazkenhoneketxeanhartuduenean.Ezinbes-
tekoadaaipatutakotutoretzaedoharrerahoriadingabeak
babesteko gaietan eskudun den entitate publiko batekin
formalizatutaegotea.Horretarako,apartatuhonetanerren-
ta eta elbarritasun mailari buruz adierazi diren baldintzak
betebehardira.

Orobat, lehenago aipatutako ahaide edo asimilatuen ze-
rrendan sartzen ez den 65 urteko edo hortik gorako per-
tsona bakoitzagatik apartatu honetan ezarritako kenkariak
aplikatuko dira, minusbaliotasun maila eta hirugarren per-
tsonengandik jaso beharreko laguntza kontuan hartuta,
baldineta zergadunarekinbizibadaetabereurtekoerren-
tak,salbuetsitakoaksartugabe,18.068,40eurokoak98baino
txikiagoakbadira.

Adibidea
Demagunzureurtekoerrenta10.818,22eurokoadela.Gaine-
ra, %33ko minusbaliotasun maila duzu. Zurekin bi pertsona
bizidira:

• Aita, 70 urtekoa. %70ko minusbaliotasuna du eta
2014anezduerrentarikizan.

• Familiarenlagunbat,68urtekoa,%80kominusbaliota-
sunaduena.Bestepertsonabaten laguntzabehardu
oinarrizkogauzakegiteko(45puntu,hirugarrenper-
tsonenlaguntzagatik).Gainera,2014anezduerrenta-
rikizan.

Zenbatekokenkariakizanditzakezu?

Zureminusbaliotasunagatik 867,00€

Aitarenminusbaliotasunagatik Aurreko
ahaidearengatik 279,00€

Desgaitasunagatik 1.224,00€

65urtetikgorakopertsonadesgaituazurekin
bizitzeagatik 2.040,00€

GUZTIRA 4.410,00€

98 Desgaituaren errentak ezin dira izan, zergaldiaren barruan, lanbidearteko
gutxieneko soldataren bi halakoak baino handiagoak. Abenduaren 27ko
1046/2013 Errege Dekretuaren arabera, lanbidearteko gutxieneko soldata
9.034,20eurokoada.
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12.3.5 Kenkaria adinagatik

Zenbatekoa da kenkaria?

Kenkari hau aldatzen da adina zein den, zerga oinarri osoa
(orokorra+aurrezpenarena)zenbatekoaden,etazeintributa-
ziomotaaukeratzenden.

Banakako tributazioaaukeratubada,haudakenkaria:

Adina
Zerga

oinarria
0<20.000

20.000-30.000arteko
zergaoinarria

Zerga
oinarria

0>30.000

>65 334€ 334-0,0334x(zerga
oinarria-20.000) 0€

>75 612€ 612-0,0612x(zerga
oinarria-20.000) 0€

Baterako tribu tzaioaaukeratubada,haudakenkaria:

Adina Zergaoinarria
0<35.000

Zergaoinarria
0>35.000

>65 334€ 0€

>75 612€ 0€

12.3.6  Nola zehazten da egoera per tsonal eta 
familiarra?

Kenkari hauetarako eskubidea ematen duten zirkunstantzia
pertsonaletafamiliarrakzehazteko,zergarensortzapenegu-
neandagoenegoeraribegiratukozaio (normalean,abendua-
ren31ndagoenegoerahartzendakontuan).

Kenkarihoriekkonputatzekogaraian,kalkuluaezdainoizere
izangokenkariakaplikatzekoexijitutakozirkunstantziakger-
tatudirenurtenaturalekoegunkopuruarenaraberakoa.

Aurreko apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, kenkarirako
eskubidea sortzen duen pertsona zergaldiaren barruan hil-
tzenbada,kenkarihauekaplikatzekokontuanhartukodiren
zirkunstantzia pertsonal eta familiarrak pertsona horren
heriotzaren egunean dagoen egoera kontuan hartuz zehaz-
tukodira,kenkarienzenbatekoaegunhorretaraartepropor-
tzionalkimurriztugabe.

Adibidea
Emandezagunzurekinhirusemebizidirela:

• Lehen semea, 8 urtekoa eta %40ko minusbaliotasuna
zuena,2015ekoabuztuaren1eanhilzentrafikoistripu
batean.

• Bigarren semea 2009ko azaroaren 16an jaio zen. Be-
raz,2015ekoazaroaren16an6urtebeteditu.

• Hirugarrensemea2015ekoabenduaren1eanjaiozen.

Zenbatekokenkariakeginditzakezu?

Lehenseme
minusbaliatuagatik

ondorengoahaideagatik 585,00€

Desgaitasunagatik 867,00€

Bigarrensemeagatik ondorengoahaideagatik 724,00€

Hirugarrensemeagatik
ondorengoahaideagatik 1.223,00€

6urtetikbeherakoagatik 335,00€

GUZTIRA 3.734,00€

LABURPENA: kenkari motak

Kenkari 
motak Kenkarien zenbatekoak

Ondoren-
go ahai-
deengatik

585,00eurourtean,
lehenengoagatik

+335,00euro,
6urtebaino
gutxiagobadi-
tuzte

724,00eurourtean,
bigarrenagatik

1.223,00eurourtean,
hirugarrenagatik

1.445,00eurourtean,
laugarrenagatik

1.888,00eurourtean,
bosgarreneta
hurrengobakoitzagatik

Mantenua-
gatik %15 Mugak:

175,50eurourtean,lehenseme-
alabagatik

217,20eurourtean,bigarrenseme-
alabagatik

366,90eurourtean,hirugarrenagatik

433,50eurourtean,laugarrenagatik

566,74eurourtean,bosgarreneta
hurrengobakoitzagatik

Aurreko 
ahaideen-
gatik

279,00euro

Desgaita-
sunagatik 
edo men-
dekota-
sunagatik

Zergaduna,aurrekoedoondorengoahaidea,ezkonti-
dea,izatezkobikole-laguna65edozeharkakoahaidea,
laugarrenmailaraino,haubarne,desgaituadenean,
edourtekoedohortikgorakopertsonadesgaituaedo
mendekoazergadunarekinbizietaaurrekoahaide
edoasimilatuenzerrendansartutaezdagoenean:

Minusbaliotasuna%33koaedohandiagoa
eta%65etikbeherakoabada 867,00€

Minusbaliotasuna%65ekoaedohandia-
goabada.Mendetasuntxikia 1.224,00€

Minusbaliotasuna%75ekoaedohandia-
goabada,hirugarrenpertsonenlagun-
tzagatik15eta39puntubitarteanlortuz.
Mendetasunertaina

1.428,00€

Minusbaliotasuna%75ekoaedohandia-
goabada,hirugarrenpertsonenlagun-
tzagatik40puntuedogehiagolortuz.
Mendetasunhandia

2.040,00€

Adinagatik

Banakako tributazioaaukeratubada,haudakenkaria:

Adina ZO
<20.000

20.000-30.000
artekoZO

ZO>
30.000

>65 334€ 334–0,0334
x(ZO-20.000) 0€

>75 612€ 612–0,0612
x(ZO-20.000) 0€

Edad ZO
<35.000

ZO>
35.000

>65 334€ 0€

>75 612€ 0€
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12.4  Kenkaria per tsona desgaituaren 
ondare babestuari egindako ekarpe-
nengatik

12.4.1  Kenkaria per tsona desgaituaren ondare 
babestuari egindako ekarpenengatik

Zergadunek%30ekokenkariaegindezakete,urteangehienez
3.000,00euroraino,pertsonadesgaituenondareababestueta
Kode Zibila aldatzen duen azaroaren 18ko 41/2003 Legeak,
AuzibideratzeZibilarenLegeaketahorriburuzkozergaarau-
diakerregulatutakodesgaituarenondarebabestuariegindako
ekarpenengatik.

Aurrekoapartatuanaipatzendenkenkariaegindezaketedes-
gaituaren zuzeneko nahiz zeharkako ahaideek, hirugarren
mailaraino,horibarne,baietadesgaituarenezkontideakedo
izatezko bikote-lagunak edo desgaitua tutoretza edo harrera
araubidearijarraituzhartuadutenpertsonekere.

Inoizereezdutekenkarihausortukoondarebabestuarentitu-
larradendesgaituakberakegindakoekarpenek.

Diruzkoakezdirenekarpenakbadira,ekarpenarenzenbateko-
tzathartukodairabaziasmorikgabekoentitateenzergaerre-
gimenarietamezenasgoarenaldekozergapizgarrieiburuzko
apirilaren7ko3/2004ForuArauanjasotakoakontuanhartuz
ateratzendenzenbatekoa.

Apartatu honetan aipatzen den desgaituaren ondare babes-
tuariegindakoekarpeneidagozkienondasunetaeskubideen
eskurapenak salbuetsita daude Oinordetza eta Dohaintzen
gainekoZergan.

12.5 Kenkariak ohiko e txebizi tzagatik
Aurrerajobainolehen,ohikoetxebizitzazerdenargitubeha-
rradago.

Zer da ohiko e txebizi tza?

Ohikoetxebizitzatzathartzendazergadunakhiru urtekoepe
jarraituanbizitzekoerabiltzenduena.

Halaere,etxebizitzaohikoadelajokoda,baitaere,hiruurteko
epehoriigaroezarren,zergadunahildenean,edoezinbestez
etxebizitzaz aldatzera behartu duten zirkunstantziak gertatu
direnean, hala nola: etxebizitza ez egokitzea zergadunaren,
ezkontidearen, izatezko bikote-lagunaren, edo harekin bizi
den ondorengo edo aurreko ahaidearen ezintasun mailara
edozergarenkuotaosoankenkariaegitekoeskubideaematen
duenpertsonarenera,edotasenar-emaztegaiakezkontzea,se-
nar-emazteakbanantzea,maiatzaren7ko2/2003Legearenara-
bera eratutako izatezko bikotea desegitea, lantokia aldatzea,
lehenenpleguaedobesteenplegubatlortzea,zirkunstantzia
ekonomikoengatik etxebizitza epe barruan ezin ordaintzea,
etaantzekobesteegoerabatzukgertatzea.

ERNE:ohikoetxebizitzarenkontzeptutikkanpogeratukodira
lorategiak,parkeak, igerilekuetakirol instalazioak,garajeak
eta,orohar,eranskinaketaetxebizitzaberaezdirenelemen-
tuguztiak.Aldiz,elementuhoriekkontzeptuhorrenbarruan
sartukodiraetxebizitzarekinbaterafinkaerregistralbakarra
osatzendutenean.

Familiaunitatekokideeketxebizitzabatbainogehiagodute-
nean jabetzan, horietako bat bakarrik hartuko da ohiko 
e txebizi tza tzat.Horretarakokontuanedukikodanonduenfa-
miliaunitateakberebizitzainteresenetaharremanpertsonal,
sozialetaekonomikoengunenagusia.

Etxebizitzabat zergadunarenohikoetxebizitzatzathartzeko,
beharrezkoa da zergaduna hamabi hilabete igaro baino 

lehen bertanbizitzenjartzea,etxebizitzaerosiduenetikedo
obrakamaitudirenetikaurrerakontatuta.Hurrengokasuotan,
ordea,ohikoetxebizitzaizatenjarraitukodu:

• Zergaduna hiltzen denean edo etxebizitza okupatzea
eragozten duten zirkunstantziak gertatzen direnean
(ezkontzea, senar-emazteak banantzea, lantokiz alda-
tzea,...).

• Bere kargu edo enplegua dela-eta zergadunak beste
ohiko etxebizitza bat duenean eta, horren ondorioz,
erosiberriduenetxebizitzaerabiltzenezduenean.Ho-
rrelakoetan,hamabihilabetekoepeakarguaedoenple-
guauztenduenetikaurrerakontatukoda.

Lokalaketxebizitzagisagaitzenbadira,etxebizitzalehenaldiz
erabili edo okupatzeko lizentzia ematen denetik aurrera ha-
sikodakontatzenaipatutakohamabihilabetekoepea.

Aurreikusitako salbuespenak aplikatzen direnean, ohiko
etxebizitzaerosteagatikegitendenkenkariaetxebizitzaderri-
gorrezaldatzerabehartzendutenedoetxeaokupatzeaeragoz-
tendutenzirkunstantziakgertatuarteaplikatukoda.Halaere,
zergadunak kargu edo enpleguagatik erabiltzen badu ohiko
etxebizitza,kenkarihauegitenjarraitudezakeegoerahorrek
dirauenbitarteanetaetxebizitzaerabiltzenezdenartean.

Tratamendu hori bera aplikatuko da zergadunak etxebizi-
tzarenbeharrakonpentsatzekokopuruak jasotzendituenean
eta,gainera,etxebizitzafamiliaunitatetikkanpokopertsonek
erabiltzenezdutenean.

65 urtetik gorako pertsonek ohiko etxebizitza saltzeagatik
agerian jarri dezaketen ondare irabazia, edo mendekotasun
ertaina edo handia dutenek ohiko etxebizitza saltzean lor-
tutako ondare irabazia partzialki salbuetsita gera dadin, eta
zergadunarenohikoetxebizitzasaltzeagatikagerianjarritako
ondareirabaziaeresalbuetsitaegondadin–baldinetasalmen-
tanlortutakozenbatekoaohikoetxebizitzabaterostekoerabil-
tzenbada–,ulertukodaohikoetxebizitzaeskualdatzenaridela
eraikinhoriunehorretanzergadunarenohikoetxebizitzade-
neanedo,bestela,huraeskualdatuaurrekobiurteetakoedo-
zeinegunetaraartehalakotzathartudenean.

KASUBEREZIA-
ZAINTZAPARTEKATUTADAGOENEAN

Gurasoek seme-alaben zaintza eta ardura
partekatu behar badute epailearen erabakiz,
eta erabaki horretan ezarrita badago seme-
alabek familiarenetxebizitzanbizibehardu-
telaetagurasoaktxandakaarduratukodirela
haienzaintzazetxebizitzahorretan,zergadu-
narenohikoetxebizitzazeindenzehaztearen
ondorioetarako,gurasoekadierazibehardute
zergaldian okupatu dituzten etxebizitzetatik
zein aukeratzen duten zergaldi horren ba-
rruanegoitzagisa.

Aukerabanakakoaizangoda,hauda,guraso
bakoitzarena.Zergaldibakoitzeaneginbehar
daaukera,zergarenautolikidazioaaurkezten
deneanetazergaldibaterakoegitendenauke-
rakezdulotukohurrengozergaldietarako.

Aurrekogorabehera,berrinbertsioasalbues-
teko eta ohiko etxebizitzaren erosketagatik
zilegidenkenkariaaplikatzeko,ezinbestekoa
da aukeratutako etxebizitzak ohiko etxebizi-
tzaren baldintzak betetzea. Hau da, epea
konputatzeko,kontuanhartukodirazergadu-
nak,seme-alabenzaintzapartekatuakeragin-
da, familiaetxebizitza ohiko etxebizitza gisa
aukeratu duen zergaldietan kanpoan eman-
dakodenboraldiak.
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Apartatuhonetanbikenkarihauekarautzendira:

• Ohikoetxebizitzaerrentanhartzeagatik

• Ohikoetxebizitzaerosteagatik

12.5.1  Kenkaria ohiko e txebizi tza errentan har-
tzeagatik

Zenbatekoa da kenkaria?

Ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik zergaldian diru ko-
puruak ordaindu dituzten zergadunek ondorengo kenkaria
eginahalizangodute:

• Zergaldian ordaindutako kopuruen %20, 1.600,00
eurokomugarekinurtean.

• Zergaldian ordaindutako kopuruen %25, 2.000,00
eurokomugarekinurtean,ondokokasuotan:

– Zergadunak30urtebainogutxiagodituenean.Zer-
gadunaren adina zehazteko, zerga sortzen den egu-
nean dagoen egoerari begiratzen zaio (abenduaren
31koegoeraizatenda,orohar).

– Zergaduna familia ugariaren titularra denean. Fa-
miliaugariarentitulartasunazehazteko,zergasortzen
den egunean dagoen egoerari begiratzen zaio (aben-
duaren31koegoeraizatenda,orohar).

Arau berezia batera egiten den aitorpenean 30 urtetik 
gorako eta beherako zergadunak daudenean

Batera tributatzea aukeratzen bada eta ohiko etxebizitza
errentanhartzeagatikaraututakokenkarirakoeskubideadute-
nakpertsonabatbainogehiagobadira,batzuk30urtetikbehe-
rakoaketabestebatzukadinhorretatikgorakoak,%25ekopor-
tzentajeaaplikatukoda,etamuga2.000,00eurokoaizangoda.

Arau berezia tartean erabaki judiziala dagoenean

Epaileek erabaki badute etxebizitza familiarraren alokairua
ordaintzeko obligazioa zergadunari bakarrik dagokiola, zer-
gadunhorrekizangodueskubideaapartatuhonetanaipatzen
denkenkariabereautolikidazioanegiteko.Obligaziohoribi
zergaduneiezarribazaie,kenkariabienarteanhainbanatuko
da, eta bakoitzaren autolikidazioan egingo da norberari da-
gokionproportzioan,%20koportzentajeaeta1.600,00euroko
mugaaplikatuta.

12.5.2  Kenkaria ohiko e txebizi tza erosteagatik

Zergadunek eskubidea dute kenkari bat aplikatzeko ohiko
etxebizitzaren erosketan zergaldian inbertitutako kopuruen-
gatik,erosketaksortutakogastuakbarne,etaohikoetxebizi-
tzaerostekobesterenkapitalakerabiltzeanzergaldianordain-
dutako interesengatik, haren kontura joan diren besteren
finantzaketaksortutakogastuakerebarne.

Zer da ohiko e txebizi tza erostea?

• Dirua erabiltzea ohiko etxebizitza erosteko. Ez dira
etxebizitzaerosketatzathartzenhonakohauek:

– Artapen gastuak (pintaketa, entokadura,....)
edo konponketa gastuak (berogailua edo igogailuak
konpontzea,iturgintzalanakegitea,...)

– Hobekun tzak(altzariak,seguritateateakedokon-
traleihoakjartzea,...).

– Garajeplazak,lorategiak,parkeak,igerilekuetaki-
rol instalazioaketa,orohar,eranskinakedoetxebizi-
tzarekin batera finka erregistral bakarra osatzen ez
duenbesteedozeinelementueskuratzea.

• Diruaerabiltzeaohikoetxebizitzabirgai tzeko.

Birgaikuntzatzat hartuko dira jabeak bere ohiko
etxebizitzanegindakoobrak,baldinetaebazpenbatek
jarduketababestutzatkalifikatuedoaitortubadituEus-
ko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 317/2002 Dekre-
tuak,ondarehiritartuaetaeraikiabirgaitzekojarduketa
babestuei buruzkoak, xedatutakoaren arabera, edo,
halabadagokio,babestekojarduketatzatkalifikatubadi-
raabenduaren12ko2006/2008ErregeDekretuakedo
antzekoakdirenordezkoarauekezarritakoarijarraituz.

Jabeak bere ohiko etxebizitzan egindako obratzat har-
tukodira,baitaere,zergadunakberelokalbatietxebizitza
erabilera emateko egiten dituen lanak, haien helburua,
betiere,zergadunarenohikoetxebizitzaizateadenean.

•  “E txebizi tza kontuetan” diru kopuruak gordailu-
tzea. Kengarriak izango dira baldin eta kenkarirako
eskubideasortudutenkopuruakbakar-bakarrikohiko
etxebizitzaerosiedobirgaitzekoerabiltzenbadirakon-
tuairekidenetikhasieta6 urtekoepean.Kenkarirako
eskubideahurrengokasuotangaldukoda:

– Zergadunak kenkari eskubidea sortu duten eta
etxebizitza kontuan utzi diren kopuruak bere ohiko
etxebizitzaerosteaedobirgaitzeaezdirenhelburueta-
rakoerabiltzenditueneanetakopuruhoriekkredituen-
titateberekoedobesteentitatebatekobestekontuba-
teanosorikbirjarriedoaldatzenezdirenean.Kopuruen
zatibaterabilizgero,zergadunakerabilitakokopuruak
lehendabizigordailututakoakdirelaulertukoda.

Zergadunahiltzenbadaaurrekoapartatuanaipatuden
sei urteko epea amaitu baino lehen, etxebizitza kon-
tukokopuruakohikoetxebizitzaerosiedobirgaitzera
zuzentzekoobligazioaezdabetegabekotzathartuko.

– Kontua ireki denetik sei urte igaro direnean eta
kenkarirako eskubidea sortu duten kopuruak ohiko
etxebizitzaerosiedobirgaitzekoerabiliezdirenean.

– Ohiko etxebizitza geroago erosi edo birgaitzen
deneankenkarihonetarakoexijitzendirenbaldintzak
betegabe.

Letrahonetanaipatzendirenkontuetangordailatutako
dirukopuruakohikoetxebizitzaerosi edobirgaitzeko
erabiltzendirenean,haiengatikezingodaberrirokenka-
ririkegin,aurrezkenkarirakoeskubideasortubadute.

Zergadun bakoitzak etxebizitza kontu bat bakarrik
izandezake.

EtxebizitzakontuakbereizikidentifikatukodiraZerga-
renaitorpenean.Gutxienezdatuhauekadierazikodira:

– Kontuazeinentitatetanirekiden.

– Kontuarenzenbakia.

– Irekieradata.

– Kontuarensaldoakekitaldianizanduengehikuntza.

Aurretik egindako kenkarietarako eskubidea galtzen
denean,zergadunakhonakokopuruakgehitubeharko
dizkio baldintzak bete ez diren ekitaldian sortu den
Zergarenkuotari:egindirenkenkariakgehidagozkien
berandutzainteresak99.

Zein beste kasu dira erosketaren parekoak?

Hona hemen ohiko etxebizitzaren erosketarekin parekatzen
diren beste kasu batzuk, kenkari honetarako eskubidea ere
ematendutenak:

• Etxeahanditzea.

99 Ikus Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zergen Foru Arau Orokorra (mar-
txoaren8ko2/2005ForuAraua).Berandutzainteresa26.artikuluanarautzenda.
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• Etxeaeraikitzea.

• Azaleraeskubideaeskuratzea.

• Pertsona minusbaliatuen etxebizitzan egokitze eta
aldatzelanetainstalazioakegitea.

Azterditzagunbanan-banan.

1. E txea handi tzea.

Horretarako beharrezkoa da azalera habitagarria
modu iraunkorreanetaurtekosasoiguztietanhandi-
tzea.Handitzehoriestaligabekozatiaitxiznahizbeste
edozeinmodutaraerabilizegindaiteke.

2. E txea eraiki tzea.

Zergadunakzuzeneanordaindubehardituobrengas-
tuak edo, bestela, konturako ordainketak egin behar
dizkio obren sustatzaileari, beti ere inbertsioa hasi
etalauurtekoepeaigarobainolehenamaitzenbadira
obrak.

Lauurtekoepehorihonakokasuotanluzadaiteke:

•  Epaileak onartutako konkur tsoa. Sustatzaileak ez
baditu eraikuntza lanak amaitzen lau urteko epea
igarobainolehenedoetxebizitzakezinbadituepe
horretaneman,epehori lauurtez luzatukodazu-
zenean,etaetxeaokupatzekoezartzendenhamabi
hilabetekoepeaetxeaematendenegunetikaurrera
hasikodakontatzen.

Epealuzadadin,hasierakoepeabeteezdenzergaldiko
aitorpenarekin batera, zergadunak etxebizitzan egin-
dako inbertsioen frogagiriak eta lehen adierazitako
egoeretakobatgertatu izanarenbesteedozein froga-
giriaurkeztubeharkoditu.

Zergaduna ez dago diru sarrerarik egitera behartuta
eraikitze lanakamaitzeko lauurtekoepeorokorraez
betetzeagatik.

•  Zergadunarekin zer ikusirik ez duten arrazoiengatik 
obrak gelditu eta lau urteko epean amaitu ezin dire
nean.Kasuhonetan,zergadunakepealuzatzekoes-
katubehardioZergaAdministrazioari.Horretarako
hilabetekoepeaizangodulauurtekoepeabeteez
denegunetikaurrera.Eskaeranhonakohauadiera-
zikoda:

– Epeazergatikezdenbete.

– Zenbatdenborabeharkoduen,bereustez,eraikun-
tzalanakamaitzeko(denborahoriezindalauurtekoa
bainohandiagoaizan).

Eskaerarekinbatera,zergadunakbidezko frogagiriak
aurkeztuko ditu. Dokumentazioa ikusi ondoren, Zer-
ga Administrazioak epea luzatzea bidezkoa den eta
zenbat luzatuko dion erabakiko du. Erabakitzen den
luzapenakezduzertanbatetorritikzergadunakeska-
tutakoarekin.Hiruhilabetekoepeanespreskiebazten
ezdirenluzapeneskaerakezetsitzathartukodira.

Epea bete ez den biharamunetik aurrera hasiko da
kontatzenluzapena.

3. Azalera eskubidea eskura tzea

Ohikoetxebizitzatzathartzendenagorabehera (jabe-
tzaosoarenbeharra),etxebizitzaizangodenondasun
higiezinarenazaleraeskubideaeskuratzeaetxebizitza
erostearekinparekatukoda titularitatepublikoko lur-
zorubatengaineaneratutadagoenean.

4. Per tsona minusbaliatuek egoki tze eta alda tze lan eta 
instalazioak egitea

Hemen sartzen dira ohiko etxebizitzan egokitze lan
eta instalazioak egitea, etxearen eta kalearen artean
nahitaezko pasabide gisa erabiltzen diren elementu
komunak aldatzea, hala nola eskailerak, igogailuak,
korridoreak,atariakedobesteedozeinelementuarki-
tektoniko,eta,halaber,desgaituenedomendekoper-
tsonenkomunikaziosentsorialarenoztopoakgainditu
edosegurtasunaematekobaliodutendispositiboele-
ktronikoakjartzea.

Era berean, errentari, azpierrentari edo usufruktario
gisaokupatutakoetxebizitzetanegitendirenegokitze
laneta instalazioakkontzeptuhonenbarruansartzen
dira,obrahoriekegitendituztenakhonakohauekdi-
renean:zergadundesgaituaedomendetasunegoeran
dagoena,pertsonadesgaituedomendekobatekinbizi
den zergaduna –pertsona hori izan daiteke, aurreko
edoondorengoahaidebat,ezkontidea,maiatzaren7ko
2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikote-
laguna edo adingabeak babesteko gaietan aginpide
duenentitatepublikoarenadostasunez, tutoretzapean
edo diru trukerik gabe etxean hartua duen pertsona
bat-, pertsona desgaitu edo mendekoekin bizi izatea-
gatikdesgaitasunarenedomendekotasunarenkenka-
ria aplikatzeko eskubidea duen zergaduna, eta ohiko
etxebizitzaren elementu komunak aldatzeko lanak
ordaintzerabehartutadaudenjabekideak.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren organo eskudunak,
MigrazioetaGizarteZerbitzuetakoInstitutuakedoAu-
tonomia Erkidegoko organoak ziurtatu egin beharko
duteegokitzeobraetainstalaziohoriekbeharrezkoak
direla pertsona desgaituen irisgarritasuna eta komu-
nikaziosentsorialaerraztendutelakoetaduintasunez
moldatzekoaukeraematendietelako.

Aipatutakoobrakondokohauekegingodituzte:

• Zergadundesgaituakedomendetasunegoerandagoe-
nak.

• Desgaitubatekinedomendekopertsonabatekinbizi
den zergadunak –desgaitua edo mendekoa izan dai-
teke aurreko edo ondorengo ahaide bat, ezkontidea,
maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako
izatezko bikote-laguna, edo adingabeak babesteko
gaietan aginpide duen entitate publikoaren adosta-
sunez, tutoretzapean edo diru trukerik gabe etxean
hartuaduenpertsona-.

• 65 urteko edo hortik gorako pertsona batekin bizi
den zergadunak, haren mendetasun edo minusbalio-
tasun maila frogatzen duenean eta hirugarren per-
tsonengandik behar duen laguntza egiaztatzen due-
nean.

• Pertsona desgaitu edo mendekoarekin bizi den zer-
gadunak, adineko pertsonen desgaitasunagatik edo
mendekotasunagatik araututako kenkaria egiteko es-
kubideaematendionean.

• Beren ohiko etxebizitzaren elementu komunak alda-
tzekolanakordaintzerabehartutadaudenjabekideek.

Zenbatekoa da kenkaria?

Zergadunek%18ko kenkaria egindezaketeohikoetxebizi-
tzaerostekozergaldianinbertitutako kopuruengatik,eros-
ketahoridela-etaharenkonturajoandirengastuakerebarne.

Era berean, ohiko etxebizitza erosteko besteren kapitalak
erabili badira, zergadunek %18ko kenkaria egin dezakere
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zergaldianordaindutako interesengatik,haienkonturajoan
direnbesterenfinantzaketaksortutakogastuakerebarne.

Aurrekobiparagrafoetanaipatutakokontzeptuenbaturagatik
gehienez 1.530,00 euroko kenkariaegingodaurtean.

Zergadunak30 urte baino gu txiago dituenean,edo fami-
lia ugariaren titularra denean,kenkaria%23koaizangoda,
etaurtean 1.955,00 euro kendu ahal izango dira gehie-
nez.

Aurrekokenkariazergadunbakoitzekoizangoda.

E txebizi tza kontuan inbertitzen denean, ez da aplikatuko
%23koportzentajehori,%18baizik.

OHARRA:  2012/01/01 BAINO LEHEN EROSITAKO 
E TXEBIZI TZAK

Zergadunek %18ko kenkaria egin dezakete ohiko
etxebizitza erosteko zergaldian inbertitutako ko-
puruengatik, erosketa hori dela-eta haren kontura
joandirengastuakerebarne.

Eraberean,ohikoetxebizitzaerostekobesterenkapita-
lakerabilibadira,zergadunek%18ko kenkariaegin
dezakere zergaldian ordaindutako interesengatik,
haienkonturajoandirenbesterenfinantzaketaksortu-
takogastuakerebarne.

Aurrekobiparagrafoetanaipatutakokontzeptuenbatu-
ragatikgehienez 2.160,00 euroko kenkariaegin-
godaurtean.

Zergadunak 35 urte baino gu txiago dituenean,
edo familia ugariaren titularra denean, kenkaria
%23koaizangoda,etaurtean 2760,00 euro kendu 
ahal izango dira gehienez.

Kreditufiskalaezinda36.000,00eurobainohandiago
izan.

Aurrekokenkariaautolikidaziobakoitzekoizangoda.

Arau berezia batera egiten den aitorpenean 30 urtetik 
gorako eta beherako zergadunak daudenean

Bateratributatzeaaukeratzenbadaetaohikoetxebizitzaeros-
teagatikaraututakokenkariapertsonabatekbainogehiagok
egindezakeenean,batzuk35urtetikbeherakoaketabesteba-
tzukadinhorretatikgorakoak,%23koportzentajeaaplikatuko
da,etamuga1.955,00eurokoaizangoda

OHARRA:  2012/01/01 BAINO LEHEN EROSITAKO 
E TXEBIZI TZEN KENKARIA

Kenkaria%23koada,etamuga2.760,00eurokoa,35ur-
tetikgorakozeinbeherakoentzat.

Arau berezia tartean erabaki judiziala dagoenean

Epaileenerabakiz,zergadunabakarrikbaldinbadagobehartu-
taetxebizitza familiarrarengatikohikoetxebizitzareneroske-
tanzergaldianinbertitutakokopuruetakorenbatordaintzera,
erosketaren gastuak barne, edo zergadun horrek bakarrik
baldinbaduohikoetxebizitaerosteanerabilitakobesterenka-
pitalen interesakordaintzekoobligazioa,finantzaketahorrek
sortutakogastuakbarne,zergadunhorrekeginahalizangodu
bereautolikidazioanapartatuhonetanaipatzendenkenkaria.
Obligaziohoribizergaduneiezarribazaie,kenkariabienar-
teanhainbanatukoda,etabakoitzarenautolikidazioanegingo
da norberari dagokion proportzioan, %18ko portzentajea eta
1.530,00eurokomugaaplikatuta.

OHARRA:  2012/01/01 BAINO LEHEN EROSITAKO 
E TXEBIZI TZEN KENKARIA

Kenkaria%18koada,etamuga2.160,00eurokoa.

Kreditu fiskala

Lehenagoaipatudirenkontzeptuengatikzergadunbakoitzak
zergaldi jarraituetan egindako kenkarien baturak ezin du
36.000,0eurokozifragainditu.Denaden,zifrahorrihauekgu-
txitukozaizkio,haladagokionean:

– 8/1998 Foru Araua aplikatuta etxebizitzan inberti-
tzeagatikkendutakozenbatekoa.

– 10/2006 Foru Araua aplikatuta etxebizitzan inberti-
tzeagatikkendutakozenbatekoa.

– Halakorikizanbada,berrinbertsioagatiksalbuetsitako
ondare irabaziari %15 edo %18 aplikatzetik ateratzen
denemaitza.

12.6  Jarduera ekonomikoak susta tzeko 
kenkariak

Apartatuhonetanbikenkarihauekarautzendira:

• Kenkariainbertsioetabestelakojarduerengatik.

• Kenkarialangileekenpresanpartehartzeagatik.

• Kenkaria jardueraekonomikobatenhasieran inberti-
tzekokredituentitateetanegindakogordailuengatik.

12.6.1  Kenkaria inber tsio eta bestelako 
jarduerengatik.

Jardueraekonomikoakegitendituztenzergadunekzuzeneko
zenbatespenaren erregimena erabiltzen badute beren ete-
kinak kalkulatzeko, Sozietateen gaineko Zergaren araudiak
aktibo finko material berrietan inbertsioak hobaritzeko eta
zenbait jardueraburutzeko jasotzendituenkenkariakaplika-
tuahalizangodituzte,betierearaudihorretanezartzendiren
portzentajeetamugaberdinekin.

Honahemenkenkariak:

• Kenkariaaktiboez-korronteberrietaninbertitzeagatik.

• Kenkaria zinemagintzan edo audiobisualean nahiz
liburugintzaninbertitzeagatik.

• Kenkariaikerketaetagarapenjarduerakegiteagatik.

• Kenkariaberrikuntzajarduerengatik.

• Kenkariakgarapeniraunkorra,ingurumenarenzaintza
eta hobekuntza eta energia iturrien aprobetxamendu
eraginkorragoalortzerabideratutakoproiektuekinlo-
turikoinbertsioetagastuengatik.

• Kenkariaenpleguasortzeagatik.

Azterditzagunbanan-banan.

12.6.1.1  Kenkaria aktibo ez-korronte 
berrietan inberti tzeagatik (makinak, 
ibilgailuak...)

Zenbatekoa da kenkaria?

Entitatearenjardueraenpresarialariatxikitadaudenaktiboez-
korronteberrietan inbertitzeagatik%10ekokenkariaegiten
da.Lurrakezdiraaktibohorienarteansartzen.

ERNE:bestepertsonaedoentitatebatekaldezaurretikera-
biliezduenadaaktiboez-korronteberria.Hauda,aktibobat
ezdaberriaizangoaurretikbestepertsonaedoentitatebaten
ibilgetuanegonbadaedoKontabilitatePlanOrokorrarenara-
berahorsartutaegonbeharbazuen,nahizetaaktibohoriinoiz
martxanjarriez.
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Baldin tza

• InbertsioajasotzendutenelementuekezduteZenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Berezian tributatu be-
har,delaharilotutaezdaudelako,delasalbuetsitadau-
delako.

Izaeraorokorrez,aktiboez-korrontearenelementuetanegiten
diren inbertsioak, dela artikulu honetan jasotakoak dela so-
zietateengainekozergarengainerakoaraudianaipatuak,mar-
txannoizjartzendiren,orduanjokodiraegindakotzat.

Dena den, iraupen luzeko inbertsio proiektuak egiten dire-
nean,hauda,ondasunakenkargatzendirenetikeskurajartzen
direneguneraartehamabihilabetetikgorakodenboraigaro-
tzendenean,subjektupasiboakordainketakeginahalajoahal
izan du egindakotzat inbertsioa, horien zenbateko berean.
Horrelakoetan, inbertsio ondasunen hornitzailearekin kon-
tratua formalizatzean indarrean zegoen kenkari erregimena
aplikatukoda.

Aukera horretaz baliatuz gero, inbertsio guztiari aplikatuko
zaioirizpidehori.

Aukera horretaz baliatu nahi den subjektu pasiboak idatziz
jakinarazibeharkodioForuAldundiarierabakihori,etahila-
betekoepeaizangoduhorretarako,kontratuaizenpetzenden
egunetikaurrera.Bertan,kontratatutakoinbertsioarenzenba-
tekoaetaondasunakentregatuetaordaintzekoegutegiaadie-
razibeharkoditu.Eraberean,jakinarazpenhorrikontratuaren
kopiaerantsibeharkozaio.

Erregela

Apartatuhonetanaipatzendenkenkariazgozatzeko,honako
erregelahartubehardakontuan:

Kenkariarenaplikazioabateraezinaizangodainbertsiohoriek
direla-etaizanlitekeenbesteedozeinzergaonurarekin,amor-
tizazio askatasunari, amortizazio azkartuari eta amortizazio
bateratuaridagokieneanizanezik.

12.6.1.2  Kenkaria zine edo ikus-en tzunezko 
produkzioetan eta liburugin tzan 
inberti tzeagatik.

Zenbatekoa da kenkaria?

• Produkzio espainiarreko zine luzemetraietan edo
fikzio, animazio edo dokumental moduko ikus-en-
tzunezkoetanegindakoinbertsioek%30ekokenkaria
duteproduktorearentzat,betiereseriekoprodukzioin-
dustrialarenaurretikeuskarrifisikobategitekoauke-
raematenbadute.Kenkariarenoinarriaprodukzioaren
kostua izango da, koproduktore finantzarioak finan-
tzatutakozatiakenduta.

• Liburugintzan inbertitzeak %5eko kenkaria izango
du,seriekoprodukzioindustrialarenaurretikeuskarri
fisikobategitekoaukeraematenbadute.

12.6.1.3  Kenkaria ikerketa eta garapen 
jarduerak egiteagatik.

Zenbatekoa da kenkaria?

Ikerketaetagarapenjarduerengatikzergaldianizandakogas-
tuek%30ekokenkariaizangodute.Gainera,ekitaldianizan-
dako gastuak aurreko bi urteetakoen batez bestekoa baino
handiagoak badira, %30a batez besteko horretaraino aplika-
tukoda,etabatezbestekohorrengaineandagoensoberakina-
ri%50ekokenkariosagarriaeginahalizangozaio.

Gainera,zergaldianizandakogastuekbeste%20ekokenkaria
izangodutehonakogastuhauekdirenean:

a) Entitatekolangileriagastuak,bakar-bakarrik ikerketa
eta garapen jarduerei, edota berrikuntzakoei, lotuta
daudenikerlarikualifikatueidagozkienean.

b) Ikerketa eta garapen proiektuetan egindako gastuak,
hauekin kontratatuta daudenean: unibertsitateekin,
ikerkuntzakoorganismopublikoekinedoberrikuntza
eta teknologiazentroekin,Berrikuntzaeta teknologia
zentroeiburuzkoabenduaren20ko2.609/1996Errege
Dekretuarenaraberahorrelaaitortuetaerregistratuta
daudenean,eta,orobat,EuskoJaurlaritzarenurriaren
1eko 221/2002 Dekretuak araututako Euskal Tekno-
logia Sarean sartutako entitateekin. Azken dekretu
horrek egunean jarri zituen Zientzia, Teknologia eta
BerrikuntzarakoEuskalSareaarautzekooinarrak.

Ibilgetumaterialetaukiezinekoelementuetanegindakoinber-
tsioen%10,ondasunhigiezinaketaterrenoakkanpoanutzita,
baldinetabakar-bakarrikikerketaetagarapenjarduerei,edota
berrikuntzakoei,atxikitabadaude.

Zer da ikerketa eta garapen jarduera?

• Jakintza berriak aurkitzeko eta zientzian edo tekno-
logian goi ulerkuntza bilatzeko egiten den “oinarri-
zko ikerkun tza” edo azterlan original eta planifika-
tua, betiere merkataritza edo industria helburuetatik
kanpokoa.

• Jakintza berriak aurkitzeko egiten den “ikerkun tza 
aplikatua” edo azterlan original eta planifikatua, be-
tiereezagutzahoriekproduktu,prozesuedozerbitzu
berriak garatzen edo lehendik daudenak nabarmen
hobetzenerabiltzekoabada.

• Ikerkuntza aplikatuaren emaitzen “garapen esperi-
mentala”edoproduktu,prozesuedozerbitzuberrien
plan,eskemaedodiseinubateanaplikatutakoikerkun-
tzarengauzatzea,edoemaitzahorienhobekuntzana-
barmena, bai eta merkaturatu ezin diren prototipoen
sorreraetahasierakoerakusketarakoproiektuakedo
proiektu aitzindariak ere, baldin eta aplikazio indus-
trialetarakoedomerkataritzakoustiapenerakobihurtu
edoerabiliezinbadira.

•  Software aurreratuarensorkuntza,baldinetahorrek
aurrerapen zientifikoa edo teknologiko nabarmena
badakar, dela teorema eta algoritmo berriak garatuz
delasistemaeragileetalengoaiaberriaksortuz,edota
pertsona desgaituak informazioaren gizarteko zerbi-
tzuetarasartzekoegitenbada.Softwarearekinerlazio-
natutadaudenohikoedobetikojarduerakhortikkan-
pogeratzendira.

Zer har tzen da ikerketa eta garapen gastu tzat?

Zergadunakegindakoak,jarduerahorieiatxikitakoondasunen
amortizazioakbarne,baldintzahauekbetetzenbadira:

• Ikerketaetagarapenjarduereizuzeneanlotutakogas-
tuakizatea.

• Jarduerahoriekegitekobenetanerabiltzea.

• Proiektukaindibidualizatutaagertzea.

EuroparBatasunekoedoEuropakoEspazioEkonomikokobes-
teestatubatzuetanegindakojarduereidagozkienikerkuntzaeta
garapengastuekerekenkarirakoeskubideaizangodute.

Europar Batasunekoak edo Europako Espazio Ekono-
mikokoak ez diren estatuetan egindako jardueren gastuei
dagokienez, kenkarirako eskubidea ere izango dute, baldin
eta ikerkuntza eta garapeneko jarduera nagusia Europar
Batasuneko estatu batean egiten bada eta gastuak inbertsio
osoaren%25bainohandiagoakezbadira.
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Ikerkuntzaetagarapenekogastutzathartukodira,eraberean,
jarduera horiek Europar Batasuneko edo Europako Espazio
Ekonomikoko estatu batean egiteko asmoz zergadunaren
aginduz ordaindutako kopuruak, dela berak zuzenean dela
besteentitatebatzuekinbatera.

12.6.1.4.  Kenkaria berrikun tza jarduerak 
egiteagatik.

Honakohauhartzendaberrikuntzatzat:produktuberriak (on-
dasun edo zerbitzuak) edo prozesu berriak zein nabarmenki
hobetuakezartzea,etamarketingmetodoberriakedoantolake-
ta eredu berriak abian jartzea. Errealitatea auzitan jartzea eta
eraldatzeaahalbidetzenduenjarreradagaitasunhorrenoinarria.

Honako hauek dira berrikuntzaren jarduketa eremuak: pro-
duktua/zerbitzua, prozesuak, antolaketa, pertsonak, merka-
tuaetanegozioeredua.Berrikuntzateknologikoakproduktu/
zerbitzuaren arloari eta prozesuen arloari eragiten die batez
ere.Teknologikoaezdenberrikuntzak,berriz,gainerakoar-
loeieragitendie.

Berrikun tza teknologikoa:

Zenbatekoa da kenkaria?

Berrikuntza teknologikoko jarduerengatik zergaldian egin-
dako gastuek %15eko kenkaria izango dute, horien xedea
ondorengohauizanbada:

a) Ondoko hauekin kontratatutako proiektuak: uniber-
tsitateekin, ikerkuntzako organismo publikoekin edo
berrikuntza eta teknologia zentroekin, Berrikuntza
eta teknologia zentroei buruzko abenduaren 20ko
2.609/1996 Errege Dekretuaren arabera horrela ai-
tortu eta erregistratuta daudenean, eta, orobat, Eus-
ko Jaurlaritzaren urriaren 1eko 221/2002 Dekretuak
araututako Euskal Teknologia Sarean sartutako enti-
tateekin. Azken dekretu horrek egunean jarri zituen
Zientzia,TeknologiaetaBerrikuntzarakoEuskalSarea
arautzekooinarrak.

b) Produkzioprozesuendiseinuindustrialaetaingeniari-
tza.Horienbarruansartukodiraproduktubatfabrika-
tu, probatu, instalatu eta erabiltzeko beharrezkoak
diren deskripzio elementu, zehaztapen tekniko eta
funtzionamendu ezaugarriak definituko dituzten pla-
no,marrazkietaeuskarriaksortuetaelaboratzea,eta
ehunenlagindegiakprestatzea.

c) Teknologia aurreratua eskuratzea patente, lizentzia,
know-how eta diseinu moduan. Zergadunarekin zer
ikusia duten pertsona edo entitateei ordaindutako
kopuruek ez dute kenkarirako eskubiderik emango.
Kontzeptu honi dagokion oinarria ezin da izan milioi
bateurotikgorakoa.

Berrikuntza jarduerak egiteagatik zergaldian izandako gas-
tuak handiagoak badira aurreko bi urteetan jarduera mota
horietarakoegindakogastuenbatezbestekoabaino,aurreko
letretanezarritakoportzentajeakbatezbestekohorretaraino
aplikatukodira.Aldiz,batezbestekohorretatikgorakosobera-
kinari%20gehitutaaplikatukozaizkioportzentajehoriek.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoaren arabera egokia den
kenkariaz gain, %20ko beste kenkari bat egingo da enti-
tateko langileria gastuengatik, ikerkuntza, garapen edota
berrikuntzajarduereioso-osoriklotutakoikertzailekualifika-
tueidagozkienean.

Ibilgetumaterialetaukiezinekoelementuetanegindakoinber-
tsioen kasuan –ondasun higiezinak eta terrenoak kanpoan
utzita–, kuota likidoak %10eko kenkaria izango du, betiere
elementu horiek berrikuntza jarduerei edota ikerkuntza eta
garapenjarduereibakarrikatxikitabadaude.

Zer da berrikun tza teknologikoa?

• Produktuedoprodukzioprozesuberriaklortzekoedo
jadanikdaudenakteknologikokinabarmenhobetzeko
egiten den jarduerari esaten zaio horrela. Jarduera
horrenbarruansartukodaproduktuedoprozesube-
rriak plan, eskema edo diseinu batean gauzatzea, bi-
deragarritasun azterketak egitea, prototipoak sortzea
eta hasierako erakusketarako proiektuak edo proiek-
tuaitzindariaketaehunen lagindegiakegitea,baieta
aplikazioindustrialetarakoedomerkataritzakoustiape-
nerakobihurtuedoerabilidaitezkeenakere.

• Diagnostiko teknologikoko jarduerak ere haren ba-
rruansartzendiraunibertsitateek,ikerkuntzakoorga-
nismopublikoek,berrikuntzaetateknologiazentroek
(hala aitortu eta erregistratuta badaude) eta Tekno-
logiaren Euskal Sarean erregistratutako entitateek
egiten dituztenean soluzio teknologiko aurreratuak
identifikatu, definitu eta orientatzeko asmoz, horien
emaitzakzeinahidirelaere.

Zer har tzen da berrikun tza teknologikoko gastu tzat?

Zergadunakegitendituenak,baldintzahauekbetetzenbadira:

• Gastu horiek berrikuntza teknologikoko jarduerekin
zuzeneanlotutaegotea.

• Jarduerahoriekegitekobenetanerabiltzea.

• Proiektukaindibidualizatutaagertzea.

Europar Batasuneko edo Europako Espazio Ekonomikoko
ibeste estatu batzuetan egindako jarduerei dagozkien
berrikuntza teknologikoko gastuek ere kenkarirako eskubi-
deaizangodute.

Europar Batasunetik edo Europako Espazio Ekonomikotik
kanpoko estatuetan egindako jardueren gastuei dagokienez,
kenkarirakoeskubideaere izangodute,baldinetaberrikuntza
teknologikokojardueranagusiaEuroparBatasunekoedoEuro-
pakoEspazioEkonomikokoestatubateanegitenbadaetagas-
tuenzenbatekoainbertsioosoaren%25bainohandiagoaezbada.

Berrikuntzateknologikokogastutzathartukodira,eraberean,
EuroparBatasunekoedoEuropakoEspazioEkonomikokoes-
tatu batean jarduera horiek egiteko ordaindutako kopuruak,
betiere zergadunaren aginduz ordaindu badira, dela banaka
delabesteentitatebatzuekinbatera.

Oharra: Zer ez da har tzen ikerketa eta garapen jarduera-
tzat edo berrikun tza jarduera tzat?

• Berekin berritasun zientifiko edo teknologiko
esanguratsurik ez dakarten jarduerak. Bereziki,
hauek: produktu edo prozesuen kalitatea hobetzeko
ohiko ahaleginak egitea, lehendik dagoen produktu
bat edo produkzio prozesu bat bezeroak edo araudi
aplikagarriakezarritakobeharkizunetaraegokitzea,al-
dizkakoedodenboraldikoaldaketakegitea,etalehen-
dik dauden produktuetan antzeko beste batzuetatik
bereiztekoaldaketaestetikoedo txikiakegitea,salbu
eta oso berrikuntza garrantzitsua egiteko erronka
justifikatzendutenean.

• Industria produzitu, zerbitzuak hornitu edo ondasun
eta zerbitzu banatzeko jarduerak. Bereziki, ondoko
hauek sartzen dira: produkzio jarduera planifikatzea;
produkzioa prestatu eta abian jartzea, barne hartuta
lan tresnen doikuntza eta berrikuntza teknologikoari
buruzko 12.6.1.4. apartatuan azaldutakoez beste-
lako jarduerak; ikerkuntza eta garapen jarduera edo
berrikuntza jarduera bezala sailkatutako jarduerei
atxikita ez dauden produkziorako instalazio, makina,
ekipo eta sistemak eranstea edo aldatzea; etendako
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produkzioprozesuetakoarazo teknikoakkonpontzea;
kalitatearenkontrolaetaproduktuetaprozesuennor-
malizazioa;gizartezientzienalorrekoprospekzioaeta
merkatuazterketak;merkaturatzekosareakedoinsta-
lazioak ezartzea; jarduera horiekin loturiko langileak
trebatuetaprestatzea.

• Produktua konplexutasun industrialik gabe aldatzen
dutenproiektuak.

• Erakundearenikurraedonortasunakudeatzea.

• Planestrategikoakedoantzekoakprestatzekoetaplan
horienberrikuspenakegitekoaholkularitza.

• Plangintzakopaketeinformatikoakgauzatzekoproiek-
tuak(ERPetaantzekoak).

• Mineral eta hidrokarburoen miaketa, zundaketa edo
prospekzioa.

ERNE:Kenkarihauekaplikatzeko,zergaduneklegezerabaki-
tzendenorganoakegindako txostenarrazoituaaurkeztude-
zakete,zergadunarenjarduerakikerkuntzaetagarapenbezala
edoberrikuntzabezala -hurrenezhurren-kalifikatzekoeska-
tzen diren betebehar zientifiko eta teknologikoak betetzeari
buruz.Kasubateanzeinbestean,aurrekozazpiparagrafoetan
xedatutakoahartubeharkodakontuan.Esandakotxostenean,
jarduerahoriei egotzitakogastuedo inbertsioen zenbatekoa
zehaztubeharkoda.

12.6.1.5  Kenkariak garapen iraunkorra, 
ingurumenaren zain tza eta hobekun tza 
eta energia iturrien aprobe txamendu 
eraginkorragoa lor tzera bideratutako 
proiektuekin loturiko inber tsio eta 
gastuengatik. 

Teknologia Garbien Euskal Zerrenda:

Zenbatekoa da kenkaria?

· Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen
sailburuarenAginduak,TeknologiaGarbienEuskalZerrenda
onartzekoak, aipatzen dituen ekipo osoetan egindako inber-
tsioengatik%30ekokenkariaaplikatzenda.

Baldin tzak

• Kenkarirakoeskubideaedukiahalizateko,Teknologia
GarbienEuskalZerrendaonartzenduenAginduakde-
finitutakoekipoosoetaninbertitubeharda.

• Inbertsiohoriekibilgetumaterialekoaktiboberrietan
egin beharko dira, eta enpresaren jardueraren ku-
tsagarritasuna murriztu eta zuzentzea izan beharko
duteberezkohelburu.

• Finantza errentamenduko erregimenean egindako
inbertsioakkengarriakizangodira.

• Kenkaria subjektu pasiboak aplikatuko du, eta Zerga
Administrazioak hala eskatzen badio, ziurtagiri bat
aurkeztu beharko du, Eusko Jaurlaritzako dagokion
Sailak emana, egindako inbertsioak Eusko Jaurlari-
tzakoLurraldeAntolamenduetaIngurumensailburua-
renAginduak,TeknologiaGarbienEuskalSareaonar-
tzekoak, aipatzen dituen ekipo osoetan burutu direla
frogatzeko.

• Inbertsioaizandutenaktiboekedoondareelementuek
gutxienez bost urtez (edo, ondasun higigarriak badi-
ra, hiru urtez) egon beharko dira funtzionatzen eta
ingurumenarenartapenetahobekuntzarilotuta,haien
baliobizitzalaburragoadeneansalbu.Tartehorretan
ezindiraeskualdatu,errentanemanedohirugarrenek

erabiltzeko laga, justifikatutako galerak daudenean
izanezik.Denaden,inbertsioarenxededirenaktiboak
epelaburragoanegondaitezkefuntzionamenduan,be-
tiere hiru hilabeteko epean haien lekua kenkari hau
aplikatzekobaldintzakbetetzendituztenbestebatzuek
hartzenbadute.

• Epe horretan zergadunak inbertsioaren xede diren
ondasunak desafektatu, laga, errentan eman edo sal-
tzen baditu, horrek berarekin ekarriko du kenkaria
aplikatzeanbereuneanordainduezzituenkuotakde-
rrigorrezordaindubeharizateadagozkionberandutza
interesekin batera. Ezarritako obligazioa bete ez den
ekitaldianegingodaordainketa.

• Nolanahi ere, iritziko da ez dagoela desafektaziorik
inbertsioaren xede diren ondasunak alokatu edo hi-
rugarreneierabiltzeko lagazaizkienean,ondokohiru
baldintzakbetetzenbadira:zergadunak,ustiapeneko-
nomikobatdelamedio, aktiboakalokatzenedohiru-
garreneierabiltzekolagatzenjardutea,ondasunhorien
errentariedolagapen-hartzaileekinloturarikezizatea,
sozietateengainekozergarenaraudiko16.artikuluan
azaldutakozentzuan,etafinantzaerrentamendukoera-
giketakezizatea.

• Orobat,ulertukodaezdagoeladesafektaziorikkenkari
honetarabildutakoaktiboakhirugarreneilagazaizkie-
neanlegeakhalaaginduta.

• Ez da kenkaria egiteko eskubiderik izango inbertsio
berbereibestezergaonurabatzukaplikatzenzaizkie-
nean,honakohauekizanezik:

– Amortizazioaskatasuna.

– Amortizazioazkartua.

– Baterakoamortizazioa.

• Kenkarihaubateraezinada jarraianarautzendenare-
kin.

Ku tsaduraren eragina murriztu eta zuzen tzeko inber-
tsioak:

Zenbatekoa da kenkaria?

%15kentzendainbertsioakhonakohauekdirenean:

1 IbilgetuukiezinekoaktiboberriaketaEuskalHerriko
organismo ofizialek onartutako proiektuen ondorioz
ekitaldiankutsatudirenlurzoruakgarbitzekogastuak.

2 Ibilgetumaterialekoaktiboberrietanegindako inber-
tsioak,ondorenadieraztendirenhelburuetakobatedo
batzukdituztenproiektuakgauzatzekobeharrezkoak
badira,betieregarapeniraunkorrarenetaingurumena-
renbabesetahobekuntzarenarloan:

a) Hondakinak minimizatzea, berrerabiltzea eta
balioztatzea.

b)Mugikortasunaetagarraioiraunkorra.

c) Naturaguneetako ingurumena leheneratzea,
konpentsazioneurriakedobestelakoborondatezko
ekintzakgauzatzearenondorioz.

d)Urkontsumoaminimizatzeaetauraaraztea.

e) Energiaberriztagarriakerabiltzeaetaenergiaera-
ginkortasunezbaliatzea.

Baldin tzak

• Aurreko1.puntuanaipatzendenkenkariazergadunak
aplikatuko du. Horretarako, Zerga Administrazioak
eskatzendioenean,ziurtagiribataurkeztubeharkodu,
EuskoJaurlaritzakodagokionSailakemana,frogatuta
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uzteko 1. puntu horretan ezarritako baldintzak bete-
tzendirela.

• Aurreko2.punguanaipatzendenkenkariazergadunak
aplikatukodu.Horretarako,etaZergaAdministrazioak
hala eskatzen dionean, Gipuzkoako Foru Aldundian
edo Eusko Jaurlaritzan ingurumen arloan eskumena
duendepartamentuarenziurtagiriaaurkeztubehardu,
inbertsioek 2. puntu horretan ezartzen diren baldin-
tzakbetetzendituztelafrogatzeko.

• Finantza errentamenduko erregimenean egindako
inbertsioakkengarriakizangodira.

• Inbertsioa izandutenaktiboekedoondareelementuek
gutxienez bost urtez (edo, ondasun higigarriak badira,
hiru urtez) egon beharko dira funtzionatzen eta ingu-
rumenarenartapenetahobekuntzari lotuta,haienbalio
bizitzalaburragoadeneansalbu.Tartehorretanezindira
eskualdatu,errentanemanedohirugarrenekerabiltzeko
laga, justifikatutakogalerakdaudenean izanezik.Dena
den,inbertsioarenxededirenaktiboakepelaburragoan
egondaitezke funtzionamenduan,betierehiruhilabete-
koepeanhaienlekuakenkarihauaplikatzekobaldintzak
betetzendituztenbestebatzuekhartzenbadute.

• Epe horretan zergadunak inbertsioaren xede diren
ondasunak desafektatu, laga, errentan eman edo sal-
tzen baditu, horrek berarekin ekarriko du kenkaria
aplikatzeanbereuneanordainduezzituenkuotakde-
rrigorrezordaindubeharizateadagozkionberandutza
interesekin batera. Ezarritako obligazioa bete ez den
ekitaldianegingodaordainketa.

• Nolanahi ere, iritziko da ez dagoela desafektaziorik
inbertsioaren xede diren ondasunak alokatu edo hi-
rugarreneierabiltzeko lagazaizkienean,ondokohiru
baldintzakbetetzenbadira:zergadunak,ustiapeneko-
nomikobatdelamedio, aktiboakalokatzenedohiru-
garreneierabiltzekolagatzenjardutea,ondasunhorien
errentariedolagapen-hartzaileekinloturarikezizatea,
sozietateengainekozergarenaraudiko16.artikuluan
azaldutakozentzuan,etafinantzaerrentamendukoera-
giketakezizatea.

• Orobat,ulertukodaezdagoeladesafektaziorikkenkari
honetarabildutakoaktiboakhirugarreneilagazaizkie-
neanlegeakhalaaginduta.

• Ez da kenkaria egiteko eskubiderik izango inbertsio
berbereibestezergaonurabatzukaplikatzenzaizkie-
nean,honakohauekizanezik:

– Amortizazioaskatasuna.

– Amortizazioazkartua.

– Amortizaziobateratua.

• Kenkarihaubateraezinadagoragoaraututakoarekin.

12.6.1.6 Kenkaria enplegua sor tzeagatik.

Zenbatekoa da kenkaria?

4.900,00eurokendudaitezkezergaldianmugagabekolankon-
tratuazkontrataturikopertsonabakoitzagatik.

Kopuru hori 4.900,00 euro handiagoa izango da, baldin eta
kontratatutakopertsonalanmerkaturasartzekozailtasunbe-
reziak dituzten taldeetakoa bada, Euskal Autonomia Erkide-
goanindarreandagoenaraudianxedatutakoarenarabera.

Lanaldipartzialekokontratuadutenlangileenkasuan,kenka-
riarenzenbatekoalangileaklanaldiosoarekikoegitenduenlan
denborarenaraberakalkulatukoda.

Kenkariaaplikatzekoezinbestekoadakontratazioaegitenden
zergaldiaren amaieran lan-kontratu mugagabea duten lan-
gileen kopurua ez murriztea hurrengo bi urteetan amaitzen
diren zergaldietan. Gainera, kopuru horrek kenkaria sortu
denzergaldiarenhasierakoabainohandiagoa izanbehardu,
gutxienez, kenkaria aplikatzeko eskubidea eman duten kon-
tratuenkopuruberdinean.

Gainera, aipatzen den langileen kopuruak (azken ekitaldiko
lan-kontratu mugagabea duten langileak) kontratazioak egin
aurreko zergaldikoa baino handiagoa izan behar du, gu-
txienez, kenkaria aplikatzeko eskubidea eman duten kontra-
tuenkopuruberdinean.

12.6.1.7  Apartatu honetan aztertutako 
kenkarietarako baterako arauak

Aurreko kenkariak aplika tzeko mugak

Sozietateen gaineko Zergaren araudian jasotzen diren zer-
ga onurak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
foruarauanezarritadaudenmugaetaportzentajeberdinekin
aplikatukodira.Halaere,esanbehardamugahoriekErrenta
Zergaren kuota osoari aplikatuko zaizkiola jarduera ekono-
mikoen etekinek –zuzeneko zenbatespenaren metodoan ka-
lkulatuek–osatutakozergaoinarriorokorrarenzatiarekinbat
datozenean.

Jarraianaipatzendirenkenkarienbaturaezin da,kasuhone-
tan,kuota osoaren %45 baino handiagoa izan:

• Kenkariaaktiboez-korronteberrietaninbertitzeagatik.

• Kenkaria  zine edo ikus-enrtzunezko produkzioetan
nahizliburugintzaninbertitzeagatik.

• Kenkariagarapeniraunkorra, ingurumenarenzaintza
eta hobekuntza eta energia iturrien aprobetxamendu
eraginkorragoalortzerazuzentzendirenproiektuekin
loturikoinbertsioetagastuengatik.

• Kenkariaenpleguasortzeagatik.

Honakokenkarihauek,ordea,ez dute muga hori:

• Kenkariaikerkuntzaetagarapenjarduerengatik.

• Kenkariaberrikuntzateknologikokojarduerengatik.

Kuota osoa  txikiegia izateagatik aplika tzen ez diren 
kenkariak

Kuotaosoatxikiegiaizateagatikaplikatzenezdirenkenkariak,
hurrengo HAMABOST urte jarraituetan amaitzen diren zer-
galdietakoaitorpenetanaplikatuahalizangodira,bainamuga
berdinakerrespetatuzbeti.

Kenkari hauek aplika tzean kontuan hartu beharreko 
beste alderdi ba tzuk

Hitzartutakokontraprestazioosoasartukodakenkariarenoi-
narrian,interesak,zeharkakozergaketahorienerrekarguak
kanpo utzita, horiek ez baitira konputatuko haren barruan,
aktiboak edo, hala badagokio, gastuak baloratzeko kontuan
hartzeaeragotzigabe.

Aurrekoparagrafoanxedatutakoahalaizanikere,sortzendi-
renkostuakbaldinbadatozaipatutakokenkariakaplikatzeko
eskubideaematendutenaktiboakdesegiteakdakartzanobli-
gazioengatik,kostuhoriekezdirasartuko12.6.1puntuanau-
rreikusitakokenkarienoinarrian,kontuanizangabeaktiboak
baloratzekoaintzathartzendirenedoez.

Errentamendu operatiboen kasuan, errentatzaileak errentan
eman duen edo erabiltzeko laga duen elementuan inbertsio
bategiteagatikagerianjartzendirenaktiboekezdutekenkari
hauekaplikatzekoeskubiderikemango.



Gipuzkoako Foru Aldundia 147

Kuota likidoa eta kenkariak

Kenkariarenoinarria,horrelakalkulatuta,ezinizangodaizan
merkatuan egoera normalean eta pertsona independenteen
arteanadostukozenprezioabainohandiagoa.

Inbertsioak ondasun higiezinei badagozkie, lurzoruaren ba-
lioabetierekenkariarenoinarritikkanpoutzikoda.

Halaber,aipatutakooinarritikkenduegingoda,halabadago-
kio, lehen aipatutako kenkariei dagozkien inbertsioetarako
edo jarduerensustapenerako jasotakokapitalnahizustiapen
dirulaguntzengaineanondokoportzentajeaaplikatutaatera-
tzen den zenbatekoa: 100en eta zergadunari aplikatzekoa
zaionzergatasarenartekodiferentzia.

Aipatutako kenkarien oinarriaren barruan sartzen diren ko-
puruguztiakibilgetumoduanedo,halabadagokie,gastumo-
duan kontabilizaturik egon beharko dira, Kontabilitate Plan
Orokorrekoaraueijarraituz.

Orohar,inbertsioakegindakotzatjokodirafuntzionamenduan
jartzendirenunean.

Halaere, epe luzerako inbertsioetan (hamabihilabetebaino
gehiagoigarodireneanondasunakenkargatuzirenetikeskuan
izanarte)zergadunakerabakidezakeinbertsioaordainketak
eginahalaetahorienzenbatekoazegindakotzatematea,inber-
tsio ondasunen hornitzailearekin kontratua sinatu zen egu-
neanindarreanzegoenkenkarienaraubideaaplikatuz.

Aukera horretaz baliatuz gero, inbertsio guztiari aplikatuko
zaioirizpidehori.

Aukera horretaz baliatu nahi duen zergadunak Ogasun eta
FinantzaDepartamentuariemangodiohorrenberri,hilabete-
koepearenbarruan,kontratuarendatatikaurrera.Jakinaraz-
penean,kontratatutakoinbertsioarenzenbatekoazehaztube-
harkodu,baitaondasunakentregatuetaordaintzekoegutegia
ere.Eraberean,jakinarazpenhorrikontratuarenkopiaerantsi
beharkozaio.

Bestalde,apartatuhonetanaztertutakokenkarienxedediren
aktiboedoondareelementuekgutxienezbosturtezegonbe-
har dute funtzionatzen zergadun beraren enpresan, kenkari
bakoitzean aurreikusitako helburuei atxikita, (ondasun higi-
garriak badira, hiru urtez), ondasun horien balio bizitza la-
burragoadeneansalbu.Tartehorretanezindiraeskualdatu,
errentanemanedohirugarrenekerabiltzekolaga,justifikatu-
takogalerakdaudeneanizanezik.Elementuhoriekdesatxiki,
eskualdatu,alokatuedolagatzeak,edoadierazitakoepeaamai-
tu baino lehenago ezarritako helburuetatik desatxikitzeak,
beregaraianegindakokenkariengatikordainduezzirenkuo-
tak—dagozkionberandutzainteresekin-ordaintzekobeharra
ekarrikodu.Berandutzainteresak,egoerahorigertatzenden
ekitaldiko autolikidaziotik ateratzen den kuotari gehitu be-
harkozaizkio.

Aurrekoparagrafoanxedatutakoagorabehera,kenkarigaiden
inbertsioagauzatzendenaktiboakhartanezarritakoepeabai-
nodenboragutxiagozegondaitezke,baldinetahaienordez,
hiru hilabeteko epean, kenkarirako eskubidea kreditatzen
dutenbetebeharraketabaldintzakbetetzendituztenbesteba-
tzukipintzenbadira.

Nolanahiere,iritzikodaezdagoelaafektaziorikinbertsioaren
xede diren ondasunak alokatu edo hirugarrenei erabiltzeko
laga zaizkienean, ondoko hiru baldintzak betetzen badira:
zergadunak, ustiapen ekonomiko bat dela medio, aktiboak
alokatzenedohirugarreneierabiltzekolagatzenjardutea,on-
dasunhorienerrentariedolagapen-hartzaileekinloturarikez
izatea, sozietateen gaineko zergaren araudiko 16. artikuluan
azaldutakozentzuan,etafinantzaerrentamendukoeragiketak
ezizatea.

Gastuedoinbertsioberakezinduberarekinekarrikenkaria
jarduera bati baino gehiagori aplikatzea, ez eta jarduera be-
reankenkaridesberdinakaplikatzeaere.

Hemenaztertutakokenkariakbateraezinakizangodirainber-
tsioetagastuberekinloturikobesteedozeinzergaonurarekin,
amortizatzekoaskatasunari,amortizazioazkartuarietaamor-
tizaziobateratuaridagokieneanizanezik.

12.6.2  Kenkaria langileek enpresan parte har-
tzeagatik

Zenbatekoa da kenkaria?

Zergadunek %10eko kenkaria egin dezakete, 1.200,00 
eurokomugarekin,lanaegitendutenentitatekoedobereso-
zietatetaldekobesteedozeinenpresakoakzioakedopartaide-
tzakerosiedoharpidetzekozergaldianzehardirutanjarritako
kopuruengatik.

Baldin tzak

• Baloreakezindiranegoziatumerkatutaarautuetan.

• Entitateek enpresa txiki edo ertainak izan behar
dute, Sozietateen gaineko Zergaren araudian xedatu-
takoarenarabera.

• Merkataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako
sozietate taldeen kasuan ere aplikatu ahal izango da
kenkarihautaldekobesteedozeinsozietaterenakzio-
akedopartaidetzakerosterakoan,betiere,aurrekobi
letretanaurreikusitakobaldintzakbetetzendirenean.

• Akzioedopartaidetzakeskuratzekoedoharpidetzeko
eskaintza egin behar zaie enpresak, enpresa taldeak
edo azpitaldeek langileen partehartzea bultzatzeko
abian jarritako planean aurreikusten diren kategoria
edokolektiboetakolangileguztiei.Planhorrekhainbat
baldintzabetebeharditu.

• Langile bakoitzak -eta honekin batera, ezkontideak,
maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako
izatezko bikote lagunak edo laugarren mailarainoko
senideek, hauek barne- ezin dute, zuzenean edo ze-
harka,%5etikgorakopartaidetzaedukientitatehorre-
tanedotaldekobesteedozeinetan.

• Kenkarihonetarakoeskubideaematendutenakzioak
edopartaidetzakgutxienezbosturtezedukibehardira
zergadunaren-langilearen ondarean. Zergadunak ez
baduepehoribetetzen,bidegabeegindakokenkariak
itzulibeharkodituetadagozkionberandutzainteresak
ordaindu, non eta epea ez betetzeko arrazoia ez den
enpresa likidatudelaprozedurakonkurtsalbatenon-
dorioz.Kopuruhoriepeabeteezdenekitaldikokuo-
tadiferentzialarigehitukozaio.Alabaina, zergadunak
lehenagoordainditzakebidegabeegindakokenkariak
(berandutza interesakbarne),hurrengourtekoaitor-
penarenzainegongabe.

12.6.3  Kenkaria enpresa berrietan edo osatu 
berrietan inberti tzeagatik

Zergadunekzergaldianordaindutakokopuruen%20kokenka-
ria aplikatu dezakete enpresa berri edo osatu berrien akzio
edopartaidetzakharpidetzeagatik,baldintzajakinbatzukbete-
tzenbadira.

Eraberean,kapitalaribehin-behinekoekarpenaegiteazgaine-
ra,berenezagutzaenpresarialedoprofesionalakjarditzakete
inbertitzendutenenpresaegokigaratzeko,zergadunareneta
entitatearenartekoinbertsioakordioanezartzendenarekin
batetorriz.
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– Kenkariarenoinarriaharpidetutakoakzioedopartaide-
tzen eskuratze balioa izango da, eta gehienez 50.000
eurokoaizangodaurtean.

– Halaber, urtean gehienez kendu daitekeen kopuruak
ezindugaindituzergadunarizergahonetandagokion
oinarri likidagarriaren % 10.  Aurreko mugak gaindi-
tzeagatik kendu ez diren kopuruak, ondorengo bost
urte jarraituetan amaitzen diren zergaldietako autoli-
kidazioetan aplikatu daitezke, baina muga berdinak
errespetatuz.

Kenkaria jarduera ekonomiko baten hasieran inberti-
tzeko kreditu entitateetan egiten diren gordailuengatik 
(Enpresako aurrezki-kontua)

ERNE: zergadunekkenkarihauaplikatu
dezakete, bakar-bakarrik, 2014ko urtarrila-
ren1abainolehenkredituentitateetakokon-
tuetan gordailuak egin dituztenean eta diru
kopuru horiek jarduera ekonomiko bat has-
teko behar diren gastu eta inbertsioetarako
bideratutadaudenean,betiere,baldinetadata
horretan3urtekoepeaoraindikigaroezbada
kontuairekizenetikaurrera.

Zenbatekoa da kenkaria?

Kreditu entitateen kontuetan sartutako kopuruengatik zer-
gadunak%10ekokenkariaegindezake,2.000,00eurokomu-
garekinurtean.Horretarako,baldintzahaubetebeharkoda:
kenkarirakoeskubideasortudutenkopuruakjardueraekono-
mikobathastekobeharrezkoakdirengastuetainbertsioetara
bakarrikzuzentzeakontuairekietaurtebetekoepeaigaroon-
dorenetahurrengobiurteenbarruan.

Baldin tzak

• Honakogastuetainbertsioakjotzendirajardueraeko-
nomikobathastekobeharrezkotzat:

– Jardueraekonomikobatberekabuz,ohikotasunez
eta zuzenean burutzeko zergadunak egindako gastu
etainbertsioak100.

Besteak beste, honako hauek hartuko dira jarduera
berribathastekogastuetainbertsiotzat:

a) Jardueraribakarrikatxikitakoibilgetumaterialeta
inmaterialaerostea.

b)Eraketagastuaketalehenaldizfinkatzekoak.

– Sozietateen gaineko Zergari lotutako entitate berrien
partaidetzakharpidetzea.

• Kenkari hau egin ahal izateko, baldintza hauek bete
behardira:

– Zergadunalehenagoarituezizana,ezzuzeneanezze-
harka,berritzatjotzendenarenparekojardueraekono-
mikobatean.

– Diru ordainketak entitateen partaidetzak harpidetuz
egitendirenean,zirkunstantziahauekbetetzea:

a) Entitateakjardueraekonomikobategiteabenetan.

b) Zergadunakgutxienez%20kopartaidetzaedukitzea
zuzeneanentitatearenkapitalsozialean.

c) Zergadunak zuzendaritza lanak egitea entitatean
edo bertan lanaldi osoko lan kontratu batekin ari-
tzea, eta horregatik jasotzen dituen ordainsariak
Errenta Zergaren zerga oinarriaren %50etik go-
rakoakizatea.

100 Ikusgidaliburuhonetako5.kapitulua.

d) Entitateaondaresozietatebatezizatea,etaondare
sozietatetzathartzekozirkunstantziakentitateaera-
tuondorengobiurteetanezgertatzea.

e) Partaidetzakezindirainter vivosmoduaneskualda-
tuhoriekerosiedoharpidetuondorengobiurteen
barruan.

f) Entitate berriak besteak beste hurrengo gastu
eta inbertsioetara zuzendu behar ditu, urtebeteko
epean gehienez balio osoz eratu denetik aurrera,
kenkarirabildutakobazkideekjarritakofondoak:

  –Jarduerari bakarrik atxikitako ibilgetu material
etainmaterialaerostera.

  –Eraketa gastuak eta lehen aldiz finkatzekoak
ordaintzera.

– Jardueraekonomikoaridagozkionondasunsalmentak
etazerbitzuprestazioak3urtekoepeanohikotasunez
egitenhastea,kontuairekidenegunetikaurrera.

• Zergadunbakoitzakkontubakarraedukiahal izango
du jarduera ekonomikoa hasteko behar diren gastu
etainbertsioetanerabilibeharrekokopuruakgordaila-
tzeko.

• Kenkari hau behin bakarrik aplikatuko du zergadun
bakoitzak. Kenkaria egin eta jarduera ekonomikoa
hasteko gastu eta inbertsioak gauzatu ondoren, ezin
izangodaberriroeginkenkaria.

• Mota horretako kontuak bereizita identifikatuko dira
Zergarenaitorpenean.Gutxienezdatuhauekjarribe-
harkodira:

– Zeinentitatetanirekidenkontua.

– Sukurtsala.

– Kontuzenbakia.

– Kontuarenirekitzedata.

– Kontuarensaldoakekitaldianizanduengehikuntza,
aurrekoekitaldiarenaldean.

Kenkarirako eskubidea gal tzea

Kenkarirakoeskubideaondokokasuotangaldukoda:

a) Zergadunak kenkarirako eskubidea sortu duten eta
enpresako aurrezki kontuan gordailatu diren ko-
puruakaurrekoapartatuanaipatutakoakezdirenhe-
lburuetarako erabiltzen dituenean eta kopuru haiek
kredituentitateberekoedobesteentitatebatekobeste
kontubateanosorikbirjarriedoaldatzenezdirenean.
Zatibaterabilizgero,zergadunakerabilitakokopuruak
lehendabizigordailatutakoakdirelaulertukoda.

b) Kantitatehorrekurtebetebainogutxiagoirauteakon-
tuan.

c) Kontuairekidenetikhiruurteigarodirenean,kenkari-
rakoeskubideasortudutenkopuruakjardueraekono-
mikoahastekobehardirengastuetainbertsioetarako
erabiligabe.

d) Zergadunak hasitako jarduera ekonomikoak kenkari
honetarakoeskubideasortzendutenbaldintzakbete-
tzenezdituenean.

e) Partaidetzek zergadunaren ondarean irauteko epea
edoentitatesortuberriarijarritakobaldintzakbetetzen
ezdirenean.
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LABURPENA: jarduera ekonomikoak susta tzeko kenkariak

Aktiboez-korronteberrietan
egindakoinbertsioak %10-%5

Zineedoikus-entzunezkoespai-
niarprodukzioaketaaudiobi-
sualak

%30

Liburugintza %5

Ikerketaetagarapena

%30

Aurrekobiurteetanegindako
gastuenbatezbestekoaren
soberakinaren%50.

Ikertzailekualifikatuentzatizan-
dakolangileriagastuen%20

Ikerketaetagarapenjarduerei
lotutakoibilgetumaterialeta
ukiezinekoelementuetaninber-
titutakoaren%10.

Berrikuntzateknologikoa %15-%20

Garapeniraunkorra,ingurume-
narenzaintzaetahobekuntzaeta
energiaiturrienaprobetxamendu
eraginkorragoalortzerabide-
ratutakoproiektuekinloturiko
inbertsioetagastuak

TeknologiaGarbienEuskal
Zerrenda:

%30

Lurzorukutsatuak,etab…garbi-
tzekoinbertsioak:

%15

Enpleguasortzea 4.900,00€ 9.800,00€

12.7 Kenkariak dohain tzengatik

12.7.1 Mezenasgo jarduerengatik

Irabaziasmorikgabekoentitateenzergaerregimenarietame-
zenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko foru arauan101
zergahonetarakoaurreikusitakokenkariakaplikatuahalizan-
godituztezergadunek.

Laburki,honakokenkariakaipadaitezke:

• Mezenasgoarieta lehentasunezko jarduereiegindako
dohaintzengatik:%20.

• Zuzenekozenbatespeneandaudenzergaduneklehen-
tasunezkojardueretarakoegindakoengatik:%18.

Kenkariaren oinarria

Kenkarihonenoinarriaezin daizanzergarenoinarrilikidaga-
rriaren %30 baino handiagoa.

Dagokion eredu informatiboan aipatzen diren zergadunek
bakarrikaplikatudezaketekenkarihau.

Denaden,dohaintzaegitenduenentitateakezbaduaurkezten
aurrekoparagrafoanaipatutakoereduinformatiboa,zergadu-
nakartikuluhonetanaraututakokenkariaegindezakedohain-
tzaren ziurtagiria eta ordainketa egiaztatzen duen frogagiri
bankarioaaurkeztendituenean.

12.8 Bestelako kenkariak

12.8.1  Kenkaria nazioarteko zergape tze bikoi-
tzagatik

Zenbaitetan bi aldiz tributatzen de kontzeptu berdinagatik,
hauda, zergapetzebikoitzagertatzenda (bialdizaplikatzen

101 Ikus apirilaren 7ko 3/2004 Foru Araua, irabazi asmorik gabeko entitateen
zergaerregimenarietamezenasgoarenaldekozergapizgarrieiburuzkoa.

dazerga).Egoerahorizuzentzeko,apartatuhonetanaipatzen
denkenkariaegitenda.

Zergadunaren errentan atzerrian lortu eta zergapetu diren
etekinedoondareirabaziakdaudenean,zenbatekojakinbatek
izandezakekenkaria.Ondokohauetako txikienahartukoda
kenkariaegiteko.

• Etekinedoondareirabazihoriengaineanantzekozer-
ga batengatik edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergarenparekokargabatengatikatzerrianordaindu-
takozenbatekoefektiboa.

• Atzerrianlortutakoerrentaribatezbestekokargatasa,
orokorra edo aurrezpenarena, aplikatzearen emaitza.
Kargatasahoriizandaiteke:

– Orokorra,atzerrianlortuetazergapetudenerren-
taoinarrilikidagarriorokorreansartubada.

– Aurrezpenarena,etekinhoriekaurrezpenarenoi-
narrilikidagarriansartubadira.

Atzerriko errentak establezimendu iraunkor bidez lortzen
direnean, nazioarteko zergapetze bikoitzagatik araututa da-
goenkenkarihauizangodaaplikagarria.Sozietateengaineko
Zergarenaraudianzergapetzebikoitzadeuseztatzekojasotzen
denprozeduraezdainoizereaplikatuko.

12.8.2  Kenkaria langileen sindikatuei 
ordaindutako kuotengatik eta 
alderdi politikoen aldeko kuota eta 
ekarpenengatik

Zergadunek%20kokenkariaegindezaketelangileensindika-
tueiordaindutakokuotengatik.

Era berean, alderdi politikoetako afiliazio kuotengatik eta
haien aldeko ekarpenenengatik zergadunek %20ko kenkaria
egindezakete.

Lanaren etekinen barruan gastu bezala kentzen diren ko-
puruakezdirasartukokenkarihonenoinarrian102.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departa-
mentuari eredu informatiboa aurkeztean langileen sindika-
tuek eta alderdi politikoek adierazten dituzten zergadunek
baino ezingo dute aplikatu apartatu honetan aipatzen diren
kenkariak.

12.8.3  Kenkariak nazioarteko gardentasun 
fiskaleko erregimenean

Dibidenduak edo mozkin partaidetzak banatzeagatik
atzerrianordaindutakozergaedokargakenduahalizango
da kuotatik, zerga oinarrian sartutako errenta positiboari
dagokionzatianbetiere.Atzerrikozergazergapetzebikoi-
tza saihesteko hitzarmen bat aplikatuz edo dagokion he-
rrialde edo lurraldearen barne legeriari jarraituz ordain
daiteke.

Kenkarihauegingodanahizetaerrentapositiboaoinarrian
sartu den ekitaldia eta zergei dagozkien ekitaldiak berdinak
ezizan.

Paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurraldeetan
ordaintzendirenzergekezduteinoizkenkaririkizango.

Kenkarihorrekmugabatduetazerada,ezindelazergaoi-
narrianegotzitakoerrentapositiboagatikEspainianordaindu
beharkolitzatekeenkuotaosoabainohandiagoaizan.

102 Ikus 2. kapituluaren barruan, “Lanaren etekinak” izenekoan, 2.5 apartatua,
lanarenetekinengastukengarrieiburuzkoa.
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12.8.4  Kenkaria banakako bizi tza edo 
elbarritasun aseguru kontratuei aplika-
tzen zaien konpen tsazio fiskalagatik

2007.urtekourtarrilaren1etikaurrerahasitakozergaldietan
zergadunek aurrezpenaren zerga oinarrian sartu badituzte
kapital geroratu moduan jasotako diru kopuruengatik lortu-
takoetekinak,etaetekinhoriek2007kourtarrilaren1abaino
lehenkontratatudirenbizitzaedoelbarritasunaseguruetatik
badatozetaabenduaren24ko8/1998ForuArauak38.2.b)ar-
tikuluanetabederatzigarrenxedapeniragankorreanaipatzen
dituen integrazio portzentajeak aplikatu bazaizkie (%60 eta
%25 kasu batean, eta %25 bestean), zergadun horiek eskubi-
deaizangoduteapartatuhonetanarautzendenkenkariakuota
osoanaplikatzeko.

Kenkariarenzenbatekoaondokoeragiketarendiferentziaposi-
tiboaizangoda:aurrekoapartatuanaurreikusitakoetekingar-
biakelkarrenarteanintegratuetakonpentsatuondorenatera-
tzen den saldo positiboari %18ko tasa aplikatuta lortzen den
kopuruakenetekinhoriekaurrekoapartatukoportzentajeak
aplikatutaoinarrilikidagarriorokorreansartuizanbaliraate-
rakozenkuotaosoarenzenbatekoteorikoa.

Ondokohauizangodakuotaosoarenzenbatekoteorikoa,au-
rrekoapartatuanaipatua:

a) Aurreko bat apartatuan aipatutako etekinak elkarren
artean integratu eta konpentsatzen badira Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren24ko8/1998ForuArauaren38.2.b)artikuluan
etabederatzigarrenxedapen iragankorreanaurreiku-
sitako integrazio portzentajeak aplikatuta (2006ko
zergaldiariaplikagarrizitzaiontestuarenarabera),eta
horreksaldonegatiboaedozerosaldoaematenbadu,
kuotaosoarenzenbatekoteorikoazeroizangoda.

b) Aurrekobatapartatuanadierazitakoetekinakelkarren
artean integratu eta konpentsatzen badira Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren24ko8/1998ForuArauaren38.2.b)artikuluan
etabederatzigarrenxedapen iragankorreanaurreiku-
sitako integrazio portzentajeak aplikatuta (2006ko
zergaldiariaplikagarrizitzaiontestuarenarabera),eta
horrek saldo positiboa ematen badu, kuota osoaren
zenbateko teorikoa ondoko eragiketaren diferentzia
positiboa izango da: oinarri likidagarri orokorraren
etalehenadierazitakosaldopositiboarenbaturariForu
Arauak xedatutakoa aplikatu ondoren ateratzen den
kuotakenoinarrilikidagarriorokorrariartikuluhorre-
tanesandakoaaplikatutaateratzendena.

Aurreko hirugarren apartatuan aipatutako saldoa kalkula-
tzeko, 2006ko abenduaren 31ra arte ordaindutako primei
dagokien etekin garbiaren zatiari bakarrik aplikatuko zai-
zkio 8/1998 Foru Arauaren 38.2.b) artikuluan eta bedera-
tzigarren xedapen iragankorrean jasota dauden integrazio
portzentajeak. Hala ere, data horren ondoren ordaindutako
primeiereaplikatukozaizkieasegurukontratuarenjatorrizko
polizanaurreikusitakoprimaarruntakdirenean.

Kapitalgeroratukoasegurupolizarenprimabakoitzari lortu-
takoetekinosoanzenbatekoetekinadagokionkalkulatzeko,
etekinosoaondokozatiketatikateratzendenponderaziokoefi-
zientearekinbiderkatukoda:

– Zatikizunean,primaordainduzenetikdirukopuruako-
bratuarteigarotakourtekopuruaprimarekinbiderka-
tuzateratzendenemaitzajarrikoda.

– Zatitzailean,primaordainduzenetikdirukopuruako-
bratuarteigarotakourtekopuruaprimabakoitzarekin
biderkatzetik ateratzen diren biderkaduren batura ja-
rrikoda.

Aseguruentitateakzergadunarijakinarazibehardiozenbate-
ko etekin garbiak izan dituen, prima bakoitzeko, bizitza edo
elbarritasunaseguruetatikeratorritakapitalgeroratumoduan
jasotako diru kopuruengatik. Etekin horiek aurreko aparta-
tuan xedatutakoari jarraikiz kalkulatuko dira, Pertsona Fi-
sikoenErrentarengainekoZergariburuzkoabenduaren24ko
8/1998 Foru Arauak 38.2.b) artikuluan eta bederatzigarren
xedapen iragankorrean aurreikusten dituen integrazio por-
tzentajeakaplikatuta.

Adibidea
Zergadunbatekbanakakobizitzaasegurubatkontratatuzuen
1995ean.2015ekoazaroaren1eankapitaldiferitubat jasodu
aseguru kontratu horren ondorioz. 10.000,00 eurokoa izan
daetekina,2006koabenduaren31baino lehenordaindutako
primengatik,etakontratuaren jatorrizkopolizanaurreikusita
egonikdatahorrenondorenordaindudirenprimengatik.

Errenta Zergari buruzko abenduaren 24ko 8/1998 Foru
Arauak aipatzen dituen integrazio portzentajeak aplikatu on-
doren,10.000,00eurohoriek3.220,00eurobihurtzendira.

Gainera, zergadunak 37.000,00 euroko oinarri likidagarri
orokorraizandu2015eko ekitaldian.

Oinarri likidagarri orokorra (37.000,00 euro) eta banakako
aseguru kontratutik eratorritako etekinak (3.220,00 euro,
8/1998 Foru Arauaren integrazio portzentajeak aplikatuta)
batuzgero,oinarriorokorrarenkuotaosoa11.122,50eurokoa
da.

Eta, 37.000,00 euroko oinarri likidagarri orokorra bakarrik
kontuan hartuta, oinarri orokorraren kuota osoa  9.995,50
eurokoada.

Banakakoasegurukontratuarenetekinaridagokionkuotaren
zenbatekoteorikoa1.127,00eurokoada.

Hortaz, kenkaria 673,00 eurokoa da, hau da, ondoko
eragiketaren diferentzia positiboa: banakako bizitza aseguru
kontratutik eratorritako etekinei %18ko karga tasa aplika-
tuta ateratzen den zenbatekoa (1.800,00 euro, hau da, %18
x 10.000,00 euro) ken etekin horiek lehen adierazitako por-
tzentajeakaplikatutaoinarri likidagarriorokorrean integratu
izanbaliraaterakozenkuotaosoarenzenbatekoteorikoa.

01 Banakakobizitzaasegurukontratuaren
etekina 10.000,00€

02 Aurrezpenarenkuotaosoa,banakakobizitza
asegurukontratuarena(01)x%18 1.800,00€

03 Oinarrilikidagarriorokorra 37.000,00€

04
Banakakobizitzaasegurukontratuaren
etekinosoak,8/1998F.Arauarenintegrazio
portzentajeakaplikatuta

3.220,00€

05 Oinarriorokorrarenkuotaosoa,(03)+(04)
batzetikateratzendena 11.122,50€

06 Oinarriorokorrarenkuotaosoa,oinarri
likidagarriorokorretik(03)ateratzendena 9.995,50€

07
Banakakobizitzaasegurukontratuaren
etekinaridagokionkuotarenzenbateko
teorikoa(05)-(06)

1.127,00€

08 Kenkariabanakakobizitzaaseguruaren
konpentsaziofiskalagatik(02)-(07) 673,00€

12.9 Frogagiriak
Kenkari hauek aplikatu ahal izateko, dagozkien frogagiriak
aurkeztubehardira.Agirihoriekenpresarietaprofesionalek
fakturakeginetaematekodutenobligazioariburuzkoaraue-
tanezarritadaudenbaldintzakbetebehardituzte.
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LABURPENA: kuotako kenkariak

Kenkari mota Kenkaria

Ondorengoahai-
deengatik

Lehenengoa–585,00€

Bigarrena–724,00€

Hirugarrena–1.223,00€

Laugarrena–1.445,00€

Bosgarrenaetahurrengoak–1.888,00€

6urtetikbeherako
ondorengoahaideen-
gatik

335,00€

Urtekomantenua
ordaintzeagatik

%15

Muga:

1.seme-alaba–175,50€

2.seme-alaba–217,20€

3.seme-alaba–366,90€

Laugarrena–433,50€

Bosgarrenaetahurrengoak–566,40€

Aurrekoahaideen-
gatik 279,00€

Zergaduna,aurreko
edoondorengo
ahaidea,ezkontidea,
maiatzaren7ko
2/2003Legearen
araberaeratutakoiza-
tezkobikole-laguna,
edolaugarrenmai-
larainokozeharkako
ahaideak,hura
barne,desgaituak
edomendekoaizatea-
gatik,eta65urteko
edohortikgorako
pertsonadesgaitua,
bestebatzuenlagun-
tzabeharduena,
aurrekoahaideedo
asimilatuenzerren-
dansartutaegon
gabe,zergadunare-
kinbizitzeagatik.

-Minusbaliotasuna%33koaedohandiagoaeta
%65etikbeherakoabada:867,00euro.

-Minusbaliotasuna%65ekoaedohandiagoa
bada:1.224,00euro.Mendetasuntxikia.

-Minusbaliotasuna%75ekoaedohandiagoa
bada,hirugarrenpertsonenlaguntzagatik15
eta39puntubitarteanlortuz:1.428,00euro.
Mendetasunertaina

-Minusbaliotasuna%75ekoaedohandiagoa
bada,hirugarrenpertsonenlaguntzagatik
40puntuedogehiagolortuz:2.040,00euro.
Mendetasunhandia.

Adinagatik

Banakako tributazioaaukeratubada,hau
dakenkaria:

Adina ZO
<20.000

20.000-30.000
artekoZ.O.

ZO>
30.000

>65 334€ 334-0,0334x
(ZO-20.000) 0€

>75 612€ 612-0,0612x
(ZO-20.000) 0€

Baterako tribu tzaioaaukeratubada,hauda
kenkaria:

Edad ZO
<35.000

ZO>
35.000

>65 334€ 0€

>75 612€ 0€

Pertsonadesgaituar-
enondarebabestuari
egindakoekarpenen-
gatik

%30ekokenkaria(urtean3.000,00eurogehie-
nez)pertsonadesgaituenondareababesteari
buruzko41/2003Legeanaraututakoondare
babestuariegindakoekarpenengatik.

Etxebizitzaerrentan
hartzeagatik

-Orohar:%20.Muga:1.600,00€

-%25,2.000,00€-komugarekin,honakohauek
direnean:

.30urtetikbeherakoak.

.Familiaugarientitularrak.

Etxebizitzaerosiedo
birgaitzeagatik

2012/01/01baino
lehenerosia

Kreditufiskala:
36.000,00euro

Inbertsioaren+
finantzazioaren%18
(gehienez2.160euro)

Inbertsioaren+finan-
tzazioaren%23baldin
>35urtebadituedo
familiaugariabada

(gehienez2.760euro)

2012/01/01etik
aurreraerosia

Kreditufiskala:
36.000,00euro

Inbertsioaren+
finantzazioaren%18
(gehienez1.530euro)

Inbertsioaren+finan-
tzazioaren%23baldin
>30urtebadituedo
familiaugariabada

(gehienez1.995euro)

Etxebizitzakontua %18(berdindakontuanoizirekiden)

Jardueraekono-
mikoaksustatzeko
kenkariak

SozietateengainekoZergarenaraberazuzene-
kozenbatespenarenmetodoaerabilizgero.

Langileekenpresan
partehartzeagatik %10.Muga:1.200,00€

Kenkariaenpresa
berrietanedoosatu
berrietaninberti-
tzeagatik

%20kokenkariaetagehienez10.000€,eta
ezindugaindituoinarrilikidagarriaren%10

Mezenasgo
jarduerengatik

Kenkarihonen
oinarriaezindaizan
zergarenoinarri
likidagarriaren%30
bainohandiagoa.

%20eta%18

Langileensindikatuei
ordaindutakokuo-
tengatiketaalderdi
politikoenaldeko
kuotaetaekarpenen-
gatik

-langileensindikatueiordaindutakokuoten
%20.

-alderdipolitikoetakoafiliaziokuoteneta
haienaldekoekarpenen%20.

Nazioartekozergape-
tze
bikoitzagatik

Hauetantxikiena

a)atzerrikozerga

b)batezbestekotasa
orokorrarenarabera
edoaurrezpenarena-
renaraberalortutako
errenta

Nazioartekogarden-
tasunfiskala Atzerrikozerga

Banakakobizitzaedo
elbarritasunaseguru
kontratueiaplikatzen
zaienkonpentsazio
fiskalagatik

Zergadunekkapitaldifeitubatjasotzenbadute
2007kourtarrilaren1abainolehenkontratatu
denbanakakobizitzaedoelbarritasunasegu-
rubatengatik,dagokienkenkariaizangodute
konpentsaziofiskalarenkontzeptupean





Gipuzkoako Foru Aldundia 153

13
Kuota diferen tziala
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kuota diferentziala

13.1  Nola kalkula tzen da kuota diferen-
tziala?

Kuotadiferentzialakalkulatzeko,kuotaosotikabiatukogara.
11. kapituluan adierazi dugun bezala, kuota osoa ondoko bi
kontzeptuhauekbatuzlortzenda:

• Oinarri likidagarri orokorrari zergaren eskala aplika-
tzetikateratzendenzenbatekoaken1.389euro.

• Aurrezpenaren oinari likidagarriariari zergaren tarifa
aplikatzetikateratzendenkuota.

• Akzioensalmenteihautazkoaraubideaaplikatuzgero
ateratzendenkuota.

12.kapituluanesatengenuenez,kuotaosoarikuotakokenka-
riakgutxitzenbazaizkio,kuotalikidoaateratzenda,inoizere
negatiboaizangoezdena.

LABURPENA

Kuotaosoa–Kenkariak=Kuotalikidoa

Aldi berean, kuota likidoari kontzeptu jakin batzuk kentzen
bazaizkio,  kuota diferen tziala ateratzen da. Hona hemen
kontzeptuhoriek:

• Lanetekinengatikegindakoatxikipenaketakonturako
sarrerak.

• Kapital higigarriaren etekinengatik egindako
atxikipenaketakonturakosarrerak.

• Kapital higiezinaren etekinengatik egindako
atxikipenaketakonturakosarrerak.

• Jarduera enpresarial eta profesionalen etekinengatik
egindakoatxikipenaketakonturakosarrerak.

• Jarduera enpresarial eta profesionalen etekinengatik
egindakoordainketazatikatuak.

• Ondare irabaziengatik (sari eta fondoetatik datoze-
nean)egindakoatxikipenaketakonturakosarrerak.

• Aldi baterako enpresa batasunek eta interes ekono-
mikoko taldeek atxikipenen eta konturako sarreren
kontzeptupeanegotzitakokopuruak.

• Zergadunakegoitzaaldatzeagatikhartzenbaduzerga-
dunizaera,EzEgoiliarrenErrentarengainekoZergan
egin diren atxikipenak eta konturako sarrerak, eta
egoitza aldaketa gertatu den zergaldian Zerga hori
dela-etaordaindudirenkuotak.

LABURPENA

Kuotadiferentziala=Kuotalikidoa-Konturakoordainketak

Nolanahi ere, aurreko apartatuetan aipatu diren kenkariak
eginahalizateko,agiribidezfrogatubeharkodira.

Kuotadiferentzialabimotatakoaizandaiteke:

•  I tzul tzekoa:itzulketaezdainoizkonturakoordainke-
takbainohandiagoaizango.

•  Ordain tzekoa: bi  ordainketa modalitate izango dira
aukeran:

– Kuotadiferentziala bere osoan ordain tzea2016ko
ekainaren30ean.

– Kuotadiferentziala bi epetan ordain tzea:

1. 2016ko ekainaren 30ean, kuotaren%60.

2.2016ko azaroaren 10ean, gainerako%40a.





Aberastasunaren eta fortuna handien
gaineko zerga
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1.  Sarrera

1.1 Zein dago aitor tzera behartuta?
Pertsonafisikoakbehartutadaude,obligaziopertsonalagatik,
aberastasunarenetafortunahandiengainekozergaaitortzera,
baldintzahauekbetetzendituztenean:

• Pertsonafisikoenerrentarengainekozergarenkasuan
GipuzkoakoForuAldundiandireneanzergadunak.

• 700.000,00eurotikgorakozergaoinarriadutenean
(zergarenarauenaraberakalkulatua)eta hortik or-
daintzeko kuota likido bat ateratzen denean, edo 
zirkunstantzia hau bete ez arren, haien ondasun 
edo eskubideen balioa, zergaren arauen arabera 
kalkulatua hau ere, ondasun eta eskubide sal-
buetsiena barne, 3.000.000,00 euro baino han-
diagoa denean.Kontuanizanbehardazergaexijitzen
delaaberastasungarbiosoagatik,ondasunaknondau-
den kokatuta edo eskubideak non erabili daitezkeen
kontuanhartugabe.

Ez-egoiliarbatekGipuzkoanizanbadubereazkenegoitza,Gi-
puzkoanaitortzeaaukeratuahalizangoduobligaziopertsona-
lagatik.Aukerahoriobligaziopertsonalaridagokionaitorpena
Gipuzkoakoegoiliarizateariutzidionlehenekitaldianaurkez-
tuzeginbeharkoda.

Lurralde espainiarrean egoitzarik ez duten pertsona fisikoek
aberastasunarenetafortunahandienagainekozergaereaitortu
behardute,obligazioerrealagatik,lurraldeespainiarreandituz-
tenondasunetaeskubideeidagokienez,baldinetazergahonen
arauenaraberakalkulatutakooinarrilikidagarria200.000euro-
tikgorakoabada,etabaldintzahauekbetetzenbadira:

• Ondasunetaeskubidehorienbaliorikhandienaeuskal
lurraldeanegotea.

• OndasunetaeskubideakGipuzkoanetaEuskalAuto-
nomiaErkidegokobestelurraldehistorikobateanedo
batzuetankokatutabadaude,Gipuzkoankokatutakoen
balioabestelurraldehistorikoetankokatutadaudene-
nabainohandiagoaizatea.

Zentzuhorretan,lurraldejakinbateankokatutadauden,gau-
zatudaitezkeenedobetebehardirenondasunetaeskubideak
hartukodiralurraldehorretankokatutzat.

OHARRA:   700.000,00 euroko minimo salbuetsia zerga or-
daintzekoobligazioerrealadutensubjektupasiboeiaplikatuko
zaie,betierefrogatzenbaduteberenaberastasunosoa700.000
eurotikbeherakoadela,etahaienegoitzaezbadagoparadisu
fiskaltzat hartutako herrialdeetan edo informazio trukerako
akordioriksinatuezdutenetan.

1.2 Zeri deri tzogu ohiko egoi tza?
Irizpide hauek aplikatuz ulertuko da lurralde espainiarrean
bizidenpertsonafisikobatekohikoegoitzaGipuzkoanduela:

• Egonaldia: EuskalAutonomiaErkidegoanurtebetetik
gora egonik, Gipuzkoan ematen duen egun kopurua
handiagoadeneanEuskalAutonomiaErkidegokobes-
tebilurraldeetanbaino.

Ondoko kasuan, adibidez, pertsona fisiko bat herri hauetan
biziizanda2015.urtean,denboratartedesberdinetan:

Herria Hilak Egunak

Madril 5 152

Donostia 4 122

Bilbo 3 92

Nahiz eta Madrilen egun gehiagotan bizi izan (152), Euskal
Autonomia Erkidegoan egondakoak (214) batuz gero, ikus
daitekezergadunhorriEuskalAutonomiaErkidegokoaraudia
aplikatubeharzaiola.Ondoren,ikusdezakegunez,Gipuzkoan
emandudenboragehiena(122egun,Bizkaiko92egunenal-
dean).Beraz,zergadunhorrekDonostianizangoduegoitza,
etaGipuzkoakoForuAldundiariordaindukodiozerga.

• Interes gune nagusiaren irizpidea: interesgune
nagusiaGipuzkoanduenean,hauda,etekinenzatirik
handienaGipuzkoanlortudituenean(lana,kapitalhi-
giezina,jardueraenpresarialak...).

Ondoko kausan, adibidez, pertsona fisiko bat herri hauetan
biziizanda2014.urtean,denboratartedesberdinetan:

Lurraldea Egunak

Madril 151

Gipuzkoa 107

Bizkaia 107

Oraingoan, lehen irizpidea (egonaldia) ez da nahikoa ohiko
egoitzazehazteko,nahizetajakinbadakiguegoitzaEuskalAu-
tonomia Erkidegoan dagoela. Aztertu behar dugu non duen
interesgunenagusia(BizkaianalaGipuzkoan),zeinforuoga-
sunetanordaindukoduenzerga.

• Azken egoitzaren irizpidea: zergahonetanaitortutako
azkenegoitzaGipuzkoankokatutadagoenean.

Lehenirizpidearenaraberaohikoegoitzainolakolurraldetan
(komunaedo foru lurraldea) zehazteaezin izandeneanera-
biliko da bigarren irizpidea. Lehen eta bigarren irizpideen
araberaohikoegoitza inolako lurraldetan(komunaedo foru
lurraldea)zehazteaezinizandeneanerabilikodahirugarren
irizpidea

Atalhonetan,ohiko egoitzaren ustezko bi kasuakfinkatu
dira,loturaekonomikoanetaloturafamiliarreanoinarrituta:

• Lotura ekonomikoa: hirubaldintzahauekbetetzendi-
reneanulertukodalurraldeespainiarreanbizidirenzer-
gadunekegoitzaEuskalAutonomiaErkidegoandutela:

– Lurraldeespainiarreanbizitzea.

– Urtenaturalarenbarruan183egunbainogehiago-
tanlurraldeespainiarretikkanpoegotea.

– Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egotea
haien jarduera enpresarial edo profesionalen edo
interesekonomikoengunenagusia.

Eraberean,haienjardueraenpresarialedoprofesionalenedo
interes ekonomikoen gune nagusia Gipuzkoan kokatuta da-
goeneanulertukodapertsonafisikohorieklurraldehorretan
bizidirela.

• Lotura familiarra: behin pertsona fisiko bat lurral-
de espainiarrean bizi dela uste ondoren, Gipuzkoan
legez bereizi gabeko ezkontidea eta haren menpeko
adingabekoseme-alabakbizidireneanizangoduohiko
egoitza lurraldehorretan,baldinetapertsonahorrek
aurkakoafrogatzenezbadu.

1.3 Zer  aitortu behar da?
Hauaitortu behar duzergadunak:

• Beretitularitatekoondasunguztiak.

• Sortzapenegunean,hauda,2015ekoabenduaren31n,
egozten zaizkion eduki ekonomikoko eskubide guz-
tiak.
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1.4 Zer ez da aitortu behar?
Zergadunakez ditu ondoko ondasun eta eskubideak ai-
tortu behar:

• Zergadunarenohiko etxebizitza103,gehienez300.000,00
euroraino.

• Euskal Ondare Kulturalaosatzendutenondasunak,
beharbezalainskribatuakdaudenean.

• Autonomia Erkidegoen Ondare Historikoa osa-
tzendutenondasunak,erregistratuaketakalifikatuak
daudenean,etaEspainiako Ondare Historikoaosa-
tzendutenak.

• Museo edo kultur erakundeei gordailuan laga-
tako arte-gaiak, zaharkinak eta bildumak,haietan
gordailatzendirenbitartean.Baldintzak:

– Irabaztekoasmorikezizatea.

– Lagapenaldiahiruurtetikbeherakoaezizatea.

• Artistaren artelana bera,egilearenondareanjarrait-
zenduenbitartean.

• Etxeko ostilamendua, salbuetabitxiak, luxuzko la-
rruak, ibilgailuak, urontziak, aireontziak, arte-gaiak,
zaharkinak,eta10.000eurotikgorakobalioadutenba-
nakakoelementuak.

• Eduki ekonomikoko eskubideak,aurrezpentresna
hauetan:

a) Bazkide osoen edo arrunten eskubide kontsoli-
datuak eta onuradunen eskubide ekonomikoak,
borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitate 
batean.

b) Partaideeneskubide kontsolidatuaketaonuradu-
neneskubideekonomikoak,pentsio plan batean.

c) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko Foru Arauak aipatzen dituenaurreikus-
pen plan aseguratueiordaindutakoprimeidagoz-
kieneduki ekonomikoko eskubideak.

d) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko Foru Arauak aipatzen dituen enpresen 
gizarte aurreikuspeneko planei subjektu pasi-
boakegindakoekarpeneidagozkieneduki ekono-
mikoko eskubideak,hartzailearenkontribuzioak
barne.

e) Enpresen gizarte aurreikuspeneko planekin zer
ikusirik ez duten eduki ekonomikoko eskubi-
deak, baldin eta enpresek pentsio gaietan hartu-
tako konpromisoak bideratzen dituzten aseguru 
kolektiboko kontratuei subjektu pasiboak or-
daindutako primetatik badatoz, Pentsio Plan eta
FondoeiburuzkoLegearenTestuBateratuaren le-
henxedapengehigarrianetahorrengarapenerako
araudian jasotako eran. Era berean, enpresariek
asegurukolektibokokontratuhorieiordaindutako
primetatikdatozenedukiekonomikokoeskubideak
erebai.

f) Mendetasun aseguru pribatuei ordaindutako
primei dagozkien eduki ekonomikoko eskubi-
deak.

103 OhikoetxebizitzaPertsonaFisikoenErrentarengainekoZerganhalakotzat
hartutakoaizangoda.

• Jabetza intelektual edo industrialetik eratorritako
eskubideak,egilearenondareandaudenbitartean,eta
jabetza industrialaren kasuan, jarduera ekonomikoei
atxikitaezdaudenean.

• Salbuetsita dauden etekinak sortzen dituzten ba-
loreak104.

• Euskal Herrian kokatuta dauden espezie autokto-
noko basoak. Salbuespen hau 100.000 euroraino
aplikatukodagehienez..

• Energia berriztagarrien instalazioak, halakotzat
harturik iturri berriztagarrien aprobetxamenduei da-
gozkienak,baldinetasortzendutenenergia titularra-
ren zuzeneko kontsumorako edo banaketa-sareetara
eramateko erabiltzen bada. Salbuespen hau 100.000
eurorainoaplikatukodagehienez.

• Jendeakoroharerabiltzekoakdirenbidexka, terreno 
eta instalazioak,haienonurakasuankasukoherriAd-
ministrazioakaitortuduenean.

• Nagusiki nekazaritza, abeltzaintza, erlezaintza edo
basogintza jardueretan erabiltzen diren ondasun eta
eskubideak, baldin eta jarduera horiek pertsonalki
etazuzeneanegitenbadira,etaondasunetaeskubide
horiek zergadunarenerrenta iturrinagusiadiren jar-
dueraekonomikoeiatxikiezbadaude.Salbuespenhau
100.000eurorainoaplikatukodagehienez..

• Pertsona fisikoek beren jarduera ekonomikoari
atxikita dituzten ondasun eta eskubideak, baldin eta
jarduerahoriohikotasunez,pertsonalkieta zuzenean
egiten bada, eta zergadunaren errenta iturri nagusia
bada.

Ondasun eta eskubide horien artean sartu behar
dira bi ezkontideek edo izatezko bikoteko bi kideek
amankomuneandituztenak.

Errentabaterrenta iturrinagusitzathartzendaPFE-
Zarenzergaoinarriaren100eko50,gutxienez,jarduera
ekonomikoarenetekingarbietatikdatorkionean.Hori
kalkulatzeko,ezdirakonputatukoezhurrengoaparta-
tuanaipatutakoentitateetanegitendirenzuzendaritza
funtzioen ordainsariak, eta ez entitate horietan parte
hartzeagatikematendenezeinordainsari.

Zergadun batek bi jarduera ekonomiko edo gehiago
egitenbadituesandakomoduan,haieiatxikitakoonda-
sunetaeskubideguztiakegongodirasalbuetsita,eta
aurrekoparagrafoanjasotakoarenondorioetarako,jar-
dueraguztienetekinmultzoahartukodaerrentaiturri
nagusitzat.

• Merkatuantolatuetankotizatutakozeinkotizatugabe-
koentitateetako kapital edo ondare partaidetzen
jabetzaosoa,jabetzasoilaetabiziartekousufruktues-
kubidea,baldintzahauekbetetzenbadira:

–Entitatearen jardueranagusiaez izateaondarehigi-
garriedohigiezinbatenkudeaketa.

104  Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergak 13. artikuluan jasota-
koarenaraberasalbuetsitakobaloreak.
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Entitate batek ondare higigarria edo higiezina kudeatzen
duela eta, beraz, jarduera ekonomiko bat egiten ez duela
ulertukodaekitaldisozialeko90egunetanbainogehiagotan
zirkunstantziahauetakobatgertatzendenean:

a´) Bere aktiboaren erdia baino gehiago baloreez osatuta
egotea,edo

b’) Bere aktiboaren erdia baino gehiago jarduera ekono-
mikoeilotutaezegotea.

Hala aktiboaren balioa nola jarduera ekonomikoei atxiki
gabekoondareelementuenakontabilitatetikondorioztatuko
dira,baldinetakontabilitateaksozietatearenbenetakoonda-
reegoerazehazkiislatzenbadu.

Jarduerarilotugabekobaloreezedoondareelementuezosa-
tutakoaktiboarenzatiakalkulatzeko:

1.-Ezdirakonputatukobalorehauek:

–Legezko eta arauzko eginbeharrak betetzeko edukitzen
direnak.

–Jarduera ekonomikoak egitearen ondorioz ezarritako
kontratu harremanetatik sortutako kreditu eskubideak
barneandituztenak.

–Baloresozietateekberenxedeadenjardueranaritzearen
ondoriozdauzkatenak.

–Gutxienezbotoeskubideen100eko 5emanetaparte-har-
tzea zuzentzeko eta kudeatzeko helburuaz edukitzen di-
renak,baldineta,ondoriohorietarako,baliabidematerial
etapertsonalenantolamenduegokiabadagoetapartaide-
tutakoentitatealetrahonetansartutaezbadago.

2.-Ezdirakonputatukoezbaloregisaetaezjardueraeko-
nomikoeiatxikigabekoelementugisaeskuratzeprezioaen-
titateaklortutakomozkinbanatugabeenzenbatekoabaino
handiagoa ez dutenak, baldin eta mozkin horiek jarduera
ekonomikoakegitetikeratorriakbadira,urteanbertanna-
hiz aurreko 10 azken urteetan lortutako mozkinen zenba-
tekoarenmugapean.Ondoriohorietarako, jardueraekono-
mikoetatiketorritakomozkinekinparekatzendiraaurreko
paragrafoarenazkenpuntuanazaltzendirenbalioetatiketo-
rritako dibidenduak, baldin eta partaidetutako entitateak
lortutako diru-sarrerak, 100eko  80an gutxienez, jarduera
ekonomikoakegitetikbadatoz.

Entitateakbesteentitatebatzuetanerepartehartzendue-
nean,ulertukodaezduelaondarehigigarribatkudeatzen,
baldin eta, entitate horietako bakoitzean zuzenean gutxie-
nezbotoeskubideen100eko5edukita,partaidetzakzuzen-
duetakudeatzenbaditubaliabidepertsonaletamaterialak
antolatuz.Horretarako,beharrezkoaizangodaentitatepar-
taidetuenjardueranagusiaondarehigigarriedohigiezinba-
tenkudeaketaezizatea,aurrekoparagrafoanjasotakoaren
arabera.

–Entitateak sozietate izaera duenean, Sozietateen
gainekoZergaren14.artikuluanjasotakokasuakez
gertatzea.

–Zergadunakentitatearenkapitaleanduenpartaidetza
gutxienez100eko5ekoaizatea,banakaaintzathartu-
ta,edo100eko20koaberearekinbateraezkontidea-
rena,izatezkobikotelagunarena,aurrekozeinondo-
rengo ahaideena, edo bigarren mailako zeharkako
ahaideena aintzat hartuta (ahaidetasunaren jatorria
izandaitekeodolkidetasuna,ezkontza,izatezkobiko-
teaedoadopzioa).

–Zergadunak entitatean zuzendaritza lanak egitea
benetan,etahorregatikberejardueraekonomikoen
eta lan pertsonalaren etekin guztien 100eko 50etik

gorako ordainsaria jasotzea.  Ondorio horietarako,
aurrekopuntukojarduerenetekinakezdirakonputa-
tukosalbuetsitadaudenean.Entitateanduenpartai-
detzaaurrekoletranaipaturikopertsonetakobatekin
edobatzuekinbateraduenean,zuzendaritzafuntzio-
aketahortikdatozenordainsariakahaidetasuntalde-
kopertsonabatekbederenizanbeharditu,salbues-
penerakoeskubideadenekizateaeragotzigabe.

Pertsonaberazuzeneanhainbatentitatetakopartaide-
tzentitularradeneanetahaietanapartatuhonetanjaso-
takobaldintzakbetetzendirenean,portzentajeaberei-
zitakalkulatukodaentitatehorietakobakoitzarentzat.

Salbuespenakezduhartukojardueraekonomikoaegi-
tekobeharrezkoakezdirenaktiboenbalioanpartaide-
tzeidagokienzatia.Baliohoriforuarauhonetanjaso-
takoerregelenaraberakalkulatukoda,etajardueraren
ondorioezdirenzorrekgutxitutaegongoda.

Jardueraekonomikoeiatxikitakoondasunaketahainbatpar-
taidetzasalbuestearidagokionez,honakohauargitzeakomeni
da:

Ulertzendaaktibobatbeharrezkoadelajardueraeko-
nomikobategiteko,jarduerahorriatxikitakoelementu
batdenean,halaezartzenduAFHZFAk26.artikuluan.
Guztiarekinere,entitatebatenfuntspropioetanparte
hartzea adierazten duten aktiboak jarduera ekono-
mikoariatxikitaegondaitezke.

Ibilgailu, itsasontzi eta aireontziekin erlazionatutako
aktiboakatxikitzathartukodirahaiengastuakkenga-
rriakdirenproportzioberdinean.

Salbuespenaaplikatzekobeharkizunaketabaldintzak
2015koabenduaren31nbetebehardira.

HONAKOHAUEIINOIZEZZAIEAPLIKATUKOSALBUES-
PENHORI

*Printzipiozsalbuetsitadaudenondasunhigiezinei,horiek
lagabadiraedohaiengaineaneskubideerrealakeratuta
badaude, haien errentamendua edo azpierrentamendua
barne,nonetaondasunhoriekezdaudenatxikitahigiezi-
nenerrentamendukojarduerabati,etahuraegitenduen
zergadunak,gutxienez,ezduensoldatapekolangileBAT,
lanaldiosoanetajarduerahorretarakodedikazioesklusi-
boarekin(2015ekoekitaldianbakarrik).Ondoriohorie-
tarako,enplegatuakezdirakonputatukozergadunarekin
harremana dutenean (ezkontidea, izatezko bikote-lagu-
na,aurrekoedoondorengoahaideak,bigarrenmailako
zeharkako ahaideak, izan ahaidetasunaren jatorria odo-
lkidetasuna, ezkontza, izatezko bikotea edo adopzioa),
edosozietateengainekozergarenforuarauko42.artiku-
luanezarritakoarenaraberalotutakopertsonakdirenean.

• Ustiapen ekonomikoei atxikita ez dauden ondasun hi-
giezinei partaidetzen balioan dagokien zatiari. Era be-
rean,salbuespenaezzaioaplikatukopartaidetzenbalio-
an dagokien zatiari (balio hori foru arauaren balorazio
arauak aplikatuta kalkulatu behar da), higiezin horiek
lagatzendireneanedohoriengaineaneskubideerrealak
eratzendirenean,haienerrentamenduaedoazpierrenta-
menduabarne,NONETAentitateakezduen,gutxienez,
soldatapekolangileBAT,lanaldiosoanetajardueraho-
rretarakodedikazioesklusiboarekin(2015ekoekitaldian
bakarrik). Ondorio horietarako, pertsona enplegatuak
ez dira konputatuko zergadunarekin harreman edo lo-
turarenbatduteneanaurrekoparagrafoanadierazitako
eran.

Higiezinen errentamendua jarduera kualifikatua duten
entitateetakopartaidetzetan,salbuespenaezdaaplikatuko
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sozietateengainekozergarenforuarauak115.artikuluko1
apartatuanaipatzendituenkasuetan.

• Partaidetzen balioan bigarren  mailako  merkatuetan 
kotizatutako baloreei, inbertsio kolektiboko erakun-
deetakopartaidetzeietaibilgailu,urontzietaaireontziei
dagokien zatiari. Zerga oinarria kalkulatzeko, konta-
bilitate balio garbiaren ordez, kontuan hartuko da 3.
apartatuan jasotako balorazio erregeletatik ateratzen
denbalioa,salbuetakontabilitatebaliogarbiaxedapen
horiekaplikatutaateratzendenbalioabainohandiagoa
denean.Orobat,salbuespenaezdaaplikatukoesandako
partaidetzahorizeharkaedukitzendeneanbesteentitate
batzuetakopartaidetzenbitartez,betierebaldinetapar-
taidetzaportzentajeaentitatehorienkapitalaren100eko
5ekoaedohandiagoabada.Ondoriohorietarako,konpu-
tatukodazergadunarenpartaidetzanahizezkontideare-
na,izatezkobikote-lagunarena,aurrekozeinondorengo
ahaideena, edobigarrenmailako zeharkakoahaideena
(ahaidetasunaren jatorria izan daiteke odolkidetasuna,
ezkontza, izatezko bikotea edo adopzioa), edo sozieta-
teengainekozergarenforuarauko42.artikuluanezarri-
takoarenaraberalotutakopertsonaedoentitateena.

Salbuespenaezzaioaplikatukopartaidetzenbalioanbiga-
rrenmailakomerkatuetankotizatutakobaloreeidagokien
zatiari, baldin eta balore horiei dagokienez zergadunak
gutxienezbotoeskubideen100eko5badauka,etapartai-
detzakbaliabidepertsonaletamaterialakegoki antolatuz
zuzentzenetakudeatzenbaditu.

*Inbertsiokolektibokoerakundeetakopartaidetzei.

1.5  Zein da titularra?
Ondasunetaeskubideentitularrazeindenzehazteko,kontuan
hartuko dira titulartasun juridikoari buruz kasu bakoitzean
aplikagarriakdirenarauak,betierezergadunekaurkeztuedo
Administrazioak aurkitutako frogak aintzat harturik. Titular-
tasunjuridikoariburuzkoarauakdira,esatebaterako,ezkon-
tzarenerregimenekonomikoaarautzendutenxedapenak,eta
familiakokideenarteanedomaiatzaren7ko2/2003Legearen
arabera osatutako izatezko bikoteko kideen arteko ondare
harremaneikasubakoitzeanaplikagarrizaienlegeriazibilean
jasotakoak

Gertatzenbadaezkontzarenerregimenekonomikoaedoon-
dareerregimenaarautzendutenxedapenenaraberaondasun
edo eskubide bat bi ezkontideena edo izatezko bikoteko bi
kideenadela,balioaerdibanaegotzikozaie,nonetaezdenfro-
gatzenbadagoelabestepartaidetzakuotabat.

Ondasunedoeskubideentitulartasunabeharbezalafrogatzen
ez bada, Zerga Administrazioak erregistro fiskal batean edo
izaerapublikokobestebateantitulargisaazaltzendenahartu
ahalizangodutitulartzat.

Kargak, zorraketabetebeharrakaurrekoaraueta irizpideei
jarraikiegotzikozaizkiezergadunei.

Onartugabekoherentzienondasunaketaeskubideakheren-
tziaradeitutakoeietaoinordekoeiesleitukozaizkie,testamen-
tukoxedapenetanetalegeriazibileanxedatutakoarenarabera.

1.6 Nola aitor tzen da?
Aberastasunarenetafortunahandiengainekozergarenaitor-
penabanakaaurkeztenda.

Familiaunitatebatekokideizanikere,zergadunbakoitzakba-
nakaaurkeztubeharduaitorpena,bereaberastasunaindibidua-
lizatuz..Bereadenaitorpenabesterikezduaurkeztubehar.

1.7  Noiz eta non aurkezten da aitorpena? 
Nola ordain tzen da?

Aitorpena aurkezteko epea 2016ko apirilaren 15ean hasi eta
urteberekoekainaren25ean amaitukoda,biakbarne.

Modalitatehauerabildaitekezergahonenaitorpenaaurkez-
teko:

• Telematikoa(internet).

ERNE:zergadunakmodalitatehonenbidezbakarrikaurkez
dezakeaitorpena.

Modalitatehonenerabiltzaileakizandaitezke: 

•Zergadunak:partikularraketaenpresariakzeinprofesio-
nalautonomoak 

•Ordezkariprofesionalak:aholkularietakudeatzaileak 

Prozedura 

Honahemenurtekoaberastasunarenaitorpenainternetbidez
aurkeztekourratsak: 

1) Datuak betetzea: 

ZergaBidealaguntzaprogramaerabilibeharda.Gurewebgu-
neanbakarrikeskuradaiteke.Zergaduneketaordezkaripro-
fesionalekprogramaberdinadute. 

ADI: autolikidazioa egitean, zergadunek zerrendatu behar
dituzte euren titulartasuneko ondasun eta eskubide guztiak,
salbuetsitakoakbarne.Ondasunetaeskubideak3.apartatuko
erregelenaraberabaloratukodira.

2) Transmititzea: 

•Zergadunak:pasahitzoperatiboazeinsinaduraelektro-
nikoaerabiliz.Ezindabidalikontrastedatuarekin. 

•Ordezkariprofesionalak:sinaduraelektronikoaerabiliz. 

3) Frogagiriak aurkeztea (zergadunak edo ordezkari pro-
fesionalak):    ez da frogagiririk aurkeztu behar. Aurkezpena
amaitzendaaitorpenaInternetbidezbidaltzendenean.Dena
den,preskripzioepeakdirauenbitartean,beharrezkoadagor-
detzeabaiondasunetaeskubideennahizzoretaobligazioen
titulartasunzeinbalorazioariburuzkofrogagirietaegiaztagi-
riak,etabaiautolikidazioetanjasotzendirenkenkarienak.

Autolikidazioaren emaitza 

Ordaintzekoa 

Ordaintzeko emaitza 2016ko ekainaren 30ean kargatuko da
kontukorrontean.

2.  Zerga oinarria
Zergadunarenaberastasungarbiarenbalioa izangodazerga 
oinarria.

Aberastasun garbia bihauenartekoaldeakemangodu:

• Zergadunarenakdirenondasunetaeskubideenbalioa.

• Ondasunizaerakokargak,ondasunetaeskubideenba-
lioagutxitzenbadute,etazergadunakberegainhartu
behardituenzorrak.

ERNE: aberastasun garbia zehazterakoan, salbuetsitako on-
dasunen kargak ez dira kenkaridunak izango.Salbuespena
partziala denean, zorren eta obligazioen zati proportzionala
izangodakengarria,halabadagokio.

Zergaordaintzekoobligazioerrealadagoenean,Zergahonilo-
tutakoondasunetaeskubideetaninbertitutakokapitalengatik
sortutakozorrakbakarrikizangodirakengarriak.
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LABURPENA

Ondasunetaeskubideenbalioa

-Kargaetagrabamenerrealak,etazorraketabetebehar
pertsonalak

Aberastasungarbia

3.  Nola balora tzen dira ondasunak, es-
kubideak eta zorrak?

Aurretikikusidenbezala,ondokohauekbaloratubehardira
zergarenzergaoinarriakalkulatzeko:

• Zergadunarentitularitatekoondasunetaeskubideak.

• Zergari lotutako ondasun edo eskubideen balioa mu-
rriztendutenkargaerrealak.

• Zergadunarenerantzukizunarilotutakozoretabetebe-
harpertsonalak.

Azterditzagunkontzeptuhoriekguztiak.

3.1 Ondasun higiezinak

3.1.1 Ondasun higiezin hiritar edo landatarrak

Hiri zein landa izaerakoondasunhigiezinakbaliokatastrala-
renaraberakonputatukodira.

Zergaren sortzapen egunean ondasun higiezinek ez badute
balio katastralik edo atzerrian kokatuta badaude, eskurapen
balioaren arabera konputatuko dira, betiere balio hori Gi-
puzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errenta-
rengainekoZergariburuzkourtarrilaren17ko3/2014Foru
Arauaren45.artikuluko2.apartatuanjasotakokoefizienteekin
eguneratuetagero.

3.1.2 Eraiki tzen ari diren ondasun higiezinak

Aberastasunbaliotzathartukodaeraikuntzahorretanzerga-
dunak2015ekoabenduaren31raarteinbertitudituenzenbate-
koaketaorubearenaberastasunbalioa.

Jabetzahorizontalaegonezgero,orubearenbalioanduenzati
proportzionala tituluan finkaturiko portzentajearen arabera
zehaztukoda.

3.1.3  Jabe tza ani tzeko kontratuen edo an tzekoen 
indarrez eskuratutako ondasun higiezinen 
gaineko eskubideak

• Ondasunhigiezinarentitulartasunpartzialabadakarte,
3.1.1.puntukoaraueijarraikizbaloratukodira.

• Ondasun higiezinaren titulartasun partzialik ez ba-
dakarte,ziurtagirietanedobestelakotituluadierazga-
rrietanagerideneskurapenprezioarenaraberabalora-
tukodira.Uztailaren6ko4/2012Legeanaurreikusitako
eskubideak–bertanarautzendira turismo-ondasunak
txandaka aprobetxatzeko kontratuak, iraupen luzeko
opor-produktuakeskuratzekokontratuak,etabirsaltze
eta truke kontratuak, eta zenbait zerga arau ematen
dira–,modubereanbaloratukodira,haienizaeraedo-
zeindelaere.

OHARRA: 1985eko maiatzaren 9a baino lehenagoko 
kontratuen indarrez errentan emandako ondasun higiezi-
nak. Sortutako errentaren %4 kapitalizatuz baloratuko dira,
betierehorrelakalkulatutakobalioaondasunhigiezinakbalora-
tzekoerregelakaplikatutaateratzendenabainotxikiagoabada.

3.2 Jarduera ekonomikoak
Bikasubereiztendira:

• Merkataritza Kodeari egokituriko kontabilitatea 
eramaten denean:

Jardueraekonomikoeiatxikitakoondasunetaeskubi-
deak beren kontabilitatetik ateratzen den balioagatik
konputatukodira,aktiboerrealarenetapasiboexijiga-
rriarenartekoaldeakontuanhartuta.

Horiezdaaplikatukoondasunhigiezinen,ibilgailuen,
urontzienetaaireontzienkasuan;izanere,horiekbalo-
ratukodira3.apartatukobalorazioerregelenarabera,
salbuetakontabilitatebalioahandiagoabadaxedapen
horiekaplikatutaateratzendenbalioabaino.

Ondasunak jarduera ekonomikoei atxikitzat jotze-
ko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzkourtarrilaren17ko3/2014ForuArauakdioe-
nari jarraituko zaio. Foru arau horren 27. artikuluko
5.eta6.erregeletanaipatzendirenibilgailu,itsasontzi
etaaireontziakatxikitzatjokodirahaiengastuakken-
garritzatjotzendirenproportzioberdinean.

• Merkataritza Kodeari egokituriko kontabilitatea 
eramaten ez denean:

Honelagertatzendenean,aberastasunarenetafortuna
handiengainekoZergarengainerakoarauakerabiliko
diraondasunetaeskubideakbaloratzeko.

3.3  Kontu korronte edo aurrezki kontuen 
gordailuak, agerian edo epeka

Baliohauetanhandienakontuanhartuzkonputatukodira:

• 2015ekoabenduaren31ndutensaldoa.

• 2015eko laugarren hiruhilekoan duten batez besteko
saldoa.Kalkuluhoriegiteko,daudenondasunetaes-
kubideakeskuratzekoedozorrakkitatunahizmurriz-
tekoateratakofondoakkonputatugabeutzikodira.

Maileguedokreditubatekeragindakozorrarenzenba-
tekoa aipatzen diren kontuetako batean sartu bada
urtekoazkenhiruhilekoan,zenbatekohoriezdakon-
putatuko batez besteko saldoa zehazteko, eta ez da
kengarriaereizangohalakozorgisa.

3.4  Kapital propioak hirugarrenei laga 
izana adierazten duten baloreak, 
merkatu antolatuetan negoziatuak

2015ekolaugarrenhiruhilekoanizandutenbatezbestekone-
goziaziobalioarenaraberakonputatukodira.

3.5  Kapital propioak hirugarrenei laga iza-
na adierazten duten gainerako baloreak

Merkatuantolatuetannegoziatzenezdirenbalorehauekbe-
ren nominalaren arabera konputatuko dira, amortizazio edo
itzulketaprimakbarnehartuz,halabadagokio.

3.6  Edozein motatako entitateen fondo 
propioetan parte har tzea adierazten 
duten baloreak, merkatu antolatuetan 
negoziatuak

2015eko laugarren hiruhileko batez besteko negoziazio ba-
lioarenaraberakonputatukodira.
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Apartatuhonetatikkanpogeratukodirainbertsiokolektiboko
erakundeenakzioaketapartaidetzak.

Ondorio horietarako, Ekonomia eta Ogasun Ministerioak
merkatu antolatuetan negoziatzen diren baloreei buruz urte
bakoitzekolaugarrenhiruhilekoaridagokionezurteroargita-
ratzenduenbatezbestekokotizazioaaplikatukoda.

3.7  Edozein motatako entitateen fondoe-
tan parte har tzea adierazten duten 
gainerako baloreak

Balore hauek ez dira negoziatzen merkatu antolatuetan, eta
onartutakoazkenbalantzetikateratzendenbalioteorikoaren
araberakonputatzendira.

ADI:Ondasunhigiezinen,bigarrenmailakomerkatuetan
kotizatutakobaloreen,inbertsiokolektibokoerakundee-
takopartaidetzen,edo ibilgailu,urontziedoaireontzien
kasuan zerga oinarria kalkulatzearen ondorioetarako,
aurrekoapartatuetanaipatudenbalioteorikoaaktiboen
kontabilitate balio garbia zerga honen ondorioetarako
izangoluketenbalioarekinordeztutazehaztukoda,salbu
kontabilitatebaliogarbiahandiagoadenean.

Inbertsiokolektibokoerakundeenkapitalsozialekoedoonda-
re fondokoakzioetapartaidetzak2015ekoabenduaren31ko
likidaziobalioarenaraberakonputatukodira.Balantzeansar-
tutako aktiboak berariazko legerian jasotako arauei jarraiki
baloratukodira,etahirugarrenekikobetebeharrakkenkaridu-
nakizangodira.

Bazkideek kooperatiben kapital sozialean duten partaidetza-
renbalioazehazteko,kontuanhartukodaordaindutakoekar-
pensozialek–nahitaezkoekzeinborondatezkoek–onartutako
azkenbalantzeaneratzendutenzenbatekoosoa,etaegotzitako
etakonpentsatugabekogalerasozialakegonezgero,horiek
kenduegingodira.

Horretarako,entitateekziurtagiriakbanatubeharkodizkiete
berenbazkideedopartaideei,balorazioakbertanazalduz.

3.8  Bizi tza aseguruak eta aldi baterako 
edo biziarteko errentak

Bizitza aseguruak 2015eko abenduaren 31n duten erreskate
balioarenaraberakonputatukodira.

Kapital bat dirutan edo ondasun higikor nahiz higiezinetan
ematearen ondorioz eratzen diren aldi baterako edo biziar-
teko errentak 2015eko abenduaren 31n duten kapitalizazio
balioaren arabera konputatuko dira. Horretarako, Ondare
EskualdaketenetaEgintzaJuridikoDokumentatuengaineko
Zergan pentsioak eratzeko ezarrita dauden arau berberak
aplikatukodira.

3.9  Bi txiak, luxuzko larruak, ibilgailuak, 
uron tziak eta aireon tziak

2015ekoabenduaren31komerkatukobalioarenaraberakon-
putatukodira.

Merkatukobaliohori zehazteko, ibilgailuerabilienbalorazio
taulak105erabiliahalizangodituztezergadunek.

105  Ikus 2015eko ekitaldirako onartutako balorazio taulak. Urtarrilaren 15eko
5/2015 Foru Agindua, ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta
prezioak onartzen dituena ondare eskualdaketen eta egintza jurídico doku-
mentatuengainekozerga,oinordetzaetadohaintzengainekozerga,zenbait
garraiobiderengainekozergaberezia,etaaberastasunarenetafortunahan-
diengainekozergakudeatzeanaplikatzeko.

3.10 Arte-gaiak eta zaharkinak
2015ekoabenduaren31komerkatukobalioarenaraberakon-
putatukodira.

3.11 Eskubide errealak
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gainekoZerganemandako irizpideei jarraikibaloratukodira
gozamenekoetajabetzasoilekoeskubideerrealak.

3.12 Administrazio emakidak
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gainekoZerganemandakoirizpideeijarraikibaloratukodira.

3.13  Jabe tza intelektual eta industrialetik 
eratorritako eskubideak

Zergadunak hirugarrenengandik eskuratu dituenean, beren
eskurapenbalioarenaraberakonputatukodira.

3.14 Kontratuzko aukerak
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gainekoZerganezarritakoarijarraikibaloratukodira.

3.15  Eduki ekonomikoa duten gainerako 
ondasun eta eskubideak

Aurreko ataletan jaso ez diren ondasun eta eskubideak
2015ekoabenduaren31nmerkatuandutenprezioarenarabera
baloratukodira.

3.16 Zorrak
2015eko abenduaren 31n duten balio nominalaren arabera
baloratukodirazorrak.Zergadunakberegainhartubehardi-
tuenekbainoezdutekenkarirakoeskubiderikemango,behar 
bezala justifikatutabadaudebetiere.

Zenbatekoabalatuakezdirakenkaridunakizango,hariketa,
zordun nagusiaren aurkako eskubidea erabili ondoren, ho-
nekordainduezetaabalemaileazorraordaintzerabehartuta
egonarte.Betebeharsolidarioarenkasuan,kopuruabalatuen
kenkaria ezin izango da egin abalistaren aurkako eskubidea
gauzatuarte.

Orobat, ezingo da kenkaririk aplikatu ondasun bat erostean
geroratutako prezioa bermatzen duen hipotekagatik, baina
horrek ez du eragotziko prezio geroratua edo zor bermatua
kengarriaizatea.

Inoizereezinizangodakenkaririkeginondasunedoeskubi-
de salbuetsiak erosteko hartutako zorretan. Zati bateko sal-
buespenaegitendenean,zorrenzatiproportzionalaizangoda
kenkariduna,haladagokionean.

4. Oinarri likidagarria
Oinarri likidagarria kalkulatzeko, zerga oinarriari
700.000,00 eurokendubeharzaizkiominimosalbuetsiaren
kontzeptuan.

Zergaoinarria–700.000,00 euro=Oinarrilikidagarria
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Denaden,zergaordaintzekoobligazioerrealadutensubjektu
pasiboen kasuan, minimo salbuetsia aplikatuko zaie betiere
frogatzen badute beren aberastasuna 700.000 eurotik behe-
rakoadela,etahaienegoitzaezbadagoparadisufiskaltzathar-
tutako herrialdeetan edo informazioa trukatzeko akordiorik
sinatugabekoetan.

5. Kuota osoa
Kuota osoa kalkulatzeko, ondoko eskala aplikatu behar zaio
oinarrilikidagarriari:

Oinarri  
likidagarria

Muga eurotan
Kuota osoa

Oinarri likidaga-
rriaren gainerakoa

Muga eurotan

Tasa

(%)

0,00 0,00 500.000,00 0,25

500.000,00 1.250,00 1.000.000,00 0,60

1.500.000,00 7.250,00 1.600.000,00 1,00

3.100.000,00 23.250,00 3.200.000,00 1,30

6.300.000,00 64.850,00 Hortikaurrera 1,50

Adibidea
Kalkulatudezagun580.000,00eurokooinarri likidagarribati
dagokionkuotaosoa.

Oinarri likidagarria Kuota osoa

500.000,00€-raino 1.250,00€

Gainerakoa80.000x%0,60 480,00€

Guztira 1.730,00€

6.  Oinarri likidoa
Kuota likidoa kalkulatzeko, kuota osotik gutxitu behar da
atzerrian ordaindutako zergengatik aplikatutako kenkarien
zenbatekoa.

Kuotalikidoaezindaizaninoiznegatiboa.

Obligazioerrealagatikateratzendenkuotalikidoaezindaizan
aberastasunosoaobligaziopertsonalarengatikzergapetuizan
balitzaterakozenabainohandiagoa.

Ordaintzeko emaitza 2016ko ekainaren 30ean kargatuko da
kontukorrontean.

7.  A tzerrian ordaindutako zergen  
kenkaria

Zergak ordaintzeko betebehar pertsonala dagoenean, zerga-
renkuotatikondorengobizenbatekoenarteantxikienaken-
dukoda,ondasunaklurraldeespainiarretikkanpoegoteagatik
edoeskubideakhandikkanpoerabiltzeagatik:

• Zergankonputatzendirenondareelementueiantzeko
zergabatenondoriozatzerrianordaindutakozenbate-
koefektiboa.

• Zergarenbatezbestekotasaefektiboaatzerrianzerga-
petutakooinarrilikidagarriarenzatiariaplikatuzatera
denemaitza.

Kuotaosoa
Batezbestekokargatasa= ---------------------------- x100

Oinarrilikidagarria

Adibidea
300.000eurokooinarrilikidagarriaduenzergadunbatekzer-
garenarauenarabera120.000eurotanbaloratutakoondasun
higiezinbatdaukaatzerrian.Herrialdehorretan,240,40euro
ordaindu ditu, aberastaunaren eta fortuna handien gaineko
zergarenparekozergabatengatik.

Bereaitorpeneanzenbatekohauetatiktxikienakendukodu:

a) Atzerrianordaindutakozenbatekoa:240,40euro

b) Atzerriko ondasunak aitorpenean adierazten duen
zenbatekoa.

Lehendabizi,batezbestekotasaefektiboakalkulatukodugu:

Oinarrilikidagarria:300.000,00€.

Kuotaosoa:300.000x%0,25=750,00€

Batezbesteko Kuotaosoa 750,00
tasa= ------------------------------------ x100= -------------------- x100=%0,25

efektiboa Oinarrilikidagarria 300.000,00

Etxebizitzarenbalorazioa,batezbestekotasaefektiboarenara-
bera:120.000,00€-ren%0,25=300,00€.

Atzerrianordaindutakozergengatikeginbeharrekokenkaria
a)etab)renarteantxikienaizangoda:240,40€.


