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Sarrera 

 
Unitate honetan Espainiako zerga-sistema aztertuko dugu, eta, aldi berean, aplikatzen zaizkion 
lege garrantzitsuenak ere ezagutuko ditugu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Zerga-sistema eta herri-ogasuna 
 
 
1.1.1. Oinarrizko kontzeptuak 
 
Zerga-sistema herri-ogasunak bere helburuak bete ahal izateko dituen baliabide, arau eta tresnek 
osatzen dute. 
 
Gogora dezagun herri-ogasunaren betebeharra Estatuaren helburua lortzeko, hots, behar 
publikoak asetzeko, ezinbesteko diren baliabideak bildu, administratu eta erabiltzea dela. 
 
Herri Ogasunaren jarduera gastu publikoaren eta sarrera publikoen bidez egiten da, eta 
aurrekontua aldiro egiten den aurreikuspen ekonomikoa da. 
 
Komeni da, beraz, kontzeptu hauek astiro aztertzea. 
 
• Gastu publikoa 
 
Korporazio publikoek, hau da, Estatuak eta herri-administrazioek bere beharrak asetzeko, egiten 
duten baliabide ekonomikoen inbertsioa da. Hiritarraren ikuspuntutik, gastu publikoa 
administrazioek (Estatuak, erkidego autonomoak eta udalak) eskaintzen dituzten zerbitzuen 
kostua da. 
 

 
 Helburuak 

 
• Enpresari dagozkion lege eta arau fiskal garrantzitsuenak ulertzea, bai Estatukoak 

eta bai erkidego autonomikoetakoak. 
 
• Zerga-arloko kontzeptu oinarrizkoak definitzea. 

 
• Herri Ogasunen funtzioa zehaztea: Estatukoarena, erkidego autonomikoetakoena 

eta toki-ogasunetakoena. 
 

• Espainiako zerga-sistema osatzen duten zergapetze-figurak bereiztea eta arautzen 
duten lege eta arau oinarrizkoak ezagutzea. 

 
• Enpresa batentzat bere jarduerak izan ditzakeen ondorio fiskalak ulertzea. 
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Gastu publikoaren bitartez herri-administrazioen sarrerak errenta edo ondare bihurtzen dira; 
eskatutako ondasunak ekoiztu edo zerbitzuak ematen dituztenentzat errenta edo ondare, hain 
zuzen ere. Beraz, fluxu edo emari bikoitza sortzen da Estatu eta herri-administrazioen eta 
partikularren artean. 
 
Gastu publikoek gastu pribatutik bereizten dituzten berezko ezaugarriak dituzte, hala: 
 

• Gastua finkatzeko modua. Etxeko ekonomietan dituzten sarreren arabera 
finkatzen dira gastuak; ekonomia publikoetan, berriz, gastuak kontuan hartuta 
finkatzen dira sarrerak. Egin behar den gastua da sarreren arrazoia eta justifikatzen 
dituena. 

• Gastua egiten duen subjektua. Gastu publikoa ekonomia publikoek egiten 
dute; aldiz, gastu pribatua ekonomia pribatuek egiten dute. 

• Gastua egiteko askatasuna. Gastu publikoen zenbatekoa eta norabidea legeek 
eta legezko xedapenek zehazten dute, eta ekonomia publikoek hor daukate beren 
gastuen muga. Ekonomia pribatuek, ordea, askatasun osoa daukate bere gastuak 
egiteko. 

• Gastuak bete behar dituen arau ekonomiko orokorrak. Gastu publikoak 
hurrengo arau ekonomiko orokorrak bete behar ditu: 

- Premia kolektibo bat asetzea izango du helburu. 
- Herrialdearen ahalmen ekonomikoarekin, hau da, errenta garbiarekin, 

proportzioa gordeko du. 
- Ekimen pribatuarentzat, ahal den neurrian, ez da oztopo izango. 
- Enpleguaren sustapena kontuan hartuko du beti. 
- Konstituzioak eta administrazioek gastu publikoa arauak errespetatuz 

egingo dela ziurtatuko dute. 
 
• Sarrera publikoak 
 
Sarrera publikoak Estatuak eta erakunde publikoek jabetzan jasotzen dituzten baliabide 
ekonomikoak dira, gero behar kolektiboak asetzeko. 
 
Sarrera publikoen arrazoia Estatuak eta beste erakunde publikoek bere helburuak betetzeko 
dituzten baliabide ekonomikoen beharrean datza. Zerbitzu publikoen salneurria bere 
onuradunek, hau da, hiritarrek, ordaindu behar dute. 
 
 Sarrera publikoen sailkapena 
  

• Ohiko sarrerak. Aldiro errepikatzen dira eta kantitate berekoak izaten dira. Ondasun 
publikoek eragindako errentak, enpresa publikoen (non estatuak eta erakunde publikoek 
partaidetza duten) etekinak, eta partikularrek zergen bidez egiten dituzten derrigorrezko 
emateak hartzen ditu barnean. 
 

• Aparteko sarrerak. Denboran eta zenbatekoan arau gabe izaten dira. Bere jatorria, 
gehienetan, ondasun publikoen eta enpresa publikoen salmentan eta mailegu edo 
jesapenetan aurki dezakegu. 

 
• Aurrekontua 
 
Edozein enpresatan bezala, ekonomia publikoetan (Estatu eta herri-administrazioetan) sarreren 
eta gastuen aurreikuspena egitea ezinbestekoa da. Aurrekontua, beraz, erakunde publikoaren 
jarduera ekonomikoaren planifikazioa jasotzen duen egoera-orria da, eta, alde batetik, gastuak 
eta, bestetik, sarrerak biltzen ditu. 
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Aurrekontua honela defini dezakegu: Estatu eta herri-administrazioen gastu eta sarrerak 
aurreikusi eta onartzen dituen antolamendua. Epealdi baterako egiten da, normalean urte 
baterako. Aurrekontuak alderdi ekonomikoa eta politikoa ditu: 
 

• Ikuspuntu ekonomikotik, aurrekontua ekonomia-plan baten aurreikuspena da eta, 
hortaz, bete daiteke edo ez. Aurrekontua, aurreikuspen gisa, kalkulua da, egoera-orri 
ekonomikoa. 
• Ikuspuntu politikotik, aurrekontua baimena da. Erakunde publikoari baimena 
ematen zaio gastu batzuk egiteko eta sarrera batzuk izateko. Aurrekontua, orduan, 
legea da. 

 
 
Aurrekontua prestatzea edo lantzea botere exekutibo edo betearazleari dagokio; onartzea, 
berriz, legegintza-botereari dagokio, betetzea botere exekutiboari eta, azkenik, bete dela 
ziurtatzea edo kontrolatzea botere judizialari.  
 
 
1.2. Estatuko sistema fiskalaren arau garrantzitsuak 
 
 
1.2.1. Espainiako Konstituzioa 
 
Oinarrizko arau honek hiritarren betebeharra, gastu publikoen finantzaketan lagundu beharra, 
finkatzen du, zerga-sistemaren barnean. Konstituzioak Estatuari ematen dio zergak ezartzeko 
gaitasuna, baina erkidego autonomoek eta tokian tokiko korporazioek ere badute gaitasun hori, 
Estatuaren ordez, Konstituzioan eta legean oinarriturik. 
 
Konstituzioak Estatuaren aurrekontu orokorrak lantzeko, onartzeko eta berrikusteko egin behar 
diren pausoak ere zehazten ditu. 
 
 
1.2.2. Zergen Lege Orokorra  
 
Zergak eta beste zenbait arau garatzeko marko orokorra zehazten du Zergen Lege Orokorrak. 
Legeak zerga-arloko kontzeptu nagusiak definitzen ditu, erakundeen egitura eta 
funtzionamendua ezartzen du eta baita zenbait zergen kudeaketarako prozedura ere. 
 
Lege honek Espainiako zerga-sistema egituratuko duten hastapen nagusiak biltzen ditu. 
Hastapen eta arau hauek kontuan hartuta arautzen dira zerga guztiak; era berean, instituzioen 
funtzionamendua eta zerga-sistemaren kudeaketa prozesuak ere bertan jasotzen dira. 
 
Bere helburua, beraz, zerga-sistema osoa arautuko duten oinarrizko kontzeptuak eta prozedura 
komun, erraz eta eragingarriak finkatzea da.  
 
 
1.2.3. Aurrekontuen Lege Orokorra 
 
Lege honek Estatuaren aurrekontu orokorrentzat erreferentzia-markoa ezartzen du. 
 
Prozesu osoa arautzen du: lantzeko prozedura, edukien zehaztapena, exekuzioa, forma eta 
exekutatzerakoan aldaketak egin ahal izateko prozedura. Horrez gain, eragiketa guztien 
erregistroa, kontabilizazioa, kontu hartzea eta kontrola ere zuzentzen ditu; gero kontuak Kontu 
Auzitegian berrikusarazten ditu. 
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Halaber, legeak, orokorrean bada ere, Estatuaren finantza-jardueraren bi tresna nagusi arautzen 
ditu: zor publikoa, errekurtsoak lortzeko erabiltzen dena, eta altxor publikoa, Estatuaren 
finantza-baliabideek, sarreren kutxa-zerbitzuak, aurrekontuak gauzatzerakoan eta Estatuaren 
jarduera ekonomikoaren ondorioz sortzen diren gastuek, eta ekonomian esku hartzeko tresnak 
osatzen duten multzoa da. 
 
 
1.2.4. Estatuaren Urteroko Aurrekontuen Lege Orokorrak eta bere laguntza-legeak  
 
Estatuaren Aurrekontu Orokorrak urtero onartzen dira lege bidez. 
 
Lege honek Estatuaren urte horretako jarduera ekonomikoa arautzen du, gastuak eta sarrerak 
finkatuz; beraz, zenbait zergen tarifak finkatzen ditu. Halaber, urte horretan indarrean egongo 
diren prestazioak eta Gizarte Segurantzari ordaindu behar zaizkion kuotak zehazteko balio duten 
kotizazio-tasak eta kotizazio-oinarriak ere finkatzen ditu. 
 
Estatuaren Aurrekontu Orokorren osagarri den emendiozko legeak, gainera, politika 
ekonomikoko helburuak lortzeko beharrezko diren beste neurri batzuk ezartzen ditu; besteak 
beste, arau fiskalak, administratiboak edo giza arlokoak izaten dira. Hori dela medio, zergak 
urtero aldatzen dira eta zerga-sistemari itxura ematen diote. 
 
 
1.2.5. Zerga bakoitzari dagozkion lege eta berariazko araudiak 
 
Zerga bakoitza bere erregulaziorako arauak jasotzen dituen legean errotzen da, eta bertan 
zehazten da dena. 
 
Praktikan gerta daitezkeen egoera errealak oso konplexuak izan daitezke eta batzuetan 
zalantzak sor daitezke arauak interpretatzerakoan. Honez gain, zenbait puntu zergaren legeak 
egiten duena baino xehetasun gehiagoz garatu behar denez, komenigarria da aplikazioko 
araudia ezartzea. 
 
Araudi batek xehetasun hauek guztiak jasotzen ditu: legean araututako arlo asko garatzen ditu, 
legearen interpretazioa errazten du eta arauak aplikatzeko modu bateratua ezartzen du. 
 
 
1.3. Zergen Lege Orokorra 
 
 
1.3.1. Zergen Lege Orokorrak definitzen dituen zerga-kontzeptuen azterketa 
 
Badakigu Zergen Lege Orokorrak zerga-kontzeptu nagusiak definitzen dituela. Orain, 
gertuagotik ikusiko ditugu hobeto ulertzeko. 

 
1- Zergen sailkapena: tasak, kontribuzio bereziak eta zergak bereiz ditzakegu: 

 
a) Tasak: partikular batek zerbitzu publiko bat erabili duelako edo jarduera bat 

bete duelako erakunde publiko bati egiten dizkion diru emateak dira; erabilitako 
zerbitzu horrek, kolektibitate osoarentzat ezarria bada ere, erabiltzaileari etekin 
berezia ematen diolako ezartzen da tasa. 
Tasak dira, esate baterako, jabego publikoa duen museo bateko sarrera, zabor-
-bilketa zerbitzuagatik ordaintzen dena eta lizentzia edo baimen administratibo 
bat lortzeko ordaintzen dena. 
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b) Kontribuzio bereziak: herri-lan edo zerbitzu publiko baten ezarpenaren 
ondorioz izan duen etekin edo ondasunen balioaren gehikuntzagatik partikular 
batek erakunde publiko bati ematen dizkion prestazioak dira hauek. Herri-lan 
edo zerbitzu horiek kolektibitate osoaren onerako ezarriak izanda ere, partikular 
horri etekin berezia ematen dio eta horregatik ordaintzen da zerga-mota hau. 
Kontribuzio bereziak dira, esate baterako, areto baten jabeak kalea zabaltzeko 
edo hobetzeko lanen ondorioz ordaindu behar duena. 
 

c) Zergak: Estatuak edo herri-administrazioek, inolako kontraprestazio zuzenik 
gabe, exijitzen dituzten ordainak dira. Behar kolektiboei aurre egiterakoan 
sortzen diren gastuak finantzatzeko dira. Zergagaia partikularraren gaitasun 
ekonomikoa agerian jartzen duten zenbait negozio edo egintzak dira: ondare 
baten jabe izatea, zenbait ondasun zirkulazioan jartzea, edo errentak eskuratu 
edo gastatzea. 

 
Zergak dira, besteak beste, Herri Ogasunak ondasun bat erosteagatik prezioaz 
gain exijitzen duena; edo partikular batek urte batean eskuratu dituen errenten 
arabera Ogasunari ordaintzen diona, edo sozietate batek atera dituen etekinen 
arabera egiten duen ordainketa. 

 
2- Zergaduna: zerga ordaintzea egokitzen zaion pertsona fisikoa edo juridikoa. 

 
3- Zergen sailkapena: hurrengo irizpideen arabera sailka daitezke: 

 
a) Aberastasuna zergapetzeko moduaren arabera, zuzeneko zergak eta zeharkako 

zergak dauzkagu: 
 

- Zuzeneko zergak: bere errenta edo gaitasun ekonomikoarengatik identifikatutako 
pertsonen gain ezartzen direnak dira. Zergadunak, kasu hauetan, zerrenda izendatuetan 
agertzen dira. Zerga hauek zuzenean ordaintzen dizkio zergadunak Ogasunari. 
 
- Zeharkako zergak: ondasun bat eskuratzerakoan edo zerbitzu bat erabiltzerakoan 
ordaintzen dira, eta berdin dio zein pertsonak egin duen eskuratzea edo erabilpena. 
Beraz, zergaduna ez dago identifikaturik, ezezaguna da. Zerga hauetan Herri 
Ogasunari ordainketa egin behar diona ez da zergaduna. Egiten duena hauxe da: 
zergak biltzen ditu, benetako zergadunari, hots, zergapetutako ondasun edo 
zerbitzuen kontsumitzaileari, jasanaraziz. 

 
b) Zergapetutako subjektuaren arabera, zerga pertsonalak eta zerga errealak bereizten dira: 

 
- Zerga pertsonalak: zergadunaren gaitasun ekonomikoa baldintzatzen duen 
egoera pertsonala kontuan hartzen dutenak dira. Pertsonen aberastasunaren gain 
ezarritako zergak dira. 

 
- Zerga errealak: aberastasuna pertsona konkretu batekin lotu gabe zergapetzen 
dutenak dira. Egintza batean edo gauza batean oinarritzen dira eta, hortaz, ez dute 
kontuan hartzen zergadunaren egoera pertsonala.  

 
4- Zergagaia: legeak zerga bakoitzari itxura emateko aurreikusten duen egintza da. 

Egintza hori gauzatzen denean ordaintzeko betebeharra sortzen da. 
 

5- Subjektu pasiboa: legez, betebehar material eta formalak dituelarik zerga-
-prestazioak bete behar dituen pertsona fisiko edo juridikoa da. Pertsona hau 
zergaduna bera izan daiteke, edo, era berean, bere ordezkoa. 
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a) Zergaduna: zergagaiaren ondorioz, legeak zerga-zama ezartzen dion pertsona. 
Berari egokitzen zaio zergaren zama. 

 
b) Zergadunaren ordezkoa: legeak aginduta, zergadunaren ordez zerga-
-betebeharraren prestazio material eta formalak ditu. Subjektu pasiboa bera da. 
Honek zergadunari dagokion zerga-zama jasanaraziko dio. 

 
6- Zergaren sortzapena: zerga-zorra ordaindu beharra sortzen den unea. 

 
 
1.3.2. Zerga-zorraren erdiespena: zerga-oinarria, oinarri likidagarria, karga-tasa, zerga-
-kuota, zerga-zorra 
 
Zergen Lege Orokorreko artikuluetan zerga-zorra kalkulatzeko prozesua zerga-kontzeptuen 
definizioen bitartez adierazten da. Prozesu hau kontzeptu horiekin batera aztertuko dugu. 
 
Zergagaia eratzen duten subjektu pasiboaren datuak eta informazioak kuantifikatuz zerga-
-oinarria lortzen da. Kantitate honek zergadunaren ordaintzeko ahalmena neurtzen du. 
 
Legeak zerga-oinarria erdiesteko hiru metodo finkatzen ditu: zuzeneko zenbatespena, 
zenbatespen objektiboa eta zeharkako zenbatespena. 
 

• Zuzeneko zenbatespena: benetako zerga-oinarria lortzea du helburu; horregatik, 
zergadunak aurkeztutako aitorpen eta dokumentuetan eta erregistroetan dauden 
datuetan oinarrituta egiten da. 

• Zenbatespen objektiboa: legeak hala dioenean erabiliko da, eta zerga-oinarria 
kalkulatzeko indize eta modulu ekonomiko batzuk aplikatzen zaizkio zergadunak 
aurkeztutako zenbait daturi. Zerga-oinarria lortzeko modu erraztua da eta ez hain erreala. 

• Zeharkako zenbatespena: zergadunak aitorpenak eta datuak aurkezten ez dituenean, 
eta, hortaz, zerga-oinarria ezin kalkula daitekeenean erabiltzen da. Horrelakoetan 
administrazioak zerga-oinarriaren zenbatespena egingo du, horretarako dituen 
zergadunaren aurretiko datu eta informazioetan oinarrituz. Dagokion sektore 
ekonomikoko batez besteko etekin eta irabaziak aplikatuko dizkio, izan ditzakeen 
ondasunak kuantifikatu eta aberastasun aztarnak baloratuz. 

 
Behin zerga-oinarria lortuz gero, hiruretatik edozein metodo erabiliz, zerga bakoitzari 
dagozkion murriztapenak egin eta oinarri likidagarria erdietsiko dugu. 
 
Hurrengo urratsa zerga-kuota ateratzea litzateke, eta hori, oinarri likidagarriari karga-tasa 
aplikatuz lortzen da, batzuetan, eta, besteetan, zenbateko jakin bat izaten da, kasu bakoitzean 
legeak dioenari jarraituz. 
 
Zerga-kuota, oraingoz, zergaren eraginez ordaindu behar dena da. Honi, legeak hala badio, 
kenkariak aplikatu behar zaizkio. Gero, konturako ordainketa eta sarrerak  zergadunak 
egin baditu  kentzen zaizkio eta, era berean, atxikipenak ere kendu behar zaizkio. 
Atxikipenak zergadunari ordainketaren bategatik egindako kenketak dira. 
 
Honela kalkulatutako zenbatekoari, hala badagokio, zigor gisa errekarguak, berandutza-
-korrituak eta zigorrak gehitu behar zaizkio. 
 
Lortutako zenbatekoa da zerga-zorra, hau da, zergadunak Herri Ogasunari ordaindu behar diona. 
 
Eskuarki, kantitate hau positiboa izaten da, baina litekeena da negatiboa ateratzea. Orduan, 
zergadunak ez du ordainketarik egin beharko. Kasu batzuetan, gainera, Ogasunak ordaindutako 
zatiren bat itzuli egin beharko dio. 
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1.4. Estatuaren Aurrekontu Orokorrak 
 
 
Estatuaren Aurrekontu Orokorrak prestatzea, onestea, betetzea eta kontrola egitea, oinarrian eta 
orokorrean Konstituzioan jasotzen den prozesu bat da, baina xehetasun gehiagoz arautzen dituena 
Aurrekontuen Lege Orokorra da. Lege hau honetarako berariazkoa da eta bere alde guztiak jasotzen ditu. 
 
 
1.4.1. Antolamendua eta prestatzea 
 
Ministerio guztiek Ekonomia eta Ogasuna Ministeriora beren sarreren eta gastuen aurreikuspena 
bidaltzen dute maiatzaren 1.a baino lehen. 
 
Ministerio honek agiri guztiak antolatzen ditu, aztertzen ditu, aurrekontuen zirriborroa egiten du 
eta Gobernuari aurkezten dio. Honek, aztertu eta zuzendu ondoren, lege-proiektua egiten du. 
 
 
1.4.2. Onestea 
 
Urriaren 1.a baino lehen, Gobernuak lege-proiektua Diputatuen Kongresura bidaltzen du, eta 
proiektua aztertu behar duen batzordeak talde bat izendatzen du proiektua aztertu eta txostena 
prestatzeko. Txosten hau batzordean bertan eztabaidatu ondoren Kongresuko Plenora bidaltzen 
da baietsi edo atzera botatzeko. 
 
Kongresuak proiektua onartzen badu, Senatura bidaltzen da han onartu edo zuzenketak egiteko. 
Senatuak ere onartzen badu orduantxe hartzen du lege-izaera eta Erregeari aurkezten zaio honek 
berretsi, promulgatu eta argitara emateko agindua eman dezan. 
 
Senatuak proiektuari zuzenketak egiten badizkio, Kongresura itzultzen da, honek bere iritzia 
eman dezan. Kongresuan erabakitakoa behin betikoa da eta proiektua, ordurako lege-
-izaerarekin, Erregeak berretsi egingo du. 
 
Estatuaren Aurrekontu Orokorrak aurreko urtearen amaiera baino lehen onetsita egon behar 
dute. Urtea amaitzen den egunaren bezperan ez badira onartu, aurreko urtekoak luzatzen dira 
automatikoki, berriak onetsi eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte. 
 
Estatuaren Aurrekontu Orokorretan atal hauek ditugu: 
 

• Estatuaren aurrekontua. 
• Estatuko Administrazioaren erakunde autonomoen aurrekontua. 
• Gizarte Segurantzaren aurrekontua. 
• Gastuen eta sarreren egoera-orriak. 

 
 
1.4.3. Betetzea 
 
Aurrekontu Orokorren Legea praktikan jartzea Gobernuari dagokion lana da, eta eskuordetzaz, 
Ekonomia eta Ogasun Ministerioari. 
 
 
1.4.4. Kontrola 
 
Estatua eta sektore publikoko erakunde guztiak kontabilitate publikoko araubide barnean daude, 
eta Kontu Auzitegiari aurkeztu behar dizkiote kontuak Estatuaren Kontu-hartzailetza 
Orokorraren bidez. 
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Aurrekontuen kontrola barnekoa zein kanpokoa da. Barneko kontrola Estatuaren Kontu-
-hartzailetza Orokorrak egiten du. Erakunde hau Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren menpean 
dago. Kanpoko kontrola, berriz, Espainiako Parlamentuaren menpean dagoen Kontu Auzitegiari 
dagokio. 
 
Estatuaren Kontu-hartzailetza Orokorrak Kontabilitate Publikoa zuzentzen du eta, beste 
batzuen artean, honako funtzioak ditu: 
 
 

• Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra lantzea, eguneratzea eta jarraitzea. 
• Kontuak aurkezteko arauzko jarduerak aztertzea. 
• Estatuaren Kontu Orokorra osatzea. 
• Sektore publikoko kontu ekonomikoak lantzea. 
• Sektore publikoko liburu, erregistro eta kontuak zehaztea. 
• Herri Administrazioaren kontabilitatearen ikuskapen-lanak egitea. 

 
 
Estatuaren Kontu Orokorra urte osoko aurrekontuari, ondareari eta diruzaintzari dagozkien 
eragiketak xehetasunez jasotzen dituen dokumentu-multzoa da. Ez Estatuko Administrazio 
Orokorrarenak eta erakunde autonomoenak bakarrik, baita Gizarte Segurantzarenak eta Estatuko 
sozietateenak ere. 
 
Aurrekontuen likidazioa ere xehetasun osoz jasotzen du. 
 
Urte bakoitzari dagokion Estatuko Kontu Orokorra, hurrengo urteko abuztuaren 31 baino lehen 
osatzen da, eta egiaztatzeko eta berrikusteko Kontu Auzitegira bidaltzen da. 
 
Kontu Auzitegiak Estatuaren Kontu Orokorra aztertu, egiaztatu eta txostena egingo du 
Gobernura eta Gorteetara bidaltzeko. Gorteek, txosten honetan oinarriturik, Estatuaren Kontu 
Orokorra eta Aurrekontuen likidazioa onartuko dituzte (edo ez). 
 
 
1.5. Herri Ogasuna eta bere mailak: Estatuko Ogasuna, Erkidegoetako Ogasuna 
eta Toki-ogasunak 
 
Espainiako Herri Ogasuna hiru mailatan banatzen da: Estatu-mailakoa, autonomiakoa eta 
tokikoa. 
 
 
1.5.1. Estatuko Herri Ogasuna 
 
Jarduera ekonomiko orokorra Estatu osoan egiten da, eta Estatuari dagokio, Gorte Orokorren 
bitartez, lege bidez alegia, zergak ezartzea. 
 
Estatuko Herri Ogasunak Aurrekontuak betetzeko eta Estatuko jarduera ekonomikoa gauzatzen 
laguntzeko beharrezko diren fondoak hornitu behar ditu. Beharrezko diren baliabide hauek 
lortzeko, beraz, Estatu osoan zergak ezartzen dira. 
 
Estatuko Herri Ogasunaren zerga-kudeaketa Ekonomia eta Ogasun Ministerioak egiten ditu, 
Zerga Administraziorako Estatuko Agentziaren bidez. Zergen kudeaketa eta ikuskapena egiten 
du erakunde honek, eta horretarako, Estatu osoan dituen Lurralde Ordezkaritzak daude. 
Ordezkaritza hauek Zerga Agentziaren Administrazioez, Aduanen eta Zerga Berezien 
Administrazioez eta Ikuskapen Zerbitzuez osatuta daude. 
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1.5.2. Erkidego-mailako Herri Ogasuna 
 
Autonomi Erkidego bakoitzak legeek eta bere estatutuak ematen dizkioten eskumenak garatu 
eta betearazteko finantza-autonomia du. 
 
Erkidegoko Herri Ogasunak erkidego autonomoaren beharrak asetzen ditu, eta, beraz, bere 
aurrekontuak betetzeko behar diren fondoez hornitzen du. Horretarako, Estatuaren Herri 
Ogasuna finantzatu beharra dago, eta hori Estatuaren Aurrekontu Orokorren bidez eta Estatuari 
dagozkion zergen zatikako zein osoko lagapenen bidez egiten da. Laga ez diren zergen 
bilketaren ehuneko jakin baten partaidetza ere izaten da. 
 
Horrez gain, Ogasun Autonomikoak bere zergak ezar ditzake, eta baita Estatuko zerga batzuei 
gainordainak edo errekarguak ezarri ere. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren finantzaketak besteetatik 
ezberdinak dira, foru-araubide propioa baitute. Hauen finantzaketa eta zergak itun bereziak 
arautzen ditu. Era berean, Estatuaren Herri Ogasunari egin behar dioten ekarpena ere itun 
horretan jasotzen da. 
 
Erkidegoetako Herri Ogasunaren zerga-kudeaketa erkidegoaren sail jakin bati dagokio. Bere 
izena eta egitura gobernu bakoitzaren antolamenduaren araberakoa izango da, baina, normalean, 
Ekonomia Saila edo Ekonomia eta Ogasun Saila izaten da. 
 
 
1.5.3. Tokiko Herri Ogasuna 
 
Udalerri edo probintzia-mailako jarduera ekonomikoa hauen gobernu-erakundeei dagokie. Hala, 
Udalei udalerrietan eta Aldundiei probintzietan dagokie 
 
Bai udalerriek eta bai probintziek finantza-autonomia dute, legeek ematen dieten eskumenak 
garatu eta betearazteko. 
 
Hortaz, Toki Ogasunak udal ekonomia-politika betetzeko eta haren aurrekontua aurrera 
eramateko behar diren fondoen hornikuntzaz arduratzen dira. Horretarako Estatuko Herri 
Ogasunen eta Erkidegoetako Herri Ogasunen zergen partaidetzaren bidez egindako finantzaketa 
dago. Zerga propioak ere ezar ditzakete, eta Estatuko eta erkidego autonomikoko zerga batzuei 
errekarguak ere gehi diezazkiekete. 
 
Toki Ogasunetan zeregin hori zerga-kudeaketako Ogasuna  edo Ekonomia eta Ogasuna  
izeneko arlo edo sailari dagokio. 
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1.6. Espainiako zerga-egitura 
 
 
1.6.1. Estatuko zergak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.1.1. Zuzeneko zergak 
 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) 
 
Izaera pertsonala du, zuzeneko zerga da eta pertsona fisikoek lortu duten errenta zergapetzen du. 
Urteroko aldizkakotasuna du.  
 
Zergagaia zergadunak errenta bat irabazten duenean eratzen da.  
 
Zerga-oinarria zergadunak urte osoan irabazi dituen errenta guztiek osatzen dute: lan-etekinak, 
kapitalaren etekinak, enpresa- nahiz lanbide-jardueren etekinak eta ondare gehikuntzak, esate 
baterako. 
 
Izaera pertsonala duenez, zergadunaren egoera kontuan hartzen du, eta, hala, zerga-kuotari 
kenkari batzuk ezartzen dizkio. 
 
Zerga honen karga-tasa progresiboa da, hau da, zenbat eta errenta gehiago orduan eta karga-
-tasa handiagoa. 
 
Ondarearen gaineko Zerga 
 
Zuzeneko zerga da eta izaera pertsonala du. Pertsona fisikoek duten ondare garbia zergapetzen 
du. 
 
Zergagaia ondarearen jabegoan datza. Zerga-oinarria zergadunaren ondarearen balioak 
ematen digu. Zergaren aldizkakotasuna urterokoa da, eta karga-tasa aurrerakorra da. 
 
 

 
 

• Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ). 
• Ondarearen gaineko Zerga. 
• Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga. 
• Sozietateen gaineko Zerga. 

 
 
 
 

• Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Agiridunen 
gaineko Zerga. 

• Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ). 
• Aduanetako Errenta. 
• Zerga Bereziak. 
• Aseguru-primen gaineko Zerga.  

 
 

Zuzeneko 
zergak 

Zeharkako 
zergak 
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Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga 
 
Izaera pertsonala duen zuzeneko zerga da, eta pertsona fisikoek oinordetza edo dohaintzen bidez 
izaten dituzten ondare-gehikuntzak zergapetzen ditu. Zergagaia, beraz, ondasunak edo 
eskubideak oinordetza edo dohaintzen bidez eskuratzean datza. Zerga-oinarria ondasun eta 
eskubide hauen balio erreala da, beren gain leudekeen zama eta zorrak kitatu eta gero. Bere 
karga-tasa aurrerakorra da. 
 
Sozietateen gaineko Zerga 
 
Sozietateen eta entitate juridikoen errenta zergapetzen duen eta izaera pertsonala duen zuzeneko 
zerga da. Zergagaia sozietateek errenta eskuratzean datza. Zerga-oinarria zergaldian 
(urtebete) eskuratutako errentaren zenbatekoa da. Zergak karga-tasa bera ezartzen du 
orokorrean sozietate eta entitate guztientzat; gero, sozietate eta entitate batzuei mesede egiteko, 
tasa txikiagoak finkatzen ditu. Egoera berezian dauden enpresentzat ere berdin egiten du, 
hasierako ekitaldietan dabiltzan enpresa txikientzat, esate baterako. Tasa-txikitze hauek 
Gobernuak ekonomia-politikako tresna modura erabiltzen ditu. 
 
Urte bateko aldizkakotasuna du zerga honek. 
 
 
1.6.1.2. Zeharkako zergak 
 
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Agiridunen gaineko Zerga 
 
Zeharkako zerga da eta honakoak zergapetzen ditu: ondarearen ordain-trukeko eskualdaketak 
 ondasun eta eskubideen salerosketa, adibidez , sozietateen egintzak  sozietate bat eratzea, 
adibidez , eta egintza juridiko agiridunak  truke-letrak eta notarioek egiten dituzten aktak eta 
eskriturak, adibidez . 
 
Zerga honen zergagaia hauxe da: 
 

• Ondare eskualdatzeen kasuan: edozein ondasun edo eskubideren ordain-trukeko 
eskualdatzea. 

• Sozietateen egintzetan: sozietateetan egiten diren aldaketak: besteak beste, eratzea, 
kapital-gehikuntza edo murriztapena, batzea, zatitzea eta desegitea. 

• Egintza juridiko agiridunetan: notariotza-dokumentuak, merkataritzakoak eta 
administratiboak. 

 
Zerga-oinarria eskuz aldatzen diren ondasun eta eskubideen balioak, sozietate-egintzetan 
zenbatekoak eta dokumentuetan azaltzen diren balioak ematen du. 
 
Balio Erantsiaren gaineko Zerga 
 
Ondasun eta zerbitzuen kontsumoa zergapetzen duen zeharkako zerga da. Zergagaia enpresek 
eta profesionalek, beren jardueraren ondorioz, egiten dituzten ondasunen emateak eta zerbitzuen 
prestazioak eratzen dute. Era berean, baita Europako Batasunaren barnean egiten diren 
ondasunen eskuratzeak edota inportazioak ere. 
 
Zergaren sortzapena  zerga ordaintzeko betebeharra sortzen den unea  ondasunak 
eskuratzailearengan uzten diren unean, zerbitzuen prestazioa egiten denean edo zergapetutako 
beste eragiketak egiten direnean agertzen da. 
 
Zerga-oinarria zergapetutako eragiketen balioak ematen du. 
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Subjektu pasiboa enpresaburua edo profesionala da, baina zeharkako zerga denez, ez du zerga 
zuzenean jasaten; bere bezeroei jasanarazten die ondasunak saldu edo zerbitzuak ematen 
dizkienean. Honela, zerga ondasunen edo zerbitzuen kontsumitzaileek ordaintzen dute 
azkenean.  
 
Zerga honek, ekoizpen- eta merkaturatze-prozesuko aldi bakoitza zergapetzen du, baldin eta 
enpresa ezberdinetan egiten bada. Aldi bakoitzean erantsi zaion balioa zergapetzen du BEZak. 
Honela, enpresaburu edo profesional bakoitzak Ogasunari ordaindu behar dion zerga-kuota 
kalkulatzeko kenketa egin behar du: bezeroei egindako salmentetan kobratu duen zergari 
jarduera ekonomikoan erabilitako ondasunen erosketetan ordaindu duen zerga kendu behar dio. 
 
 

BILDUTAKO BEZa   JASANDAKO BEZa 

 
Horrela bada, enpresaburuak edo profesionalak ez du inolako zenbatekorik jasan behar; 
horregatik esaten da zerga hau enpresentzat neutrala dela. 
 
Zerga honetan hainbat zerga-tasa daude: karga-tasa orokorra, zergapetutako ondasun eta 
zerbitzu gehienei aplikatzen zaiena; eta karga-tasa murriztuak, oinarrizkoak diren produktu 
edo zerbitzuei bere kontsumoa gehiegi ez kargatzeko aplikatzen zaiena. 
 
Aduanetako Errenta 
 
Zeharkako zerga-multzoa da eta Espainiako estatuan merkantziak sartzea edo irtetea 
zergapetzen du. Zerga hauek aduanetako zorra deritzona zehazten dute, eta merkantzien 
inportazioagatik edo esportazioagatik  kasuan kasukoak  ordaindu behar diren eskubideak 
finkatzen ditu. 
 
Zerga Bereziak 
 
Zeharkako zergak dira eta zenbait produkturen kontsumoa zergapetzen dute. Zergapetzea aldi 
bakar batean egiten da eta batzuetan ekoizpen-aldian egiten da eta, beste batzuetan, ondasun 
jakin batzuk inportatzerakoan edo zenbait ibilgailu matrikulatzerakoan. 
 
Hauexek dira: 
 
!"Ekoizpenari dagozkion zerga bereziak: 
 

#"Alkohol eta Edari Alkoholdunen gaineko Zerga Bereziak. 
$"Garagardoaren gaineko Zerga. 
$"Ardoa eta Edari Hartzituen gaineko Zerga. 
$"Tarteko Produktuen gaineko Zerga. 
$"Alkohola eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. 

#"Hidrokarburoen gaineko Zerga. 
#"Tabako Ekoizpenaren gaineko Zerga. 
#"Argindarraren gaineko Zerga. 

 
!"Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia. 
 
 
Aseguru-primen gaineko Zerga 
 
Sortu berri den zeharkako zerga da. 1997ko urtarrilean sartu zen indarrean. 
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Zergagaia aseguru- eta kapitalizazio-eragiketak egitean datza. Zergaren sortzapena 
zergapetutako eragiketei dagozkien sariak ordaintzerakoan kokatzen da. Zerga-oinarria 
aseguru-primen zenbatekoa da, eta subjektu pasiboak erakunde aseguratzaileak dira, nahiz eta 
gero aseguruak kontratatzen dituztenei edo zerga ordaindu behar dutenei jasanarazi. 
 
 
1.6.2. Erkidegoetako zergak eta udal-zergak  
 
1.6.2.1. Erkidegoetako zergak 
 
Gaur egun aparteko zergapetze figurarik ez da. Direnak Estatuko edo Tokiko zergen gain 
ezartzen diren errekarguak dira. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa bereziki aztertu beharrekoak dira.  
 
 
1.6.2.1. Udal-zergak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.2.2.1. Zuzeneko zergak 
 
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 
 
Zuzeneko zerga da eta izaera erreala du. Zergadunak jabetzan duen ondasun higiezinaren balioa 
zergapetzen du. Zergagaia, beraz, udal-barrutian dagoen landako nahiz hiriko ondasun 
higiezinen jabegoan datza. Era berean, eskubide erreal bat edo administrazio-emakida bat 
edukitzea ere zergapetzen ditu. 
 
Zerga-oinarria ondasunen balioak ematen digu. Urteroko aldizkakotasuna duen zerga da eta 
zergaldia egutegiko urtearekin bat dator. 
 
Ekonomi Jardueren gaineko Zerga 
 
Zuzeneko zerga da eta izaera erreala du. Pertsona fisikoen zein juridikoen jarduera ekonomikoa 
zergapetzen du. Zergagaia edozein enpresa eta lanbide jardueratan datza, baita jarduera 
artistikoetan ere. Zerga-kuota ekonomia-jarduera bakoitzari dagokion epigrafearen eta 
errubrikaren araberako berariazko tarifak aplikatuz ateratzen da. Urteroko aldizkakotasuna du 
eta zergaldiak egutegiko urtearekin bat egiten du. 

 
 

• Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. 
• Ekonomi Jardueren gaineko Zerga. 
• Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga. 
• Hiri-lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga. 

 
 
 

 
 
• Eraikuntzen, Instalazioen eta Lanen gaineko Zerga 
  

 
 

Zuzeneko 
zergak 

Zeharkako 
zergak 
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Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga 
 
Zuzeneko zerga da eta herri-bideetan zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikoko ibilgailuak 
zergapetzen ditu, edozein motatakoak eta mailatakoak izanda ere. Zerga-kuota ibilgailuaren 
potentziaren araberakoa izaten da. Zergaldia egutegiko urtea izaten da.  
 
Hiri-lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga  
 
Zuzeneko zerga da eta hiri-lurren balioak dituzten balio-gehikuntzak zergapetzen ditu, betiere 
lurren jabegoaren eskualdatzea tartean badago. Zerga-oinarria balioaren gehikuntzak neurtzen 
du. 
 
 
1.6.2.2.1. Zeharkako zergak 
 
Eraikuntzen, Instalazioen eta Lanen gaineko Zerga 
 
Zeharkako zerga da. Zergagaia udal-barrutian egiten den edozein eraikuntza, instalazio edo 
obrak eratzen du. Zerga-oinarria berauen kostu errealak ematen digu.  
 
Zerga hauez guztiez gainera, tasak eta kontribuzio bereziak dauzkagu. Eskuarki enpresei 
ordaintzea egokitzen zaienen artean Zabaltze Lizentziaren gaineko Tasa eta Zabor-bilketaren 
gainekoa daude. 
 
 
1.7. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia ituna 
 
 
1.7.1. Oinarrizko kontzeptuak 

 
 

#"Ekonomia-ituna: Euskal Autonomia Erkidegoa eta Estatuaren arteko harreman 
ekonomikoak 2001. urteraino arautzen dituen legea da. Testuak Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eskubide historikoak onartzeaz gain, zerga-biltzean duen ahalmena 
zehazten du, bai kudeatzeko eta bai legeak egiteko. 

 
#"Kupoa: EAEk bere gain hartu dituen betebeharren ondorio ekonomikoa da, 

zergak biltzeko eta zergen gaineko legeak egiteko ahalmen zabalak dituelako. 
 
Eusko Jaurlaritzak eta Estatuko Gobernuak behin betiko hitzarmena lortu zuten 1997ko 
maiatzean, EAErekiko Ekonomia-ituna eta Kupoaren legea aldatzeko. 
 
Hitzarmen honen ondorioz, EAEko Foru Ogasunek ahalmen arau-emailea eta biltzailea daukate 
zerga gehienen gain. Honek esan nahi du, zerga-arloan ahalmen ia osoak dituela EAEk bertako 
pertsona eta enpresen gain. 
 
Euskal Foru Ogasunek zerga guztiak bilduko dituzte eta ahalmen arau-emailea izango dute 
gehienen gain. Salbuespena ondorengo hauek eratzen dute  Ogasunak zerga biltzeaz 
arduratuko baitira eta ez arauak egiteaz : Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ), Zerga 
Bereziak, Aseguru-primen gaineko Zerga, Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga eta Jokoaren 
Tasa Fiskala. 
 
Legea (Ekonomia-ituna) indarrean egongo da 2001. urtera bitartean, eta hona hemen ekarri 
dituen berrikuntzen artean bi nabarmenenak: 
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1- PFEZaren kasuan, lehen, Foru Ogasunek EAEko biztanleen zergak biltzeko ahalmena 
zuten, eta, arauak egiteko ahalmen mugatua zuten. Egin zezaketena gauza gutxi zen: 
kenkariren bat ezarri edo aitorpena egiteko epeak aldatu, baina inolaz ere ezin zuten 
zergaren egitura ukitu. 
Orain, ordea, EAEk zergak biltzeko bere eredu propioa ezarri ahal izango du, eta, zerga-
tasa ere aldatu ere ahal izango du. Betiere, Estatukoarekiko % 20 baino gorabehera 
handiagorik ez badu. 
 
2- Gainera bizilekua hemen ez dutenek ere orain hemen ordaindu beharko dituzte 
zergak. 
 
Hitzarmena sinatu aurretik, bizilekua edo egoitza EAEn ez zuten pertsona fisiko edo 
juridikoen zergak Estatuak biltzen zituen zuzenean; baina ordutik hona, Foru Ogasunen 
gain dago ardura hori. Honen garrantzia egoitza nagusia EAEtik kanpo duten enpresen 
filialetan datza, orain hemen ordaintzen baitituzte beren zergak. 

 
Bestalde, Foru Ogasunek Zerga Bereziak ere bilduko dituzte. Zerga hauek hidrokarburoen, 
alkoholaren eta tabakoaren kontsumoa zergapetzen dute. Hau honela izan dadin, Erkidegoko 
kontsumoaren kalkuluari formula bat aplikatu zaio.  
 
Hitzarmenaren ondorioz EAEk Estatuari ordaindu beharreko Kupoa 115.000 milioikoa izango 
zela aurreikusi zuten 1997n. 
 
Ondoko irudian 1981etik 1997ra kupoaren garapena ikus daiteke (zenbatekoak milioitan 
emanda daude).  
 
 

 
Gure erregimen berezi hau 1981ean hasi zen aplikatzen eta bost urtetik behin berresten da. Esan 
dugunez, azken aldiz 1997an sinatu zuten ituna eta 2001. urtera bitarteko balioa izango du. 
Ekonomia-itunaz gain Kupoaren legea ere onartzen da bost urtetik behin, eta bertan kupoaren 
zenbatekoa zehazten da. 
 
Kupoa EAEk Estatuari urtero emango dion diru-kopuru bakarra da, zenbateko hori Lurralde 
Historiko bakoitzaren ekarpenaz osaturik badago ere. 
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Kupoa ordaindu beharraren arrazoia hauxe da: Estatuak EAEri transferitu ez dizkion 
eskumenen ordaina da; hau da, Estatuak bere esku dituen eskumenez arduratzeagatik ordaindu 
egiten diogu. 
 
Kupoaren zenbatekoa erabakitzeaz Kupoaren Batzorde Mistoa deritzona arduratzen da. Foru 
Aldundietako, Eusko Jaurlaritzako eta Estatuko Gobernuko ordezkatzaileak osatutako organo 
parekidea da. 
 
Batzorde honek bost urterako balioko duen formula gauzatzen du, eta, gero, urtero egin 
beharrekoa kupoa kalkulatzen da, beharrezkoak diren eguneratzeak eginez. 
 
Kupoa hiru zatitan ordaintzen zaio Estatuko Ogasunari: urte bakoitzeko maiatzean, irailean eta 
abenduan. 
 
Kupoaren kalkulua honela egiten da: 
 

Estatuko Aurrekontu Orokorrak hartzen dira abiapuntutzat; gastuetatik Estatuak EAEri 
transferitu dizkion eskumenetan  Estatu osoan  gastatzen duena kentzen da. 
 
Hemendik ateratzen dena Estatuak EAEri transferitu ez dizkion eskumenetan  Estatu 
osoan  gastatzen duena da. 
 
Zenbateko honi ehuneko 6,24 aplikatzen zaio kupoa kalkulatzeko. Ehuneko honi 
egozte-indizea deitzen zaio eta EAEko errentak Estatukoarekiko duen garrantzia 
neurtzen du. Ez da 1981. urteaz geroztik aldatu. 
 
Honela lortutako zenbatekoari konponketa batzuk egin behar zaizkio (konpentsazioak, 
egokitzeak eta abar) kupo likidoa deritzona ateratzeko. 

 
Hitzarmenaren pean dauden bost urteetan EAEk eskumen berriak lortuko balitu, Kupoaren 
zenbatekoa aldatu egingo litzateke; murriztu egingo litzateke, hain zuzen ere. 
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   222...   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIIAAA   JJJAAARRRDDDUUUEEERRREEENNN   GGGAAAIIINNNEEEKKKOOO   ZZZEEERRRGGGAAA   

 
 
 
2.1. Ezaugarri nagusiak eta oinarrizko arauak. Etengabe eguneratu beharra 
 
 
Udal-zerga da Ekonomia Jardueren gaineko Zerga, eta Tokiko Ogasunen Legearen bidez 
(abenduaren 28ko 39/1988 Legea) ezarri zen. Lege hau 1988ko abenduaren 30ean argitaratu zen 
Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOEn). 
 
79. artikulutik 92.artikulura bitartean daude jasota zerga honen ezaugarri nagusiak, tarifak izan 
ezik. Geroztik zatikako aldaketa batzuk egin zaizkio lege honi. 
 
Espainiako zerga-sisteman berria da zerga hau, 1992. urtean hasi baitzen aplikatzen. 
 
Udal-zerga izan arren bere kudeaketaren alde batzuk Estatuko Ogasunari dagozkio; beraz, 
kudeaketa elkarbanatua du. Gainera, zati batzuk Tokiko Ogasunei ematea ere badago. Honela 
bada, zergaren kudeaketa Estatuko Ogasunari (EAEren eta NFEren kasuan Foru Ogasunari) 
badagokio ere, udalei eman dakieke. Era berean, zergaren zentsoaren kudeaketa ere eman 
daitekeen arloa da. 
 
Zergaren tarifak eta aplikatzeko argibideak maila apalagoko arauetan aurkitzen dira. Horrela 
sarriago alda daitezke, zerga-biltzea zerga-politikaren helburuetara egokitzeko. 
 
Zerga guztiek, Herri Ogasunen zerga-funtzioaren tresna diren neurrian, aldaketak jasaten 
dituzte. Hau edozein herritako zerga-sistemaren garapenaren prozesu arrunta da. Hau dela eta, 
zerga jakin bat xehetasunez aztertu edo aplikatu behar denean, aurrez informazioa bildu eta 
eguneratu egin behar da. 
 
 
2.2. Kontzeptu nagusien azterketa 
 
 
!"Zergaren izaera. Izaera erreala duen zuzeneko zerga da. 
!"Zergagaia. Enpresa-jarduerak, lanbide-jarduerak eta jarduera artistikoak osatzen dute. 

Zerga honen ikuspuntutik, enpresa-jarduerak hauek dira: nekazaritza, abeltzaintza, 
basogintza, arrantza, industriagintza, merkataritza, eta zerbitzu- eta meatzaritza-arlokoak. 
Hurrengo jarduerak salbuespenak dira eta ez dira zerga-egitateak: 

 
$" Saltzailearen beraren erabilera pribaturako, gutxienez bi urtetan erabili izan diren, 

ondasunen salmenta. 
$"Lanen edo zerbitzuen ordainean jasotzen diren produktuen salmenta. 
$"Txikikazko salmenta eragiketa bakan eta bakar bat denean. 

 
!"Salbuespenak. Estatua eta Herri Administrazioko erakunde ofizialak (Estatukoa, 

erkidegoetakoa eta tokikoa) zerga honetatik salbuetsita daude. Baita ikerkuntzarako 
erakunde publikoak, ikastegiak eta izaera ongilea duten entitateak ere (Espainiako Gurutze 
Gorria, esate baterako). 

 
!"Subjektu pasiboak. Zergagai diren jardueretan ari den edozein pertsona fisiko edo 

juridikoa da subjektu pasiboa. 
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!"Zerga-kuota. Zergaren tarifak aplikatuz ateratzen da. Legeak tarifek bete beharreko 
baldintzak ezartzen ditu, eta ondoren, maila apalagoko arauan finkatzen dira.  

 
Hauek dira baldintza horiek: 
 

$"Tarifek zergaren gutxieneko kuotak dituzte barne. Hauek ekonomia-sektorerako eta 
jarduera bakoitzeko finkatzen diren zergaren elementuen arabera osatzen dira. 

$"Zergaren kuota kalkulatzeko, gutxieneko kuotez gain, jardueran erabiltzen diren 
lokalen azalera ere kontuan hartu beharko da. 

$"Udalek gutxieneko kuoten gehikuntza ezarri ahal izango dute EJZren legean 
zehazten den koefiziente bat aplikatuz. Koefiziente hau udalaren biztanle-
-kopuruaren araberakoa da. Gainera, udal bakoitzean jarduera egiten den lekuaren 
arabera, haztapen-indize ere aplika dakioke. Indize hau ezin da 0,50 baino txikiagoa 
izan. 

$"Tarifak aplikatuz gero ateratzen den kuota ezingo da jardueraren batez besteko 
etekinaren % 15 baino handiagoa izan.  

 
!"Zergaldia eta sortzapena. Zergaldia egutegiko urtearekin bat dator normalean. Jardueran 

alta hartzen den urtean, ordea, zergaldia alta-datatik urte amaierarainokoa izango da. 
Zergaren sortzapena zergaldiaren lehen egunean finkatzen da, eta kuotak urte osokoak 
izango dira normalean. Salbuespena lehenengo urtea da, non kuota urtea amaitzeko falta 
diren egutegiko hiruhilekoen kopuruaren arabera finkatzen baita (alta egiten den 
hiruhilekoa barne). 

 
!"Zergaren kudeaketa. Kudeaketa zergaren matrikula egiten den unetik aurrera egiten da. 

Matrikula hau urtero osatzen da udal-barruti bakoitzerako, eta bertan, jarduera ekonomikoen 
erregistroa agertzen da. Erregistro honek subjektu pasiboak, gutxieneko kuotak eta 
probintziako errekarguak biltzen ditu. 

 
Subjektu pasiboek matrikula honetan izena eman beharra daukate, eta zerga honen 
ikuspuntutik garrantzia izan dezaketen aldakuntzak ere jakinarazi behar dituzte. 

 
 
2.3. Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren Tarifak 
 
 
Tarifek ekonomia-jarduera bakoitzeko deskripzioa eta edukia jasotzen dute, baita dagozkion 
kuotak ere. 
 
Ekonomia-jarduerak hiru ataletan sailkatzen dira: enpresa-jarduerak, lanbide-jarduerak eta 
jarduera artistikoak. Atal bakoitzean gainera, beste azpiatal batzuk bereiz daitezke: 
 

$"Zatiketak 
$"Elkartzeak 
$"Taldeak 
$"Epigrafeak 

 
Zerga honetan erabiltzen den sailkapen hau beste zerga batzuk ere erabiltzen dute beren tarifak 
finkatzerakoan erreferentzia gisa. Honela, PFEZak eta BEZak zenbatespen objektiborako eta 
erregimen sinplikaturako erabiltzen dituzten moduluak EJZren epigrafeen sailkapen honetan 
oinarritutakoak dira. 
 
EJZren kuotak kalkulatu aurretik gai batzuk aztertu behar dira. 
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2.4. Kuota-motak 
 
 
Zergaren Tarifetan hiru kuota-mota daude: 

 
$"Gutxieneko udal-kuotak. Zergaren tarifetan izen honekin agertzen direnak dira. 

Hauei lokalaren azaleraren araberako kuota gehitu behar zaie. Batzuetan, zenbait 
jardueratan, inolako izenik gabe azaltzen dira, eta orduan ere gutxieneko kuotatzat 
hartzen dira. 
Kuota hauek ordaintzeak jarduera ekonomikoa udal-barrutian egiteko ahalmena 
ematen dute. Baina jarduerarako lokal bat baino gehiago erabiltzen badira, subjektu 
pasiboak local-kopurua adinako gutxieneko udal-kuotak ordaindu beharko ditu.  

$"Probintziako kuotak. Zergaren Tarifetan deitura honekin azaltzen direnak dira, eta 
hauek ordainduz gero probintzia osoan jarduteko aukera dago, inolako gutxieneko 
udal-zergarik ordaindu gabe.  

$"Estatuko kuotak. Tarifetan honela azaltzen direnak dira eta Estatu osoan jarduteko 
ahalmena ematen dute, beste kuotarik ordaindu gabe. 

 
 
2.5. Zergaren elementuak  
 
 
Tarifetan ekonomia-jarduera bakoitzarentzat kuota kalkulatzeko azaltzen diren elementuak dira. 
Kuota honela kalkulatzen da: zergadunak dituen zergaren elementuei tarifetan bakoitzari 
dagokion modulua aplikatzen zaie. 
 
Zergaren elementuak honakoak dira, besteak beste: instalatutako potentzia elektrikoa, langile-
-kopurua, eguneroko lan-txandak, jarduera kokatuta dagoen udalerriaren vístanle-kopurua, 
lokalaren azalera, eta abar. 
 
Tarifekin batera zergaren argibideak ere aurki ditzakegu, eta bertan zergaren elementu hauek 
zenbatzeko eta aplikatzeko arauak jasotzen dira. 
 
EJZren Tarifak eta Argibideak irailaren 28ko 1175/1990 EDLn (Errege Dekretu Legea) daude. 
 
 
2.6. Kuotaren erdiespena 
 
 
Kuota erdiesteko hurrengo urrats hauei jarraitu behar zaie: 
 
1) Ekonomia-jarduerari dagokion epigrafea aurkitu. 

 
2) Tarifetan epigrafea aurkitu eta aplikatu behar zaion kuota identifikatu. Kuotaren 

ezaugarriak: 
 

a) Kuotak udalekoak, probintziakoak edo Estatukoak izan daitezke, baina tarifek besterik 
ez badiote, udalekoak izango dira. 

b) Tarifetan kuotak kantitate finkoaren bidez azal daitezke edo zergaren elementu batzuek 
aplikatuz kalkulatuko dira. 

 
3) Kuota finkoa ez bada, eta zergaren elementuen bidez adierazita badator, kuota lortzeko 

enpresak dituen zergaren elementuen arabera aplikatu, betiere argibidea jarraituz. 
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4) Zergaren argibidea jarraituz (zergaren argibidearen 14-F arauan zehaztua), lokalaren 
azalerari dagokion kuota kalkulatu. Honela ateratako zenbatekoari azalera-elementuaren 
balioa deitzen zaio. Hau probintziako edo Estatuko kuotez ari garenean da horrela. Bestela, 
udalekoak badira, koefiziente zuzentzaile batzuk aplikatzen zaizkie, eta lortzen denari 
azalera-elementuaren balio zuzendua deritzo. 
 

5) Ekonomia-jardueraren epigrafean azaltzen den kuota (finkoa nahiz elementuen bidez 
kalkulatutakoa) eta azalera-elementuaren balioa (arrunta edo zuzendua) batzen baditugu, 
zergaren kuota osoa deritzona lortzen dugu. Hurrengo kuota-motak atera litezke: 

 
a) Udal-kuota bada: gutxieneko udal-kuota osoa. 
b) Probintziakoa bada: probintziako kuota osoa. 
c) Kuota Estatukoa bada: Estatuko kuota osoa. 

 
6) Probintziako edo Estatuko kuotak badira, honela lortutako kuota osoa zerga-kuota izango 

da, eta normalean zerga-zorra ere izango da. 
 
7) Udaleko kuotak badira, beste pauso batzuk egin behar dira: 
 

a) Zerga-kuotaren erdiespena. Gutxieneko udal-kuota udaletxeak ezarritako gehikuntza 
koefizientearekin eta jarduera egiten den kaleari edo guneari dagokion kokapen 
indizearekin biderkatu. 

b) Zerga-zorraren erdiespena. Gutxieneko udal-kuota osoari probintziako edo erkidego 
autonomiako errekarguak (aplikatu behar badira) aplikatu. Hemen ateratzen zaiguna 
zerga-kuotari gehitzen zaio zerga-zorra lortzeko. 

 
Zerga honen kasuan, beste zenbaitetan bezala, jardueran hasi berriak diren enpresa eta 
profesionalentzat kuota-hobariak ezartzen dira. Hobari hauek lehenengo urteetan aplikatzen 
zaizkie, hasieran zama gehiegi izan ez dezaten eta beren garapena ziurtatu ahal izan dezaten. 
Enpresaburuek udaletxeetan egin beharko dute hobari hauen eskaera, idatziz eta EJZren altaren 
kopia batekin batera.  
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KUOTEN KALKULUA 
 
Elektrizitate-tresnen handikazko merkataritzan aritzen den enpresa bat badugu, EJZren 615.3 
epigrafea duena eta tarifen arabera 100.395 pta.ko udal-kuota dagokiona. 
 
Enpresaren datuak: 
 
Bere jarduera 550 m2-ko lokal batean egiten du. Horietatik 350 biltegia dira, 100 aparkaleku 
estalia, eta, besteak, denda eta bulegoak. 
 
Behin EJZren epigrafea eta tarifa-kuota ezaguturik, beste elementuak kalkulatuko ditugu. 
 

!"Azalera elementuaren balio zuzendua.  
 
14-F arauak dioenez, azalerari ehuneko ezberdina dagokio zertarako erabiltzen den 
kontuan hartuz gero. Honela, biltegiaren eta aparkalekuaren azalera % 55ean da 
kontagarria; beraz: 

 
 
 Azalera osoa m2 Azalera kontagarria Azalera zuzendua 
Biltegia 350 % 55 192.5 
Aparkalekua 100 % 55 55 
Besteak 100 % 100 100 
Guztira 550  347.5 
 
 

#"14-F arauaren arabera azalera zuzenduaren % 95 da kontagarria. 
 
Azalera kontagarria: 347.5 x 0.95 = 330.125 m2  
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#"14-F (d) arauak dioenez, kasu honetan m2 bakoitzari 120 pta. aplikatu behar zaizkio. 
 
Azaleraren balioa: 330.125 x 120 = 39.615 pta.  
 

#"14-F (d) arauak dioenez koefiziente zuzentzailea kasu honetan 1 da. 
 

Azalera-elementuaren balio zuzendua: 39.615 x 1 = 39.615 pta. 
 

!"Gutxieneko udal-kuota osoaren erdiespena 
 

Tarifa-kuota.................................................100.395 
Azalera-elementuaren balio zuzendua...........39.615 
 
Gutxieneko udal-kuota osoa.................. 140.010 pta 

 
!"Zerga-kuotaren erdiespena 

 
Udaletxean lortutako datuak: 
 
#"Udalak aplikatzen duen gehikuntza koefizientea (edo udal-errekargua) 1,65 da. 

 
#"Enpresa dagoen guneari dagokion kokapen-indizea 1,25 da. 

 
Kalkuluak 140.010 x 1.65 x 1.25 = 288.770 
Zerga-kuota: 288.770 pta. 
 

!"Zerga-zorraren erdiespena 
 
Enpresa hau dagoen Erkidego Autonomiak % 40ko errekargua dauka ezarrita. 
 
Erkidegoko errekarguaren kalkulua: 
 
(Tarifa-kuota x erkidegoko errekargua) 
 
100.395 x 0.40 = 40.158 
 
Zerga-zorra = Zerga-kuota + erkidegoko errekargua. 
 
Zerga-zorra = 288.770 + 40.158 = 328.928 pta. 
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Ekonomi Jardueraren gaineko Zergaren kuotak kalkulatu, honako datuekin: 
 
Normasur, S.A. enpresaren datuak: 
 

• Helbidea: Camino del Hierro, 26. 
• Herria: Madril. 
• EJZren epigrafea: 617.8 Bulegoko makinen eta materialaren handikazko merkataritza. 
• Tarifaren araberako kuota: tarifetan 54.855 pta.ko kuota agertzen da, eta ez da zehazten 

udalekoa, probintziakoa edo Estatukoa den. 
• Azalera: guztira 600 m2. Horietatik 300 m2 biltegirako eta gordailurako dira eta beste 300 

m2-ak dendarako (14-F Araua aplikatu). 
• Udal-errekarguak eta gehikuntzak: 

 
$"Madrilgo Udaletxeko gehikuntza koefizientea: 1,65 
$"Enpresari dagokion kokapen indizea (udal-errekargua gune batzuetarako): 1.50. 
$"Madrilgo Erkidegoko errekargua: % 40 (gutxieneko udal-kuotari aplikatze zaio). 

 
 

%"Egin behar diren lanak 
 
1) Enpresa honi dagokion udal-kuota, probintziakoa, edo Estatukoa den esan. 
2) EJZren argibidearen 14-F arauari kontsulta egin eta hurrengo elementuak kalkulatu: 

a) Azalera zuzendua (14-F "b" araua). 
b) Azalera kontagarria (14-F "c" araua). 
c) Azaleraren balioa (14-F "d" araua). 
d) Azalera elementuaren balio zuzendua. 

3) Gutxieneko udal-kuota osoa erdietsi. 
4) Zerga-kuota kalkulatu. 
5) Erkidego Autonomoko errekargua aplikatuz zerga-zorra lortu: 
 

a) Enpresak jardueran hainbat urte daramatzala kontuan hartuta (hau zazpigarrena da). 
b) Enpresak ez duela urte osoan jardun kontuan hartuta, hau baita bere lehen urtea. Demagun 

irailean hasi zela. Gainera, lehen urtea izateagatik kuotaren % 75eko hobaria dagokio. 
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333...   PPPEEERRRTTTSSSOOONNNAAA   FFFIIISSSIIIKKKOOOEEENNN   EEERRRRRREEENNNTTTAAARRREEENNN   GGGAAAIIINNNEEEKKKOOO   
ZZZEEERRRGGGAAA:::   BBBIIIZZZKKKAAAIIIAAA   

 
 
 
Sarrera 
 
 
1997an Kupoaren Batzorde Mistoak, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko 
Ekonomia Ituna aldatzeko erabakia sinatu zuen, gero lurralde historietako batzar nagusietan 
berretsi zena. Ondoren, erabaki hori abuztuaren 4ko 38/1997 Legean gauzatu zen. 
 
38/1997 Legeak Ekonomia Itunean sartu zituen aldaketen bidez, lurralde historikoetako 
erakunde eskudunek PFEZ arautzeko eta ordainarazteko eskumen berriak eta zabalagoak 
eskuratu zituzten. Hartara, zerga hori  arau aldetik ia-ia autonomiarik ez bazuen ere  
arautzeko autonomia oso-osoa duen zerga bihurtu da. Arautzeko autonomia oso horrek, hala ere, 
ez du kaltetzen Estatuak beretzat berariaz gorde duen Espainiako lurralde barruan bizi ez diren 
pertsona fisikoei dagozkien zergak arautzeko eskumenik. 
 
PFEZari buruzko abenduaren 21eko 10/98 Foru Araua (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala), esan 
daiteke, PFEZa arautzeko ahalmen berria gauzatzearen lehen adierazpena dela. 
 
Foru Arau honek zerga sakon eraldatu zuen. Hala eta guztiz ere, eraldaketa hori zehaztu gabe 
gelditu zen hainbat arlotan. Foru Arau honen araubidezko garapena lortzeko urte honetan zehar 
beste hainbat Foru Dekretu onetsi dira. 
 
Dakigunez, edozein herritako zerga-sisteman bezalaxe, zergak aldatu egiten dira sarritan; 
horregatik, zergei buruzko tramiteren bat egin behar badugu, beti komeni zaigu daukagun 
informazioa berritzea eta eguneratzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helburuak 
 
• Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga (PFEZ) arautzen duen legeria

identifikatzea, eta zergaren oinarrizko elementuak, kontzeptuak, prozedurak eta 
betebeharrak aztertzea. 

• PFEZak azaltzen dituen enpresen etekinen zenbatespenaren metodoen arteko
ezberdintasunak analizatzea. 

• Zergaren araudia aplikatuz enpresen etekina, zerga-oinarria eta zerga-zorra kalkulatzeari 
buruzko kasu praktikoak ebaztea. 

• Enpresen etekinen zenbatespen-metodo bakoitzean, kontu-ordainketak eta bere kalkulua 
egiteko dauden erak azaltzea. 

• Zerga hauen aitorpena eta likidazioa egiteko dauden inprimakiak ezagutzea eta betetzen
jakitea. 
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3.1 Oinarrizko kontzeptuak 
 
3.1.1. Zergaren izaera eta aplikazio-eremua 
 
!"Izaera 
 
PFEZa zuzeneko zerga da, izaera pertsonal eta subjektibokoa, eta pertsona fisikoen errentak 
kargatzen dituena. 
 
!"Aplikazio subjektiborako eremua 
 
PFEZa ondoko subjektu pasiboei aplikatuko zaie: 
 
1) Zergadun gisa 
 

a) Beren ohiko bizilekua Bizkaian duten pertsona fisikoei. Famili unitatea osatzen duten 
kideek bizilekua lurralde desberdinetan dutenean, eta zerga-ordainketa batera egiteko 
asmoa badute, Bizkaiko Foru Aldundiari egingo diote ordainketa, baldin eta famili 
unitate horretan zerga-oinarri handiena duen kideak lurralde honetan badu bere ohiko 
bizilekua. 

b) Ondoren ezarritako zirkunstantziaren batengatik beren ohiko bizilekua atzerrian duten 
pertsona fisikoei: Espainiako misio diplomatikoetako partaide bada, Espainiako 
kontsul-bulegokoa bada, EAEko administrazioarentzat lan egiten duten funtzionarioak 
edo laneko pertsonala badira, EAEk atzerrian dituen bulegoetara bidalitakoak izan 
badira, eta abar. 

 
2) Ordezkatzaile gisa 
 

PFEZagatik atxikipenak eta konturako sarrerak egin behar dituztenak, baldin eta kopuruok 
Bizkaiko Foru Aldundiari ordaindu behar bazaizkio. 

 
 

 
OHIKO EGOITZA 
  
1.Pertsona fisiko batek bere ohiko bizilekua Bizkaiko lurralde historikoan duela ulertuko da 
honako arauak betetzen dituenean: 
 
1.1. Zergaldiko egun gehienak EAEn emanik, Bizkaiko lurralde historikoan egindako egun 
kopurua handiagoa denean EAEko beste bi lurralde historikoetako bakoitzean baino. 
Egonaldi hori neurtzeko, kanpoan aldi batez egindako egonaldiak zenbatuko dira, salbu eta 
egiaztatzen bada zerga-egoitza beste herrialde batean duela eta Espainiako lurraldetik 
kanpo 183 egun baino gehiago egiten dituela. 
 
Bestelakorik frogatzen ez bada, pertsona fisiko bat Bizkaian bizi dela joko da pertsona 
horren ohiko etxebizitza lurralde honetan dagoenean. 
 
1.2. Interesen gune nagusia Bizkaian duenean. Hala gertatzen dela ulertuko da, baldin eta 
pertsona fisiko batek, PFZEaren zerga-oinarriaren zatirik handiena EAEn lortzen duelarik, 
Bizkaian eskuratzen badu EAEn lortutako zerga-oinarriaren zatirik handiena. Bi ondorio 
horietarako, kapital higikorretik eratorritako ondare errentak eta irabaziak ez dira aintzat 
hartzen. 
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1.3. Zerga honen ondorioetarako aitortutako azken egoitza Bizkaian dagoenean. 
 
Bigarren araua aplikatuko da baldin eta, lehenengoan xedatutakoari jarraiki, ezinezkoa 
gertatu bada zergadunaren ohiko bizilekua ezein lurraldetan  arrunt edo foralean  
zehaztea. Hirugarren araua inguruabar bera gertatzen denean aplikatuko da, lehen eta 
bigarren arauetan ezarri dena aplikatu ondoren. 
 
 
2. Espainako lurraldean egoitza duten pertsona fisikoak, lurralde horretan egutegiko 
urtearen barruan 183 egun baino gehiago egiten ez badute, EAEko biztanle joko dira, gune 
nagusiaren edo bere jarduera ekonomikoaren edo bere interes ekonomikoen kokapena 
lurralde horretan dagoenean. 
 
Aurreko lerroaldean jasotakoaren arabera pertsona fisikoen egoitza EAEn dagoenean, 
pertsona fisiko horiek Bizkaiko biztane joko dira beren jarduera ekonomiko edo interes 
ekonomikoen gune nagusia lurralde horretan kokatzen bada. 

 
 
 
3.1.2. Zergagaia 
 
Zergaigaitzat joko da zergadunak lortzen duen errenta, edozein direlarik ere errenta hori sortu 
den lekua eta ordaintzailearen bizilekua. 
 
Zergadunaren errentatzat hartuko dira: 
 

a) Lanaren etekinak. 
b) Jarduera ekonomikoen etekinak. 
c) Kapitalaren etekinak. 
d) Ondarezko irabaziak eta galerak. 

 
!"Zergari lotu gabeko errentak 
 
Honako errentak ez dira zergapetuta egongo: 
 
a) Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari lotuta daudenak. 
b) Epaileen erabakiz, gurasoek urteko mantenurako egiten dituzten ordainketak. 
 
!"Errenta salbuetsiak 
 
Errenta hauek salbuetsirik egongo dira: 
 
a) Indarkeria ekintzengatik jasotzen diren ezohiko prestazio publikoak. 
b) Ezintasun iraunkorragatik Gizarte Segurantzak edo haren ordezko erakundeek aitorturiko 

pentsioak, baldin eta zergadunak ez badu beste lanen edo jarduera ekonomikoen etekinik. 
c) Langilea kaleratu edo lana uzteagatik ematen diren kalte-ordainak. 
d) Hezkuntza sistemako maila eta gradu guztietan ikasketak egiteko jasotako beka publikoak, 

unibertsitateko hirugarren ziklora bitartekoak. 
e) Eta abar. 
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3.1.3. Zergadunak 
 
Zergadunak dira, beraz, 3.1.1. atalean zergadun gisa a) eta b) puntuetan aipatzen diren pertsona 
fisikoak. 
 
!"Errentak indibidualizatzea 
 
Errenta bat zergadunak lortutakotzat joko da errentaren jatorri edo iturriaren arabera, edozein 
delarik ere senar-emazteen araubide ekonomikoa.  
 
Honela: 
 
1. Etekina jasotzeko eskubidea sortu duenari egotziko zaio bakar-bakarrik lanaren etekina. 
 
2. Jarduera ekonomikoen etekinak ekoizpen baliabideak ohiz, pertsonalki eta modu zuzenean 
agintzen dituenari, egotziko zaizkio.  
 
3. Kapitalaren etekinak etekin horiek sortzen dituzten ondare-elementuen titular diren 
zergadunei egotziko zaizkie. 
 
4. Ondarezko irabazi eta galerak irabazi eta galera horiek sortzen dituzten ondare-elementuen 
titular diren zergadunei egotziko zaizkie. 
 
 
 
 
 
 
 
BATERAKO ZERGA-ORDAINKETA 
 
 
Famili unitateko kide diren pertsona fisikoek edozein zergalditan zerga hori batera ordaintzeko 
aukera izango dute. 
 
Famili unitateko kideak lurralde ezberdinetan bizi direnean eta baterako zerga-ordainketa 
hautatzen dutenean, Bizkaiko Foru Aldundiari ordainduko dizkiote zergak, baldin eta famili 
unitate horretan zerga-oinarri handiena duen kideak lurralde honetan badu bere ohiko 
bizilekua. 
 
Baterako zerga-ordainketa hautatzeak, hurrengo zergaldietarak, ez gaitu lotzen. 
 
Baterako zerga-ordainketaren aukerak famili unitateko kide guztiak barne hartu beharko ditu. 
Kideetako batek baterako zerga-ordainketaren arauak aplikatzen ez baditu edo banako 
aitorpena aurkezten badu, famili unitateko gainerako kideek ere araubide bera erabili beharko 
dute. 
 
Zergadunek dagokien aitorpena aurkeztu ez dutenean, zergak indibidualki ordaintzen dituztela 
ulertuko da, baterako zerga-ordainketa aukeratu dutela berariaz  zerga-administrazioak 
errekerimendua egin eta hurrengo hamar egunetan  adierazi ezean. 
 
 
 



!  FISKALITATEA 

        - 37- 

 
 
FAMILI UNITATEAREN MODALITATEAK 
 
 
1. Famili unitatea legalki banandu gabeko ezkontideek osatzen dute, eta baleude, honako hauek 
ere bai: 
a) Adin txikiko seme-alabak, gurasoen onespenaz eurengatik aparte bizi direnak salbu. 
b) Judizialki ezgaitutako adin nagusiko seme-alabak, guraso-agintepean daudenak, alegia. 
 
2. Halaber, legezko banatze kasuetan edo ezkontza-loturarik ez dagoenean, famili unitatea 
gurasoetako batek eta adin txikiko guztiek osatzen dutena izango da, norekin bizi diren alde 
batera utzita. Kasu horietan, beste gurasorik balitz, berori ez litzateke famili unitate horretako 
kide izango. 
 
Inork ezingo du, aldi berean, bi famili unitateko kide izan. 
 
Famili unitateko kideen zehazpena urte bakoitzeko abenduaren 31ko egoera kontuan izanik 
burutuko da. 
 
Urtean zehar famili unitateko kideren bat zenduz gero, famili unitateko gainerako kideek 
baterako zerga-ordainketa aukeratu ahal izango dute. Eta delako aitorpenean zenduaren 
errentak eta, beharrezko balitz, kenkarien zatia  zendua famili unitateko kide izan den 
egutegiko urteko egun- kopuruarekiko proportzionala  jasoko du. 
 

 
 
 
3.1.4. Zergaldia eta sortzapena 
 
Zergaldia egutegiko urtea izango da eta zerga urteroko abenduaren 31n sortuko da. 
 
Zergaldia egutegiko urtea baino laburragoa izango da zergaduna abenduaren 31 ez den beste 
edozein egunetan hilez gero. Kasu horretan zergaldia amaitu egingo da, zerga heriotza-egunean 
sortuz. 
 
 
3.2. Zergaren likidazioa 
 
3.2.1. Zerga-oinarria 
 
Zerga-oinarria zergaldian lortutako errenta izango da. 
 
!"Zerga-oinarriaren kalkulua 
 
Zerga-oinarria kalkulatzeko, ondoko araubideak erabiliko dira: 
 

a) Zuzeneko zenbatespena. 
b) Zebatespen objektiboa, jarduera ekonomikoen etekin jakin batzuetarako. 
c) Zeharkako zenbatespena. 
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Zerga-oinarria zenbatekotzeko, ondorengoari jarraituko zaio: 
 
1. Errentak jatorriaren arabera kalifikatuko dira. 
2. Etekin garbiak, ondarezko irabaziak eta galerak eta egotzi beharreko errentak zenbatuko dira. 
3. Errentak beren jatorri eta motaren arabera integratu eta konpentsatuko dira. 
 
Errenta ondoko kontzeptuek osatzen dute: 
 

- Lanaren etekinak. 
- Jarduera ekonomikoen etekinak. 
- Kapitalaren etekinak. 
- Ondarezko irabaziak eta galerak. 

 
 
Zerga-oinarriak zerga-oinarri orokorraren eta zerga-oinarri bereziaren batuketak osatzen du. 
 
Zerga-oinarri orokorra zergadunaren errenta osoak osatzen du, hurrengo puntuan jasotzen 
diren ondarezko irabaziak eta galerak kontuan hartu gabe. 
 
Zerga-oinarri berezia zergaldi bakoitzean, eskualdaketen bidez, agerian jartzen diren 
ondarezko irabazi eta galerak  betiere, ondasunak bi urte baino lehenago erositakoak izan 
badira  osatzen dute. 
 
3.2.2. Eskema orokorra 
 
Aurrera jo baino lehen, prozesu osoaren ikuspen orokorra eta honen ulermena errazteko 
helburuarekin, zerga-likidazioaren prozeduraren eskema orokorra ikusiko dugu; ondoko irudian 
agertzen da.  
 
Honi jarraituz, ematen diren pausoak aztertuko ditugu, zerga-oinarria eta zerga-zorra lortzen 
diren arte. 
 
Ondoren, zerga osatzen duten errentak ikasiko ditugu, nahiz eta jarduera ekonomikoen etekinak, 
hain zuzen,  hauek enpresaburu txikientzat duten garrantziagatik  beste atal batean aztertu. 
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3.2.3. Lanaren etekinak 
 
Lan-etekintzat joko dira kontraprestazio eta onura guztiak, edozein delarik ere beren izendapena 
edo izaera, eta dirutan zein gauzatan izan, betiere, inoren kontura zergadunak egindako 
norberaren lanetik eratorritakoak badira eta jarduera ekonomikoen etekin izaerarik ez badute. 
 
Gauzatan egindako ordainketatzat joko dira zergadunaren xederako ondasunak, eskubideak 
edo zerbitzuak doan edo merkatuko preziotik behera erabiltzea, kontsumitzea edo lortzea, nahiz 
eta horien lagapena egiten duenarentzat gastu erreala izan. 
 
Bereziki, dirutan ordaindutako lan-etekinak hauek dira: 
 
a) Soldatak eta lansariak. 
b) Langabezia-prestazioak. 
c) Ordezkaritza gastuengatik ematen diren ordainsariak. 
d) Bidai gastuetarako sari eta esleipenak, salbu eta joan-etorriak, eta ostalaritzako 

establezimenduetako mantenu eta egonaldirako arruntak direnak, baldin eta ondoren 
adierazitako betekizun eta mugak betetzen badituzte: 
 
!"Joan-etorriko gastuak 

 
Enpresak erabiltzen dituen kopuruak kargatik salbuetsiko dira, horien helburua 
lantokitik kanpora joan behar duen langilearen joan-etorriko gastuak konpentsatzea 
baldin bada, eta ondoko baldintzak betetzen badira: 
 

a- Langileak herri-garraiobideak erabiltzen baditu, gastuaren zenbatekoa frogatu egin 
behar da fakturaren bidez. 

b- Bestelakoetan, ondoko kopurua izango da, gutxienez: 24 pezeta (0,14 euro) zenbatuko 
da egindako kilometro bakoitzeko, betiere, frogatu egin behar da joan-etorria egin dela, 
eta bidesari eta aparkalekuagatik frogatzen diren gastuak zenbatu egingo dira. 

 
!"Mantenu eta egonaldirako gastuak 

 
Enpresak erabiltzen dituen kopuruak kargatik salbuetsiko dira, baldin eta horien 
helburua jatetxe, hotel eta ostalaritzako gainerako establezimenduetako mantenu eta 
egonaldiagatiko gastu arruntak konpentsatzea bada; izan ere, kopuru horiek, 
hartzailearen ohiko lanlekutik eta haren egoitzatik kanpoko beste udalerri batean sortu 
behar dira. 
 
Ondoko gutxieneko kopuruak hartuko dira: 
 
1- Gaua ohiko lanlekua eta hartzailearen egoitzakoa ez den beste udalerri batean igaro 

denean ondokoak izango dira: 
 

- Egonaldi gastuengatik, frogatzen diren gastuak. 
- Mantenu gastuengatik, 8.300 pezeta (49,88 euro) egunean espainiar lurraldearen 
barruko lekualdaketa bada; edo 14.000 pezeta (84,14 euro) egunean, atzerriko 
lurraldeko lekualdaketa bada. 

 
2- Gaua ohiko lanlekua eta hartzailearen egoitzakoa ez den beste udalerri batean igaro 
ez denean, mantenu-gastuak ondokoak izango dira: 4.150 pezeta (24,94 euro) 
lekualdaketa espainiar lurraldearen barrukoa izan bada, edo 8.000 pezeta (48,08 euro) 
gehienez egunean, atzerrikoa denean. 
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e) Gizarte Segurantzatik jasotako pentsioak, eta ezgaitasun, jubilazio, istripu, gaixotasun, 
alarguntsa, zurztasun edo antzekoengatik erakunde publikoek emandako beste prestazioak. 

 
f) Jarduera humanitarioetan edo gizarte-laguntzakoetan aritzeagatik jasotako ordainsariak. 

 
g) Ezkontideak ordaindutako pentsio konpentsagarriak eta mantenurako urteko ordainketak. 

 
h) Eta abar. 
 
Lanaren etekin osoa aurrean zehaztu diren etekin guztiek eratuko dute. 
 
Lanaren etekin garbia etekin osoei gastu kengarrien eta hobarien zenbateko osoak kenduz 
kalkulatuko da. 
 
Gastu kengarriak, hauek dira: 
 
a) Gizarte Segurantzari edo funtzionarioen derrigorrezko mutualitate orokorrei egindako 

kotizazioak. 
b) Langileen sindikatuei ordaindutako kuotak. 
c) Eta abar. 
 
Hobariak, berriz, honakoak dira: 
 
1. Etekin osoen eta gastu kengarrien arteko diferentzia positiboak honako hobariak izango ditu: 
 

a) Diferentzia 1.250.000 pezetakoa edo hortik beherakoa bada, 625.000 pezetako hobaria 
ezarriko da. 
 
b) Diferentzia 1.250.001 eta 2.500.000 pezeta bitartekoa bada, honako hobaria aplikatuko 
da: 625.000 pezeta ken aipatutako diferentziari 1.250.000 pezeta kendu ondoren ateratzen 
den emaitza 0,22rekin biderkatuz ateratzen den zenbatekoa. 

 
c) Diferentzia 2.500.000 pezetatik gorakoa bada, 350.000 pezetako hobaria aplikatuko da. 

 
 
ETEKIN OSOA(Y) - GASTU KENGARRIAK(X) > 0 HOBARIAK 

(Y-X) ≤ 1.250.000 625.000 
1.250.001 < Y-X > 2.500.000 625.000-[(Y-X)-1.250.000].0,22 

(Y-X) ≥ 2.500.000 350.000 
 
 
2. Zerga-oinarrian lanetik ez datozen errentak zenbatzen direnean, eta horiek 1.250.000 
pezetatik gorakoak ez badira, hobaria 350.000 pezetakoa izango da. 
 
Hobaria aplikatzearen ondorioz ateratzen den etekin garbia ezingo da negatiboa izan. 
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3.2.4. Kapitalaren etekinak 
 
Kapitalaren etekin osotzat hartuko dira ondare-elementuetatik datozen kontraprestazio guztiak 
 dirutan zein gauzatan izan , baldin eta elementu horien titularra zergaduna bada, eta 
zergadunak berak buruturiko jarduera ekonomikoei atxikirik ez badaude. 
 
Hala eta guztiz ere, ondare-elementuen titulartasunaren eskualdatzetik datozen errentek ondare 
irabazi edo galera balira bezala ordainduko dute zerga. 
 
Edonola ere, kapitalaren etekinen artean sartuko dira hurrengoak: 

 
a) Ondasun higiezinak, landatar nahiz hiritarretatik, datozenak. 
 
b) Kapital higikorretatik datozenak. 
 
c) Kapital higiezinetatik datozenak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edurne Agirre andrea ezkondua da, baina ez du seme-alabarik; 1999. urtean,
elektronika-enpresa batentzat egin du lan eta ondoko etekin hauek lortu ditu: 
 
Diru-sarrerak = 6.400.000 pezeta. 
 
Sarreren gainean egindako atxikipena  % 20koa izan da. 
 
Gizarte Segurantzagatik 300.000 pezeta ordaindu ditu. 
 
Kalkulatu etekin garbia. 
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a) Ondasun higiezinak, landatar nahiz hiritarretatik, datozenak. 
 
 

 
KONTZEPTUA 

 
ETEKIN OSOAK 

 
GASTU KENGARRIAK 

 
Ondasun higiezinak 
lagatzetik datozen  
Etekinak. 
 
 

 
Ondasun higiezin hiritar nahiz 
landatarrak lagatzetik (errentan 
edo azpierrentan) datozen 
errentak etekin osotzat hartuko 
dira. 

 
Etekin osoa jasotako kopurua 
izango da, kanpoan utziz Balio 
Erantsiaren gaineko Zerga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Oharra (1) 

 
a) Besteren kapitalen korrituak, baldin eta 
kapital horiek inbertitu badira ondasunak 
eskuratu edota hobetzeko, bai eta 
finantzaketako gainerako gastuak ere. 
Kenkaria ezin da ondasun bakoitzean beretik 
lortutako etekin osoen zenbatekoa baino 
handiagoa izan. 

 
b) Estatuarenak ez diren zerga eta 
errekarguak, bai eta Estatuaren tasa, 
errekargu eta kontribuzio bereziak ere. 

 
c) Zerbitzu pertsonalen ondorioz sortzen 
diren kopuruak, hala nola, administrazioa, 
jagoletza, atezaintza edota antzekoak. 
 
d) Errentamenduen izaera juridikoko 
defentsakoak, alegia, errendamendua 
formalizatzearen ondoriozkoak. 
 
e) Kontserbazio- eta konponketa-gastuak. 
  
Horrelakotzat hartuko dira: 
 

- Aldian-aldian egiten direnak, euren 
helburua ondasun materialen erabilera 
arrunta zaintzea denean, hala nola, 
instalazioak margotu, luzitu edota 
konpontzea. 
 
- Elementuak ordeztekoak, hala nola, 
berokuntza instalazioak, igogailua, 
segurtasun-ateak edota beste batzuk. 

 
f) Zerbitzu edota horniduretarako erabilitako 
kopuruak. 

 
g) Aseguru-kontratuen primen zenbatekoa. 
 
h) Amortizazioetarako erabiltzen diren 
kopuruak. 
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Ondasun higiezin 
hiritarren titular 
izatetik datozen 
beste etekin batzuk 
 

 
Etekin osotzat hartuko da: 
ondasun higiezinen katastro 
balioari % 2 aplikatuz ateratzen 
den kopurua. 

 
Zergaren sortzapen-egunean 
ondasun higiezinek katastro 
baliorik izango ez balute edo 
titularrari artean jakinaraziko ez 
balitzaio, haren ordez, 
Ondarearen Zergaren 
ondorioetarako kontuan hartu 
beharreko balioaren % 50 
hartuko da. 
 
Baina, ohiko etxebizitza, garaje 
eta eraiki gabeko lurraren 
titulartasunarengatik ez da 
inolako etekinik egotziko. 
 
*Oharra (2) 

 

 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 
kuota, ez besterik. 

 
 
* Oharra (1): 
 
Etekin garbia zehazteko ken litezkeen gastuak etekin hori lortzeko behar diren gastu guztiak 
dira, baita ondasunetan jasandako balio-galeraren zenbatekoa ere. 
 
* Oharra (2): 
 

a) Ondasun higiezin hiritartzat hartuko dira horrela jotakoak Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergan. 

 
b) Ohiko etxebizitzatzat hartuko da zergadunak hiru urteko epe jarraituan, egoitzatzat 

duena. Hala ere, etxebizitza ohikoa izan dela joko da, epe hori igaro ez arren zergaduna 
hil denean, edo ezinbestez etxebizitzaz aldatzea eragiten duten zirkunstantziak sortu 
direnean, esaterako, senar-emazteak banatzea, laneko toki-aldaketa, lehen enplegua edo 
beste enplegu bat eskuratzea, besteak beste. 

 
Ohiko etxebizitza kontzeptutik kanpo geratuko dira lorategiak, parkeak, igerilekuak eta 
kirol-instalazioak, garajeak eta, oro har, etxebizitzatik bertatik at dauden beste eranskin 
edo elementu guztiak. 

 
Famili unitateko kideek ondasun higiezin hiritar bat baino gehiago dutenean jabetzan, 
horietako bakar bat hartuko da ohiko etxebizitzatzat. Horretarako, famili unitateak bere 
bizitza interesen eta harreman pertsonal, sozial eta ekonomikoen gune nagusitzat duena 
hartuko da ohikotzat. 

 
 
Kapital higiezinaren etekin garbia etekin osotik gastu kengarriak kenduz ateratzen dena izango 
da. 
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b) Kapital higikorren etekinak 
 
Kapital higikorraren etekin osotzat hurrengoak hartuko dira: 
 

a) Edozein erakunde-motaren fondo propioetan izandako partaidetzaz lortutako etekinak 
(dibidenduak, batzarretara joateagatiko primak eta irabazietako partaidetzak). 
 
b) Kapital propioak besteri lagaz lortutako etekinak (korrituak eta abar). 
 
c) Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi- edo baliaezintasun-aseguruen kontratuetatik 
ondorioztatutako etekinak, dirutan zein gauzatan izan. 
 
d) Beste batzuk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus Irigoien jauna hiru hiri-higiezinen jabea da; hauetako bat ohiko etxebizitza da. Bakoitzaren
datuak hurrengo hauek dira: 
 
- Ohiko etxebizitza Bilbon: 
 

Etxebizitza 1995eko irailaren 1ean erosi zuen 25.000.000 pezetan. Etxea erosteko  mailegua
eskatu zuen; maileguagatik 450.000 pezeta ordaindu ditu 1999. urtean zehar, korritu gisa, eta
300.000 pezeta ordaindu ditu printzipala amortizatzeagatik. Ondasun Higiezinen gaineko
Zerga 40.000 pezeta ordaindu du. Katastro balioa 7.000.000 pezetakoa  da. 
 

- Apartamentua Plentzian: 
 

Apartamentu hau 1997ko maiatzaren 5ean erosi zuen, 7.000.000 pezetan. Hau erosteko,
hipoteka-mailegua eskatu zuen; honengatik 150.000 pezeta ordaindu ditu 1999.ean korritu
gisa, eta 240.000 pezeta amortizaziorako. Katastroko balioa, berriz,  3.000.000 pezetakoa da.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela eta, 21.000 pezeta ordaindu ditu. 
 

- Errentan emandako etxebizitza Zornotzan: 
 

Etxebizitza hau Jesusen lagun bati errentan emanda dago. Katastroko balioa 1.450.000
pezetakoa da, eta Ondasun Higiezinen gaineko Zerga kuota gisa 17.000 pezeta ordaintzen du.
Alogeraren zenbatekoa 15.000 pezeta da hilean.  Jesus jaunak 23.000 pezeta ordaindu ditu
etxebizitza horren suteen aurkako aseguru-prima gisa. 
 
Kalkulatu etekin garbia. 
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Etekin hauek, beren egoitza lurralde espainiarrean duten erakundeetatik datozenean, ondoren 
zehazten diren ehunekoez biderkatuko dira; honela hain zuzen: 
 

a) % 140az orokorrean. 
b) % 125ez Sozietateen gaineko Zergan % 25eko zerga-tasa ordaintzen duten 
erakundeetatik datozenak. 
c) % 100ez bestelako zerga murriztuak ordaintzen dituzten erakundeetatik datozenak 
(kooperatiba babestuak, eta abar). 

 
Kapital higikorraren etekin osoa, oro har, arestian zehaztutako etekin guztiez osatuko da. 
 
Hala eta guztiz ere, kapital higikorraren etekinak sortzeko epea bi urtetik gorakoa denean, edo 
denboran modu erabat irregularrean lortutakotzat jotzen direnean, kopuruaren % 70 zenbatuko 
da etekin osotzat; hau, bestalde, % 60koa izango da sortzealdi hori bost urtetik gorakoa denean. 
  
Kapital higikorraren etekin garbia etekin osoetan gastu kengarrien zenbatekoa gutxituz lortuko 
da. 
 
Etekin garbia zehazteko, gastu kengarri gisa etekin osoetatik balio negoziagarrien 
administrazio- eta gordailu-gastuak baino ez dira kenduko. 
 
 
3.2.5. Ondarezko irabaziak eta galerak 
 
Zergadunaren ondarearen balioak izandako aldaketak ondarezko irabaziak eta galerak dira, 
baldin eta ondarean izandako aldaketaren batengatik agerian geratu badira. 
 
!"Ondarezko irabazi edo galerarik ez dela joko da hurrengo kasuotan: 
 

a) Kapital-murrizketetan. 
b) Zergaduna hil delako musu-truk eginiko eskualdaketetan. 
c) Musu-trukeko eskualdaketetan, ezkontide, guraso edo seme-alaben alde egiten 

direnean, betiere, baldintza batzuk betetzen badira. 
d) Eta abar. 

 
!"Ondare-irabazi batzuk salbuetsita daude, hala nola: 
 

a) Erakunde batzuei (fundazioak edo interes orokorrerako jardueretan aritu diren 
erakundeei) eginiko dohaintzak. 

b) 65 urtetik gorako pertsonek beren ohiko etxebizitza eskualdatzean sortuak, baldin eta 
eskualdaketaren aurretiko ondare garbiaren balioak ez badu 30 milioi pezetatik gora 
egiten. 

c) Foru Aldundiak zergadunak duen zerga-zorra ordain dezan, Euskal Kultur Ondareko 
ondasunak edo Espainiako Ondare Historikoko ondasunak onetsi ahal izango 
dituenak. 

 
!"Ondare galeretatik kanpo geratuko dira jarraian datozenak: 
 

a) Justifikaziorik ez dutenak. 
b) Kontsumoaren ondoriozkoak. 
c) Musu-truk eginiko “inter vivos” moduko eskualdaketak, edo eskuzabaltasunez 

eginikoak. 
d) Jokoan izandako galerek eragindakoak. 
e) Eta abar. 
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!"Ondarezko irabazi edo galeren zenbatekoa. Arau orokorra. 
 
1. Ondare irabazi edo galeren zenbatekoa honako hau izango da: 
 

a) Ordain edo musu-trukeko eskualdaketa eginez gero, eskuraketa-balioa (eguneratua) eta 
ondare-elementuen eskualdaketa balioen arteko aldea. 
b) Gainerako kasuetan, ondare-elementuen merkatu-balioa. 

 
Ordain trukeko eskualdaketetan eskuraketa-balioa honakoen baturak osatzen du: 

 
a) Eskuraketaren benetako zenbatekoa eguneratua. 
 
b) Eskuratzaileak eskuratutako ondasunetan egindako inbertsio eta hobekuntzen kostua, 

eta eskuraketari atxikitako gastu eta zergak, korrituak kanpo utzita. 
 

Adibidez, etxebizitza bat diru-kopuru batean erosten denean, eta, gainera, erosketagatik, beste 
ordainketa batzuk egin badira,  hala nola, notaritza, erregistro eta zerga-gastuak , eskuraketa-
-balioa ordaindutako zenbateko guztien baturak osatuko du, ez eskuraketa-preziotzat 
ordaindutakoak soilik. 

 
Eskualdaketa-balioa inorenganatzearen benetako zenbatekoa da. Balio honi aurreko 
paragrafoan aipatutako gastu eta zergak kenduko zaizkio, behin eskualdatzaileak beroriek 
ordaindu ondoren. 

 
Eskuraketa edo eskualdaketa musu-trukekoa denean, aurreko arauak aplikatuko dira, balio 
bakoitzaren benetako zenbatekotzat Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren arauak 
aplikatzetik ateratako balioak hartuz. 

 
Honetaz gain, badaude beste berariazko balorazio arau batzuk. Adibidez, balio negoziagarrien 
eskualdaketetan, eskuraketa- eta eskualdaketa-baliotzat eskualdaketa burutzen den eguneko 
kotizazioak hartuko dira. 

 
Bestalde, Foru Arauak salbuespena egiten du ohiko etxebizitzan berriro inbertsioa 
egiteagatik. Hau da, zergadunaren ohiko etxebizitza eskualdatzeagatik ondare-irabaziak lortzen 
badira, irabazi horiek kargatik salbuetsi ahal izango dira, baldin eta zenbateko osoa berriro 
inbertitzen bada ohiko beste etxebizitza bat eskuratzeko. 

 
Zergadunak besteren finantzaketa erabili badu eskualdatutako etxebizitza eskuratzerakoan, 
orduan, jasotako zenbateko osotzat eskualdaketa-balioari amortizatzeko dagoen maileguaren 
printzipala gutxituz ateratzen den kopurua izango da. 

 
Inorenganatzean lortzen den zenbateko osoa berriro inbertitu behar da, aldi baten edo batzuetan, 
urte biko epealdian zehar. 

 
Berriz inbertitutakoaren zenbatekoa txikiagoa bada inorenganatzean jasotako kopuru osoa 
baino, orduan zergapetu gabe utziko da benetan inbertituriko kopuruari dagokiona. 
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Nekane Agirre andreak zergaldi honetan ondoko errentak jaso ditu: 
 
1. Nekane andreak banku batean egiten du lan; 4.580.000 pezetako soldata gordina du eta Gizarte

Segurantzari egindako ekarpena  324.000 pezetakoa da. 
 

Bere lana dela eta, urtean zehar zenbait joan-etorri egin behar izan ditu, eta ondokoa jasotzen 
du (egiaztagiririk gabe): 
 
#" Kilometrajea (10.000 km)...................300.000 pezeta. 
#" Mantenu- eta egonaldi-gastuak 

(gaua igarotzen: 15.000 pta x 15egun).....225.000 pezeta. 
 

2. BBKn duen kontu-korrontearen interes gordinetan 15.975 pezeta jaso ditu. 
 
3. Urtean zehar Tai S.A.n zituen 5.000 akzio saldu ditu, eta salmenta egunean bigarren

merkatuan 2.587 pezetako kotizazioa zuten. Salmenta-prezioa 3.241 pezeta akzio bakoitzeko 
izan zen. Inorenganatzeagatik, komisio bezala, 5.800 pezeta ordaindu ditu. 

 
Akzioak orain dela bi urte eskuratu zituen, 1.900 pezetatan bakoitza, eta  eragiketa horretatik
2.000 pezetako gastuak izan zituen. 
 

4. Nekane andreak  pisu bat du, bere ohiko etxebizitza dena. Honen balio katastrala 5.500.000 
pezetakoa da. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 28.160 pezeta ordaindu du eta komunitate-
-gastuengatik 52.000 pezeta ordaindu du. Pisu honen eskurapen-balioa 14.500.000 pezetakoa 
izan zen. 

 
Gainera, hondartzan apartamentu bat du; uztaila eta abuztuan hara joaten da. Gainerantzeko 
hiletan alokatuta du, 55.000 pezeta kobratuz hilero. Aurten, Ondasun Higiezinen gaineko
Zerga 14.720 pezeta ordaindu du.  Apartamentu honen balio katastrala 2.875.000 pezetakoa
da. Apartamentuaren eskurapen-balioa 7.500.000 pezetakoa izan zen. 
 
%" Egin behar dituzun eragiketak: 
 
1. Aztertu eragiketa bakoitza, bereizi zergadunaren errenta osatzen duten elementuak eta

itifikatu sarrera osoak eta gastu kengarriak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren  eta bere araudiaren arabera. 

 
2. Kalkulatu errenta-osaketa bakoitzeren etekin garbien zenbatekoa, zein  etekin-mota den 

esanez, hots, lanaren etekinak, kapitalaren etekinak (higiezinak edo higikorrak) edo
ondare-irabazi edo -galerak diren zehaztuz. 

 
3. Kalkulatu zergadunaren zerga-oinarria, beste errenta-osaketarik ez balego bezala. 
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3.3. Likidazioaren prozedura. Zerga-aitorpena 
 
3.3.1. Oinarri likidagarria: kontzeptua eta motak 
 
Oinarri likidagarri, murriztapenak zerga-oinarriari gutxituz lortzen da. 
 
Aplikatzeko murrizpenik ez balego, oinarri likidagarria eta zerga-oinarria berdinak izango 
lirateke. 
 
Oinarri likidagarria oinarri likidagarri orokorra eta oinarri likidagarri bereziaren batuketak 
osatzen du. 
 
Zerga-oinarriari aplika dakizkiokeen murriztapenak aplikatu ondoren  pentsio 
konpentsagarriak eta urteko mantenua ordaintzeko kopuruak salbu , ezingo da oinarri 
likidagarri negatiborik edo handiagorik sortu. 
 
Oinarri likidagarri orokorra zerga-oinarri orokorrari ondoko murriztapenak aplikatu ondoren 
ateratzen den kopurua izango da, betiere, ondoren zerrendatzen den hurrenkerari jarraiki: 
 

1.- Murriztapenak pentsio konpentsagarriengatik eta urteko mantenuagatik. 
2.- Murriztapenak mutualitateei, pentsio-planei eta borondatezko gizarte aurreikuspeneko 
erakundeei egindako ekarpenengatik. 
3.- Murriztapena zergak batera ordaintzeagatik: 550.000 pezeta. 

 
Oinarri likidagarri berezia eta zerga-oinarri berezia berdinak izango dira. 
 
3.3.2. Kuota osoa 
 
!"Kontzeptua 
 
Kuota osoa oinarri likidagarri orokorrari eta bereziari hurrengo puntuan finkatzen diren karga-
-tasak aplikatu ondoren ateratzen diren zenbatekoen batura izango da. 
 
!"Zergaren eskala 
 
Oinarri likidagarri orokorrari ondoko eskalan adierazten diren karga-tasak aplikatuko 
zaizkio: 
 
Oinarri 
likidagarri 
orokorra 
(pezetaraino) 

Kuota osoa 
(pezetak) 

Oinarri 
likidagarriaren 
gainerakoa 
(pezetaraino) 

Tasa 
aplikagarria 
(ehunekoa) 

550.000 0 500.000 17,00 
1.050.000 85.000 1.800.000 25,00 
2.850.000 535.000 2.100.000 30,00 
4.950.000 1.165.000 2.100.000 38,00 
7.050.000 1.963.000 3.950.000 44,00 
11.000.000 3.701.000 hortik gora 50,00 
 
 
Batez besteko karga-tasa orokorra aurrekoa aplikatu ondoren egokitzen den kuota-oinarri 
likidagarri orokorrarekin zatitu ondoren ateratzen den zatidura ehunekin biderkatuz ateratzen 
den kopurua izango da. Batez besteko karga-tasa bi hamarrenekin emango da. 
 
Oinarri likidagarri bereziari % 20ko karga-tasa berezia aplikatuko zaio. 
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3.3.3. Kuota likidoa 
 
!"Kontzeptua 
 
Kuota likidoa kuota osoari kenkarien zenbatekoa murriztu ondoren ateratzen den kopurua 
izango da. 
 
Kuota likidoa ez da inoiz negatiboa izango. 
 
!"Kenkariak: 
 

- Kenkari familiar eta pertsonalak. 
- Kenkariak ohiko etxebizitzagatik. 
- Kenkariak jarduera ekonomikoak sustatzeagatik. 
- Kenkariak dohaintzengatik. 
- Kenkariak ezarpen bikoitzagatik. 
- Beste kenkari batzuk. 

 
 

KENKARI FAMILIAR ETA PERTSONALAK 
 
Kenkaria ondorengo ahaideengatik: 
 
1. Zergadunarekin bizi den ahaide bakoitzarengatik honako kenkari hau aplikatuko da: 
 a) 55.000 pezeta urteko lehenengoagatik. 
 b) 60.000 pezeta urteko bigarrengoagatik. 

c) 80.000 pezeta urteko hirugarrengoagatik eta ondorengo bakoitzarengatik. 
 

2. Zergadunarekin bizi den 3 urte baino gutxiagoko ahaide bakoitzarengatik, lehenengo 
paragrafoan ezarritako kenkariaz gain, urteko 25.000 pezetako kenkari osagarria 
aplikatuko da. 

 
3. Ez da kenkaririk izango ondorengo egoeraren batean dagoen ahaide bakoitzarengatik: 

a) Hogeita hamar urte baino gehiagorengatik. 
 b) Dagokion zergaldian, eta urte horretan, lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako 

errenta dutenengatik, salbuetsirikoak barne. 
c) Dagokion zergaldiaren barnean zerga honen aitorpena aurkezten dutenengatik. 
 

4. Ezkontzaren baliogabetzea, banantzea edo dibortzioa erabakitzen den kasuetan, 
ondorengo ahaideengatik egin beharreko kenkaria berarekin bizi den gurasoak egingo 
du, edo guraso bakoitzaren aitorpenetan hainbanatuko da zati berdinetan, betiere 
ondorengo ahaidearekin bizi ez den gurasoak ondorengo ahaide horri diruz laguntzen 
badio eta agintari eskudunak horrela erabaki badu. 

 
Kenkaria seme-alaben mantenurako urteko ordainketagatik: 
 
Kode zibilean agindutakoari jarraiki, ezkontzaren baliogabetzea, banatzea edo dibortzioa 
erabakitzen den kasuetan, eta epaiaren bidez onartutako hitzarmenean seme-alaben urteko 
mantenurako kopuruak erabakiko balira eta zergadunak ordainduko balitu, kontzeptu honen 
arabera ordaindutako kopuruak % 15eko kenkaria izateko eskubidea emango dute, betiere 
kopuru hauen barnean: 
 

a) 20.000 pezeta lehenengo seme-alabarengatik. 
b) 25.000 pezeta bigarren seme-alabarengatik. 

 c) 30.000 pezeta hirugarren eta ondorengo seme-alaba bakoitzarengatik. 
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Kenkaria aurreko ahaideengatik: 
 
Egutegiko urte osoan zehar zergadunarekin modu iraunkorrean bizi den aurreko ahaide 
bakoitzarengatik 31.000 pezetako kenkaria aplikatu ahal izango du zergadunak. 
 
Kenkari hau aplikatuko da, baldin eta aurreko ahaide horrek, urteko, lanbide arteko 
gutxieneko soldatatik gorako errentarik ez badu. 
 
Kenkaria ezgaitasunagatik: 
 
Zergadun bakoitzeko eta, hala balegokio, edozein adineko ondorengo edo aurreko ahaide 
bakoitzarengatik aplika daiteke kenkaria, betiere aipatutako hauek eta dagokion 
zergaldiaren garaian, urteko lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako errentarik ez 
badute eta jaiotzez edo geroztik itsu, mutilatu edo elbarritu fisiko edo psikiko bilakatu 
badira, betiere dagokion araudiari jarraiki, ezartzen den ezgaitasun-mailaren arabera         
(% 33ko maila edo handiagoko minusbalioa). Aurreko puntuetan xedatutakoaren arabera 
legozkiokeen kenkari horiez gain, 62.000 pezetako beste kenkari bat aplikatuko da. 
 
 

KENKARIA OHIKO ETXEBIZITZAGATIK 
 
Kenkaria ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik: 
 
Ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik % 15eko kenkaria egin ahal izango da, betiere 
urteko 150.000 pezetako mugarekin eta zergadunaren zerga-oinarria (ezkontidearen aldeko 
pentsio konpentsagarriengatik eta urteko mantenuagatik epailearen aginduz ordaindutako 
zenbatekoak  zergadunaren seme-alabei ordaindutakoak izan ezik  murriztu ondoren) 
5.000.000 pezeta baino handiagoa ez bada. 
 
Kenkaria ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik: 
 
Zergadunek ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik, eta, hala badagokio, finantzatzeagatik 
kenkaria ezarri ahal izango dute kuota osoan. 
 
#"Ohiko etxebizitzan inbertitzea izango da: 
 
a) Ohiko etxebizitza eskuratzeko erabilitako kopurua. 
b) Ohiko etxebizitza birgaitzeko erabilitako kopurua. 
c) Ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko sortarazitako gastuengatik ordaindutako 

kopurua, baldin eta zergadunaren kargu izan bada; gastu horietatik kanpo geldituko dira 
finantzaketakoak. 

d) Kreditu-erakundeetan gordailatzen diren kopuruak, etxebizitza kontuetan, esate 
baterako, baldin eta ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko erabiltzen badira, eta, 
betiere, 5 urte igaro baino lehen kontu hori ireki zen egunetik erabiltzen badira. 

 
#"Finantzaketa legez hartuko da korrituen zioz ordaindutako kopurua. Finantzaketaren 

gainerako gastuak ez dira inola ere kontuan hartuko. 
 
Inbertsioagatiko kenkaria, % 15 izango da (ezarritako muga eta baldintzekin). 
 
Finantzaketagatiko kenkaria, % 20 izango da (ezarritako muga eta baldintzekin). 
 
Ohiko etxebizitzan inbertsioagatiko kenkaria aurreko paragrafoko inbertsio eta 
finantzaketarako zenbatekoen batura izango da. 
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Ohiko etxebizitzan inbertsioagatiko kenkarien mugak: 
 
- Inbertsioaren kenkariaren muga, zergadunarentzat: 
 

Zergadunak inbertsioagatiko zenbatekoak kentzen baditu zergaldi batzuetan zehar, 
orduan zenbateko horien baturak ezin du gainditu ohiko etxebizitzan egindako 
inbertsiorako erabilitako kopuruaren % 15ekoa, eta kopuru hau gutxituta egongo da, 
hala badagokio, berriz inbertitutakoaren % 15ekoagatik salbuetsita dagoen ondare-
-irabaziaren zenbatekoari ezartzearen emaitzarekin. 
 
Aurreko paragrafoan aipaturiko zenbatekoen gehienezko mugak ezin du 4.500.000 
pezetako (27.045,54 euroko) etxebizitza kreditua gainditu. 
 
Ohiko etxebizitzan berriz inbertitzearen salbuespena aukeratzen bada, zergadunak 
ekitaldian, eta lehenengo eta behin, egotzi beharko du ohiko etxebizitza besterentzen 
den ekitaldian salbuetsita dagoen ondare-irabaziaren % 15. 

 
     - Ekitaldi bakoitzean finantzaketagatik dagoen kenkariaren muga, zergadunarentzat: 

 
Finantzaketagatiko kenkariak ezin du gainditu ekitaldian zehar besteren kapitalak 
erabiltzeagatik ordaindutako korrituen % 20. 

 
     - Ohiko etxebizitzako inbertsioagatiko kenkaria egikaritzeko muga: 

  
Ohiko etxebizitzako inbertsioagatiko kenkaria egiteko ekitaldi bakoitzean, kopuru 
horien zenbatekoak ezin izango du gainditu zerga-oinarriaren % 60. Oinarri hori, 
betiere, konpentsaziozko pentsioengatiko murriztapenekin, mantenuagatiko urtekoekin, 
eta mutualitateentzako, pentsioen planentzako eta borondatezko gizarte-
-aurreikuspenerako erakundeentzako ekarpenekin gutxituta egongo da. 

  
Horri dagokionez, lehenengoz, inbertsioagatiko kenkaria ezarriko da. 

 
 

KENKARIAK JARDUERA EKONOMIKOAK SUSTATZEAGATIK 
 
Kenkaria inbertsio eta bestelako jarduerengatik 
 
Beren jarduera ekonomikoak zuzeneko zenbatespenaren araubidepean burutzen dituzten 
zergadunek kenkariak izango dituzte aktibo finko material berriak erosteagatik, Sozietateen 
Zergaren araubidea jarraituz. 
  
Kenkaria langileek enpresan parte hartzeagatik 
 
Zergadunek % 10eko kenkaria  100.000 pezetako mugarekin  aplikatu ahal izango dute, 
lana egiten duten erakunde edo sozietateen akzioak edo partaidetzak erosteko zergaldian 
zehar dirutan jarritako kopuruetan. 
 

 
KENKARIAK DOHAINTZENGATIK 

 
Kenkariak mezenasgo jarduerengatik 
 
Fundazio eta interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua bultzatzeko, zergadunek 
zerga honetan ezartzen diren kenkariak aplikatu ahal izango dituzte. 
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KENKARIAK EZARPEN BIKOITZAGATIK 
 

Kenkaria dibidenduen ezarpen bikoitzagatik 
 
a) Oro har, % 40. 
b) % 25, etekina % 125 biderkatu denean. 
c) % 0, etekina % 100 biderkatu denean. 
 
Dibidenduak banatzen dituen sozietateak, irabazien zati bat banatzen ari denez, zerga 
ordaindu du jadanik. Eta, orain, dibidendua jasotzen duen pertsonak berriro ordainduko 
balu, etekin horrek kontzeptu berarengatik zerga bi aldiz ordainduko luke. Kenkari 
honek dibidenduen ezarpen bikoitza ekiditen du. 
 
Kenkaria nazioarteko ezarpen bikoitzagatik 

 
Zergadunaren errentan atzerrian lortu eta zergapetutako ondare-etekin eta irabaziak 
daudenean, kenkaria honako kopuru hauen arteko txikiena izango da: 
 

a) Delako ondare-etekin edo irabazien gaineko zergagatik atzerrian ordaindutako 
zenbateko efektiboaren antzeko karga. 

b) Atzerrian lortutako errentari batez besteko karga-tasa aplikatzearen emaitza. 
 
 

BESTE KENKARI BATZUK 
 

Kenkariak Ceuta eta Melillan lortutako errentengatik 
 
Zerga-gardentasuneko araubideko sozietateen kenkariaren egozketa. 
 
Kenkariak nazioarteko zerga-gardentasuneko araubidean. 

 
 
 
3.3.4. Diferentziazko kuota 
 
Diferentziazko kuota kuota likidoari honako kopuru hauek kenduta lortuko dugu: atxikipenak, 
konturako sarrerak eta zatikako ordainketak. 
 
 
3.3.5. Zerga-zorra 
 
Zerga-zorra zerga-kuotek osatzen dute. 
 
Zergadunak zerga-zorra ordaintzera behartuta daude. 
 
 
3.3.6. Aitorpenak 
 
!"Aitorpena egiteko betebeharra 
 
Zergadunek zerga honen aitorpena aurkeztu eta sinatu beharko dute, legez finkatzen diren muga 
eta baldintzetan. 
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Hala ere, honako iturri hauetatik bakarrik datozen errentak lortzen dituzten zergadunek ez dute 
aitorpena egin beharrik izango: 
 

a) Lan-etekinetan, banakako zerga-ordainketan urteko 5.000.000 pezeta gordineko muga 
gainditzen ez dutenek. Muga horrek, baterako zerga-ordainketan, etekin-mota hau lortzen 
duen zergadun bakoitzarengan eragingo du. 
b) Kapital-etekinak eta ondare-irabaziak batuta urteko 50.000 pezeta gordineko muga 
gainditzen ez dutenek. 

 
!"Autolikidazioa eta zerga-zorra sartzea 
 
Zerga honen aitorpena egin behar duten zergadunek aitorpena aurkezterakoan zehaztu beharko 
dute zein den euren zerga-zorra, bai eta sartu ere, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak 
zehazten dituen leku, era eta epeetan. 
 
Autolikidazioaren emaitzako zenbatekoa zati bitan sartu ahal izango da, korriturik eta 
errekargurik gabe: 
 

a) Lehenengo zatia, zenbatekoaren % 60, aitorpena aurkezterakoan sartuko da. 
b) Bigarrena, gainerako % 40, aitorpena aurkezten den urteko azaroaren 10a baino lehen. 

 
Ordainketa-prozesu horri heldu ahal izateko, beharrezkoa izango da ezarrita dagoen epearen 
barruan aitorpena aurkeztea. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORU  OGASUNERA BISITALDIA. INFORMAZIOA BILATZEA. 
 
Zure Foru Ogasunarekin kontaktua hartzea da ariketa honen helburua. Errenta-zergari buruzko 
informazioa bilatzea eta aitorpenak egiteko dauden ereduak lortzea eskatzen da. 
 
Eredu hauek edukitzea, edo hauen kopiak,  balioagarria izango da aurrerago kasu praktikoak
egiteko. 
 
Errenta-zergaren aitorpenak egiteko eredu ezberdinak daude: zenbat eredu daude? Noiz erabili 
behar dira? Eskuratu eredu bakoitzeko inprimaki bat. Aitorpenak egiten laguntzeko dagoen 
software-ari buruzko informazioa ere lor ezazu. 
 
Ondoren, gelan,  lortutako informazioa aztertu, eta taldeka, bildutako informazio guztiaren txostena
egingo da. 
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3.4. Jarduera Ekonomikoen etekinak: BIZKAIA 
 
 
3.4.1. Etekin osoen kontzeptua 
 
Jarduera ekonomikoen etekin osotzat joko dira norberaren lanaren eta kapitalaren bidez 
lortutako etekinak, zergadunari aukera ematen badiote bere kontura produkzio-baliabideak edo 
giza baliabideak antolatzeko eta ondasunen edo zerbitzuen produkzioan edo banaketan 
eskuhartzeko. 
 
Bereziki, halakotzat joko dira: 
 

%" Erauzketa- eta fabrikazio-jarduerak. 
%" Merkataritza- edo zerbitzu-prestazioak. 
%" Artisautza, nekazaritza-, basogintza-, abeltzaintza-, arrantza-, eraikuntza- eta 

meatzaritza-jarduerak. 
%" Eta profesionalak ere bai. 

 
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko tarifen bigarren eta hirugarren sekzioetan 
sartzen direnak baino ez dira joko jarduera profesionaltzat. 

 
3.4.2. Etekin garbia kalkulatzeko arau orokorrak 
 
Etekin garbiaren kalkulua honako metodo hauetako bakoitzean finkatutako arauak aplikatuz 
egingo da: 
 

1. Zuzeneko zenbatespenaren metodoa araubide orokor gisa aplikatuko da eta honako 
modalitate hauek ditu: 

 
  a) Arrunta. 

 
b) Sinplifikatua. Modalitate hau, aurreko urtean 50.000.000 pezeta (300.506,05 
euro) gainditzen ez duten eragiketa-bolumeneko ekonomia-jarduerei aplikatuko 
zaie, etekin garbia zenbatespen objektiboaren metodoaren bitartez zehazten 
duten jarduerak kanpo utzita. 
Modalitate hori aplika dadin, zergadunak berariaz jakinarazi beharko du, 
arauek finkatutakoari jarraituz. 

 
2. Zenbatespen objektiboaren metodoak honako modalitate hauek ditu: 

  
a) Hitzarmenak. 

  
b) Zeinuak, indizeak edo moduluak. Modalitate hau aplika dadin, zergadunak 
berariaz jakinarazi beharko du, arauek finkaturikoari jarraituz. 

 
Ekonomia-jardueraren etekin garbia zehazteko, beroni atxikitako ondare elementuetatik 
ondorioztatutako ondare irabazi edo galerak sartuko dira, eta Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauak ezarritakoaren arabera zenbatuko dira. 
 
Halaber, aparteko mozkinak berriz inbertitzeari eta berriz inbertitzeagatiko salbuespenari buruz, 
Errentaren Zergan xedatutakoa aplikagarri izango zaie. 
 
Ekonomia-jardueraren etekin garbiak bi urtetik gorako sorrera-epea duenean eta aldian-aldian 
edo noizetik noizera lortzen ez denean, edo denboran zehar modu irregular nabarmenaz lortu 
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direla jotzen denean (dirulaguntzak, kalteordainak, sariak...) % 70 zenbatuko da; % 60 izango da 
sorrera-epea 5 urtetik gorakoa bada. 
 
 
3.4.3. Ekonomia-jarduerari atxikitako ondare-elementuak 
 
Ekonomia-jarduerari atxikitako ondare-elementuari lotutzat joko dira honakoak: 
 
a) Zergadunak jarduera garatzeko erabiltzen dituen ondasun higiezinak. 
 
b) Langileriaren zerbitzu ekonomiko eta soziokulturaletarako emandako ondasunak. Dena den, 
aisialdi eta jolaserako edo, oro har, titularraren erabilera pribaturako ekonomia-jarduerako 
ondasunak ez dira jarduerari atxikitakotzat jotzen. 
 
c) Etekinak lortzeko beharrezkoak diren bestelako ondare-elementuak. Erakunde baten berezko 
fondoen partaidetzaren eta kapitalak hirugarren batzuei lagatzearen erakusgarri diren aktiboak 
ez dira inola ere ekonomia-jarduerari atxikitakotzat hartuko. 
 
Ez dira jarduera ekonomikoari lotutzat hartuko: 
 
1. Aldi berean ekonomia-jardueretarako eta norberaren beharrizanetarako erabiltzen direnak, 
beharrizanetarako erabilera garrantzirik gabekoa denean izan ezik. 
 
2. Zergadunaren titulartasunekoak direlarik, berak eraman behar dituen ekonomia-jardueraren 
kontabilitate edo erregistro ofizialetan agertzen ez direnak, aurkako frogarik egon ezean. 
 
 
3.4.4. Zenbatespen-metodoak 
 
 

 
%" Arrunta 
 

 
 
 
ZUZENEKO ZENBATESPENA 
 

 
%" Sinplifikatua: 

- Arrunta 
- Berezia 
- Sektorekoa 

 
 
%" Hitzarmenak 
 

 
 
ZENBATESPEN OBJEKTIBOA 
  

%" Zeinuak, indizeak eta moduluak 
 

 
3.4.4.1. Zuzeneko zenbatespena 
 
!"Etekin garbia zuzeneko zenbatespen arruntaren bitartez zehazteko arauak 
 
Modalitate honen bitartez etekin garbia zehaztean, finkatutako arau orokorrak eta Sozietateen 
gaineko Zergari buruzko Foru Arauan xedatutakoa izango dira aplikagarri; hau da, 
enpresaburuak bere kontabilitatean lortu duen emaitza kontuan hartuz, beharrezko doikuntzak 
egingo dira, batzuetan kontabilitate-irizpideak eta irizpide fiskalak ez baitatoz bat.  
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Arau orokor gisa, kontabilitateko sarrerak jardueraren sarrera osotzat joko dira, eta 
kontabilitate-gastuak fiskalki gastu kengarritzat, nahiz eta mugak egon. Horrez gain, honako 
arau berezi hauek hartuko dira kontuan: 
 
1. Zergadunaren ezkontidea edo adingabeko seme-alabak berarekin bizi direnean  berak 
garatutako ekonomia-jardueretan etenik gabe lan egin ohi dutela behar bezala egiaztaturik, eta 
beharrezko lan-kontratuaz eta Gizarte Segurantzako araubide orokorrerako afiliazioaz 
dagoenean  etekinak zehazteko bakoitzarekin hitzartutako ordain-sarietako kenkaria egingo 
da, betiere, euren gaikuntza eta beraiek burututako lanari dagozkionak merkatukoak baino 
handiagoak ez direnean. 
 
Kopuru hori, zerga-ondorio guztietarako, ezkontideak edo adingabeko seme-alabek lortutzat 
joko da, lan-etekin gisa. 
 
2. Zergadunarekin bizi diren ezkontide edo adingabeko seme-alabek euren ondasun edo 
eskubideen lagapena egiten badute ekonomia-jardueran erabiltzeko, jardueraren titularraren 
etekinak zehazteko hitzartutako kontraprestazioko kenkaria egingo da, betiere merkatu-balioa 
gainditzen ez duenean eta, haren faltan, azken honen kenkaria egin ahal izango delarik. 
 
Kontraprestazioa edo merkatu-balioa ezkontide edo adingabeko seme-alaben kapitalaren 
etekintzat joko da, zerga-ondorio guztietarako. 

 
Arau honetan xedatutakoa ez da aplikagarri izango bi ezkontideek komunean dituzten ondasun 
eta eskubideei dagokienez. 
 
!"Etekin garbia zuzeneko zenbatespen sinplifikatuaren bitartez zehazteko arauak 
 
Zuzeneko zenbatespenaren modalitate sinplifikatuan etekin garbia zehazteko, hurrengo 
prozedura hauetako bat erabiliko da: 
 

a) Arrunta. 
b) Berezia. 
c) Sektorekoa. 

 
a) Etekin garbia prozedura arruntaz zehazteko, honela jardungo da: 
 

1) Sarrerak eta gastuak  jarduerari atxikitako ondare-elementuetako zuzkidurak eta 
elementuotatik eratorritako irabazi eta galerak salbu  Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauan eta lehen jasotako arauetan xedatutakoarekin bat kalifikatu eta 
kuantifikatuko dira. 
 

2) Aurreko puntuan aipatutako sarreren eta gastuen arteko aldea kalkulatuko da eta hortik 
ateratako zenbatekoari % 5 kenduko zaio, zuzkidura eta gastu frogagaitzen kontzeptu 
gisa. 
 

3)   Aurreko puntuan esaten denaren arabera ateratako zenbatekoari gehitu edo kendu egingo 
zaizkio jarduerari atxikitako ondare-elementuetatik eratorritako irabaziak eta galerak. 

 
 
ETEKINA = (SARRERAK – GASTUAK)- % 5 ( SARRERAK – GASTUAK ) 
           +/- ( ONDAREZKO IRABAZIAK ETA GALERAK ) 
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b) Etekin garbia prozedura bereziaz zehazteko, honela jardungo da: 
 

 1) Sarrerak eta gastuak  jarduerari atxikitako ondare-elementuetako zuzkidurak, 
amortizazioak eta elementuotatik eratorritako irabaziak eta galerak salbu  
Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauan eta lehen jasotako arauetan 
xedatutakoarekin bat kalifikatu eta kuantifikatuko dira. 

 
 2) Aurreko puntuan aipatutako sarreren eta gastuen arteko aldea kalkulatuko da eta 

hortik ateratako zenbatekoari % 10 kenduko zaio amortizazio, zuzkidura eta gastu 
frogagaitzen kontzeptu gisa. 

 
 3) Aurreko puntuan esaten denaren arabera ateratako zenbatekoari gehitu edo kendu 

egingo zaizkio jarduerari atxikitako ondare-elementuetatik eratorritako irabaziak eta 
galerak. 

 
 
 ETEKINA = ( SARRERAK – GASTUAK )- % 10 ( SARRERAK – GASTUAK ) 
           +/- ( ONDAREZKO IRABAZIAK ETA GALERAK ) 
 
 
c) Etekin garbia sektorekako prozeduraz zehazteko aurreko paragrafoetan ezarritakoak izango 
dira kontuan, eta horrezaz gain, aurreko paragrafoetan agertzen ez diren beste amortizazio, 
zuzkidura eta gastu frogagaitzen kontzeptupeko koefiziente edo zenbatekoen aplikazioa finkatu 
ahal izango da. 
 
Beren berezitasunak direla eta, araudi bidez zehazten diren jarduera-sektoreei aplikatuko zaie 
prozedura hau. Hain zuzen, errepidezko merkatugaien garraio-jarduerari aplikatu ahal izango 
zaio. 
 
Errepidezko merkatugaien garraio jardueran etekin garbia zehazteko, era honetan jokatuko da: 
 
1) Sarrerak eta gastuak kalkulatuko dira  hornikuntzak, zergadunak bere ekonomia-

-jardueran mantenuaren kontzeptuan izandako gastuak eta jarduerari loturiko ondare-
elementuetatik eratorritako irabaziak eta galerak salbu . 

 
2) Aurreko paragrafoan aipatu diren sarreren eta gastuen arteko diferentzia kalkulatuko da. 

 
3) Aurreko paragrafoan ateratzen den kopurutik aipatutako mantenu-gastuak kendu egingo 

dira. 
 
Mantenu-gastuak 

 
Zergadunak jatetxe eta gainerako ostalaritza-establezimenduetan dituen mantenu-gastuak 
zergadunaren ohiko lanlekuaz besteko udalerrian sortuak direnean, kenketa-gai izango dira, 
honako kopuru hauetan: 

 
a) Gastua atzerrian egiten bada, eguneko 7.600 pezetako (45,68 euro) kopuru finkoa. 
 
b) Gastua espainiar lurraldean egiten bada, eguneko 3.600 pezetako (21,64 euro) kopuru 
finkoa. 

 
Edonola ere, aipatzen diren mantenu-gastuek ezin dute 2. paragrafoan ateratzen den 
kopuruaren % 28tik gorakoak izan. 
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4) Aurreko 3. paragrafoan ateratzen den kopurutik kendu egingo da % 5, hornikuntzen eta 
gastu frogagaitzen kontzeptu gisa. 

 
5) Aurreko 4. paragrafoan ateratzen den kopuruari batu edo kendu egingo zaizkio jarduerari 

loturiko ondare-elementuak besterentzetik eratorritako irabaziak eta galerak. 
 

 
Etekin garbia: 
 

 
KONTZEPTUA Prozedura 

arrunta 
Prozedura 

berezia 
Sektoreko 
prozedura 

Sarrerak    
Gastu kengarriak    
Sarrera-gastuak    
Ehuneko kengarria % 5 % 10 Mantenu-gastuak % 5 
Aurretiko etekina    
+/- Ondare-elementuen 
galerak eta irabaziak 

   

Etekin garbia    
 
 
3.4.4.2. Zenbatespen objektiboa 
 
!"Zenbatespen objektiboan etekin garbia hitarmen bidez zehazteko arauak 
 
Zenbatespen objektiboaren sistema jarduera ekonomikoaren halako sektore batzuei aplikatzea 
arautu ahal izango da, zergadunek beraiek aurrez onarturik, hainbat zergalditako etekinen 
kopuru indibidualizatuak finkatuz. 
 
Zenbatespen objektiboaren modalitate hau aplikatu arren, jarduera ekonomikoaren benetako 
etekinak zergapean geratuko dira. 
 
Jardueraren benetako etekinaren eta etekin garbia zehazteko modalitate hau aplikatuz ateratzen 
denaren artean alderik sortuz gero, ateratzen den kuota sartu beharko da; eta, ez da sarrera epez 
kanpo egiteagatiko errekargua galdatzerik izango, ezta berandutza korriturik edo zigorrik ere. 
 
Edonola ere, modalitate honetarako onartzen diren arauak aplikatuz ateratzen den etekinari 
gehitu edo kenduko zaizkio jarduera ekonomikoei atxikiriko elementuak inorenganatzetik 
ondorioztatzen diren irabaziak edo galerak. 
 
!"Zenbatespen objektiboan etekin garbia zeinu, indize eta modulu bidez zehazteko arauak 
 
Zeinu, indize edo moduluen modalitatea apirilaren 13ko 59/1999 Foru Dekretuko 23. artikuluan 
zehazten diren ekonomia-jarduerei aplikatuko zaie, zergadunek modalitate horren aplikazioa 
aukeratzen badute, jarduera profesionalak alde batera lagata. 
 
Modalitate honetatik baztertzeko zioa izango da Foru Dekretu horretan ezarritako magnitudeen 
mugak gainditu izana. Horrek etekin garbia zuzeneko zenbatespen metodoko modalitate 
arruntaren bitartez zehaztu beharra ekarriko du, salbu eta zergadunak modalitate sinplifikatuaren 
aukera hartzen badu. 
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23. artikulua.- Zeinu, indize edo moduluen modalitatearen aplikazio-eremua: 
 
EJZren Talde 
edo Epigrafea 

Ekonomia-jarduera Neurria 
Enplegaturiko langileak 

   
504.2 Iturgintzako instalazioak …………………… 5 

   671.4 Bi sardexkako jatetxeak ……………………. 10 
672.1.2 

eta 3 
Kafetegiak………………………………….. 8 

681 Izar bateko eta biko hotel eta moteletako 
ostalaritza-zerbitzua ………… 

 
15 

721.2 Autotaxizko garraioa……………………….. 3 ibilgailu 
urteko edozein egunetan 

972.1 Gizonezko eta emakumezkoentzako ile-apainketa 
zerbitzuak………………………….............. 

 
9 

 
 
Aipatzen den enplegaturiko langileria aurre-aurreko urtean jardueran aritutako epealdiari 
dagokion batez besteko haztatuaren bitartez zehaztuko da. 
 
Enplegaturiko langileriaren barruan alokairupekoak nahiz alokairu gabekoak daude sartuta. 
 
Hala ere, batez besteko haztatua zehazteko, hurrengo arauok erabiliko dira soil-soilik: 
 

- Aurre-aurreko urtean zehar jarduera burutu den epealdian lan egindako orduen 
kopurua hartuko da kontuan, ez besterik. 

 
- Alokairu gabeko pertsonatzat urtean, gutxienez, 1.800 ordu lan egin duena joko 

da. Urteko lan-orduen kopurua 1.800 baino gutxiagokoa denean, alokairu gabeko 
pertsonaren zenbatekotzat urtean benetan lan egindako orduen kopuruaren eta 1.800 
orduko kopuruaren arteko heina joko da. 

 
- Alokairupeko pertsonatzat hitzarmen kolektiboan finkatutako langileko urteko 

ordu-kopurua edo, hori ezean, 1.800 ordu/urtean lan egiten duena joko da. Urteko 
lan-orduen kopurua txikiagoa edo handiagoa denean, alokairupeko pertsonaren 
zenbatekotzat benetan lan egindako orduen kopuruaren eta hitzarmen kolektiboan 
finkatutako kopuruaren edo, hori ezean, 1.800 orduko kopuruaren artean dagoen 
heina joko da. 

 
#"ENPLEGATURIKO PERTSONATZAT, alokairupekoak nahiz alokairu gabekoak hartuko 

dira, jardueran titularrak haien barnean sartuz. 
 
#"ALOKAIRU GABEKO PERTSONAK hauek dira: 
 

- Enpresaburua da, baldin eta jardueran benetan badihardu; hau da, jardueraren 
barruan daude beraren zuzendaritza, antolaketa eta plangintza, eta, oro har, jardueraren 
titulartasunari dagozkionak. 
 
- Haren ezkontidea eta harekin bizi diren seme-alaba adin txikikoak ere 
horrelakotzat hartuko dira, jardueran benetan dihardutelarik, alokairupeko pertsona 
bezala ari direnen barruan sartuta ez badaude.  
 
Ezkontidea nahiz seme-alaba adin txikikoak alokairu gabekoak direnean, % 50 
zenbatuko dira, baldin eta jardueran titularra erabat zenbatzen bada, baina 
alokairupeko langilerik ez badago. 
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#"ALOKAIRUPEKO PERTSONA jardueran lan egiten duen beste edozein da. 
 

- Bereziki, alokairupeko langileriatzat hartuko dira subjektu pasiboaren ezkontidea 
eta seme-alaba adin txikikoak, baldin eta berarekin bizi badira, eta beharrezko lan-
-kontratua eta Gizarte Segurantzako araubide orokorreko afiliazioa egon eta subjektu 
pasiboak egiten duen enpresa jardueran ohiz eta iraunkortasunez lan egiten badute. 
 
- Hemeretzi urte baino gutxiago izan eta alokairupean dauden langileak ehuneko 
hirurogeian zenbatuko dira, bai eta zerbitzuak praktikaldiko kontratuaren menpean 
egiten dituztenak ere. 

 
<Alokairupeko langileria> moduluko unitateen kopurua zenbaki hamartar birekin emango da 
aditzera. 
 
Hori kalkulatu ondoren honela jokatuko da: 
 
Likidazioa egiten den urtean, alokairupeko pertsonak aurre-aurreko urtean baino gehiago 
badira, honela egingo da: lehenengo eta behin, urteko <alokairupeko langileria> moduluko 
unitateen kopuruari aurre-aurreko urteko modulu bereko unitateen kopurua kenduta. 
 
Kendura positiboa bada, kendura horri 0,60ko koefizientea ezarriko zaio; kendura hori ez da 
kontuan hartuko ondoko gidoian aurreikusten denaren kasuetarako. 
 
Jarraian adieraziko dira moduluko unitateen kopuruaren tarteak eta hauei ezarriko zaizkien 
koefizienteak ondorengoak dira: 
 
 

Tartea Koefizientea 
 

1,00eraino………………………………………………………………… 
1,01etik 3,00ra bitartean ………………………………………………… 
3,01etik 5,00ra bitartean ………………………………………………… 
5,01etik 8,00ra bitartean ………………………………………………… 
8,00tik gora ……………………………………………………………… 

0,90 
0,85 
0,80 
0,75 
0,70 

 
 
!"Etekin garbiaren zehaztapena 
 

1.-Zergadunek dagokien etekin garbia zehaztuko dute modalitate hau aplikagarri zaion 
jarduera bakoitzerako. 
 
2.-Etekin garbiaren zehaztapena zergadunak berak egingo du, jarduera bakoitzari zeinu, 
indize edo moduluak egotziz eta, ekitaldi bakoitzerako, Ogasun eta Finantzen foru 
diputatuaren Foru Aginduz onesten diren jarraibideak aplikatuz. 
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Ondoren ageri diren zeinu, indize edo moduluak izan ziren, esaterako, 1999. ekitaldirako 
aplikagarri: 
 
 
 
Modulua 
 

 
Definizioa 

 
Unitatea 

 
Unitateko urteko etekin 

garbia (pezetak) 
Jarduera: Iturgintzako,hotz, bero eta aire-girotzeko instalazioak. 
EJZko epigrafea:504.2 eta 3 
1 
2 
3 
4 

Alokairupeko langileria 
Alokairu gabeko langileria 
Argindarraren kontsumoa 
Ibilgailuaren zerga-potentzia 

Pertsona 
Pertsona 
KW ordu 
CVF 

1.261.000 
3.424.000 

214 
21.440 

Jarduera: Bi sardexkako jatetxeak 
EJZko epigrafea:671.4  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Alokairupeko langileria 
Alokairu gabeko langileria 
Argindarraren kontsumoa 
Mahaiak 
“A”motako makinak 
“B”motako makinak 

Pertsona 
Pertsona 
KW ordu 
Mahaia 
“A”motako makina 
“B”motako makina 

504.000 
2.370.000 

27.570 
79.600 

171.000 
605.000 

Jarduera: Kafetegiak 
EJZko epigrafea:672.1,2 eta3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Alokairupeko langileria 
Alokairu gabeko langileria 
Indar elektrikoa 
Mahaiak 
“A”motako makinak 
“B”motako makinak 

Pertsona 
Pertsona 
KW kontratatua 
Mahaia 
“A”motako makina 
“B”motako makina 

209.000 
1.989.000 

69.400 
55.100 

152.000 
595.000 

Jarduera: Izar bateko edo biko hotel eta moteletako ostalaritza-zerbitzua. 
EJZko epigrafea:681 
1 
2 
3 

Alokairupeko langileria 
Alokairu gabeko langileria 
Plaza-kopurua 

Pertsona 
Pertsona 
Plaza 

733.000 
2.408.000 

43.900 
Jarduera: Autotaxizko garraioa. 
EJZko epigrafea:721.2 
1 
2 
3 

Alokairupeko langileria 
Alokairu gabeko langileria 
Eginiko distantzia 

Pertsona 
Pertsona 
Kilometroa 

198.000 
1.261.000 

9 
Jarduera: Gizonezko eta emakumezkoentzako ile-apainketa zerbitzuak. 
EJZko epigrafea: 972.1 
1 
2 
3 
4 

Alokairupeko langileria 
Alokairu gabeko langileria 
Lokalaren azalera 
Argindarraren kontsumoa 

Pertsona 
Pertsona 
Metro karratua 
KW ordu 

479.000 
1.461.000 

14.300 
123 

 
 
Zeinu edo moduluen zenbatekoa honela kalkulatuko da: euren unitate bakoitzari esleitutako 
kopurua biderkatuko da jardueran erabili, baliatu zein instalatutako unitateen kopuruaz. 
 
Indize zuzentzailea adierazirik daukaten jardueretan, etekin garbia honela lortuko da: 
kalkulatutako etekin garbia berari dagokion indize zuzentzaileaz biderkatuko da. 
 
Indize zuzentzaileak bereziki esleituta dituzten jardueretan bakarrik erabiliko dira. 
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Indize zuzentzaile bereziak 
 
a) Egunkari, aldizkari eta liburuen txikizkako merkataritza herriko kaleetan dauden 

kioskoetan: 
 

Kioskoen lekutzea Indizea 
 
-100.000 biztanle edo gehiagoko udalerriak…………………… 
-Gainerako udalerriak…………………………………………… 

 
0,95 
0,80 

 
b) Autotaxizko garraio-jarduera: 

 
Udalerriko biztanleria Indizea 

 
-10.000 biztanlerainoko udalerriak……………………………… 
-10.000 biztanletik gora eta 100.000tik beherako udalerriak 
-100.000 biztanle edo gehiagoko udalerriak…………………… 

 
0,85 
0,90 
1,00 

 
c) Taldeko hiriko garraio eta bidaiarien errepidezko garraio-jarduera: 
 

0,80ko indizea, baldin eta titularrak ibilgailu bakarra badauka. 
 
d) Merkatugaien errepidezko garraioko eta etxe-aldaketen zerbitzuen jarduerak: 
  

 0,80ko indizea, baldin eta titularrak ibilgailu bakarra badauka eta jarduera alokairupeko 
langileriarik gabe egiten badu. 

 
Indize zuzentzaile orokorra 
 
Hurrengo inguruabar guztiak betetzen dituzten jarduerak: 
  

- Titularra pertsona fisikoa izatea. 
- Alokairupeko langileriarik gabe jardutea. 
- Jarduera lokal bakar batean burutzea. 
- Jarduerari atxikitako ibilgailu bat besterik ez edukitzea, eta honen zama-ahalmena 

1.000 kg-tik gorakoa ez izatea. 
 
 

Udalerriko biztanleria Indizea 
 
-2.000 biztanlerainoko udalerriak……………………………… 
-2.000 biztanletik gora eta 5.000tik beherako udalerriak…...... 
-5.000 biztanle baino gehiago………………………………..... 

 
0,70 
0,75 
0,80 

 
 
Boladako indize zuzentzailea 
 

Boladaren iraupena Indizea 
 
-60 egunera arte……………………………………………… 
-61 egunetik 120ra arte……………………………………… 
-121 egunetik 180ra arte…………………………………….. 

 
1,50 
1,35 
1,25 
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Boladaren iraunaldiaren arabera erabiliko da indize hau. 
 
Boladako jardueratzat ondokoak hartuko dira: urteko zenbait egunetan zehar bakarrik egiten 
direnak, segidan edo etenka, baldin eta guztira urtean ehun eta laurogei egunetik pasatzen ez 
badira. 
 
Gaindikinaren indize zuzentzailea 
 
Ondoren adieraziko diren jardueren etekin garbia, jarritako zenbatekoetatik gorakoa izanez gero, 
hauez gaindiko zatiari 1,30eko indize zuzentzailea ezarriko zaio. 
 

Ekonomia-jarduera Zenbatekoa(pta) 
 
-Iturgintzako, hotz,bero eta aire-girotzeko instalazioak……... 
-Bi sardexkako jatetxeak……………………………………... 
-Kafetegiak………………………………………………….... 
-Izar bateko eta biko hotel eta moteletako ostalaritza  
-zerbitzua……………………………………………………… 
-Gizonezko eta emakumezkoentzako ile-apainketa zerbitzuak... 

 
5.292.000 
8.195.000 
5.095.000 

 
8.677.000 
2.782.000 

 
Adierazi diren indize zuzentzaileak agertzen diren hurrenkeran ezarriko dira. 
 
Bestalde, 2. puntuko indizeak ez zaizkie ezarriko 1.b, 1.c eta 1.d puntuetako jarduerei. 
Azkenik, 2. puntuko indizeetako baten bat ezarri behar bada, ezin izango da ezarri 4. puntuan 
jarritakoa. 
 
3.- Modalitate honi heldutako jarduera bat urtarrilaren 1aren ondoren hasi bada edo abenduaren 
31 baino lehen amaitu bada, zergadunak egutegiko urtean, jarduera hori burutu duen 
denboraldiaren heinean aplikatuko ditu zeinu, indize edo moduluak. 
 
4.- Edonola ere, ateratzen den etekin garbiari gehitu edo kenduko zaizkio jarduera ekonomikoei 
atxikiriko elementuak inorenganatzetik ondorioztatzen diren irabaziak edo galerak. 
 
5.- Zenbatespen objektiboaren modalitate hau aplikatu arren, jarduera ekonomikoaren benetako 
etekinak zergapean geratuko dira. Jardueraren benetako etekinaren eta etekin garbia zehazteko 
modalitate honen aplikazio zuzenetik ateratzen denaren artean alderik sortuz gero, kuota hori 
sartu edo itzuli beharko da, eta ez da sarrera epez kanpo egiteagatiko errekargua galdatzerik 
izango, ezta berandutza korriturik edo zigorrik ere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilbon dagoen bi sardexkako jatetxean, ekonomi jardueren gaineko zergan 672.4 epigrafea 
duenean, titularrak egiten du lan bere ezkontidearekin batera.  Emaztea Gizarte Segurantzaren 
araubide orokorrean alta emanda du, eta 19 urtetik gorako 2 langile ditu. 
Jatetxean 5 mahai ditu. Gainera “A” motako makina dauka instalaturik eta enpresa elektrikoarekin 
kontrataturiko potentzia 30 kW-ekoa da. 
 
Kalkula ezazu etekin garbia. 
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3.4.5. Zatikako ordainketa 
 
!"Zatikako ordainketa egin behar dutenak 
 
Ekonomia-jarduerak egiten dituzten zergadunek autolikidazioa egin beharra dute, bai eta 
ateratzen den kopurua sartu ere, PFEZaren konturako ordainketa gisa. 
 
Hala ere, nekazaritza- edo abeltzaintza-jarduerak egiten dituzten zergadunek ez dute jarduera 
horiekiko zatikako ordainketarik egin behar izango, baldin eta aurreko egutegiko urtean, 
ustiapenetik etorritako sarreretan  diru-laguntza arruntak edo kapitalekoak eta kalteordainak 
kanpo utzita , gutxienez, % 70 atxikipen edo konturako sarreraren gai izan baziren. 
 
Kasu berean daude lanbide-jarduerak egiten dituzten zergadunak, profesional hauek ez baitute 
jarduera horiekiko zatikako ordainketarik egin behar izango, baldin eta aurreko egutegiko 
urtean, jardueraren sarreren % 70, gutxienez, atxikipen edo konturako sarreraren gai izan 
baziren. 
 
!"Zatikapenaren zenbatekoa, oro har 
 
Zergadunek ondorengo kopuruak sartuko dituzte, arau orokorraren arabera: 
 
 

Etekin garbia, zehazteko metodoa dena dela ere, zatikako ordainketak dagozkion urtearen 
azkenaurrekoan lortu diren ekonomia-jardueraren etekin garbiaren % 5 izango da. 

 
 
♦ Aukera: Beren ekonomia-jarduerak zuzeneko zenbatespen metodoaren pean dituzten 

zergadunek, egutegiko hiruhileko bakoitzean sortutako sarrera kontagarrien eta gastu 
kengarrien arteko diferentziaren % 20 sartzea aukeratu ahal izango dute. 

 
♦ Aukera: Zenbatespen objektiboaren metodoaren peko jardueren kasuan zergadunek 

metodo horren aplikazioaren ondoriozko etekin garbien % 5 sartzea aukeratu ahal izango 
dute, zatikako ordainketa dagokion urtearen lehenengo eguneko oinarri-datuen arabera, edo 
jardueraren hasieraren kasuan, jarduera hasi den egunaren arabera. 

 
 
Zatikako ordainketak dagozkion urtearen azkenaurreko ekitaldian, zergadunek zatikako 
ordainketa egin beharraren gai diren jarduerak egin ez bazituzten, edo jarduera horien etekin 
garbia positiboa izan ez bazen, edo boladako jarduerak badira, zatikako ordainketaren 
zenbatekoa honako hau izango da: 
 

- Handizkako merkatariak direnean: hiruhilekoan izandako salmenten edo sarreren   
% 1. 

- Gainerakoetan: aipatutako kopuruaren % 2. 
 
Zehazki, nekazaritza-, abeltzaintza-, basozaintza- edo arrantza-jarduerak direnean, etekin 
garbia zehazteko metodoa dena dela, hiruhilekoan izandako salmenten edo sarreren % 2 izango 
da, kapitaleko dirulaguntzak eta kalteordainak kanpo utzita. 
 
 
 
 
 



!  FISKALITATEA 

 -  66 - 

!"Atxikipen eta konturako sarreren kenketa 
 
Azkenaurreko urteko etekin garbiak kontuan izan badira, aurreko atalean kalkulatuko kopurutik 
kendu egingo dira, urte horretako hiruhileko bakoitzean egindako atxikipenak eta konturako 
sarrerak. 
 
Hiruhilekoan izandako sarrerak eta gastuak kontuan izan badira, aurreko atalean ateratzen den 
kopurutik kendu egingo dira, hiruhileko horretan egindako atxikipenak eta konturako sarrerak. 
 
!"Borondatezko sarrera 
 
Subjektu pasiboek, zatikako ordainketa bakoitzean, adierazitako ehunekoak baino handiagoak 
aplikatu ahal izango dituzte. 
 
!"Aitorpena eta sarrerak 
 
Zergadunek zehaztutako kopuruak aitortu eta Foru Ogasunean sartu behar izango dituzte 
hiruhilero, apiril,u ztail, urri eta urtarrilaren 1etik 25era bitartean. 
 
 
Eredua  Kontzeptu 
 
130 

 
Zatikako ordainketa (hiruhilekoa) 

 
 
Aurreko ataletan xedatutakoa aplikatzetik sartu beharreko kopururik gertatzen ez bada, 
zergadunek aitorpen negatiboa aurkeztu beharko dute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuzeneko zenbatespen-metodoren pean dagoen enpresaburu batek, ekitaldian zehar, ondoko 
sarrera kontagarriak eta gastu kengarriak izan zituen: 
 
 

Hiruhilekoa Sarrerak Gastuak 
Lehenengoa 15.000.000 8.000.000 
Bigarrena 7.000.000 5.000.000 

Hirugarrena 12.000.000 8.000.000 
Laugarrena 15.000.000 16.000.000 

 
 
Egin ezazu ondorengo ariketa: 
 
Kalkulatu lau hiruhilekoetako zatikako ordainketen zenbatekoa. 
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3.5. PFEZaren konturako ordainketak: BIZKAIA 
 
3.5.1. Atxikipenak eta konturako sarrerak: arau orokorrak 
 
!"Ezarpen-eremua 
 
Arau hau atxikipenak edota sarrerak egin behar dituzten pertsona eta erakundeei ezarriko zaie, 
baldin eta atxikipena jasaten duenari, zergadun gisa, Errentaren gaineko Zergaren arautegia 
ezarri behar bazaio. 
 
!"PFEZaren atxikipenak eta haren konturako sarrerak egin beharra 
 
Hurrengo atalean aipatzen diren errentak ordaintzen dituzten pertsonek eta erakundeek Bizkaiko 
Foru Aldundian sarrerak eta atxikipenak egin beharko dituzte, hartzaileari dagokion Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontura egindako ordainketa gisa. 
 
Errenta horiek gauzatan ordaintzen direnean, pertsona edota erakunde horiek sarrera egin 
beharko dute hartzaileari dagokion PFEZaren konturako ordainketa gisa. 
 
Honako errentok egongo dira atxikipenaren eta konturako sarreraren menpean:  
 
a) Lan-etekinak.  

 
b) Kapital higikorren etekinak. 
 
c) Ekonomia-jarduera batzuen etekinak: 

 
- Lanbide-jarduerak. 
- Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak. 

 
d) Hiri-higiezinen errentamendutik edo azpierrentamendutik datozen etekinak. 
 
e) Eta abar.  
 
Honako errentok ez dira egongo atxikipenaren eta konturako sarreraren menpean: 
 
a) Errenta salbuetsiak. 
 
b) Moneta-merkatuan, Espainiako Bankuak jaulkitako balioen etekinak eta Altxor-letren 

etekinak eta Foru Aldundiak jaulkitako beste titulu batzuen etekinak. 
 
c) Hiri-higiezinen errentamendutik edo azpierrentamendutik datozen etekinak, baldin eta 

honelakorik gertatzen bada: 
 

- Etxebizitza-enpresek beren enplegatuentzat alokatzen badute. 
- Errentariak errentatzaileari ordaindutako errentak urteko 150.000 pezetatik 

gorakoak ez badira. 
- Eta abar. 

 
!"Atxikipena edo konturako sarrera egin behar dutenak 
 
a) Pertsona juridikoak eta gainerako erakundeak, jabeen erkidegoak barne. 
 
b) PFEZaren ziozko zergadunak, jarduera ekonomikoak burutu eta beren jardueren burutzapean 
errentarik ordainduz gero. 
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c) Finantza-aktiboen gaineko eragiketetan pertsona edo erakunde jaulkitzailea, edo banku, kutxa 
edo finantza-erakundea, finantza-aktiboen eskualdaketa hauen bitartez egin bada 
 
d) Eta abar. 
 
!"Atxikipenaren edo konturako sarreraren zenbatekoa 
 
Atxikipenaren zenbatekoa atxikipenaren oinarriari atxikipen-tasa ezartzetik ateratzen den 
emaitza izango da. 
 
Zenbateko hori, gauzazko ordainsariengatik kontura egin behar den sarreraren zenbatekoa, 
ordainsarion balioari araututako ehunekoa ezartzetik ateratzen den emaitza izango da. 
 
!"Noiz sortzen den atxikipena edo konturako sarrera egin beharra 
 
Oro har, atxiki beharra errentak ordaintzen diren unean sortzen da. 
 
 
3.5.2. Atxikipenen kalkulua 
 
!"Lan-etekinen gaineko atxikipenen zenbatekoa 
 
Lan-etekinen gainean egin behar den atxikipena etekin osoari hurrengo ehunekoetatik 
dagokiona ezartzetik ateratzen den emaitza izango da: 
 
Atxikipenaren ehunekoen taula 
 

Etekinaren zenbatekoa 
Urteko/pezetak 

Etekinaren zenbatekoa 
urteko/euroak 

Seme-alaba eta bestelako ondorengoen 
kopurua 

  0 1 2 3 4 5 6 edo gehiago 
1.250.000raino 7.512,65raino…………… 0 0 0 0 0 0 0 
1.250.000 baino gehiago 7.512,65 baino gehiago 1 0 0 0 0 0 0 
1.360.000 baino gehiago 8.173,65 baino gehiago 4 2 0 0 0 0 0 
1.470.000 baino gehiago 8.834,88 baino gehiago 5 4 2 0 0 0 0 
1.572.500 baino gehiago 9.450,92 baino gehiago 6 5 3 1 0 0 0 
1.797.000 baino gehiago 10.800,19 baino gehiago 8 7 5 3 2 1 0 
2.022.000 baino gehiago 12.152,46 baino gehiago 10 9 8 7 5 4 0 
2.246.500 baino gehiago 13.501,74 baino gehiago 12 11 10 9 8 6 0 
2.471.000 baino gehiago 14.851,01 baino gehiago 13 12 11 10 9 8 1 
2.808.000 baino gehiago 16.876,42 baino gehiago 15 13 13 12 11 10 3 
3.145.000 baino gehiago 18.901,83 baino gehiago 16 15 14 13 12 11 5 
3.594.000 baino gehiago 21.600,38 baino gehiago 17 16 15 15 14 13 7 
4.043.500 baino gehiago 24.301,92 baino gehiago 18 17 17 16 15 15 9 
4.492.500 baino gehiago 27.000,47 baino gehiago 19 18 18 18 17 17 9 
5.166.500 baino gehiago 31.051,29 baino gehiago 21 20 20 19 19 18 12 
5.840.500 baino gehiago 35.102,11 baino gehiago 23 22 22 21 21 20 14 
6.739.000 baino gehiago 40.502,21 baino gehiago 24 23 23 22 22 22 17 
7.862.000 baino gehiago 47.251,57 baino gehiago 26 25 25 24 23 23 20 
8.985.000 baino gehiago 54.000,94 baino gehiago 29 28 28 27 26 26 21 
10.108.000 baino gehiago 60.750,30 baino gehiago 31 30 30 29 29 28 23 
11.231.000 baino gehiago 67.499,67 baino gehiago 33 32 32 32 31 31 29 
13.477.500 baino gehiago 81.001,41 baino gehiago 36 35 35 35 35 34 32 
15.723.500 baino gehiago 94.500,14 baino gehiago 39 38 38 38 38 37 34 
17.970.000 baino gehiago 108.001,88 baino gehiago 42 40 40 40 40 39 36 
20.216.000 baino gehiago 121.500,61 baino gehiago 44 43 43 43 42 42 41 
22.462.000 baino gehiago 134.999,34 baino gehiago 45 44 44 44 44 44 43 
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Taula ezartzeko erregela orokorrak 
 
1.   Kontuan hartu beharko da seme-alaben eta bestelako ondorengoen kopurua. Familiaren 

egoera egutegiko urte bakoitzaren lehenengo egunean, edo harremanak hasten diren 
momentutik hasita, dagoena izango da. 

 
2.   Kontuan hartu beharreko ordainsarien kopurua zergadunak egutegiko urtean zehar jaso 

duen hartukizun osoaren arabera zehaztuko da, dirutan zein gauzatan. 
 
3.   Horrela zehazten den atxikipen-ehunekoa ordaintzen diren ordainsari guztiei ezarriko 

zaie. 
 
4.   Ateratzen den atxikipen-ehunekoa ezin da % 15ekoa baino txikiagoa izan, etekinak 

besteren menpeko lan-harreman berezietatik etortzen direnean, ez eta % 2koa baino 
txikiagoa ere, urtebetekoak baino laburragoak diren kontratu edo harremanetan. 

 
 
Taula ezartzeko erregela bereziak 
 
1. Pentsioak direnean, seme-alaba bakarra duten zergadunei dagokien taulako zutabeko 

atxikipen-ehunekoak ezarriko zaizkie. 
 
2. Eskulangileek euren ordainsariak gizalanka edo eguneko lansarika hartzen dituztenean 

 enplegatzailearekin dituzten harremanak noizean behingoak eta eguneangoak 
dituztelako , orduan, taula ezartzeko kontuan hartu beharreko ordainsarien kopurua, 
hartzen den gizalan edo eguneko lansariaren zenbatekoa ehunez biderkatzetik ateratzen 
den emaitza izango da. 

 
3. Eta abar. 
 
!"Kapital higikorren etekinen gaineko atxikipenen zenbatekoa 
 
Kapital higikorren etekinen gainean egin beharreko atxikipena atxikipen-oinarriari honako 
ehunekoak aplikatzetik ateratzen dena izango da: 
 
 1) Oro har, % 25. 

2) Kapital propioak besteri lagatzeagatik lortutako etekinen kasuan % 18. 
 
!"Ekonomia-jardueretatik datozen etekinen gaineko atxikipenen zenbatekoa 
 
Etekinak lanbide-jarduera baten kontraprestazioak direnean, ordaindutako sarrera osoen gainean 
% 20ko atxikipen-tasa aplikatuko da. 
 
Lanbide-jardueratatiko etekinen artean, orokorrean, Ekonomia-Jardueren gaineko Zergako 
Tarifen Bigarren eta Hirugarren Ataletan sailkatutako jarduerak burutzetik datozenak daude. 
 
!"Higiezinen errentamenduen eta azpierrentamenduen gaineko atxikipenen zenbatekoa 
 
Hiri-higiezinen errentamenduetatik eta azpierrentamenduetatik datozen etekinen gainean egin 
beharreko atxikipena errentatzaileari ordaintzen zaizkion kontzeptu guztien gainean % 17ko 
ehunekoa aplikatzetik ateratzen dena izango da. BEZa hortik kanpo dago. 
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3.5.3. Konturako sarrerak 
 
!"Lanaren gauzazko ordainsarien gainean egindako sarrerak 
 
Gauzatan ordaintzen diren ordainsariengatik kontura egin behar den sarreraren zenbatekoa 
honelaxe kalkulatuko da: haien balioari taulan ezarritakotik ateratzen den tasa ezarriz. 
 
Gauzatan jasotako errentak, oro har, merkatuan duten ohiko balioaren arabera baloratuko dira. 
 
Hala ere, kasu batzuetan arau berezien arabera baloratuko dira: 
 
a) Etxebizitza erabiltzearen kasuan, kapital higiezinaren urteko etekin osoa ondasun 

higiezinen katastro balioari % 2 aplikatuz ateratzen den kopurua izango da. 
 
b) Ibilgailuak erabili edo erostearen kasuan: 
 

- Eroste-kasuan, ordaintzaileak erosteko ordaindu duen kopurua, zergak barne, izango 
da etekin osoa. 

- Erabiltze-kasuan, aurreko lerroaldean jasotzen den kostuaren % 20 izango da urteko. 
 
!"Kapital higikorren gauzazko ordainsarien gaineko konturako sarrerak 
 
Gauzaz ordaindutako ordainsarien gaineko konturako sarreraren zenbatekoa kalkulatzeko, 
ezarritako ehunekoa aplikatuko zaio ordaintzailearentzako erosketa-balioa edo kostua % 20 
gehitzetik ateratzen denari. 
 
!"Ekonomia-jardueren gauzazko ordainsarien gaineko konturako sarrerak 
 
Gauzaz ordaindutako ordainsarien gaineko konturako sarreraren zenbatekoa kalkulatzeko, haien 
merkatuko balioari aplikatuko zaio dagokion ehunekoa. 
 
 
3.5.4. Atxikitzailearen, konturako sarrera egin behar duenaren eta atxikipena jasaten 
duenaren betebeharrak 
 
!"Atxikitzailearen eta konturako sarrera egin behar duenaren betebehar formalak 
 
1. Atxikipena eta konturako sarrerak egin behar dituen subjektuak apiril, uztail, urri eta 

urtarrileko lehenengo hogeita bost egunen barruan, Bizkaiko Foru Aldundian, egutegiko 
aurre-aurreko hiruhilekoan atxikitako kopuruen eta kontura egindako sarreren aitorpena 
aurkeztu beharko du, bai eta haien zenbatekoa sartu ere. 

 
 

Eredua Kontzeptua 
110 Norberaren lanaren atxikipenak (hiruhilekoa) 
115 Hiri-higiezinen errentamenduaren etekinen atxikipena (hiruhilekoa) 
111 Norberaren lanaren atxikipena 1.000 miliotik gorako eragiketa-kopurua 

duten enpresek (hilekoa) 
115 Hiri-higiezinen errentamenduaren etekinen atxikipenak (hilekoa) 
123 
124 
 
126 
127 

Kapital higikorren atxikipenak. 
#"1.000 miliotik beherako eragiketa-kopurua duten enpresek 

(hiruhilekoa) 
#"1.000 miliotik gorako eragiketa-kopurua duten enpresek (hilekoa) 

180 Kapital higiezinen atxikipenak: 
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190 1998.eko atxikipenen urteko laburpena 
193 
194 
196 
198 

1998.eko atxikipenen urteko laburpena: 
#"Ordenagailu euskarri irakurgarririk ez dutenek. 
#"Ordenagailu euskarri irakurgarria dutenek. 

 
 
2. Atxikitzaileak edo kontura sartu beharra duenak, urtean-urtean azken aitorpenerako bere 

epearen barruan, eginda dituen atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena 
aurkeztu behar izango du. Laburpen horretan, identifikazio datuez gain, hartzaileen 
zerrenda izenduna agertzea eskatu ahal da. 

 
3. Atxikitzaileak edo kontura sartu beharra duenak zergadunari ziurtagiria luzatu beharko dio 

ondokoak egiaztatzeko: eginda duen atxikipena edo kontura eginda dauden sarrerak, eta 
aurreko paragrafoan aipatu diren urteko laburpenaren barruan sartu behar izan ziren 
gainerako datuak. 

 
Ziurtagiri hori zergadunaren esku jarri beharko da, zerga hau aitortzeko epea ireki baino 
lehen. 
 

4. Ordaintzaileek zergadunei eginda duten atxikipena edo konturako sarrera jakinarazi behar 
izango diete errentak ordaintzen dituzten unean, ezarritako ehunekoa adieraziz. 

 
5. Aitorpena eta ziurtagiriak Ogasun eta Finantzen foru-diputatuak ezartzen dituen ereduetan 

egingo dira, jarri behar diren datuak zehaztuz, eta datu horiek atxikitzaileak edo sarrera 
kontura egin behar duenak bete behar dituelarik. 

 
!"Lan-errentak hartzen dituenak ordaintzaileari datuen berri ematea 
 
Zergadunek jakinarazi beharko dute zenbat ondorengo dituen kenkari eskubidearekin; eta hori 
egingo du atxikipen-ehunekoen taula ezar dakion. 
 
Datu horien berri ematen ez bazaio ordaintzaileari, orduan ordaintzaileak atxikipen-tasa egokia 
ezarriko du, haiek kontuan hartu barik; datuen berririk ematen ez bada, edo datuak zuzen 
ematen ez badira, orduan zehaztapenak ezar litezke. 
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Bilbon txokolate-ekoizpenean diharduen enpresa batek Irala kalean du bere helbidea, 48000 pk, 
IFZ A08007.  
 
1999eko otsailaren 7an,  Ernesto Izagirre itzultzailea kontratatzen du 28.000 hitzeko itzulpena 
egiteko, 5 pezeta hitz bakoitzeko ordainduz. 
 
Bete itzazu ondorengo agiriak: 
 
- Ernesto Izagirrek aurkeztu behar duen faktura. 
- Atxikipenen hiruhileko aitorpena. Demagun hiruhileko atxikipen bakarra itzultzailearena dela. 
- Atxikipenen urteko laburpena bete  ezazu. Horretarako demagun enpresa honetan bi 

pertsonak egiten dutela lan, eta ondoko koadroan agertzen diren ordainketak jaso dituztela % 
12ko atxikipena egin zaizkielarik. Itzultzaileari egin zitzaion atxikipena ere kontuan izan behar 
da. 

-  
 

Izena Ordainketa osoa Atxikipenak 
Ana Garzia Otaola 2.500.000 300.000 
Bittor Garai Urizar 2.400.000 288.000 
        Guztira 4.900.000 588.000 
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444...   PPPEEERRRTTTSSSOOONNNAAA   FFFIIISSSIIIKKKOOOEEENNN   EEERRRRRREEENNNTTTAAARRREEENNN   GGGAAAIIINNNEEEKKKOOO   
ZZZEEERRRGGGAAA:::   GGGIIIPPPUUUZZZKKKOOOAAA   

 
 
Sarrera 
 
 
1997an Kupoaren Batzorde Mistoak, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko 
Ekonomia Ituna aldatzeko erabakia sinatu zuen, gero lurralde historietako batzar nagusietan 
berretsi zena. Ondoren, erabaki hori abuztuaren 4ko 38/1997 Legean gauzatu zen. 
 
38/1997 Legeak Ekonomia Itunean sartu zituen aldaketen bidez, lurralde historikoetako 
erakunde eskudunek PFEZ arautzeko eta ordainarazteko eskumen berriak eta zabalagoak 
eskuratu zituzten. Hartara, zerga hori —arau aldetik ia-ia autonomiarik ez bazuen ere— 
arautzeko autonomia oso-osoa duen zerga bihurtu da. Arautzeko autonomia oso horrek, hala ere, 
ez du kaltetzen Estatuak beretzat berariaz gorde duen Espainiako lurralde barruan bizi ez diren 
pertsona fisikoei dagozkien zergak arautzeko eskumenik. 
 
PFEZari buruzko abenduaren 24ko 8/98 Foru Araua (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala), esan 
daiteke, PFEZa arautzeko ahalmen berria gauzatzearen lehen adierazpena dela. 
 
Foru Arau honek zerga sakon eraldatu zuen. Hala eta guztiz ere, eraldaketa hori zehaztu gabe 
gelditu zen hainbat arlotan. Foru Arau honen araubidezko garapena lortzeko urte honetan zehar 
beste hainbat Foru Dekretu onetsi dira. 
 
Dakigunez, edozein herritako zerga-sisteman bezalaxe, zergak aldatu egiten dira sarritan; 
horregatik, zergei buruzko tramiteren bat egin behar badugu, beti komeni zaigu daukagun 
informazioa berritzea eta eguneratzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helburuak 
 
 
• Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga (PFEZ) arautzen duen legeria identifikatzea 

eta zergaren oinarrizko elementuak, kontzeptuak, prozedurak eta betebeharrak aztertzea. 
 
• PFEZak azaltzen dituen enpresen etekinen zenbatespenaren  metodoen arteko 

ezberdintasunak analizatzea. 
 
• Zergaren araudia aplikatuz,   enpresen  etekina,  zerga-oinarria eta zerga-zorra 

kalkulatzeari buruzko kasu praktikoak ebaztea. 
 
• Enpresen etekinen zenbatespen metodo bakoitzean, kontu ordainketak eta bere kalkulua 

egiteko dauden erak azaltzea. 
 
• Zerga hauen aitorpena eta likidazioa egiteko dauden inprimakiak ezagutzea eta betetzen 

jakitea. 
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4.1. Oinarrizko kontzeptuak 
 
4.1.1. Zergaren izaera eta aplikazio-eremua 
 
!"Izaera 
 
PFEZa zuzeneko zerga da; izaera pertsonal eta subjektiboa du eta pertsona fisikoen errentak 
kargatzen ditu. 
 
!"Aplikazio subjektiborako eremua 
 
PFEZa ondoko subjektu pasiboei aplikatuko zaie: 
 
• Zergadun gisa 
 

a) Beren ohiko bizilekua Gipuzkoan duten pertsona fisikoei. Famili unitatea osatzen duten 
kideek bizilekua lurralde desberdinetan dutenean, eta zerga-ordainketa batera egiteko 
asmoa badute, Gipuzkoako Foru Aldundiari egingo diote ordainketa, baldin eta famili 
unitate horretan zerga-oinarri handiena duen kideak lurralde honetan badu bere ohiko 
bizilekua. 

b) Ondoren ezarritako zirkunstantziaren batengatik beren ohiko bizilekua atzerrian duten 
pertsona fisikoei: Espainiako misio diplomatikoetako partaide bada, edo Espainiako 
kontsul-bulegoetakoa bada, EAEko administrazioarentzat lan egiten duten 
funtzionarioak edo laneko pertsonala badira, EAEk atzerrian dituen bulegoetara 
bidalitakoak izan badira, eta abar. 

 
• Ordezkatzaile gisa 
 

PFEZagatik atxikipenak eta konturako sarrerak egin behar dituztenak, baldin eta kopuruok 
Gipuzkoako Foru Aldundiari ordaindu behar bazaizkio. 

 
 

 
OHIKO EGOITZA  
 
1.Pertsona fisiko batek bere ohiko bizilekua Gipuzkoako lurralde historikoan duela ulertuko 
da honako arauak betetzen dituenean: 
 
1.1. Zergaldiko egun gehienak EAEn emanik, Gipuzkoako lurralde historikoan egindako 
egun kopurua handiagoa denean EAEko beste bi lurralde historikoetako bakoitzean baino. 
Egonaldi hori neurtzeko, kanpoan aldi batez egindako egonaldiak zenbatuko dira, salbu eta 
egiaztatzen bada zerga-egoitza beste herrialde batean duela eta Espainiako lurraldetik 
kanpo 183 egun baino gehiago egiten dituela. 
 
Bestelakorik frogatzen ez bada, pertsona fisiko bat Gipuzkoan bizi dela joko da pertsona 
horren ohiko etxebizitza lurralde honetan dagoenean. 
 
1.2. Interesen gune nagusia Gipuzkoan duenean. Hala gertatzen dela ulertuko da, baldin 
eta pertsona fisiko batek, PFZEaren zerga-oinarriaren zatirik handiena EAEn lortzen 
duelarik, Gipuzkoan eskuratzen badu EAEn lortutako zerga-oinarriaren zatirik handiena. 
Bi ondorio horietarako, kapital higikorretik eratorritako ondare errentak eta irabaziak ez 
dira aintzat hartzen. 
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1.3. Zerga honen ondorioetarako aitortutako azken egoitza Gipuzkoan dagoenean. 
 
Bigarren araua aplikatuko da baldin eta, lehenengoan xedatutakoari jarraiki, ezinezkoa 
gertatu bada zergadunaren ohiko bizilekua ezein lurraldetan —arrunt edo foralean— 
zehaztea. Hirugarren araua inguruabar bera gertatzen denean aplikatuko da, lehen eta 
bigarren arauetan ezarri dena aplikatu ondoren. 
 
 
2. Espainako lurraldean egoitza duten pertsona fisikoak, lurralde horretan egutegiko 
urtearen barruan 183 egun baino gehiago egiten ez badute, EAEko biztanlt joko dira, gune 
nagusiaren edo bere jarduera ekonomikoaren edo bere interes ekonomikoen kokapena 
lurralde horretan dagoenean. 
 
Aurreko lerroaldean jasotakoaren arabera pertsona fisikoen egoitza EAEn dagoenean, 
pertsona fisiko horiek Gipuzkoako biztanlt joko dira beren jarduera ekonomiko edo interes 
ekonomikoen gune nagusia lurralde horretan kokatzen bada. 
 

 
 
4.1.2. Zergagaia 
 
Zergaigaitzat joko da zergadunak lortzen duen errenta, edozein direlarik ere errenta hori sortu 
den lekua eta ordaintzailearen bizilekua. 
 
Zergadunaren errentatzat hartuko dira: 
 

a- Lanaren etekinak. 
b- Jarduera ekonomikoen etekinak. 
c- Kapitalaren etekinak. 
d- Ondarezko irabaziak eta galerak. 

 
!"Zergari lotu gabeko errentak 
 
Honako errentak ez dira zergapetuta egongo: 
 

a- Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari lotuta daudenak. 
b- Epaileen erabakiz, gurasoek urteko mantenurako egiten dituzten ordainketak. 

 
!"Errenta salbuetsiak 
 
Errenta hauek salbuetsirik egongo dira: 
 

a- Indarkeria ekintzengatik jasotzen diren ezohiko prestazio publikoak. 
b- Ezintasun iraunkorragatik Gizarte Segurantzak edo haren ordezko erakundeek 

aitorturiko pentsioak, baldin eta zergadunak ez badu beste lanen edo jarduera 
ekonomikoen etekinik. 

c- Langilea kaleratu edo lana uzteagatik ematen diren kalte-ordainak. 
d- Hezkuntza sistemako maila eta gradu guztietan ikasketak egiteko jasotako beka 

publikoak, unibertsitateko hirugarren ziklora bitartekoak. 
e- Eta abar. 
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4.1.3. Zergadunak 
 
Zergadunak dira, beraz, 4.1.1. atalean zergadun gisa a) eta b) puntuetan aipatzen diren pertsona 
fisikoak. 
 
!"Errentak indibidualizatzea 
 
Errenta zergadunak lortutakotzat joko da, errentaren jatorri edo iturriaren arabera edozein 
delarik ere, senar-emazteen araubide ekonomikoa.  
 
Honela: 
 
1. Etekina jasotzeko eskubidea sortu duenari egotziko zaio bakar-bakarrik lanaren etekina. 
 
2. Jarduera ekonomikoen etekinak ekoizpen baliabideak ohiz, pertsonalki eta modu zuzenean 
agintzen dituenari, egotziko zaizkio.  
 
3. Kapitalaren etekinak etekin horiek sortzen dituzten ondare-elementuen titular diren 
zergadunei egotziko zaizkie. 
 
4. Ondarezko irabazi eta galerak irabazi eta galera horiek sortzen dituzten ondare-elementuen 
titular diren zergadunei egotziko zaizkie. 
 
 
 

 
 
BATERAKO ZERGA-ORDAINKETA 
 
Famili unitateko kide diren pertsona fisikoek edozein zergalditan zerga hori batera ordaintzeko 
aukera izango dute. 
 
Famili unitateko kideak lurralde ezberdinetan bizi direnean eta baterako zerga-ordainketa 
hautatzen dutenean, Gipuzkoako Foru Aldundiari ordainduko dizkiote zergak, baldin eta famili 
unitate horretan zerga-oinarri handiena duen kideak lurralde honetan badu bere ohiko 
bizilekua. 
 
Baterako zerga-ordainketa hautatzeak, hurrengo zergaldietarak, ez gaitu lotzen. 
 
Baterako zerga-ordainketaren aukerak famili unitateko kide guztiak barne hartu beharko ditu. 
Kideetako batek baterako zerga-ordainketaren arauak aplikatzen ez baditu edo banako 
aitorpena aurkezten badu, famili unitateko gainerako kideek araubide bera erabili beharko 
dute. 
 
Zergadunek dagokien aitorpena aurkeztu ez dutenean, zergak indibidualki ordaintzen dituztela 
ulertuko da, baterako zerga-ordainketa aukeratu dutela berariaz —zerga-administrazioak 
errekerimendua egin eta hurrengo hamar egunetan— adierazi ezean. 
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FAMILI UNITATEAREN MODALITATEAK 
 
1. Famili unitatea legalki banandu gabeko ezkontideek osatzen dute, eta baleude, honako hauek 
ere bai: 
 
a- Adin txikiko seme-alabak, gurasoen onespenaz eurengatik aparte bizi direnak salbu. 
b- Judizialki ezgaitutako adin nagusiko seme-alabak, guraso-agintepean daudenak, alegia. 
 
2. Halaber, legezko banatze kasuetan edo ezkontza-loturarik ez dagoenean, famili unitatea 
gurasoetako batek eta adin txikiko guztiek osatzen dutena izango da, norekin bizi diren alde 
batera utzita. Kasu horietan, beste gurasorik balitz, berori ez litzateke famili unitate horretako 
kide izango. 
 
Inork ezingo du, aldi berean, bi famili unitateko kide izan. 
 
Famili unitateko kideen zehazpena urte bakoitzeko abenduaren 31ko egoera kontuan izanik 
burutuko da. 
 
Urtean zehar famili unitateko kideren bat zenduz gero, famili unitateko gainerako kideek 
baterako zerga-ordainketa aukeratu ahal izango dute. Eta delako aitorpenean zenduaren 
errentak eta, beharrezko balitz, kenkarien zatia —zendua famili unitateko kide izan den 
egutegiko urteko egun-kopuruarekiko proportzionala jasoko du. 
 
 
 
4.1.4. Zergaldia eta sortzapena 
 
Zergaldia egutegiko urtea izango da eta zerga urteroko abenduaren 31n sortuko da. 
 
Zergaldia egutegiko urtea baino laburragoa izango da zergaduna abenduaren 31n ez beste 
edozein egunetan hilez gero. Kasu horretan zergaldia amaitu egingo da, zerga heriotza-egunean 
sortuz. 
 
 
4.2. Zergaren likidazioa 
 
4.2.1. Zerga-oinarria 
 
Zerga-oinarria zergaldian lortutako errenta izango da. 
 
!"Zerga-oinarriaren kalkulua 
 
Zerga-oinarria kalkulatzeko, ondoko araubideak erabiliko dira: 
 

a) Zuzeneko zenbatespena. 
 
b) Zebatespen objektiboa, jarduera ekonomikoen etekin jakin batzuetarako. 

 
c) Zeharkako zenbatespena. 
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Zerga-oinarria zenbatekotzeko, ondorengoari jarraituko zaio: 
 

1. Errentak jatorriaren arabera kalifikatuko dira. 
 

2. Etekin garbiak, ondarezko irabaziak eta galerak eta egotzi beharreko errentak 
zenbatuko dira. 

 
3. Errentak beren jatorri eta motaren arabera integratu eta konpentsatuko dira. 

 
Errenta ondoko kontzeptuek osatzen dute: 
 

- Lanaren etekinak. 
- Jarduera ekonomikoen etekinak. 
- Kapitalaren etekinak. 
- Ondarezko irabaziak eta galerak. 

 
Zerga-oinarria zerga-oinarri orokorraren eta zerga-oinarri bereziaren batuketak osatzen du. 
 
Zerga-oinarri orokorra zergadunaren errenta osoak osatzen du, hurrengo puntuan jasotzen 
diren ondarezko irabaziak eta galerak kontuan hartu gabe. 
 
Zerga-oinarri berezia zergaldi bakoitzean, eskualdaketen bidez, agerian jartzen diren 
ondarezko irabazi eta galerek —betiere, ondasunak bi urte baino lehenago erositakoak izan 
badira— osatzen dute. 
 
4.2.2. Eskema orokorra 
 
Aurrera jo baino lehen, prozesu osoaren ikuspen orokorra eta honen ulermena errazteko 
helburuarekin, zerga likidazioaren prozeduraren eskema orokorra ikusiko dugu; ondoko irudian 
agertzen dena.  
 
Honi jarraituz, ematen diren pausoak aztertuko ditugu, zerga-oinarria eta zerga-zorra lortzen 
diren arte. 
 
Ondoren, zerga osatzen duten errentak ikusiko ditugu, nahiz eta jarduera ekonomikoen etekinak, 
hain zuzen, —hauek enpresaburu txikientzat duten garrantziagatik— beste atal batean aztertuko 
ditugun. 
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etekinak 

Kapitalaren 
etekinak 

Jarduera  
ekonomikoen 
etekinak 

Ondarezko  
irabaziak eta 
galerak ( bi urte 
baino iraupen 
laburragoa). 

Ondarezko  
irabaziak eta 
galerak ( bi urte 
baino iraupen 
luzeagoa). 

Higiezina Higikorra 

Zerga oinarri orokorra Zerga oinarri berezia 

Murriztapenak 

Oinarri likidagarri orokorra Oinarri likidagarri berezia 

Karga-tasa Karga-tasa 

Kuota osoa 

Kenkariak 

Kuota likidoa 

Atxikipenak,  
konturako sarrerak eta  
zatikako ordainketak 

Diferentziazko kuota 

Itzuli beharrekoa Sartu beharrekoa 
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4.2.3. Lanaren etekinak 
 
Lan-etekintzat joko dira kontraprestazio eta onura guztiak, edozein delarik ere beren izendapena 
edo izaera eta, dirutan zein gauzatan izan, betiere, inoren kontura zergadunak egindako 
norberaren lanetik eratorritakoak badira eta jarduera ekonomikoen etekin izaerarik ez badute. 
 
Gauzatan egindako ordainketatzat joko dira zergadunaren xederako ondasunak, eskubideak 
edo zerbitzuak doan edo merkatuko preziotik behera erabiltzea, kontsumitzea edo lortzea, nahiz 
eta horien lagapena egiten duenarentzat gastu erreala izan. 
 
Bereziki, dirutan ordaindutako lan-etekinak hauek dira: 
 
a- Soldatak eta lansariak. 
b- Langabezia-prestazioak. 
c- Ordezkaritza gastuengatik ematen diren ordainsariak. 
d- Bidai gastuetarako sari eta esleipenak, salbu eta joan-etorrikoak, eta ostalaritzako 

establezimenduetako mantenu eta egonaldirako arruntak direnak, baldin eta ondoren 
adierazitako betekizun eta mugak betetzen badituzte. 
 

!"Joan-etorriko gastuak 
 
Enpresak erabiltzen dituen kopuruak kargatik salbuetsiko dira, horien helburua lantokitik 
kanpora joan behar duen langilearen joan-etorriko gastuak konpentsatzea baldin bada, eta 
ondoko baldintzak betetzen badira: 
 

a) Langileak herri-garraiobideak erabiltzen baditu, gastuaren zenbatekoa frogatu 
behar da fakturaren bidez. 
 
b) Bestelakoetan, ondoko kopurua izango da, gutxienez: 24 pezeta (0,14 euro) 
zenbatuko da egindako kilometro bakoitzeko, betiere, frogatu egin behar da joan-
etorria egin dela, eta bidesari eta aparkalekuagatik frogatzen diren gastuak zenbatu 
egingo dira. 

 
!"Mantenu eta egonaldirako gastuak 

 
Enpresak erabiltzen dituen kopuruak kargatik salbuetsiko dira, baldin eta horien helburua 
jatetxe, hotel eta ostalaritzako gainerako establezimenduetako mantenu eta egonaldiagatiko 
gastu arruntak konpentsatzea bada; izan ere, kopuru horiek, hartzailearen ohiko lanlekutik 
eta haren egoitzatik kanpoko beste udalerri batean sortu behar dira. 
 
Ondoko gutxieneko kopuruak hartuko dira: 
 
1- Gaua ohiko lanlekua eta hartzailearen egoitzakoa ez den beste udalerri batean ematen 
denean ondokoak izango dira: 
 

- Egonaldi-gastuengatik, frogatzen diren gastuak. 
- Mantenu-gastuengatik, 8.300 pezeta (49,88 euro) egunean espainiar lurraldearen 

barruko lekualdaketa bada; edo 14.000 pezeta (84,14 euro) egunean, atzerriko 
lurraldeko lekualdaketa bada. 

 
2- Gaua ohiko lanlekua eta hartzailearen egoitzakoa ez den beste udalerri batean igaro ez 
denean, mantenu-gastuak ondokoak izango dira: 4.150 pezeta (24,94 euro) lekualdaketa 
espainiar lurraldearen barrukoa izan bada, edo 8.000 pta (48,08 euro) gehienez egunean, 
atzerrikoa denean. 
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3- Gizarte Segurantzatik jasotako pentsioak, eta ezgaitasun, jubilazio, istripu, gaixotasun, 

alarguntsa, zurztasun edo antzekoengatik erakunde publikoek ematen dituzten gainontzeko 
prestazioak. 

 
4- Jarduera humanitarioetan edo gizarte-laguntzakoetan aritzeagatik jasotako ordainsariak. 

 
5- Ezkontideak ordaindutako pentsio konpentsagarriak eta mantenurako urteko ordainketak. 

 
6- Eta abar. 

 
Lanaren etekin osoa aurrean zehaztu diren etekin guztiek eratuko dute. 
 
Lanaren etekin garbia etekin osoei gastu kengarrien eta hobarien zenbateko osoak kenduz 
kalkulatuko da. 
 
Gastu kengarriak hauek dira: 
 

a) Gizarte Segurantzari edo funtzionarioen derrigorrezko mutualitate orokorrei egindako 
kotizazioak. 

b) Langileen sindikatuei ordaindutako kuotak. 
c) Eta abar. 

 
Hobariak, berriz, honakoak dira: 
 
1. Etekin osoen eta gastu kengarrien arteko diferentzia positiboak honako hobariak izango ditu: 
 

a- Diferentzia 1.250.000 pezetakoa edo hortik beherakoa bada, 625.000 pezetako hobaria 
ezarriko da. 
 
b- Diferentzia 1.250.001 eta 2.500.000 pezeta bitartekoa bada, honako hobaria aplikatuko 
da: 625.000 pezeta ken aipatutako diferentziari 1.250.000 pezeta kendu ondoren ateratzen 
den emaitza 0,22rekin biderkatuz ateratzen den zenbatekoa. 

 
c- Diferentzia 2.500.000 pezetatik gorakoa bada, 350.000 pezetako hobaria aplikatuko 
da. 

 
 
ETEKIN OSOA(Y) - GASTU KENGARRIAK(X) > 0 HOBARIAK 

 
(Y-X) ≤ 1.250.000 625.000 

1.250.001 < Y-X > 2.500.000 625.000-[(Y-X)-1.250.000].0,22 
(Y-X) ≥ 2.500.000 350.000 

 
 
2. Zerga-oinarrian lanetik ez datozen errentak zenbatzen direnean, eta horiek 1.250.000 
pezetatik gorakoak ez badira, hobaria 350.000 pezetakoa izango da. 
 
Hobaria aplikatzearen ondorioz ateratzen den etekin garbia ezingo da negatiboa izan. 
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4.2.4. Kapitalaren etekinak 
 
Kapitalaren etekin osotzat hartuko dira ondare-elementuetatik datozen kontraprestazio guztiak 
—dirutan zein gauzatan izan—, baldin eta elementu horien titularra zergaduna bada, eta 
zergadunak berak buruturiko jarduera ekonomikoei atxikirik ez badaude. 
 
Hala eta guztiz ere, ondare-elementuen titulartasunaren eskualdatzetik datozen errentek ondare 
irabazi edo galera balira modura ordainduko dute zerga. 
 
Edonola ere, kapitalaren etekinen artean sartuko dira hurrengoak: 
 
a- Ondasun higiezinak, landatar nahiz hiritarretatik, datozenak. 
 
b- Kapital higikorretatik datozenak. 
 
c- Kapital higiezinaren etekinak. 
 
d- Kapital higikorren etekinak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Edurne Agirre andrea ezkondu da, baina ez du seme-alabarik; 1999. urtean zehar, elektronika-
-enpresa batentzat egin du lan eta ondoko etekin hauek lortu ditu: 
 
Diru-sarrerak = 6.400.000 pezeta. 
Sarreren gainean egindako atxikipena % 20koa izan da. 
Gizarte Segurantzagatik 300.000 pezeta ordaindu ditu. 
 
Kalkulatu etekin garbia. 
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a- Ondasun higiezinak, landatar nahiz hiritarretatik, datozenak. 
 
 
KONTZEPTUA ETEKIN OSOAK GASTU KENGARRIAK 
 
Ondasun higiezinak 
lagatzetik datozen 
etekinak. 
 
 

 
Ondasun higiezin hiritar 
nahiz landatarrak lagatzetik 
(errentan edo azpierrentan) 
datozen errentak etekin 
osotzat hartuko dira. 

 
Etekin osoa jasotako 
kopurua izango da, kanpoan 
utziz Balio Erantsiaren 
gaineko Zerga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Oharra (1) 

 
a) Besteren kapitalen korrituak, baldin 
eta kapital horiek inbertitu badira 
ondasunak eskuratu edota hobetzeko, bai 
eta finantzaketako gainerako gastuak ere. 
Kenkaria ezin da ondasun bakoitzean 
beretik lortutako etekin osoen zenbatekoa 
baino handiagoa izan. 

 
b) Estatuarenak ez diren zerga eta 
errekarguak, bai eta Estatuaren tasa, 
errekargu eta kontribuzio bereziak ere. 

 
c) Zerbitzu pertsonalen ondorioz, sortzen 
diren kopuruak, hala nola, 
administrazioa, jagotza, atezaintza edota 
antzekoak. 
 
d) Errentamenduen izaera juridikoko 
defentsakoak, alegia, errendamendua 
formalizatzearen ondoriozkoak. 
 
e) Kontserbazio- eta konponketa-gastuak.  
Horrelakotzat hartuko dira: 

- Aldian-aldian egiten direnak, 
beraien helburua ondasun 
materialen erabilera arrunta 
zaintzea denean, hala nola, 
instalazioak margotu, entokatu 
edota konpontzea. 
- Elementuak ordeztekoak, hala 
nola, berokuntza instalazioak, 
igogailua, segurtasun-ateak edota 
beste batzuk. 

 
f) Zerbitzu edota horniduretarako 
erabilitako kopuruak. 

 
g) Aseguru kontratuen primen 
zenbatekoa. 
 
h) Amortizazioetarako erabiltzen diren 
kopuruak. 
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Ondasun higiezin 
hiritarren 
titulartasunetik 
datozen beste etekin 
batzuk. 
 

 
Etekin osotzat hartuko da: 
ondasun higiezinen katastro 
balioari % 2 aplikatuz 
ateratzen den kopurua. 

 
Zergaren sortzapen-egunean 
ondasun higiezinek katastro 
baliorik izango ez balute edo 
titularrari artean 
jakinaraziko ez balitzaio, 
haren ordez, Ondarearen 
Zergaren ondorioetarako 
kontuan hartu beharreko 
balioaren  
% 50 hartuko da. 
 
Baian,ohiko etxebizitza, 
garaje eta eraiki gabeko 
lurraren 
titulartasunarengatik ez da 
inolako etekinik egotziko. 
 
* Oharra (2) 

 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 
kuota, ez besterik. 
 

 
 
* Oharra (1): 
 
Etekin garbia zehazteko ken litezkeen gastuak etekin hori lortzeko behar diren gastu guztiak 
dira, baita ondasunetan jasandako balio-galeraren zenbatekoa ere. 
 
* Oharra (2): 
 

d) Ondasun higiezin hiritartzat hartuko dira horrela jotakoak Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergan. 

 
e) Ohiko etxebizitzatzat hartuko da zergadunak, hiru urteko epe jarraituan, egoitzatzat 

duena. Hala ere, etxebizitza ohikoa izan dela joko da, epe hori igaro ez arren 
zergaduna hil denean, edo ezinbestez etxebizitzaz aldatzea eragiten duten 
zirkunstantziak sortu direnean, esaterako, senar-emazteak banatzea, laneko toki-
aldaketa, lehen enplegua edo beste enplegu bat eskuratzea, besteak beste. 

 
Ohiko etxebizitza kontzeptutik kanpo geratuko dira lorategiak, parkeak, igerilekuak eta 
kirol-instalazioak, garajeak eta, oro har, etxebizitzatik bertatik at dauden beste eranskin 
edo elementu guztiak. 

 
Famili unitateko kideek ondasun higiezin hiritar bat baino gehiago dutenean, jabetzan, 
horietako bakar bat hartuko da ohiko etxebizitzatzat. Horretarako, famili unitateak bere 
bizitza interesen eta harreman pertsonal, sozial eta ekonomikoen gune nagusitzat duena 
hartuko da ohikotzat. 
 

 
Kapital higiezinaren etekin garbia etekin osotik gastu kengarriak kenduz ateratzen dena izango 
da. 
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Kapital higikorraren etekin osotzat hurrengoak hartuko dira: 
 
a- Edozein erakunde-motaren fondo propioetan izandako partaidetzaz lortutako etekinak 

(dibidenduak, batzarretara joateagatiko primak eta irabazietako partaidetzak). 
 
b- Kapital propioak besteri lagaz lortutako etekinak (korrituak eta abar). 
 
c- Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi- edo balioezintasun-aseguruen kontratuetatik 

ondorioztatutako etekinak, dirutan zein gauzatan izan. 
 
d- Beste batzuk. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus Irigoien jauna hiru hiri-higiezinen jabea da; hauetako bat ohiko etxebizitza da. Bakoitzaren
datuak hurrengo hauek dira: 
 
- Ohiko etxebizitza Donostian: 
 

Etxebizitza 1995ko irailaren 1ean erosi zuen 25.000.000 pezetan. Etxea erosteko mailegua
eskatu zuen; maileguagatik 450.000 pezeta ordaindu ditu 1999. urtean zehar, korritu gisa, eta
300.000 pezeta printzipala amortizatzeagatik. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 40.000
pezeta ordaindu du. Katastro balioa 7.000.000 pezetakoa  da. 
 

- Apartamentua Zarautzen: 
 

Apartamentu hau 1997eko maiatzaren 5ean erosi zuen, 7.000.000 pezetan.  Hau erosteko,
hipoteka-mailegua  eskatu zuen; honengatik 150.000 pezeta ordaindu ditu 1999.ean, korritu
gisa, eta 240.000 pezeta amortizaziorako. Katastroko balioa, berriz,  3.000.000 pezetakoa da.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela eta, 21.000 pezeta ordaindu ditu. 
 

- Errentan emandako etxebizitza Eibarren: 
 

Etxebizitza hau Jesusen lagun bati errentan emanda dago. Katastroko balioa 1.450.000
pezetakoa da, eta Ondasun Higiezinen gaineko Zerga kuota gisa 17.000 pezeta ordaintzen du.
Alogeraren zenbatekoa 15.000 pezeta da hilean.  Jesus jaunak 23.000 pezeta ordaindu ditu
etxebizitza horren suteen aurkako aseguru-prima gisa. 
 
 Kalkulatu etekin garbia. 
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Etekin hauek, beren egoitza lurralde espainiarrean duten erakundeetatik datozenean, ondoren 
zehazten diren ehunekoez biderkatuko dira, honela hain zuzen: 
 

a) % 140az orokorrean. 
b) % 125ez, Sozietateen gaineko Zergan % 25eko zerga-tasa ordaintzen duten 
erakundeetatik datozenak. 

c) % 100ez, bestelako zerga murriztuak ordaintzen duten erakundeetatik datozenak 
(kooperatiba babestuak, eta abar). 

 
 
Kapital higikorraren etekin osoa, oro har, arestian zehaztutako etekin guztiez osatuko da. 
 
Hala eta guztiz ere, kapital higikorraren etekinak sortzeko epea bi urtetik gorakoa denean, edo 
denboran modu erabat irregularrean lortutakotzat jotzen direnean, kopuruaren % 70 zenbatuko 
da etekin osotzat; hau, bestalde, % 60koa izango da, sortzealdi hori bost urtetik gorakoa denean. 
  
Kapital higikorraren etekin garbia etekin osoetan gastu kengarrien zenbatekoa gutxituz aterako 
da. 
 
Etekin garbia zehazteko, etekin osoetatik balio negoziagarrien administrazio eta gordailu-
-gastuak kenduko dira bakar-bakarrik. 
 
 
4.2.5. Ondarezko irabaziak eta galerak  
 
Zergadunaren ondarearen balioak izandako aldaketak ondarezko irabaziak eta galerak dira, 
ondarean izandako aldaketaren batengatik agerian geratu badira. 
 
!"Ondarezko irabazi edo galerarik ez dela joko da hurrengo kasuotan: 
 

a- Kapital-murrizketetan. 
b- Zergaduna hil delako musu-truk eginiko eskualdaketetan. 
c- Musu-trukeko eskualdaketetan, ezkontide, guraso edo seme-alaben alde egiten direnean, 

betiere, baldintza batzuk betetzen badira. 
d- Eta abar. 

 
!"Ondare irabazi batzuk salbuetsita daude, hala nola: 
 

a) Erakunde batzuei (fundazioak edo interes orokorrerako jardueretan aritu diren 
erakundeei) eginiko dohaintzak. 

b) 65 urtetik gorako pertsonek beren ohiko etxebizitza eskualdatzean sortuak, baldin eta 
eskualdaketaren aurretiko ondare garbiaren balioak ez badu 30 milioi pezetatik gora 
egiten. 

c) Foru Aldundiak zergadunak duen zerga-zorra ordain dezan, Euskal Kultur Ondareko 
ondasunak edo Espainiako Ondare Historikoko ondasunak onetsi ahal izango dituenak. 

 
!"Ondare galeretatik kanpo geratuko dira jarraian datozenak: 
 

a- Justifikaziorik ez dutenak. 
b- Kontsumoaren ondoriozkoak. 
c- Musu-truk eginiko “inter vivos” moduko eskualdaketak, edo eskuzabaltasunez 

eginikoak. 
d- Jokoan izandako galerek eragindakoak. 
e- Eta abar. 
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!"Ondarezko irabazi edo galeren zenbatekoa. Arau orokorra. 
 
1. Ondare irabazi edo galeren zenbatekoa honako hau izango da: 
 

a) Ordain- edo musu-trukeko eskualdaketa eginez gero, eskuraketa-balioa (eguneratua) eta 
ondare-elementuen eskualdaketa balioen arteko aldea. 
b) Gainerako kasuetan, ondare-elementuen merkatu balioa. 

 
Ordain-trukeko eskualdaketetan eskuraketa-balioa honakoen baturak osatzen du: 

 
a- Eskuraketaren benetako zenbatekoa eguneratua. 
b- Eskuratzaileak eskuratutako ondasunetan egindako inbertsio eta hobekuntzen kostua, 

eta eskuraketari atxikitako gastu eta zergak, korrituak kanpo utzita. 
 

Adibidez, etxebizitza bat diru-kopuru batean erosten denean, eta, gainera, erosketagatik, beste 
ordainketa batzuk egin badira, —hala nola, notaritza, erregistro eta zerga-gastuak—, eskuraketa-
balioa ordaindutako zenbateko guztien baturak osatuko du, ez eskuraketa-preziotzat gisa 
ordaindutakoak soilik. 

 
Eskualdaketa-balioa inorenganatzearen benetako zenbatekoa da. Balio honi aurreko 
paragrafoan aipatutako gastu eta zergak kenduko zaizkio, behin eskualdatzaileak beroriek 
ordaindu ondoren. 

 
Eskuraketa edo eskualdaketa musu-trukekoa denean, aurreko arauak aplikatuko dira, balio 
bakoitzaren benetako zenbatekotzat Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren arauak 
aplikatzetik ateratako balioak hartuz. 

 
Honetaz gain, badaude beste berariazko balorazio arau batzuk. Adibidez, balio negoziagarrien 
eskualdaketetan, eskuraketa- eta eskualdaketa-baliotzat eskualdaketa burutzen den eguneko 
kotizazioak hartuko dira. 

 
Bestalde, Foru Arauak salbuespena egiten du ohiko etxebizitzan berriro inbertsioa 
egiteagatik. Hau da, zergadunaren ohiko etxebizitza eskualdatzeagatik ondare-irabaziak lortzen 
badira, irabazi horiek kargatik salbuetsi ahal izango dira, baldin eta zenbateko osoa berriro 
inbertitzen bada ohiko beste etxebizitza bat eskuratzeko. 

 
Zergadunak besteren finantzaketa erabili badu eskualdatutako etxebizitza eskuratzerakoan, 
orduan, lortutako zenbateko osotzat eskualdaketa-balioari amortizatzeko dagoen maileguaren 
printzipala gutxituz ateratzen den kopurua izango da. 

 
Inorenganatzean lortzen den zenbateko osoa berriro inbertitu behar da, aldi batean edo 
batzuetan, urte biko epealdian zehar. 

 
Berriz inbertitzearen zenbatekoa txikiagoa bada inorenganatzean jasotako kopuru osooa baino, 
orduan zergapetu gabe utziko da benetan inbertituriko kopuruari dagokiona. 
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Nekane Agirre Andreak zergaldi honetan ondoko errentak jaso ditu: 
 
1- Nekane andreak banku batean egiten du lan. 4.580.000 pezetako soldata gordina du eta Gizarte 

Segurantzari egindako ekarpena  324.000 pezetakoa da. 
 

Bere lana dela eta, urtean zehar zenbait joan-etorri egin behar izan ditu, eta ondokoa jasotzen
du (egiaztagirik gabe): 
#" Kilometrajea (10.000 km)...................... 300.000 pezeta. 
#" Mantenu- eta egonaldi-gastuak 

(gaua igarotzen: 15.000 pzta x 15egun)........ 225.000 pezeta. 
 

2- BBKn duen kontu-korrontearen interes gordinetan 15.975 pezeta jaso ditu. 
 
3- Urtean zehar Tai S.A.n zituen 5.000 akzio saldu ditu, eta salmenta-egunean bigarren

merkatuan 2.587 pezetako kotizazioa zuten. Salmenta-prezioa 3.241 pezeta akzio bakoitzeko
izan zen. Inorenganatzeagatik, komisio bezala, 5.800 pezeta ordaindu ditu. 

 
Akzioak orain dela bi urte eskuratu zituen, 1.900 pezetatan bakoitza, eta eragiketa horregatik 
2.000 pezetako gastuak izan zituen. 
 

4- Nekane Andreak  pisu bat du, bere ohiko etxebizitza dena. Honen balio katastrala 5.500.000
pezetakoa da. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 28.160 pezeta ordaindu du eta komunitate-
-gastuagatik 52.000 pezeta ordaindu du. Pisu honen eskurapen-balioa 14.500.000 pezetakoa
izan zen. 

 
Gainera, hondartzan apartamentu bat du; uztaila eta abuztuan hara joaten da. Gainerantzeko
hiletan alokatuta du, 55.000 pezeta kobratuz hilero.  Aurten, Ondasun Higiezinen gaineko 
Zerga 14.720 pezeta ordaindu ditu. Apartamentu honen balio katastrala 2.875.000 pezetakoa
da. Apartamentuaren eskurapen-balioa 7.500.000 pezetakoa izan zen. 
 
%" Egin behar dituzun eragiketak: 
 
1. Aztertu eragiketa bakoitza, bereizi zergadunaren errenta osatzen duten elementuak, eta 

identifikatu sarrera osoak eta gastu kengarriak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren  eta bere araudiaren arabera. 

 
2. Kalkulatu errenta-osaketa bakoitzeren etekin garbien zenbatekoa, zein etekin-mota den 

esanez, hots, lanaren etekinak, kapitalaren etekinak (higiezinak edo higikorrak) edo 
ondare irabazi edo galerak diren zehaztuz. 

 
3. Kalkulatu zergadunaren zerga-oinarria, beste errenta-osaketarik ez balego bezala. 

 
 

 -  88 - 
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4.3. Likidazioaren prozedura. Zerga-aitorpena 
 
4.3.1. Oinarri likidagarria: kontzeptua eta motak 
 
Oinarri likidagarria murriztapenak zerga-oinarriari gutxituz lortzen da. 
 
Aplikatzeko murrizpenik ez balego, oinarri likidagarria eta zerga-oinarria berdinak izango 
lirateke. 
 
Oinarri likidagarria oinarri likidagarri orokorra eta oinarri likidagarri bereziaren batuketak 
osatzen du. 
 
Zerga-oinarriari aplika dakizkiokeen murriztapenak aplikatu ondoren —pentsio 
konpentsagarriak eta urteko mantenua ordaintzeko kopuruak salbu—, ezingo da oinarri 
likidagarri negatiborik edo handiagorik sortu. 
 
Oinarri likidagarri orokorra zerga-oinarri orokorrari ondoko murriztapenak aplikatu ondoren 
ateratzen den kopurua izango da, betiere, ondoren zerrendatzen den hurrenkerari jarraiki: 
 

1.- Murriztapenak pentsio konpentsagarriengatik eta urteko mantenuagatik. 
2.- Murriztapenak mutualitateei, pentsio-planei eta borondatezko gizarte-aurreikuspeneko 
erakundeei egindako ekarpenengatik. 
3.- Murriztapena zergak batera ordaintzeagatik: 550.000 pezeta. 

 
Oinarri likidagarri berezia eta zerga-oinarri berezia berdinak izango dira. 
 
 
4.3.2. Kuota osoa 
 
!"Kontzeptua 
 
Kuota osoa oinarri likidagarri orokorrari eta bereziari hurrengo puntuan finkatzen diren karga-
-tasak aplikatu ondoren ateratzen diren zenbatekoen batura izango da. 
 
!"Zergaren eskala 
 
Oinarri likidagarri orokorrari ondoko eskalan adierazten diren karga-tasak aplikatuko 
zaizkio: 
 
Oinarri likidagarri 
orokorra 
(pezetaraino) 

Kuota osoa 
(pezetak) 

Oinarri likidagarriaren 
gainerakoa 
(pezetaraino) 

Tasa 
aplikagarria 
(ehunekoa) 

550.000 0 500.000 17,00 
1.050.000 85.000 1.800.000 25,00 
2.850.000 535.000 2.100.000 30,00 
4.950.000 1.165.000 2.100.000 38,00 
7.050.000 1.963.000 3.950.000 44,00 
11.000.000 3.701.000 hortik gora 50,00 
 
 
Batez besteko karga-tasa orokorra aurrekoa aplikatu ondoren egokitzen den kuota-oinarri 
likidagarri orokorrarekin zatitu ondoren ateratzen den zatidura ehunekin biderkatuz ateratzen 
den kopurua izango da. Batez besteko karga-tasa bi hamarrenekin emango da. 
 
Oinarri likidagarri bereziari % 20ko karga-tasa berezia aplikatuko zaio. 
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4.3.3. Kuota likidoa 
 
!"Kontzeptua 
 
Kuota likidoa kuota osoari kenkarien zenbatekoa murriztu ondoren ateratzen den kopurua 
izango da. Kuota likidoa ez da inoiz negatiboa izango. 
 
!"Kenkariak: 
 

- Kenkari familiar eta pertsonalak. 
- Kenkariak ohiko etxebizitzagatik. 
- Kenkariak jarduera ekonomikoak sustatzeagatik. 
- Kenkariak dohaintzengatik. 
- Kenkariak ezarpen bikoitzagatik. 
- Beste kenkari batzuk. 

 
 

KENKARI FAMILIAR ETA PERTSONALAK 
 
Kenkaria ondorengo ahaideengatik 
 
1- Zergadunarekin bizi den ahaide bakoitzarengatik honako kenkari hau aplikatuko da: 
 
 a) 55.000 pezeta urteko lehenengoagatik. 
 b) 60.000 pezeta urteko bigarrengoagatik. 

c) 80.000 pezeta urteko hirugarrengoagatik eta ondorengo bakoitzarengatik 
 

2- Zergadunarekin bizi den 3 urte baino gutxiagoko ahaide bakoitzarengatik, lehenengo 
paragrafoan ezarritako kenkariaz gain, urteko 25.000 pezetako kenkari osagarria 
aplikatuko da. 

 
3- Ez da kenkaririk izango ondorengo egoeran dagoen ahaide bakoitzarengatik: 
 

a) Hogeita hamar urte baino gehiagokoengatik. 
 b) Dagokion zergaldian, eta urte horretan, lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako 

errenta dutenengatik, salbuetsirikoak barne. 
c) Dagokion zergaldiaren barne Zerga honen aitorpena aurkezten dutenengatik. 
 

4- Ezkontzaren baliogabetzea, banantzea edo dibortzioa erabakitzen den kasuetan, 
ondorengo ahaideengatik egin beharreko kenkaria berarekin bizi den gurasoak egingo 
du, edo guraso bakoitzaren aitorpenetan hainbanatuko da zati berdinetan, betiere 
ondorengo ahaidearekin bizi ez den gurasoak ondorengo ahaide horri diruz laguntzen 
badio eta agintaritzak horrela erabaki badu. 

 
Kenkaria seme-alaben mantenurako urteko ordainketagatik 
 
Kode zibilean agindutakoari jarraiki, ezkontzaren baliogabetzea, banantzea edo dibortzioa 
erabakitzen den kasuetan, eta epaiaren bidez onartutako hitzarmenean seme-alaben urteko 
mantenurako kopuruak erabakiko balira eta zergadunak ordainduko balitu, kontzeptu honen 
arabera ordaindutako kopuruak % 15eko kenkaria izateko eskubidea emango dute, betiere 
kopuru hauen barnean: 
 

a) 20.000 pezeta lehenengo seme-alabarengatik. 
b) 25.000 pezeta bigarrengo seme-alabarengatik. 

 c) 30.000 pezeta hirugarrengo eta ondorengo seme-alaba bakoitzarengatik. 
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Kenkaria aurreko ahaideengatik 
 
Egutegiko urte osoan zehar zergadunarekin modu iraunkorrean bizi den aurreko ahaide 
bakoitzarengatik 31.000 pezetako kenkaria aplikatu ahal izango du zergadunak. 
Kenkari hau aplikatuko da, baldin eta aurreko ahaide horrek, urteko, lanbide arteko 
gutxieneko soldatatik gorako errentarik ez badu. 
 
Kenkaria ezgaitasunagatik 
 
Zergadun bakoitzeko eta, hala balegokio, edozein adineko ondorengo edo aurreko ahaide 
bakoitzarengatik aplika daiteke kenkaria, betiere aipatutako hauek eta dagokion 
zergaldiaren garaian, urteko lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako errentarik ez 
badute eta jaiotzez edo geroztik itsu, mutilatu edo elbarritu fisiko edo psikiko bilakatu 
badira, betiere dagokion araudiari jarraiki, ezartzen den ezgaitasun-mailaren arabera  
(% 33ko maila edo handiagoko minusbalioa). Aurreko puntuetan xedatutakoaren arabera 
legozkiokeen kenkari horiez gain, 62.000 pezetako beste kenkari bat aplikatuko da. 
 

 
KENKARIA OHIKO ETXEBIZITZAGATIK 

 
Kenkaria ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik: 
 

1. a) Ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik % 20ko kenkaria egin ahal izango da, betiere 
urteko 200.000 pezetako mugarekin eta zergadunaren oinarri ezargarria (ezkontidearen 
aldeko pentsio konpentsagarriengatik eta urteko mantenuagatik epailearen aginduz 
ordaindutako zenbatekoak —zergadunaren seme-alabei ordaindutakoak izan ezik— 
murriztu ondoren) 2.000.000 pezeta eta, baterako zerga-ordainketan 3.000.000 pezeta, 
baino handiagoa ez bada. 

 
b) Kenkari hori % 15ekoa izango da ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik zergaldian 
ordaindutako kopuruetan, betiere urteko 150.000 pezetako mugarekin eta zergadunaren 
oinarri ezargarria (ezkontidearen aldeko pentsio konpentsagarriengatik eta urteko 
mantenuagatik epailearen aginduz ordaindutako zenbatekoak —zergadunaren seme-
-alabei ordaindutakoak izan ezik— murriztu ondoren) 2.000.000tik eta 3.500.000 
pezetara bitartekoa bada, eta 3.000.000tik 4.500.000 pezetara bitartekoa baterako zerga-
-ordainketan.  

 
c) Kenkari hori % 10ekoa izango da ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik zergaldian 
ordaindutako kopuruetan, betiere, urteko 100.000 pezetako mugarekin eta zergadunaren 
oinarri ezargarria (ezkontidearen aldeko pentsio konpentsagarriengatik eta urteko 
mantenuagatik epailearen aginduz ordaindutako zenbatekoak —zergadunaren seme-
-alabei ordaindutakoak izan ezik— murriztu ondoren) 3.500.000tik eta 5.000.000 
pezetara bitartekoa bada, eta 4.500.000tik 6.000.000 pezetara bitartekoa baterako zerga-
-ordainketan. 

 
 
 

Kenkaria Urteko muga Oinarri ezargarria 
 

Oinarri ezargarria 
baterako 

zerga-ordainketan 
 

% 20 200.000 <2.000.000 <3.000.000 
% 15 150.000 2.000.000-3.500.000 3.000.000-4.500.000 
% 10 100.000 3.500.000-5.000.000 4.500.000-6.000.000 
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2. Ezkontzaren baliogabetzea, banantzea edo dibortzioa erabakitzen den kasuetan, judizialki 
famili etxebizitzaren alokairua zergadunak oso-osorik ordaintzeko obligazioa jaso bada, 
zergadun horrek eskubidea izango du bere aitorpenean aipatutako kenkaria egiteko. 
Obligazio hori bi zergadunei jarria bazaie, kenkaria hainbanatuko da bien artean, eta 
bakoitzaren aitorpenean egingo da norberari dagokion proportzioan. 

 
Kenkaria ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik: 

 
- Zergadunek ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik, eta, hala balegokio, finantzatzeagatik 
kenkaria aplikatu ahal izango dute. 

 
- Ohiko etxebizitzan inbertitzea izango da: 
 

a) Ohiko etxebizitza erosteko jarritako diru-kopurua. 
b) Ohiko etxebizitza birgaitzeko jarritako diru-kopurua. 
c) Kontratuen formalizazio eta erabilera betebeharrak betetzen dituzten kreditu-
-entitateetan gordailatzen den kopurua, eta, betiere, kontua ireki zen garaitik bost 
urteko epearen barnean, ohiko etxebizitza erosteko edo birgaitzeko erabiltzen badira. 

 
- Kenkaria era honetan kalkulatuko da: 
 

a) Inbertsio gisa, ekitaldian inbertitutako kopuruen % 15, bere kontura izan diren 
gainerako gastuak barnean izango direlarik. Kontzeptu honengatik eta zergaldietan 
zehar, zergadunak murriztutako kopuruen batuketa ez da 4.500.000 pezetatik gorakoa 
izango. 
 
Ohiko etxebizitza baten salmentak berriz inbertitzeagatik salbuetsitako ondare 
irabazirik sortuko balu, salbuetsitako ondare irabaziari ehuneko 15a aplikatu ondoren 
ateratzen den kopurua, aurreko paragrafoan zehazten den 4.500.000 pezetako 
kopuruari murriztuko zaio. 
 
b) Finantzaketa gisa, ohiko etxebizitzaren inbertsioan ekitaldian zehar ordaindutako 
interesen % 20. 

 
Kenkari hau aplikatzeko eskubidea ematen duten kopuruen zenbatekoa ez da 
konpentsaziozko pentsioen ziozko txikipenekin eta mantenuaren ziozko urtekoekin, eta 
mutualitateentzako, pentsioen planentzako eta borondatezko gizarte aurreikuspenerako 
erakundeentzako ekarpenekin (murriztapenekin gutxitu ondoren) oinarri ezargarriaren % 60 
baino handiagoa izango. 
 
Ondorio hauetarako, aurreko apartatuko a) letrak finkatzen duen inbertsio-kontzeptuari 
dagokion kenkaria aplikatuko da lehenik. 
 
 
KENKARIAK JARDUERA EKONOMIKOAK SUSTATZEAGATIK 
 
Kenkaria inbertsio eta bestelako jardueragatik 
 
Beren jarduera ekonomikoak zuzeneko zenbatespenaren araubidepean burutzen dituzten 
zergadunek kenkariak izango dituzte aktibo finko material berriak erosteagatik, Sozietateen 
Zergaren araubidea jarraituz. 
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Kenkaria langileek enpresan parte hartzeagatik 
 
Zergadunek % 10eko kenkaria —100.000 pezetako mugaraino— aplikatu ahal izango dute, 
lana egiten duten erakunde edo sozietateen akzioak edo partaidetzak erosteko zergaldian 
zehar dirutan jarritako kopuruetan. 

 
KENKARIAK DOHAINTZENGATIK 

 
Kenkariak mezenasgo jarduerengatik 
 
Fundazio eta interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua bultzatzeko, zergadunek 
zerga honetan ezartzen diren kenkariak aplikatu ahal izango dituzte. 
 
 

KENKARIAK EZARPEN BIKOITZAGATIK 
 
Kenkaria dibidenduen ezarpen bikoitzagatik 

 
a- Oro har, % 40. 
b- % 25, etekina % 125 biderkatu denean. 
c- % 0, etekina % 100 biderkatu denean. 
 

Dibidenduak banatzen dituen sozietateak, irabazien zati bat banatzen ari denez, zerga 
ordaindu du jadanik. Eta, orain, dibidendua jasotzen duen pertsonak berriro ordaintzen 
badu, etekin horrek kontzeptu berarengatik zerga bi aldiz ordainduko luke. Kenkari honek 
dibidenduen ezarpen bikoitza ekiditen du. 

 
Kenkaria nazioarteko ezarpen bikoitzagatik 
 
Zergadunaren errentan atzerrian lortu eta zergapetutako ondare-etekin eta irabaziak 
daudenean, kenkaria honako kopuru hauen arteko txikienean egingo da: 

 
a) Delako ondare etekin edo irabazien gaineko zergagatik atzerrian ordaindutako 
zenbateko efektiboaren antzeko karga. 
b) Atzerrian lortutako errentari batez besteko karga-tasa aplikatzearen emaitza. 

 
 

BESTE KENKARI BATZUK 
 
Kenkariak Ceuta eta Melillan lortutako errentengatik. 
 
Zerga-gardentasuneko araubideko sozietateen kenkariaren egozketa. 
 
Kenkariak nazioarteko zerga-gardentasuneko araubidean. 

 
 
4.3.4. Diferentziazko kuota 
 
Diferentziazko kuota honako kopuru hauetan kuota likidoa gutxitzearen emaitza izango da: 
atxikipenak, konturako sarrerak eta zatikako ordainketak. 
 
4.3.5. Zerga-zorra 
 
Zerga-zorra zerga-kuotak osatuko dute. Zergadunak, bestalde, zerga-zorra ordaintzera behartuta daude. 
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4.3.6. Aitorpenak 
 
!"Aitorpena egiteko betebeharra 
 
Zergadunek zerga honen aitorpena aurkeztu eta sinatu beharko dute, legez finkatzen diren muga 
eta baldintzetan. 
 
Hala ere, honako iturri hauetatik bakarrik datozen errentak lortzen dituzten zergadunek ez dute 
aitorpena egin beharrik izango: 
 

a) Lan-etekinetan, banakako zerga-ordainketan urteko 5.000.000 pezeta gordineko muga 
gainditzen ez dutenak. Muga horrek, baterako zerga-ordainketan, etekin-mota hau 
lortzen duen zergadun bakoitzarengan eragingo du. 

b) Kapital-etekinak eta ondare-irabaziak, batera urteko 50.000 pezeta gordineko muga 
gainditzen ez dutenak. 

 
!"Autolikidazioa eta zerga-zorra sartzea 
 
Zerga honen aitorpena egin behar duten zergadunek aitorpena aurkezterakoan zehaztu beharko 
dute zein den euren zerga-zorra, bai eta sartu ere, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak 
zehazten dituen leku, era eta epeetan. 
 
Autolikidazioaren emaitzako zenbatekoa zati bitan sartu ahal izango da, korriturik eta 
errekargurik gabe: 
 

a- Lehenengo zatia, zenbatekoaren % 60 sartuko da aitorpena aurkezterakoan. 
b- Bigarrena, gainerako % 40, aitorpena aurkezten den urteko azaroaren 10a baino 

lehen. 
 
Ordainketa-prozesu horri heldu ahal izateko, beharrezkoa izango da ezarrita dagoen epearen 
barruan aitorpena aurkeztea. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORU  OGASUNERA BISITALDIA. INFORMAZIOA BILTZEA. 
 
Zure Foru Ogasunarekin kontaktua hartzea da ariketa honen helburua. Errenta-zergari buruzko 
informazioa bilatzea eta aitorpenak egiteko dauden ereduak lortzea eskatzen da.  
 
Eredu hauek edukitzea, edo hauen kopiak,  balioagarria izango da aurrerago kasu praktikoak 
egiteko. 
 
Errenta-zergaren aitorpenak egiteko eredu ezberdinak daude: zenbat eredu daude? Noiz erabili 
behar dira? Eskuratu eredu bakoitzeko inprimaki bat. Aitorpenak egiten laguntzeko dagoen 
software-ari buruzko informazioa ere lor ezazu. 
 
Ondoren, gelan,  lortutako informazioa aztertu, eta taldeka, bildutako informazio guztiaren txostena
egingo da. 
  94 - 
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4.4. Jarduera Ekonomikoen etekinak: GIPUZKOA 
 
4.4.1. Etekin osoen kontzeptua 
 
Jarduera ekonomikoen etekin osotzat joko dira norberaren lanaren eta kapitalaren bidez 
lortutako etekinak, zergadunari aukera ematen badiote bere kontura produkzio-baliabideak edo 
giza baliabideak antolatzeko eta ondasunen edo zerbitzuen produkzioan edo banaketan 
eskuhartzeko. 
 
Bereziki, halakotzat joko dira: 
 

%" Erauzketa- eta fabrikazio-jarduerak. 
%" Merkataritza- edo zerbitzu-prestazioak. 
%" Artisautza, nekazaritza-, basogintza-, abeltzaintza-, arrantza-, eraikuntza- eta 

meatzaritza-jarduerak. 
%" Eta profesionalak. 

 
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko tarifen bigarren eta hirugarren sekzioetan 
sartzen direnak baino ez dira joko jarduera profesionaltzat. 
 

 
4.4.2. Etekin garbia kalkulatzeko arau orokorrak 
 
Etekin garbiaren kalkulua honako metodo hauetako bakoitzarentzat finkatutako arauak aplikatuz 
egingo da: 
 

1. Zuzeneko zenbatespenaren metodoa, araubide orokor gisa aplikatuko da eta honako 
modalitate hauek ditu: 

 
a) Arrunta. 
 
b) Sinplifikatua. Modalitate hau, aurreko urtean 50.000.000 pezeta (300.506,05 
euro) gainditzen ez duten eragiketa-bolumeneko ekonomia-jarduerei aplikatuko 
zaie, etekin garbia zenbatespen objektibo metodoaren bitartez zehazten duten 
jarduerak kanpo utzita. 
 
Modalitate hori aplika dadin, zergadunak berariaz jakinarazi beharko du, arauek 
finkatutakoari jarraituz. 
 

2. Zenbatespen objektiboaren metodoak honako modalitate hauek ditu: 
  

a) Hitzarmenak. 
  

b) Zeinuak, indizeak edo moduluak. 
 

Metodo hau aplika dadin, zergadunak berariaz jakinarazi beharko du, arauek 
finkaturikoari jarraituz. 

 
Ekonomia-jardueraren etekin garbia zehazteko, beroni atxikitako ondare elementuetatik 
ondorioztatutako ondare irabazi edo galerak sartuko dira, eta Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauak ezarritakoaren arabera zenbatuko dira. 
 
Halaber, aparteko mozkinak berriz inbertitzeari eta berriz inbertitzeagatiko salbuespenari buruz 
Errentaren Zergan xedatutakoa aplikagarri izango zaie. 
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Ekonomia-jardueraren etekin garbiak bi urtetik gorako sorrera-epea duenean eta aldian-aldian 
edo noizetik noizera lortzen ez denean, edo denboran zehar modu irregular nabarmenaz lortu 
direla jotzen denean (dirulaguntzak, kalte-ordainak, sariak,...) % 70 zenbatuko da; hori % 60 
izango da sorrera-epea 5 urtetik gorakoa bada. 
 
4.4.3. Ekonomia-jarduerari atxikitako ondare-elementuak 
 
Ekonomia-jarduerari atxikitako ondare-elementutzat joko dira: 
 

a) Zergadunak jarduera garatzeko erabiltzen dituen ondasun higiezinak. 
 
b) Langileriaren zerbitzu ekonomiko eta soziokulturaletara emandako ondasunak. Dena 
den, aisialdi eta jolaserako edo, oro har, titularraren erabilera pribaturako ekonomia-
-jardueraren ondasunak ez dira jarduerari atxikitakotzat jotzen. 
 
c) Etekinak lortzeko beharrezkoak diren bestelako ondare-elementuak. Erakunde baten 
berezko fondoen partaidetzaren eta kapitalak hirugarren batzuei lagatzearen erakusgarri 
diren aktiboak ez dira inola ere ekonomia-jarduerari atxikitakotzat hartuko. 

 
Ez dira jarduera ekonomikoari lotutzat hartuko: 
 

1. Aldi berean ekonomia-jardueretarako eta norberaren beharrizanetarako erabiltzen 
direnak, beharrizanetarako erabilera garrantzirik gabekoa denean izan ezik. 
 
2. Zergadunaren titulartasunekoak direlarik, berak eraman behar dituen ekonomia-
-jardueraren kontabilitate edo erregistro ofizialetan agertzen ez direnak, aurkako frogarik 
egon ezean. 

 
 
4.4.4. Zenbatespen-metodoak 
 
 

 
%" Arrunta 
 

 
 
 
ZUZENEKO ZENBATESPENA 
 

 
%" Sinplifikatua: 

- Arrunta 
- Berezia 
- Sektorekoa 

 
 
%" Hitzarmenak 
 

 
 
ZENBATESPEN OBJEKTIBOA 
  

%" Zeinuak, indizeak eta moduluak 
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4.4.4.1. Zuzeneko zenbatespena 
 
!"Etekin garbia zuzeneko zenbatespen arruntaren bitartez zehazteko arauak 
 
Modalitate honen bitartez etekin garbia zehaztean, finkatutako arau orokorrak eta Sozietateen 
gaineko Zergari buruzko Foru Arauan xedatutakoa izango dira aplikagarri; hau da, 
enpresaburuak bere kontabilitatean lortu duen emaitza kontuan hartuz, beharrezko doikuntzak 
egingo dira, batzuetan kontabilitate-irizpideak eta irizpide fiskalak ez baitatoz bat.  
 
Arau orokor gisa, kontabilitateko sarrerak jardueraren sarrera osotzat joko dira, eta 
kontabilitate-gastuak fiskalki diren gastu kengarritzat, nahiz eta, muga batzuk egon. Horrez 
gain, honako arau berezi hauek hartuko dira kontuan: 
 

1. Zergadunaren ezkontidea edo adingabeko seme-alabak berarekin bizi direnean  berak 
garatutako ekonomia-jardueretan etenik gabe lan egin ohi dutela behar bezala egiaztaturik, 
eta beharrezko lan-kontratuaz eta Gizarte Segurantzako araubide orokorrerako afiliazioaz 
dagoenean  etekinak zehazteko bakoitzarekin hitzartutako ordain-sarietako kenkaria 
egingo da, betiere euren gaikuntza eta beraiek burututako lanari dagozkionak, merkatukoak 
baino handiagoak ez direnean. 
 
Kopuru hori, zerga-ondorio guztietarako, ezkontideak edo adingabeko seme-alabek 
lortutzat joko da, lan-etekin gisa. 
 
2. Zergadunarekin bizi diren ezkontide edo adingabeko seme-alabek euren ondasun edo 
eskubideen lagapena egiten badute ekonomia-jardueran erabiltzeko, jardueraren titularraren 
etekinak zehazteko hitzartutako kontraprestazioko kenkaria egingo da, betiere merkatu-
balioa gainditzen ez duenean eta, haren faltan, azken honen kenkaria egin ahal izango 
delarik. 
 
Kontraprestazioa edo merkatu-balioa ezkontide edo adingabeko seme-alaben kapitalaren 
etekintzat joko da, zerga-ondorio guztietarako. 
 
Arau honetan xedatutakoa ez da aplikagarri izango bi ezkontideek komunean dituzten 
ondasun eta eskubideei dagokienez. 

 
!"Etekin garbia zuzeneko zenbatespen sinplifikatuaren bitartez zehazteko arauak 
 
Zuzeneko zenbatespenaren modalitate sinplifikatuan etekin garbia zehazteko, hurrengo 
prozedura hauetako bat erabiliko da: 
 

a) Arrunta. 
b) Berezia. 
c) Sektorekoa. 

 
a) Etekin garbia prozedura arruntaz zehazteko, honela jardungo da: 
 

- Sarrerak eta gastuak  jarduerari atxikitako ondare-elementuetako zuzkidurak eta 
elementuotatik eratorritako irabazi eta galerak salbu  Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauan eta lehen jasotako arauetan xedatutakoarekin bat kalifikatu eta 
kuantifikatuko dira. 

- Aurreko puntuan aipatutako sarreren eta gastuen arteko aldea kalkulatuko da eta 
hortik ateratako zenbatekoari % 5 kenduko zaio, zuzkidura eta gastu frogagaitzen 
kontzeptu gisa. 
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- Aurreko puntuan esaten denaren arabera ateratako zenbatekoari gehitu edo kendu 
egingo zaizkio jarduerari atxikitako ondare elementuetatik eratorritako irabaziak eta 
galerak. 

 
ETEKINA = (SARRERAK – GASTUAK)- % 5 ( SARRERAK – GASTUAK ) 
          +/- ( ONDAREZKO IRABAZIAK ETA GALERAK ) 
 
b) Etekin garbia prozedura bereziaz zehazteko, honela jardungo da: 
 

- Sarrerak eta gastuak  jarduerari atxikitako ondare-elementuetako zuzkidurak, 
amortizazioak eta elementuo-tatik eratorritako irabaziak eta galerak salbu  
Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauan eta lehen jasotako arauetan 
xedatutakoarekin bat kalifikatu eta kuantifikatuko dira. 

 
- Aurreko puntuan aipatutako sarreren eta gastuen arteko aldea kalkulatuko da eta 

hortik ateratako zenbatekoari % 10 kenduko zaio amortizazio, zuzkidura eta gastu 
frogagaitzen kontzeptu gisa. 

 
- Aurreko puntuan, esaten denaren arabera, ateratako zenbatekoari gehitu edo kendu 

egingo zaizkio jarduerari atxikitako ondare-elementuetatik eratorritako irabaziak eta 
galerak. 

 
 ETEKINA = ( SARRERAK – GASTUAK )- % 10 ( SARRERAK – GASTUAK ) 
           +/- ( ONDAREZKO IRABAZIAK ETA GALERAK ) 
 
c) Etekin garbia sektorekako prozeduraz zehazteko aurreko paragrafoetan ezarritakoak izango 
dira kontuan, eta horrezaz gain, aurreko paragrafoetan agertzen ez diren beste amortizazio, 
zuzkidura eta gastu frogagaitzen kontzeptupeko koefiziente edo zenbatekoen aplikazioa finkatu 
ahal izango da. 
 
Beren berezitasunak direla eta, araudi bidez zehazten diren jarduera sektoreei aplikatuko zaie 
prozedura hau. Hain zuzen, errepidezko merkatugaien garraio jarduerari aplikatu ahal izango 
zaio. 
 
Errepidezko merkatugaien garraio jardueran etekin garbia zehazteko, era honetan jokatuko da: 
 

1- Sarrerak eta gastuak kalkulatuko dira  hornikuntzak, zergadunak bere ekonomia-
-jardueran mantenuaren kontzeptuan izandako gastuak eta jarduerari loturiko ondare-
-elementuetatik eratorritako irabaziak eta galerak salbu . 

2- Aurreko paragrafoan aipatu diren sarreren eta gastuen arteko diferentzia kalkulatuko da. 
3- Aurreko paragrafoan ateratzen den kopurutik aipatutako mantenu-gastuak kendu 

egingo dira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenu-gastuak: zergadunak jatetxe eta gainerako ostalaritza-establezimenduetan
dituen mantenu-gastuak, zergadunaren ohiko lanlekuaz besteko udalerrian sortuak
direnean, kenketa-gai izango dira, honako kopuru hauetan: 

 
a) Gastua atzerrian egiten bada, eguneko 7.600 pezetako (45,68 euro) kopuru finkoa. 
b) Gastua espainiar lurraldean egiten bada, eguneko 3.600 pezetako (21,64 euro) kopuru
finkoa. 
 

Edonola ere, aipatzen diren mantenu-gastuek ez dute 2- paragrafoan ateratzen den 
kopuruaren   % 28tik gorakoak izaterik. 



!  FISKALITATEA 

        - 99- 

4- Aurreko 3.paragrafoan ateratzen den kopurutik kendu egingo da % 5, hornikuntzen eta 
gastu frogagaitzen kontzeptu gisa. 

 
5- Aurreko 4. paragrafoan ateratzen den kopuruari batu edo kendu egingo zaizkio 
jarduerari loturiko ondare-elementuak besterentzetik eratorritako irabaziak eta galerak. 

 
 

Etekin garbia: 
 
Kontzeptua Prozedura 

arrunta 
Prozedura 

berezia 
Sektoreko 
prozedura 

Sarrerak    
Gastu kengarriak    
Sarrera-gastuak    
Ehuneko kengarria % 5 % 10 Mantenu-gastuak % 5 
Aurretiko etekina    
+/- Ondare-elementuen 
galerak eta irabaziak 

   

Etekin garbia    
 
 
 
4.4.4.2. Zenbatespen objektiboa 
 
!"Zenbatespen objektiboan etekin garbia hitzarmen bidez zehazteko arauak 
 
Zenbatespen objektiboko sistema, jarduera ekonomikoaren halako sektore batzuei aplikatzea 
arautu ahal izango da, zergadunek beraiek aurrez onarturik, hainbat zergalditako etekinen 
kopuru indibidualizatuak finkatuz. 
 
Zenbatespen objektiboaren modalitate hau aplikatu arren, jarduera ekonomikoaren benetako 
etekinak zergapean geratuko dira. 
 
Jardueraren benetako etekinaren eta etekin garbia zehazteko modalitate hau aplikatuz ateratzen 
denaren artean alderik sortuz gero, ateratzen den kuota sartu beharko da; eta, ez da sarrera epez 
kanpo egiteagatiko errekargua galdatzerik izango, ezta berandutza korriturik edo zigorrik ere. 
 
Edonola ere, modalitate honetarako onartzen diren arauak aplikatuz ateratzen den etekinari 
gehitu edo kenduko zaizkio jarduera ekonomikoei atxikiriko elementuak inorenganatzetik 
ondorioztatzen diren irabaziak edo galerak. 
 
!"Zenbatespen objektiboan etekin garbia zeinu, indize eta modulu bidez zehazteko arauak 
 
Zeinu, indize edo moduluen modalitatea martxoaren 2ko 25/1999 Foru Dekretuko 23.artikuluan 
zehazten diren ekonomia-jarduerei aplikatuko zaie, zergadunek modalitate horren aplikazioa 
aukeratzen badute, jarduera profesionalak alde batera utzita. 
 
Modalitate honetatik baztertzeko zioa izango da Foru Dekretu horretan ezarritako magnitudeen 
mugak gainditu izana. Horrek etekin garbia zuzeneko zenbatespen metodoko modalitate 
arruntaren bitartez zehaztu beharra ekarriko du, zergadunak modalitate sinplifikatuaren aukera 
hartzen badu, salbu. 
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23. artikulua.- Zeinu, indize edo moduluen modalitatearen aplikazio-eremua: 
 
 
EJZren Talde 
edo Epigrafea 

Ekonomia-jarduera Neurria 
Enplegaturiko langileak 

   
504.2 Iturgintza-lanak egitea…………………............ 5 

   671.4 Bi sardexkako jatetxeak………………………… 10 
672.1.2 

eta 3 
Kafetegiak……………………………………… 8 

681 Izar bateko eta biko hotel eta moteletako 
ostalaritza-zerbitzua…………………… 

 
15 

721.2 Autotaxi bidezko garraioa……………………… 3 ibilgailu 
urteko edozein egunetan 

972.1 Gizonezko eta emakumezkoentzako ile-apainketa 
zerbitzuak………………………… 

 
9 

 
 
Aipatzen diren enplegaturiko langileria, aurre-aurreko urtean jardueran aritutako epealdiari 
dagokion batez besteko haztatuaren bitartez zehaztuko da. 
 
Langileriaren barruan soldatapekoak nahiz soldatapean ez daudenak daude sartuta. 
 
Hala ere, batez besteko haztatua zehazteko, hurrengo arauok erabiliko dira soil-soilik: 
 

- Aurre-aurreko urtean zehar jarduera burutu den epealdian lan egindako orduen kopurua 
hartuko da kontuan, eta ez besterik. 

 
- Soldatapeko ez den langiletzat, jardueran, urtean 1.800 ordu gutxienez lan egin duena, 
joko da. Urteko lan-orduen kopurua 1.800 baino gutxiagokoa denean, soldatapeko ez den 
langilearen zenbatekotzat, urtean benetan lan egindako orduen kopuruaren eta 1.800 
orduko kopuruaren arteko heina joko da. 

 
- Soldatapeko langiletzat, hitzarmen kolektiboan finkatutako langileko urteko ordu-
-kopurua edo, hori ezean, 1.800 ordu/urtean lan egiten duena joko da. Urteko lan-orduen 
kopurua txikiagoa edo handiagoa denean, soldatapeko langilearen zenbatekotzat benetan 
lan egindako orduen kopuruaren eta hitzarmen kolektiboan finkatutako kopuruaren edo, 
hori ezean, 1.800 orduko kopuruaren artean dagoen heina joko da. 

 
 
#"LANGILETZAT, soldatapekoak nahiz soldatapekoak ez diren pertsonak hartuko dira, 

jardueran titularrak haien barnean sartuz. 
 
#"SOLDATAPEKOAK EZ DIREN PERTSONAK hauek dira: 
 

- Enpresaburua da, baldin eta jardueran benetan badihardu; hau da, jardueran barruan 
daude beraren zuzendaritza, antolaketa eta plangintza, eta, oro har, jardueraren 
titulartasunari dagozkion lanak. 
 
- Haren ezkontidea eta harekin bizi diren seme-alaba adin txikikoak ere horrelakotzat 
hartuko dira, jardueran benetan dihardutelarik, soldatapeko pertsona gisa ari direnen 
barruan sartuta ez badaude.  
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Ezkontidea nahiz seme-alaba adin txikikoak soldatapekoak ez direnean, % 50 zenbatuko 
dira, baldin eta jardueran titularra erabat zenbatzen bada, baina soldatapeko langilerik ez 
badago. 
 

#"SOLDATAPEKO LANGILEA jardueran lan egiten duen beste edozein da. 
 
Bereziki, soldatapeko langiletzat hartuko dira subjektu pasiboaren ezkontidea eta seme-alaba 
adin txikikoak, baldin eta berarekin bizi badira, eta beharrezko lan-kontratua eta Gizarte 
Segurantzako araubide orokorreko afiliazioa egon, eta subjektu pasiboak egiten duen enpresa 
jardueran ohiz eta iraunkortasunez lan egiten badute. 
 
Hemeretzi urte baino gutxiago izan eta soldatapean dauden langileak % 60an zenbatuko dira, 
bai eta zerbitzuak praktikaldiko kontratuaren menpean egiten dituztenak ere. 
 
<Soldatapeko langileak> moduluko unitateen kopurua zenbaki hamartar birekin emango da 
aditzera. 
 
Hori kalkulatu ondoren honela jokatuko da: 
 

Likidazioa egiten den urtean, soldatapeko pertsonak aurre-aurreko urtean baino gehiago 
badira, honela egingo da: lehenengo eta behin, urteko <soldatapeko langileak> moduluko 
unitateen kopuruari aurre-aurreko urteko modulu bereko unitateen kopurua kenduta. 
 
Kendura positiboa bada, kendura horri 0,60ko koefizientea ezarriko zaio; kendura hori ez 
da kontuan hartuko ondoko gidoian aurreikusten denaren ondoreetarako. 

 
Jarraian adieraziko dira moduluko unitateen kopuruaren tarteak, eta beraiei ezarriko zaizkie 
koefizienteak ondorengoak dira: 
 
 

Tartea Koefizientea 
 

1,00eraino………………………………………………………………… 
1,01etik 3,00ra bitartean ………………………………………………… 
3,01etik 5,00ra bitartean ………………………………………………… 
5,01etik 8,00ra bitartean ………………………………………………… 
8,00tik gora ……………………………………………………………… 

0,90 
0,85 
0,80 
0,75 
0,70 

 
 
 
!"Etekin garbiaren zehaztapena 
 

1.- Zergadunek dagokien etekin garbia zehaztuko dute modalitate hau aplikagarri zaion 
jarduera bakoitzerako. 
 
2.- Etekin garbiaren zehaztapena zergadunak berak egingo du, jarduera bakoitzari zeinu, 
indize edo moduluak egotziz eta, ekitaldi bakoitzerako, Ogasun eta Finantzen foru 
diputatuaren Foru Aginduz onesten diren jarraibideak aplikatuz. 

 
 
 
 
 
 



!  FISKALITATEA 

 -  102 - 

Ondoren ageri diren zeinu, indize edo moduluak izan ziren, esaterako, 1999.ekitaldirako 
aplikagarri: 
 
 
Modulua 

 
Definizioa Unitatea Unitateko urteko 

etekin garbia 
(pezetak) 

Jarduera: Iturgintzako, hotz, bero eta aire-girotzeko instalazioak. 
EJZko epigrafea:504.2 eta 3 
1 
2 
3 
4 

Soldatapeko langileak 
Soldatapekoak ez diren lang. 
Argindarraren kontsumoa 
Ibilgailuaren potentzia fiskala 

Pertsona 
Pertsona 
KW orduko 
CVF 

1.261.000 
3.424.000 

214 
21.440 

Jarduera: Bi sardexkako jatetxeak 
EJZko epigrafea:671.4  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Soldatapeko langileak 
Soldatapekoak ez diren langileak 
Argindarraren kontsumoa 
Mahaiak 
“A”motako makinak 
“B”motako makinak 

Pertsona 
Pertsona 
KW orduko 
Mahaia 
“A”motako makina 
“B”motako makina 

504.000 
2.370.000 

27.570 
79.600 

171.000 
605.000 

Jarduera: Kafetegiak 
EJZko epigrafea:672.1,2 eta3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Soldatapeko langileak 
Soldatapekoak ez diren langileak 
Indar elektrikoa 
Mahaiak 
“A”motako makinak 
“B”motako makinak 

Pertsona 
Pertsona 
KW kontratatua 
Mahaia 
“A”motako makina 
“B”motako makina 

209.000 
1.989.000 

69.400 
55.100 

152.000 
595.000 

Jarduera: Izar bateko edo biko hotel eta moteletako ostalaritza-zerbitzua 
EJZko epigrafea:681 
1 
2 
3 

Soldatapeko langileak 
Soldatapekoak ez diren lang. 
Plaza-kopurua 

Pertsona 
Pertsona 
Plaza 

733.000 
2.408.000 

43.900 
Jarduera: Autotaxizko garraioa 
EJZko epigrafea:721.2 
1 
2 
3 

Soldatapeko langileak 
Soldatapekoak ez diren langileak 
Ibilitako distantzia 

Pertsona 
Pertsona 
Kilometroa 

198.000 
1.261.000 

9 
Jarduera: Gizonezko eta emakumezkoentzako ile-apainketa zerbitzuak 
EJZko epigrafea: 972.1 
1 
2 
3 
4 

Soldatapeko langileak 
Soldatapekoak ez diren lang. 
Lokalaren azalera 
Argindarraren kontsumoa 

Pertsona 
Pertsona 
Metro karratua 
KW orduko 

479.000 
1.461.000 

14.300 
123 

 
 
Zeinu edo moduluen zenbatekoa honela kalkulatuko da: euren unitate bakoitzari esleitutako 
kopurua biderkatuko da jardueran erabili, baliatu zein instalatutako unitateen kopuruaz. 
 
Indize zuzentzailea adierazirik daukaten jardueretan, etekin garbia honela lortuko da: 
kalkulatutako etekin garbia berari dagokion indize zuzentzaileaz biderkatuko da. 
 
Indize zuzentzaileak bereziki esleituta dituzten jardueretan bakarrik erabiliko dira. 
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Indize zuzentzaile bereziak 
 

a) Egunkari, aldizkari eta liburuen txikizkako merkataritza herriko kaleetan dauden 
kioskoetan: 

 
Kioskoen lekuratzea Indizea 

-100.000 biztanle edo gehiagoko udalerriak…………………… 
-Gainerako udalerriak…………………………………………… 

0,95 
0,80 

 
 

b) Autotaxizko garraio-jarduera: 
 

Udalerriko biztanleria Indizea 
-10.000 biztanlerainoko udalerriak……………………………… 
-10.000 biztanletik gora eta 100.000tik beherako udalerriak 
-1000.000 biztanle edo gehiagoko udalerriak…………………… 

0,85 
0,90 
1,00 

 
c) Taldeko hiri garraio eta bidaiarien errepidezko garraio-jarduera: 

 
0,80ko indizea, baldin eta titularrak ibilgailu bakarra badauka. 

 
d) Merkatu gaien errepidezko garraioko eta etxe-aldaketen zerbitzuen jarduerak: 

  
 0,80ko indizea, baldin eta titularrak ibilgailu bakarra badauka, eta jarduera alokairupeko 
langileriarik gabe egiten badu. 
 
Indize zuzentzaile orokorra 
 
Hurrengo inguruabar guztiak betetzen dituzten jarduerak: 
  

- Titularra pertsona fisikoa izatea. 
- Alokairupeko langileriarik gabe jardutea. 
- Jarduera lokal bakar batean burutzea. 
- Jarduerari atxikitako ibilgailu bat besterik ez edukitzea, eta honen zama-ahalmena 

1.000 kg-tik gorakoa ez izatea. 
 

Udalerriko biztanleria Indizea 
-2.000 biztanlerainoko udalerriak……………………………… 
-2.000 biztanletik gora eta 5.000tik beherako udalerriak…........ 
-5.000 biztanle baino gehiago………………………………….. 

0,70 
0,75 
0,80 

 
 
Boladako indize zuzentzailea 
 
 

Boladaren iraupena Indizea 
-60 egunera arte……………………………………………...... 
-61 egunetik 120 egunera arte………………………………… 
-121 egunetik 180 egunera arte………………………………... 

1,50 
1,35 
1,25 

 
 
Boladaren iraunaldiaren arabera erabiliko da indize hau. Boladako jardueratzat ondokoak 
hartuko dira: urteko zenbait egunetan zehar bakarrik egiten direnak, segidan edo etenka, baldin 
eta guztira urtean ehun eta laurogei egunetik pasatzen ez badira. 
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Gaindikinaren indize zuzentzailea 
 
Ondoren adieraziko diren jardueren etekin garbia, jarritako zenbatekoetatik gorakoa izanez gero, 
hauez gaindiko zatiari 1,30eko indize zuzentzailea ezarriko zaio. 
 
 

Ekonomia-jarduera Zenbatekoa (pta) 
 
-Iturgintzako, hotz, bero eta aire-girotzeko instalazioak…… 
-Bi sardexkako jatetxeak…………………………………… 
-Kafetegiak…………………………………………………… 
-Izar bateko eta biko hotel eta moteletako ostalaritza-
-zerbitzua……………………………………………………… 
-Gizonezko eta emakumezkoentzako ile-apainketa zerbitzuak... 

 
5.292.000 
8.195.000 
5.095.000 

 
8.677.000 
2.782.000 

  
 
Adierazi diren indize zuzentzaileak agertzen diren hurrenkeran ezarriko dira. 
Bestalde, 2.puntuko indizeak ez zaizkie ezarriko 1.b, 1.c eta 1.d puntuetako jarduerei. 
Azkenik, 2.puntuko indizeetako baten bat ezarri behar bada, ezin izango da ezarri 4. puntuan 
jarritakoa. 

 
3.- Modalitate honi heldutako jarduera bat urtarrilaren 1aren ondoren hasi bada edo abenduaren 
31 baino lehen amaitu bada, zergadunak, egutegiko urtean, jarduera hori burutu duen 
denboraldiaren heinean aplikatuko ditu zeinu, indize edo moduluak. 
 
4.- Edonola ere, ateratzen den etekin garbiari gehitu edo kenduko zaizkio jarduera ekonomikoei 
atxikiriko elementuak inorenganatzetik ondorioztatzen diren irabaziak edo galerak. 
 
5.- Zenbatespen objektiboaren modalitate hau aplikatu arren, jarduera ekonomikoaren benetako 
etekinak zergapean geratuko dira. Jardueraren benetako etekinaren eta etekin garbia zehazteko 
modalitate honen aplikazio zuzenetik ateratzen denaren artean alderik sortuz gero, kuota hori 
sartu edo itzuli beharko da, eta ez da sarrera epez kanpo egiteagatiko errekargua galdatzerik 
izango, ezta berandutza korriturik edo zigorrik ere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donostian  dagoen bi sardexkako jatetxean, ekonomi jardueren gaineko zergan 672.4 
epigrafea duena, titularrak egiten du lan bere ezkontidearekin batera.  Emaztea Gizarte
Segurantzaren araubide orokorrean alta emanda du, eta 19 urtetik gorako 2 langile ditu.  
Jatetxean 5 mahai ditu. Gainera “A” motako makina instalaturik dauka eta enpresa 
elektrikoarekin kontrataturiko potentzia 30 kw.koa da. 
 
Kalkula ezazu etekin garbia. 
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4.4.5. Zatikako ordainketak 
 
!"Zatikako ordainketa egin behar dutenak 
 
Ekonomia-jarduerak egiten dituzten zergadunek autolikidazioa egin beharra dute, bai eta 
ateratzen den kopurua sartu ere, PFEZaren konturako ordainketa gisa. 
 
Hala ere, nekazaritza- edo abeltzaintza-jarduerak egiten dituzten zergadunek ez dute jarduera 
horiekiko zatikako ordainketarik egin behar izango, baldin eta aurreko egutegiko urtean, 
ustiapenetik etorritako sarreretan  diru laguntza arruntak edo kapitalekoak eta kalte-ordainak 
kanpo utzita  % 70, gutxienez, atxikipen edo konturako sarreraren gai izan baziren. 
 
Kasu berean daude lanbide-jarduerak egiten dituzten zergadunek, profesional hauek ez dute 
jarduera horiekiko zatikako ordainketarik egin behar izango, baldin eta aurreko egutegi urtean, 
jardueraren sarreren % 50, gutxienez, atxikipen edo konturako sarreraren gai izan baziren. 
 

!"Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa, oro har  

 
Zuzeneko zenbatespena nahiz zenbatespen objektiboa erabiltzen duten jarduerek etekin 
garbia kalkulatzeko, ondoko diru-sarrera egingo dute, arau orokor gisa eta hiru hilabetetik 
behin: 
 

Ordainketa zatikatuak egin baino bi urte lehenago lortutako etekin enpresarial edo 
profesional garbiei % 5 aplikatzetik ateratzen den emaitza. % 5 horri, hala ere, bi urte 
lehenago egindako atxikipenen eta konturako sarreren laurdena kenduko zaio, hala 
badagokio. 
 
Etekin garbia zeinu, indize edo moduluen modalitatearen arabera kalkulatzen duten 
jarduerengatik aurreko paragrafoan ezarritakotik ateratzen denaren erdia ordainduko da, 
baldin eta azken aurreko urtean titularra pertsona fisikoa izan bada eta soldatapeko 
langilerik izan ez badu. 

 
Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa ezingo da inoiz negatiboa izan. 
 
Zergadunek adierazitakoa baino ehuneko handiagoa aplikatu ahal izango dute ordainketa 
zatikatu bakoitzean. 
 
 
!"Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa zuzeneko zenbatespenean, aparteko egoerak 

daudenean 
 

Zergadunak hiruhileko eragiketa-bolumenaren % 2 ordaindu ahal izango du: 
 
1) Denboraldiko jardueretan, 
2) jarduera hasi edo aldatzen denean, 
3) ordainketa zatikatuak egin baino bi urte lehenago jarduerarik garatu ez denean, edo 

jarduera horietatik lortutako etekin garbia positiboa izan ez denean, 
4) edota, bestela, hiruhileko batean izandako eragiketa bolumena bi urte lehenagoko 

hiruhileko korrelatiboan izandako bolumen osoa baino txikiagoa denean. 
 

Saltoki orokor, berezi nahiz barrukoetan tabako laboreak handizka zein txikizka saltzen 
direnean, ehuneko hori hiruhilekoan izandako salmenta edo sarrera bolumenaren % 1ekoa 
izango da. 
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Ateratzen den zenbatekoari kendu beharko zaizkio, hala egokituz gero, egindako atxikipenak eta 
konturako sarrerak, hiruhilekoari dagozkionak. 
 
Zergadunek adierazitakoa baino ehuneko handiagoa aplikatu ahal izango dute ordainketa 
zatikatu bakoitzean. 
 

!"Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa zeinu, indize edo moduluen modalitatean, tartean 
aparteko egoerak daudenean, nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-jarduerak kanpoan 
utzita. 

 
1.- Ondorengo aparteko egoerak daudenean: 
 

- denboraldiko jardueretan, 
- jarduera hasi edo aldatzen denean,  
- ordainketa zatikatuak egin baino bi urte lehenago jarduerarik garatu ez denean,  
- edo jarduera horietatik lortutako etekin garbia positiboa izan ez denean, 
  

zergadunak salbuespen gisa egingo dituen diru-sarrerak hurrengo apartatuetan zehaztutakoak 
izango dira: 
 

- Hiruhileko ordainketa bakoitza, soldatapekoa ez den langilearen modulua bakarrik 
aplikatzetik ateratzen den zenbatekoaren % 5 izango da. 
 
- Modulu hori urte bakoitzeko urtarrilaren 1a erreferentzia hartuta kalkulatuko da. Jarduera 
geroago hasten bada, hasierako data izango da erreferentzia. 
 
- Ordainketa zatikatuaren ondorio hutsetarako, aurreko paragrafoan adierazitako oinarri-
datuen zenbatekoa 2rekin zatituko da jardueraren titularra pertsona fisikoa denean eta 
soldatapeko langilerik ez duenean. 

 
Ordainketa zatikatu honetan, ezingo da inolako indize zuzentzailerik aplikatu. 
 
Soldatapekoa ez den langilearen modulua zenbaki osoa ez bada, bi zenbaki dezimalekin 
adieraziko da.  
 
2.- Jarduera hasten den egunean oinarri-daturik zehazterik ez badago, ordainketa zatikatua 
hiruhilekoan izandako salmenta edo sarrera bolumenaren % 2 izango da. 
  
3.- Denboraldiko jardueretan ordaindu behar den zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hauxe 
egingo da: hiruhilekoan zehar jarduera zenbat egun naturaletan garatu den jakinda, egun kopuru 
hori hiruhileko horretako egun naturalen kopuruarekin zatituko da, eta ateratzen den zatidura 
aurreko 1. apartatutik ateratzen den zenbatekoarekin biderkatuko da. 
 

!"Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa zeinu, indize edo moduluen modalitatean, 
nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-jardueretan, aparteko egoerak daudenean arauan 
ezarritakoaren arabera egin beharko da. 

 
!"Aitorpena eta sarrerak 
 
Zergadunek zehaztutako kopuruak derrigorrez aitortu eta Foru Ogasunean sartu behar izango 
dituzte hiruhilero, apiril, uztail, urri eta urtarrilaren 1etik 10era bitartean. 
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Aurreko ataletan xedatutakoa aplikatu arren ordaintzeko zenbatekorik ateratzen ez denean, 
zergadunek ez dute aitorpenik aurkeztu beharko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. PFEZaren konturako ordainketak: GIPUZKOA 
 
 
4.5.1. Atxikipenak eta konturako sarrerak: arau orokorrak 
 
!"Ezarpen-eremua 
 
Arau hau atxikipenak edota sarrerak egin behar dituzten pertsona eta erakundeei ezarriko zaie, 
baldin eta atxikipena jasaten duenari, zergadun gisa, Errentaren gaineko Zergaren arautegia 
ezarri behar bazaio. 
 
!"PFEZaren atxikipenak eta haren konturako sarrerak egin beharra 
 
Hurrengo atalean aipatzen diren errentak ordaintzen dituzten pertsonek eta erakundeek 
Gipuzkoako Foru Aldundian sarrerak eta atxikipenak egin beharko dituzte, hartzaileari 
dagokion Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontura egindako ordainketa gisa. 
 
Errenta horiek gauzatan ordaintzen direnean, pertsona edota erakunde horiek sarrera egin 
beharko dute hartzaileari dagokion PFEZaren konturako ordainketa gisa. 
 
Honako errentok egongo dira atxikipenaren eta konturako sarreraren menpean: 
 
a) Lan-etekinak.  
 
b) Kapital higikorren etekinak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zuzeneko zenbatespen metodoren pean dagoen enpresaburu batek, ekitaldian zehar, 
ondoko sarrera kontagarriak eta gastu kengarriak izan zituen: 
 
 

Hiruhilekoa Sarrerak Gastuak 
Lehenengoa 15.000.000 8.000.000 
Bigarrena 7.000.000 5.000.000 

Hirugarrena 12.000.000 8.000.000 
Laugarrena 15.000.000 16.000.000 

 
 
Egin ezazu ondorengo ariketa: 
 
Kalkulatu lau hiruhilekoen zatikako ordainketen zenbatekoa. 
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c) Ekonomia-jarduera batzuen etekinak: 
- Lanbide-jarduerak. 
- Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak. 

 
d) Hiri-higiezinen errentamendutik edo azpierrentamendutik datozen etekinak. 
 
e) Eta abar.  
 
Honako errentok ez dira egongo atxikipenaren eta konturako sarreraren menpean 
 

a- Errenta salbuetsiak. 
 

b- Moneta-merkatuan, Espainiako Bankuak jaulkitako balioen etekinak, Altxor-letren 
etekinak eta Foru Aldundiak jaulkitako beste titulu batzuen etekinak. 

 
c- Hiri-higiezinen errentamendutik edo azpierrentamendutik datozen etekinak, baldin eta 
honelakorik gertatzen bada: 

 
- Etxebizitza-enpresek beren enplegatuentzat alokatzen badute. 
- Errentariak errentatzaileari ordaindutako errentak urteko 150.000 pezetatik 
gorakoak ez badira. 

- Eta abar. 
 
!"Atxikipena edo konturako sarrera egin behar dutenak 
 

a) Pertsona juridikoak eta gainerako erakundeak, jabeen erkidegoak barne. 
 
b) PFEZaren ziozko zergadunak, jarduera ekonomikoak burutu eta beren jardueren 
burutzapean errentarik ordainduz gero. 
 
c) Finantza-aktiboen gaineko eragiketetan pertsona edo erakunde jaulkitzailea, edo banku, 
kutxa edo finantza-erakundea, finantza-aktiboen eskualdaketa horien bitartez egin bada. 
 
d) Eta abar. 

 
!"Atxikipenaren edo konturako sarreraren zenbatekoa 
 
Atxikipenaren zenbatekoa atxikipenaren oinarriari atxikipen-tasa ezartzetik ateratzen den 
emaitza izango da. 
 
Zenbateko hori gauzazko ordainsariengatik kontura egin behar den sarreraren zenbatekoa, 
ordainsarion balioari araututako ehunekoa ezartzetik ateratzen den emaitza izango da. 
 
!"Noiz sortzen den atxikipena edo konturako sarrera egin beharra 
 
Oro har, atxiki beharra errentak ordaintzen diren unean sortzen da. 
 
 
4.5.2. Atxikipenen kalkulua 
 
!"Lan-etekinen gaineko atxikipenen zenbatekoa 
 
Lan-etekinen gainean egin behar den atxikipena etekin osoari hurrengo ehunekoetatik 
dagokiona ezartzetik ateratzen den emaitza izango da. 
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Atxikipenaren ehunekoen taula 
 

Etekinaren zenbatekoa 
urteko/pezetak 

Etekinaren zenbatekoa 
urteko/euroak 

Seme-alaba eta bestelako ondorengoen 
kopurua 

  0 1 2 3 4 5 6 edo gehiago 
1.250.000raino 7.512,65raino…………… 0 0 0 0 0 0 0 
1.250.000 baino gehiago 7.512,65 baino gehiago 1 0 0 0 0 0 0 
1.360.000 baino gehiago 8.173,65 baino gehiago 4 2 0 0 0 0 0 
1.470.000 baino gehiago 8.834,88 baino gehiago 5 4 2 0 0 0 0 
1.572.500 baino gehiago 9.450,92 baino gehiago 6 5 3 1 0 0 0 
1.797.000 baino gehiago 10.800,19 baino gehiago 8 7 5 3 2 1 0 
2.022.000 baino gehiago 12.152,46 baino gehiago 10 9 8 7 5 4 0 
2.246.500 baino gehiago 13.501,74 baino gehiago 12 11 10 9 8 6 0 
2.471.000 baino gehiago 14.851,01 baino gehiago 13 12 11 10 9 8 1 
2.808.000 baino gehiago 16.876,42 baino gehiago 15 13 13 12 11 10 3 
3.145.000 baino gehiago 18.901,83 baino gehiago 16 15 14 13 12 11 5 
3.594.000 baino gehiago 21.600,38 baino gehiago 17 16 15 15 14 13 7 
4.043.500 baino gehiago 24.301,92 baino gehiago 18 17 17 16 15 15 9 
4.492.500 baino gehiago 27.000,47 baino gehiago 19 18 18 18 17 17 9 
5.166.500 baino gehiago 31.051,29 baino gehiago 21 20 20 19 19 18 12 
5.840.500 baino gehiago 35.102,11 baino gehiago 23 22 22 21 21 20 14 
6.739.000 baino gehiago 40.502,21 baino gehiago 24 23 23 22 22 22 17 
7.862.000 baino gehiago 47.251,57 baino gehiago 26 25 25 24 23 23 20 
8.985.000 baino gehiago 54.000,94 baino gehiago 29 28 28 27 26 26 21 
10.108.000 baino gehiago 60.750,30 baino gehiago 31 30 30 29 29 28 23 
11.231.000 baino gehiago 67.499,67 baino gehiago 33 32 32 32 31 31 29 
13.477.500 baino gehiago 81.001,41 baino gehiago 36 35 35 35 35 34 32 
15.723.500 baino gehiago 94.500,14 baino gehiago 39 38 38 38 38 37 34 
17.970.000 baino gehiago 108.001,88 baino gehiago 42 40 40 40 40 39 36 
20.216.000 baino gehiago 121.500,61 baino gehiago 44 43 43 43 42 42 41 
22.462.000 baino gehiago 134.999,34 baino gehiago 45 44 44 44 44 44 43 

 
 
Taula ezartzeko erregela orokorrak 
 

1. Kontuan hartu beharko dira seme-alaben eta bestelako ondorengoen kopurua. Familiaren 
egoera egutegiko urte bakoitzaren lehenengo egunean, edo harremanak hasten diren 
momentutik hasita, dagoena izango da. 
 
2. Kontuan hartu beharreko ordainsarien kopurua zergadunak egutegiko urtean zehar jaso 
duen hartukizun osoaren arabera zehaztuko da, dirutan zein gauzatan. 
 
3. Horrela zehazten den atxikipen-ehunekoa ordaintzen diren ordainsari guztiei ezarriko zaie. 
 
4. Ateratzen den atxikipen-ehunekoa ezin da % 15 baino txikiagoa izan, etekinak besteren 
menpeko lan-harreman berezietatik etortzen direnean, ez eta % 2 baino txikiagoa ere, 
urtebetekoak baino laburragoak diren kontratu edo harremanetan. 

 
 
Taula ezartzeko erregela bereziak 
 

1- Pentsioak direnean, seme-alaba bakarra duten zergadunei dagokien taulako zutabeko 
atxikipen-ehunekoak ezarriko zaizkie. 
 
2- Eskulangileek euren ordainsariak gizalanka edo eguneko lansarika hartzen dituztenean 
 enplegatzailearekin dituzten harremanak noizean behingoak eta eguneangoak 
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dituztelako  orduan, taula ezartzeko kontuan hartu beharreko ordainsarien kopurua, 
hartzen den gizalan edo eguneko lansariaren zenbatekoa ehunez biderkatzetik ateratzen den 
emaitza izango da. 

 
3- Eta abar. 

 
!"Kapital higikorren etekinen gaineko atxikipenen zenbatekoa 
 
Kapital higikorren etekinen gainean egin beharreko atxikipena atxikipen-oinarriari honako 
ehunekoak aplikatzetik ateratzen dena izango da: 
 
 1) Oro har, % 25. 

2) Kapital propioak besteri lagatzeagatik lortutako etekinen kasuan % 18. 
 
!"Ekonomia-jardueretatik datozen etekinen gaineko atxikipenen zenbatekoa 
 
Etekinak lanbide-jardueraren kontraprestazioak direnean, ordaindutako sarrera osoen gainean % 
20ko atxikipen-tasa aplikatuko da. 
 
Lanbide-jardueratatiko etekinen artean, orokorrean, Ekonomia Jardueren gaineko Zergako 
Tarifen Bigarren eta Hirugarren Ataletan sailkatutako jarduerak burutzetik datozenak daude. 
 
!"Higiezinen errentamenduen eta azpierrentamenduen gaineko atxikipenen zenbatekoa 
 
Hiri-higiezinen errentamenduetatik eta azpierrentamenduetatik datozen etekinen gainean egin 
beharreko atxikipena errentatzaileari ordaintzen zaizkion kontzeptu guztien gainean % 17ko 
ehunekoa aplikatzetik ateratzen dena izango da. BEZa hortik kanpo dago. 
 
 
4.5.3. Konturako sarrerak   
 
!"Lanaren gauzazko ordainsarien gainean kontura egindako sarrerak 
 
Gauzatan ordaintzen diren ordainsariengatik kontura egin behar den sarreraren zenbatekoa 
honelaxe kalkulatuko da: haien balioari taulan ezarritakotik ateratzen den tasa ezarriz. 
 
Gauzatan jasotako errentak, oro har, merkatuan duten ohiko balioaren arabera baloratuko dira. 
 
Hala ere, kasu batzuetan arau berezien arabera baloratuko dira: 
 

a- Etxebizitza erabiltzearen kasuan, kapital higiezinaren urteko etekin osoa ondasun 
higiezinen katastro balioari % 2 aplikatuz ateratzen den kopurua izango da. 
 
b- Ibilgailuak erabili edo erostearen kasuan: 
 

- Erostearen kasuan, ordaintzaileak erosteko ordaindu duen kopurua, zergak 
barne, izango da etekin osoa. 
 
- Erabiltzearen kasuan, aurreko lerroaldean jasotzen den kostuaren % 20 izango 
da urteko. 

 
- Eta abar. 
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!"Kapital higikorren gauzazko ordainsarien gaineko konturako sarrerak 
 
Gauzaz ordaindutako ordainsarien gaineko konturako sarreraren zenbatekoa kalkulatzeko 
ezarritako ehunekoa aplikatuko zaio ordaintzailearentzako erosketa-balioa edo kostua % 20 
gehitzetik ateratzen denari. 
 
!"Ekonomia-jardueren gauzazko ordainsarien gaineko konturako sarrerak 
 
Gauzaz ordaindutako ordainsarien gaineko konturako sarreraren zenbatekoa kalkulatzeko, haien 
merkatuko balioari aplikatuko zaio dagokion ehunekoa. 
 
 
4.5.4. Atxikitzalearen, konturako sarrera egin behar duenaren eta atxikipena jasaten 
duenaren betebeharrak 
 
!"Atxikitzailearen eta konturako sarrera egin behar duenaren betebehar formalak 
 

1- Atxikipena eta konturako sarrerak egin behar dituen subjektuak apiril, uztail, urri eta 
urtarrileko lehenengo hogeita bost egunen barruan, Gipuzkoako Foru Aldundian, egutegiko 
aurre-aurreko hiruhilekoan atxikitako kopuruen eta kontura egindako sarreren aitorpena 
aurkeztu beharko du, bai eta haien zenbatekoa sartu ere. 
 
2- Atxikitzaileak edo kontura sartu beharra duenak, urtean-urtean azken aitorpenerako bere 
epearen barruan, eginda dituen atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena 
aurkeztu behar izango du. Laburpen horretan, identifikazio datuez gain, hartzaileen 
zerrenda izenduna agertzea eskatu ahal da. 
 
3- Atxikitzaileak edo kontura sartu beharra duenak zergadunari ziurtagiria luzatu beharko 
dio ondokoak egiaztatzeko: eginda duen atxikipena edo kontura eginda dauden sarrerak, eta 
aurreko paragrafoan aipatu diren urteko laburpenaren barruan sartu behar izan ziren 
gainerako datuak. 
 
Ziurtagiri hori zergadunaren esku jarri beharko da, zerga hau aitortzeko epea ireki baino 
lehen. 
 
4- Ordaintzaileek zergadunei eginda duten atxikipena edo konturako sarrera jakinarazi 
behar izango diete errentak ordaintzen dituzten unean, ezarritako ehunekoa adieraziz. 
 
5- Aitorpena eta ziurtagiriak Ogasun eta Finantzen foru-diputatuak ezartzen dituen 
ereduetan egingo dira, jarri behar diren datuak zehaztuz, eta datu horiek atxikitzaileak edo 
sarrera kontura egin behar duenak bete behar dituelarik. 

 
!"Lan-errentak hartzen dituenak ordaintzaileari datuen berri ematea 
 
Zergadunek jakinarazi beharko dute zenbat ondorengo dituen kenkari eskubidearekin; eta hori 
egingo du atxikipen-ehunekoen taula ezar dakion. 
 
Datu horien berri ematen ez bazaio ordaintzaileari, orduan ordaintzaileak atxikipen tasa egokia 
ezarriko du, haiek kontuan hartu barik; datuen berririk ematen ez bada, edo datuak zuzen 
ematen ez badira, orduan zehapenak ezar litezke. 
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Donostian txokolate-ekoizpenean diharduen enpresa batek Irala kalean du bere helbidea, 20007 
PK, IFZ A08007.  
 
1999eko otsailaren 7an,  Ernesto Izagirre itzultzailea kontratatzen du, 28.000 hitzeko itzulpena 
egiteko, 5 pezeta hitz bakoitzeko ordainduz. 
 
 
Bete itzazu ondorengo agiriak: 
 
- Ernesto Izagirrek aurkeztu behar duen faktura. 
 
- Atxikipenen hiruhileko aitorpena. Demagun hiruhileko atxikipen bakarra itzultzailearena dela. 
 
- Atxikipenen urteko laburpena bete  ezazu. Horretarako demagun enpresa honetan bi pertsonak 

egiten dutela lan, eta ondoko koadroan agertzen diren ordainketak jaso dituztela % 12ko 
atxikipena egin zaielarik. Itzultzaileari egin zitzaion atxikipena ere kontuan izan behar da. 

 
 
 

Izena Ordainketa osoa Atxikipenak 
Ana Garzia Otaola 2.500.000 300.000 
Bittor Garai Urizar 2.400.000 288.000 
       GUZTIRA 4.900.000 588.000 
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555...   SSSOOOZZZIIIEEETTTAAATTTEEEEEENNN   GGGAAAIIINNNEEEKKKOOO   ZZZEEERRRGGGAAA...   AAAIIITTTOOORRRPPPEEENNNAAA...   
LLLIIIKKKIIIDDDAAAZZZIIIOOOAAA   EEETTTAAA   KKKOOONNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAATTTEEE---EEERRRRRREEEGGGIIISSSTTTRRROOOAAA:::   

BBBIIIZZZKKKAAAIIIAAA   
 
 
 
Sarrera 
 
Ekitaldi ekonomikoa amaitutakoan, sozietateek Sozietateen gaineko Zerga kalkulatu behar dute 
eta izan dituzten etekinen arabera aitorpena eta likidazioa prestatu. 
 
Zerga hau erregistratu ondoren enpresak ekitaldiko kontabilitatea itxi dezake. 
 
Unitate honetan Sozietateen gaineko Zergaren problematika jorratuko dugu. Berari dagozkion 
arau fiskalak aztertuko ditugu, baita zerga-elementu nagusiak, kontzeptuak, prozedurak eta 
enpresen betebeharrak zertan diren ere. 
 
Zerga-oinarria erdiesteko kontabilitateko emaitzan egin behar diren doikuntzak ikusiko ditugu. 
Era berean, ordaindu behar den kuota lortzeko egin behar diren kalkuluak ere ikusiko ditugu. 
 
Enpresa txikiek dituzten abantaila fiskalak ere ezagutuko ditugu. 
 
Horrez gain, Sozietateen gaineko Zerga erregistratzeko, Kontabilitateko Plan Orokorra jarraituz 
egin behar diren pausoak aztertuko ditugu eta kasu praktiko batzuk ikusi ere bai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Helburuak 

 
 

• Sozietateen gaineko Zerga (SZ) erregulatzen duten arau nagusiak identifikatu eta zergaren
elementuak, kontzeptuak, prozedurak eta baldintzak aztertzea. 

 
• Zerga-oinarria lortzeko, kontabilitate-hastapenen eta fiskalitate-hastapenen artean sortzen diren

aldeak aurkitzea. 
 
• Kasu praktikoetan zergaren arauak aplikatuz zerga-oinarria eta zerga-zorra kalkulatzea. 
 
• Zerga-aitorpena edo likidazioa egiteko erabiltzen diren eredu ofizialak identifikatu eta betzea. 
 
• KPOk (Kontabilitate-Plan Orokorra) SZren eragiketak erregistratzeko finkatzen dituen kontuak

aurkitu eta erabiltzen den kontabilitate mekanika aztertzea. 
 
• Eragiketa hauek kontabilizatuz kasu praktikoak egitea.  
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TELEMUGI, S.A. enpresaren jarduera: 
 
Emaitza ekonomikoa lortu ondoren, sozietateak etekinen gain ezartzen den  zerga kalkulatu behar du 
(Sozietateen gaineko Zerga). Zerga honen zenbatekoa, beste edozein gastu bezala, lehen kalkulatutako 
etekinei kenduko zaie, eta bazkideek geratzen dena erabili ahal izango dute. 
 
Bazkideek zerga honi buruzko informazioa lortu beharko dute, zenbat ordaindu behar duten jakin eta 
kalkulatu ahal izateko.  
 
Bazkideetako batek, Patxik, sozietate txikiak eta berriak direnentzat, pizgarriak eta hobariak egon 
daitezkeela entzun du. Informazio zehatzagoa bilatu beharko du. 
 
Telemugi, S.A.ren eragiketak  
 
Abenduak 31  
 
1- Patxi Herri Ogasunera joan da sozietateak lor ditzakeen abantailei buruzko informazio bila, eta, bide 

batez, aurrerago aitorpena aurkezteko behar dituen inprimakiak erosi ditu. 
Enpresa Bizkaian kokatuta dagoenez, ez du zatikako ordainketarik egin beharrik izan. 

 
Egin behar duzun lana: 
 
Enpresa txiki eta ertainentzat ezarrita dauden abantaila eta pizgarri fiskalei buruzko informazioa lortu eta
aitorpena egiteko inprimakiak eskuratu. 
 
2- Bazkideek ordaindu behar dutena kalkulatuz betetzen dute zergaren aitorpena. Zenbatekoa data 

honetan erregistratzen da kontabilitatean egindako doikuntzekin batera, eta kontabilitate-liburuak itxi 
egiten dira. 

 
 
Egin behar duzun lana: 

 
%" Aztertu kontabilitate-emaitzari egin behar zaizkion doikuntzak, doikuntza iraunkorrak eta 
aldi baterakoak bereiziz. 
%" Bete Sozietateen gaineko Zergaren aitorpena egiteko Telemugi, S.A.k aurkeztu beharko 
duen inprimakia. 
%" Egin ordaindu behar duen zenbatekoaren kontabilitatea, baita dagozkion doikuntzena ere. 
%" Egin itxierako idazpenak. 

 
Lan hau egin ahal izateko, unitate honetan daukazun informazioa landu behar duzu eta proposatzen diren
aktibitateak egin. 
 
Informazioa ulertu eta gero, Telemugi, S.A.ri sortzen zaizkion arazoak konpondu; horretarako, kanpoko 
informazioa bilatu, eskuratu eta aztertu, eta, ondoren, erabaki egokiak hartu. 
 
Amaitzeko, lortutako emaitzak ikaskideen emaitzekin, testu honekin eta irakaslearekin egiaztatu eta
komentarioa egin.    
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5.1. Sozietatateen gaineko zerga 
 
 
5.1.1. Oinarrizko kontzeptuak 
 
Pertsona fisikoe antzera, sozietateak ere izan dituzten errenten gaineko zerga ordaintzera 
behartuta daude, eta beraz, aitorpena egitera. 
 
Pertsona juridikoek Sozietateen gaineko Zergaren aitorpena egin behar dute eta ordaindu egin 
behar dute. 
 
Zerga honek sozietateek eta izaera juridikoa duten entitateek lortutako etekinak eta errentak 
zergapetzen ditu. 
 
Hortaz, pertsona juridiko batek, sozietate batek, elkarte batek eta abarrek errenta bat lortuz bere 
ahalmen ekonomikoa agerian uzten dutenean, behartuta daude gastu publikoei aurre egiteko 
laguntza ematera, eta hori Sozietateen gaineko Zergaren bidez egingo dute. 
 
Zerga honi aplikatzen zaizkion Estatu-mailako arau nagusiak hauexek dira: 
 
#"Abenduaren 27ko 43/1995 Legea, Sozietateen gaineko Zergaren Legea. 
#"Apirilaren 11ko 537/1997 Errege Dekretua. Honen bidez, Sozietateen gaineko Zergaren 

araudia onartzen da. 
 
Legeak zergaren ildo nagusiak jasotzen ditu, eta araudiak, berriz, alderdi praktiko batzuk 
sakontzen ditu. 
 
Bizkaian gai honi buruzko eskumenak ditugunez, beste arau batzuk aplikatzen dira: 
 
#"Ekainaren 26ko 3/1998 Foru Araua, Sozietateen gaineko Zergarena. 
#"6/1996 Foru Araua balantzeen eguneratzearena. 
#"Ekainaren 10eko 81/1997 Foru Dekretua, Sozietateen gaineko Zergaren araudia onartzen 

duena. 
 
• Izaera eta ezarpen-eremua 
 
Sozietateen gaineko Zerga zuzeneko zerga da, pertsona juridikoak atera duen errenta osoaren 
gain ezartzen baita, eta izaera pertsonala dauka, zergapetu bakoitzaren egoera partikularra 
kontuan hartzen baitu zerga-zorra zehazterakoan. 
 
Zerga hau Estatu osoan aplikatzen da, baina azpimarratu behar da Euskal Autonomia 
Erkidegoan eta Nafarroako Foru Erkidegoan Estatuarekin akordio bereziak daudela, zergak 
bildu eta kudeatzeko ahalmena ematen dutenak; hots, zerga-erregimen bereziak ditugu, 
Kontzertuaren eta Hitzarmenaren Foru Erregimenak, hain zuzen ere. 
 
• Zergagaia 
 
Zergagaia zerga honen menpean dagoen edozein erakundek edozein motatako errenta lortzeak 
eratzen du. 
 
• Subjektu pasiboa 
 
Sozietateen gaineko Zergak izaera juridikoa duen edozein pertsona zergapetzen du, edozein dela 
ere bere forma edo deitura. Merkataritza-sozietateak, sozietate anonimoak, erantzukizun 
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mugatuko sozietateak, kolektiboak eta abar; eta baita Estatuko sozietateak, kooperatibak, 
elkarteak eta fundazioak ere, besteak beste. 
 
Izaera juridikoa duten pertsonez gain, badira beste entitate batzuk izaera juridikorik ez dutenak 
eta subjektu pasiboak direnak; adibidez, inbertsio higigarrien fondoak, enpresen aldi baterako 
batasunak edo pentsio-fondoak. 
 
• Betebehar pertsonala eta betebehar erreala 
 
Zerga ondoko subjektu pasiboei aplikatuko zaie betebehar pertsonalagatik: 
 
#"Zerga, soil-soilik, Bizkaiko Foru Aldundiari ordaintzen diotenei. 
 

a) Zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan badu, eta aurreko ekitaldiko 
eragiketa-kopuru osoa 500 milioi pezetatik gorakoa izan ez badu. 
 
b)  Zerga-egoitza nonahi duela ere, soil-soilik Bizkaiko Lurralde Historikoan 
jarduten badu eta aurreko ekitaldiko eragiketa-kopuru osoa 500 milioi pezetatik 
gorakoa izan badu. 

 
#"Euskal Autonomia Erkidegoan soilik jardunez, zerga Bizkaiko Foru Aldundiari eta beste 

edozein foru aldundiri ordaintzen dietelarik, zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan 
dutenei, edo egoitza edozein lurraldetan dutela, beren eragiketa gehienak Bizkaian egiten 
dituztenei. 

 
#"Zerga Bizkaiko Foru Aldundiari eta Estatuko Administrazioari edo Bizkaiko Foru 

Aldundiari, beste edozein foru aldundiri eta Estatuko Administrazioari ordaintzen dietenei, 
baldin eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan badute eta araubide arrunteko 
lurraldean egindako eragiketa-kopurua eragiketa guztien % 75 baino txikiagoa bada. 

 
Halaber, betebehar errealagatik ondoren adieraziko direnei aplikatuko zaie zerga: 
 

a) Egoitza atzerrian eduki eta, Espainian establezimendu iraunkorrik eduki gabe, errentak 
Bizkaian eskuratzen dituzten erakundeei. 
b)  Egoitza atzerrian dutela, Bizkaian helbideratutako establezimendu iraunkorraren 
bitartez errentak lortzen dituzten erakundeei: 
 

#" Aurreko ekitaldiko eragiketen bolumena 500 milioi pezetatik gorakoa 
ez bada. 
#" Aurreko ekitaldiko eragiketen bolumena 500 milioi pezetatik gorakoa 
dela, araubide arrunteko lurraldean egindako eragiketen bolumena eragiketa 
guztien % 75 baino txikiagoa denean. 

 
!"Salbuespenak 
 
Zergari dagokionez salbuetsita egongo dira: 
 

a) Lurraldeko Herri Administrazioak. 
b) Arestian aipatzen diren administrazioen administrazio-izaerako erakunde 
autonomiadunak. 
c) Arestian aipatutako administrazioen merkataritza, industria, finantza edo 
antzeko izaerako organismo autonomiadunak. 
d) Gizarte Segurantzaren kudeaketaren ardura duten herri-erakundeak. 
e) Aurreko ataletan sartzen ez diren lurraldeko Herri Administrazioen herri-
-erakundeak, sozietate publikoak edo estatalak izan ezik. 
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f) Euskaltzaindia. 
g) Eusko Ikaskuntza (EI)-Sociedad de Estudios Vascos. 
h) Euskalerriaren Adiskideen Elkartea 
 

• Zerga-oinarria 
 
Zerga-oinarria zergaldiko errentaren zenbatekoa da, beharrezkoa denean, aurreko ekitaldietako 
zerga-oinarri negatiboen konpentsazioaz gutxitua. 
 
Zerga-oinarria kalkulatzeko era aurrerago aztertuko dugu zehaztasun handiagoz. 
 
• Zergaldia eta zergaren sortzapena 
 
#"Zergaldia 
 

1. Zergaldia bat etorriko da erakundearen ekitaldi ekonomikoarekin. 
2. Batzuetan zergaldia ekitaldi ekonomikoa baino laburragoa izaten da eta lehenago 

amaitzen da; honako kasu hauetan, esaterako: 
a) Erakundea desegitean. 
b) Espainiako lurraldean egoitza duen erakundeak egoitza hori atzerrira 

lekualdatzean. 
c) Gauza bera gertatzen da enpresa batek bere jarduera urtean zehar hasten 

duenean eta bere ekitaldi ekonomikoa egutegiko urtearekin bat 
datorrenean. 

3. Zergaldia ez da hamabi hilabetetik gorakoa izango, nahiz eta ekitaldi ekonomikoa 
luzeagoa izan. Sozietate bati hau gertatzen bazaio, ekitaldia zatitu eta bi aitorpen 
aurkeztu beharko ditu. 

 
#"Zergaren sortzapena 
 
Zerga zergaldiaren azken egunean sortuko da. Hau da, enpresaren ekitaldi ekonomikoaren azken 
egunean. 
   
   
5.1.2. Sozietateen gaineko Zergaren kudeaketa 
 
5.1.2.1. Aitorpenak 
 
Subjektu pasiboak behartuta daude zerga honengatiko aitorpena aurkeztera eta sinatzera, 
Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehaztutako lekuan eta moduan. 
 
Aitorpen hori zergaldia bukatu eta hurrengo sei hilabeteen ondorengo 25 egunetako epean 
aurkeztuko da. Honela zehazten da epea, izan ere: sei hilabete horietan bazkideek, Batzar 
Orokorrean kontuak onartzen dituzte  ordutik aurrera baitira ofizialak ; beste 25 egunak 
aitorpena egin eta aurkeztu ahal izateko dira. 
 
Beraz, ez dago epe bakar bat; enpresak ekitaldia amaitzen duen dataren araberakoa izango baita. 
Hala ere, normalean, ekitaldia egutegiko urtearekin bat etortzen da eta abenduaren 31n amaitzen 
da. Orduan, aitorpena uztailaren lehen 25 egunetan aurkezten da.  
 
Subjektu pasibo salbuetsiak ez daude aitorpena egitera behartuta. 
 
Partzialki salbuetsitako subjektu pasiboak aitorpena egitera behartuta daude salbuetsi gabeko 
errentei dagokienez, baldin eta aipatu errentok atxikitzeko betebeharra ez badute eta jasotzen 
dituzten bakarrak badira. 
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Bizkaian jarduteaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoan ere diharduten erakundeek, edota 
araubide arrunteko lurraldeetan, edota bietan, Bizkaiko Foru Aldundian eskatutako 
dokumentazioa aurkeztu beharko dute beste eskudun Zerga Administrazioei dagokienez 
dituzten betebeharrei kalterik egin gabe. 
 
!"Autolikidazioa eta zerga-zorraren sarrera 
 
Subjektu pasiboek, beren aitorpena aurkezten dutenean, dagokien zorra zehaztu beharko dute, 
eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuak zehaztutako lekuan eta moduan sartu. 
 
!"Behin-behineko likidazioa 
 
Zerga-kudeaketarako organoek bidezkoa den behin-behineko likidazioa igorri ahal izango dute, 
Zerga Ikuskatzailetzak geroago egin ditzakeen egiaztapenaren eta ikerketari kalterik egin gabe. 
 
!"Atxikipenak eta konturako sarrerak 
 
Zerga honi loturiko errentak ordaintzen dituzten erakundeak konturako ordainketengatik arau 
bidez zehaztutako kopurua atxikitzera eta konturako sarrerak egitera behartuta egongo dira, eta 
Bizkaiko Foru Ogasunean zenbatekoa sartzera, ezarritako kasu eta moduetan. 
 
Atxikitzera behartutako subjektuak egindako atxikipenaren egiaztagiria luzatu beharko du. 
 
Ez da atxikipenik egingo, besteak beste, salbuetsitako erakundeek lortutako errentetan. 
 
!"Ofiziozko itzulketa 
 
Atxikipenak, konturako sarrerak, zatikako ordainketak, eta zerga-gardentasunaren menpeko 
sozietateek ordaindutako kuota batuz lortutako zenbatekoa autolikidaziotik ateratzen den 
kuotarena baino handiagoa denean, Zerga Administrazioak behin-behineko likidazioa egin 
beharko du aitorpena aurkezteko ezarritako epea bukatu ondorengo sei hilabeteetan. 
 
Aitorpena epetik kanpo aurkeztua denean, goian aipatutako sei hilabeteak hura aurkezten den 
egunean hasiko dira zenbatzen. 
 
Kasu honetan Zerga Administrazioak ofizioz itzuliko du kuota horren gaineko soberakina, behin 
betiko likidazioak gero egingo baditu ere. 
 
!"Aitorpena egiteko ereduak  
 
200 zenbakiduna edo orokorra, eta 201 zenbakiduna edo sinplifikatua. 
 
Eredu sinplifikatua erabil dezaketenak hauek dira: 
 
Zergak Bizkaiko Foru Ogasunari soilik ordaindu behar dizkioten subjektu pasiboek aurkez 
dezakete 201. eredua, baldin eta talde hauetakoren batekoak badira: 
 

1. Enpresa txikiak: 
 

#"Ustiapen ekonomikoa egiten badu. 
 

#"Ez badu eragiketen kopurua 715 milioitik goragokoa izango edota bere 
ibilgetuaren zenbateko garbia ez bada 286 milioikoa baino handiagoa izango. 

 
#"Ez badu 50 pertsona baino gehiago enplegaturik izango. 
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#"Ez badu aurrez adierazitako baldintzetatik bat betetzen ez duten beste enpresen 
ehuneko 25etik gorako partaidetzarik, ez zuzenekoa eta ez zeharkakoa. 

 
2. Herri Onurako Fundazio eta Elkarteak. 
 
3. Zati bat salbuetsita duten erakundeak. 
 
4. Erakunde geldiak, hau da, aitorpen-eredu honen 5. orrialdean dagoen galera-irabazien 
kontuan inongo kopururik ezarri ez dutenak. 

 
Hala ere, arestian aipaturiko erakundeek 200. aitorpen-eredu orokorra aurkeztu beharko dute, 
nahitaez, hauetakoren bat gertatzen denean: 
 

a) Atzerrian errentak lortzen baditu. 
b) Zerga-paradisutzat hartutako herrialde edo lurraldeetan egoitza duten pertsona 
edo erakundeekin eragiketak egiten baditu. 
c) Sozietatearen bazkideren bat egoitza atzerrian duen pertsona edo erakundea 
bada. 
d) Egoitza atzerrian duten erakundeetan partaidetza edo boto-eskubidea badu, hau 
zuzenekoa nahiz zeharkakoa izan. 
e) Erakunde aseguratzailea bada. 
f) Erakunde sortu berria bada eta erakunde horientzat ezarritako atxikipena eduki 
badezake. 

 
 
5.1.2.2. Kontabilitate- eta erregistro-betebeharrak 
 
Dakigunez sozietateek betebehar formal batzuk dituzte eta horien artean kontabilitatea eramatea 
dago. Hau garrantzizkoa da, Administrazioak aitorpen-likidazioak egiaztatzeko kontabilitatea 
berrikus baitezake. Orobat, beste dokumentu batzuk ere ikuska ditzake, hala nola, liburuak, 
dokumentazioa edo korrespondentzia. 
 
Honela, zerga honek zergapetutako entitate batek bere izenean dauden ondare-elementu batzuk 
baditu eta kontabilitatean erregistratu ez baditu, aitortu ez dituen errenten bidez lortutzat 
emango ditu Administrazioak. Aitortu gabeko errenta horiek preskribitu ez duen zergaldi 
antzinakoenari egotziko zaizkio. 
 
 
5.1.3. Sozietateen gaineko Zergaren likidazioaren eskema orokorra 
 
Zerga-oinarria eta zerga-zorra erdiesteko jarraitzen den prozesuaren ikuspegi orokorra izateko 
eta hobeto ulertzeko, eskema orokor bat egingo dugu, eta, gero, pauso bakoitza zehaztasun 
handiagoz aztertuko dugu. 
 
Irudian ikus dezakezun bezala kontabilitateko emaitza hartuko dugu abiapuntu. 
 
Kontabilitateko emaitza honi beharrezko gehikuntza eta murriztapenak egin beharko 
dizkiogu zergaren irizpide fiskalekin bat egiteko eta zerga-oinarria lortzeko. 
 
Enpresa sortu berriek zerga-oinarriari murriztapena egin ahal izango diote Bizkaian, eta, 
honela, oinarri likidagarria lortu. Oinarri likidagarri hau karga-tasarekin biderkatuko dugu 
eta kuota osoa aterako zaigu. 
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Honen gain, egokitzen zaionean, errenta batzuei dagozkien hobariak aplikatuko dizkiegu; era 
berean, errentak bi aldiz ez zergapetzeko kenkariak ere badaude. Hauek guztiak aplikatuz gero, 
kuota likidoa lortuko dugu. 
 
Kuota honi, ekonomia-politika dela eta, inbertsioak edo enplegu sortzapena suspertzeko, zenbait 
kantitate kendu ahal izango zaio; honela, benetako kuota deritzona lortuko dugu. 
 
Ondoren konturako atxikipen eta sarrerak kenduko dizkiogu, eta diferentziazko kuota lortuko 
dugu. Diferentziazko kuota positiboa bada, Foru Ogasunari ordaindu beharko diogu zenbatekoa; 
aldiz, negatiboa bada, itzultzea eskatu ahal izango dugu. 
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5.1.4. Zerga-oinarriaren erdiespena 
 
Zerga-oinarria lortzeko kontabilitateko emaitzetik abiatuko gara, hau da, galdu-irabazien 
kontuaren saldotik. Kontabilitatea egiterakoan merkataritzako arauak hartu behar dira kontuan, 
eta honela ekitaldiaren irabazia edo galerak kalkulatzen dira. 
 
Kontabilitateko emaitza honek ez dauka zertan emaitza fiskalarekin bat etorririk, kontabilitateko 
arauak eta zerga-arlokoak ez baitira berberak. 
 
Kontabilitate-hastapenen eta hastapen fiskalen arteko aldea bakoitzak dituen helburuek 
eragindakoa da. 
 
Kontabilitatea merkataritzako arauen bidez erregulatzen da; arau hauei esker enpresaren 
ekimenari lehentasuna ematen zaio, eta enpresa bakoitzak duen egoeraren arabera eramaten du 
administrazioa. 
 
Arlo fiskaleko arauak, aldiz, enpresa guztiei tratamendu berdina ematea du helburu, zergen 
eragina guztientzat berdina izan dadin, eta, aldi berean, irabazi berdinak izan dituzten enpresek 
zerga ere neurri berean ordain dezaten, eta kontabilitatea egiterakoan sor daitezkeen aldeek 
eraginik izan ez dezaten. 
 
Horregatik, kontabilitateko araudiak, zenbait arlotan, askatasun gehixeago ematen du idazpenak 
egiterakoan, batez ere gastuak kontabilizatzerakoan. Adibidez, sozietate batek, duen 
esperientzia kontuan izanda, bezeroen zenbait kreditu ez dituela kobratuko aurreikus dezake, eta 
balizko galera estaliko duen hornidura orokorra zuzkitzea erabaki dezake. Baina arau fiskalei 
begira hau ezin egin daiteke, baldintza batzuetan izan ezik. Izan ere, araubide fiskalak zergak 
biltzea du helburu, baina entitate guztiei berdin eraginez. 
 
Hau dela eta, arau fiskalek zehaztasun handiagoz finkatuko dituzte sarreretatik kengarriak diren 
gastuak eta ez direnak. 
  
Kontabilitate-arloko eta zerga-arloko arauen arteko aldea dela eta, beharrezkoa izaten da 
kontabilitateko emaitzari doikuntzak egitea, SZren zerga-oinarria kalkulatzeko. Jarraian 
doikuntza horien ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu. 
  
 
5.1.4.1. Kontabilitateko emaitzari doikuntzak 
 
Normalean kontabilitate-irizpideak eta irizpide fiskalak bat etortzen dira, batez ere sarrerak 
lortzeko beharrezkoak diren gastuez ari garenean. Adibide gisa, enplegatuen soldatak aipa 
genitzake. Kontabilitateak (640) Soldatak eta alokairuak kontuan jasotzen ditu, hau da, gastu-
kontu batean. Gastu hau fiskalki ere kengarria da, hortaz, irabaziak kalkulatzeko sarreretatik 
kendu egingo ditugu. 
 
Dena den, badaude gastu batzuk kontabilitateak gastuen kontuetan jasotzen dituenak, baina arau 
fiskalak gastutzat hartzen ez dituenak. Hauxe gertatzen zaie isunei adibidez. Kontabilitateak 
(678) Ezohiko gastuak kontuan jasotzen ditu, baina arau fiskalak ez du sarreretatik kentzea 
onartzen, eta ez dira, beraz, fiskalki kengarriak. Kasu honetan, zerga-oinarria erdiesterakoan 
doikuntza bat egin behar da. Kontabilitateko emaitzaren barruan irabaziak txikiagotu dituen 
isuna dago, sarrerei kendu zaien gastuen artean baitago; baina arau fiskalak ez du hau gastutzat 
hartzen. 
 
Irizpideen arteko alde honi diferentzia iraunkorra deitzen zaio, fiskalki isun hori inoiz ez 
delako kengarria izango eta kontabilitateak gastutzat hartzen duelako, eta bi irizpideen arteko 
aldeak berdin jarraituko duelako beti. 
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Beste egoera batzuetan gertatzen da kontabilitate-irizpideak eta irizpide fiskalak bat ez etortzea, 
baina alde hori aldi baterakoa izatea. Gerta daiteke gastu bat ekitaldi batean fiskalki kengarria ez 
izatea eta hurrengoetan bai. Kasu honetan aldeak desagertzera joko du. Hau gertatzen denean, 
aldi baterako diferentzia dela esaten da. Diferentzia hauek, aldi baterakoak, urteak igaro ahala 
desagertuko direnak, enpresen amortizazioekin eta hornidurekin sortzen dira, kontabilitateak 
askatasun gehiago uzten baitu hauek zuzkitzerakoan. 
 
5.1.4.2. Sortzapen-printzipioa 
 
Bai kontabilitate-irizpideak eta bai irizpide fiskalak sortzapen-printzipioa aplikatzen dute 
gastuak eta sarrerak ekitaldiari egokitzerakoan. Hau da, sortzen direneko zergaldiari egozten 
zaizkio, kobraketa edo ordainketa noiz egiten den kontuan hartu gabe. Dena den 
Administrazioak beste irizpide batzuk onar ditzake ondarearen finantza-egoeraren eta emaitzen 
irudi fidela lortzeko asmoz. 
 
Ekitaldiko emaitza ateratzerakoan kontuan hartu ez diren gastuak ez dira fiskalki kengarriak 
izango. 
 
5.1.4.3. Gastu kengarriak 
 
Azken urteotako arau fiskalen aldaketek kontabilitateko emaitza eta emaitza fiskala hurbiltzen 
saiatu dira. Honela, orokorrean, sarrerak lortzeko beharrezko diren gastu guztiak dira 
kengarriak, salbuespen batzuk badaude ere. Eta hauxe da aldeak sortzen diren unea, doikuntzak 
egitera behartzen gaituena. 
 
Beraz, orokorrean, sarrerak lortzeko beharrezko diren gastuak fiskalki kengarriak dira; betiere, 
kontabilizatuak baldin badaude. 
 
5.1.4.4. Gastu kenezinak 
 
Bizkaiko 3/1996 Foru Arauaren 14. artikuluak dioenez, gastu kenezinak izango dira hurrengo 
hauek: 
 

#"Norberaren fondoen ordainketa direnak, esate baterako, sozietate anonimo bateko 
bazkideei ordaindutako dibidenduak.  

 
#"Sozietateen gaineko Zerga bera. Subjektu pasiboek ordaindu behar dutena 
kalkulatzen dutenean, (630) Mozkinen gaineko zerga kontuan sartzen dute; bada, 
kontabilitateko gastu hori kenezina da fiskalki. 

 
#"Administrazio-arloko eta arlo penaleko isun eta zigorrak, premiamendu 
errekargua, eta aitorpen-likidazioa eta autolikidazioak epez kanpo aurkezteagatik 
ezarritako errekargua. 

 
#"Jokoko galerak. 

 
#"Dohaintzak eta eskuzabaltasunak. Bezeroekin, produktuen salmenta edo 
zerbitzuen prestazioa sustatzeko eginiko gastuak ez dira hemen sartzen; beraz, 
kengarriak dira. Ezta usadio eta ohituren arabera enpresako langileei ematen zaien 
gabonsaria ere, pertsonal-gastua baita eta, beraz, kengarria.  

 
#"Paradisu fiskaltzat hartzen diren herri edo lurraldeetan egoitza duten pertsona edo 
erakundeekin, zuzenean edo zeharbidez, egindako eragiketei dagozkien zerbitzu-
-gastuak. 
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#"Pentsio Plan eta Fondoek xede dituzten gertakizun berdin edo antzekoen 
estaldurarako hornidura edo barne-fondoetarako zuzkidurak.  

 
Gastu hauek ez dira kengarriak; beraz, gure kontabilitatean erregistraturik badaude, dagokion 
doikuntza egin beharko dugu. Doikuntza hau iraunkorra izango da, gastu hauek inoiz ez 
direlako kengarriak izango eta ez ditugu datozen urteetan berreskuratuko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doikuntza iraunkorra identifikatzea 
 
Sozietate batek kalkulatu du SZgatik 365.000 pta. ordaindu behar dituela. Kopuru hau bere 
kontabilitatean erregistratu du (630) Mozkinen gaineko zerga ekitaldiko gastu gisa hartuz. 
 
Zergaren zenbatekoa gastu bat balitz bezala dago kontabilitatean, enpresaren irabaziak 
txikiagotuz, baina zergaren ikuspuntutik ez da gastu kengarri bat, beraz, zerga-oinarria 
lortzeko doikuntza bat egin beharko dugu: 
 
 
 

Kontabilitateko gastua 365.000 
Gastu fiskala                                 - 
Diferentzia 365.000 

 
 
Diferentzia hau iraunkorra da, kontabilitateko gastu hau ez baita inoiz gastu fiskal bat izango; 
eta positiboa da, zerga-oinarria kalkulatzeko hasieran hartu dugun kontabilitateko emaitza 
zergak agintzen duena baino txikiagoa baita. 
 
Emaitza gehitzeko, hortaz, doikuntza positiboa egin behar da. 
 
 
5.1.4.5. Amortizazioak 
 
Dakigunez amortizazioen atalean aldeak sor daitezke irizpide fiskalen eta kontabilitate-
-irizpideen artean. Kontabilitateak askatasun hdiagoa uzten du zuzkiduretarako, ibilgetua 
sistematikoki amortizatu behar dela baitiote merkataritzako arauek, eta, gainera, balantzea 
ixterakoan balioaren zuzenketa eginez bakarrik, baina zuzenketa hauek egiteko metodoak eta 
kantitateak ez dira xehetasun handiz arautzen. 
 
Arau fiskalak, aldiz, zorrotzagoak dira, eta zuzenketa hauek egiteko onartzen diren metodoak 
zehazten dituzte. 
 
Horregatik, kontabilitatean egindako eragiketa baten eta arau fiskalen artean alderen bat sortzen 
denean, dagokion doikuntzak egin behar dira zerga-oinarria lortzeko. 
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Doikuntza hauek adibide baten bidez ikusiko ditugu: Amortizazioak direla eta, egin beharreko 
aldi baterako doikuntzak. 
 
Beira egiten duen enpresa batek labe bat erosi du eta bost kuotatan amortizatzea erabaki du. 
Kuota hauek urterokoak dira eta zenbateko berdinekoak. 

 
Bere eskuratze-prezioa 40.000.000 pta.koa izan zen, eta hondar-baliorik ez du. 
 
Foru Arauan jasotzen denez, ondasun-mota honek urteko gehienezko amortizazio-koefizientea 
% 15 du, eta amortizatzeko gehienezko epealdia 10 urtekoa da. 
 
Hurrengo koadroan enpresak kontabilitatean egiten dituen amortizazioak, urtean % 20, 
jasotzen dira. Baita onartzen den gehienezko amortizazio fiskala, % 15, eta bien arteko aldea 
ere. 
 
Koadroan ikus daitekeenez, lehen urteko kontabilitatean 8.000.000 amortizatzen dira, baina 
kantitate honetatik 6.000.000 bakarrik dira fiskalki kengarriak, hauxe baita onartzen den 
gehienezko amortizazio fiskala. Horregatik, 2.000.000ko aldea daukagu kontabilitateko eta 
fiskalitateko amortizazioen artean (lehena handiagoa izanik). 
 
Berdin gertatzen da hurrengo lau urteetan, baina seigarrenera heltzean alderantzizkoa 
gertatzen da. Kontabilitatean ez dugu amortizaziorik; ez dugu inolako amortizazio-gasturik 
azaldu, eta fiskalki 6.000.000ko gastua daukagu onartua. Hau dela eta, zenbateko hori sarrerei 
kendu ahal izango diegu, nahiz eta kontabilitatean ez ageri. 
 
Azken ekitaldian amortizazio fiskala 4.000.000koa izango da, hauxe baita labea guztiz 
amortizatzeko falta dena. 
 
 

Urteak 
 

Kontabilitateko 
amortizazioak 

Amortizazio 
fiskala 

Bien arteko 
aldea 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8.000.000 
8.000.000 
8.000.000 
8.000.000 
8.000.000 

6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
4.000.000 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

-6.000.000 
-4.000.000 

 
Guztira 40.000.000 40.000.000 0 

  
 
Gauzak honela, doikuntza batzuk egin beharko ditugu. Lehen bost urteetan aldea hauxe izango 
da: 
 
Kontabilitate-gastua...  8.000.000 
Gastu fiskala..............   6.000.000 
Diferentzia.................   2.000.000 
(aldi baterako doikuntza positiboa) 
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Doikuntza hau aldi baterakoa da, datozen urteetan berreskuratuko delako; eta positiboa da 
kontabilitateko gastuak gehiago izan direlako fiskalak baino, eta emaitzak gehitu egin beharko 
ditugu ikuspuntu fiskalarekin bat egiteko. 
 
6. eta 7. urtean ere doikuntzak egin beharko ditugu: 
 
6. urtean: 
 
Kontabilitate-gastua...........      0  
Gastu fiskala..........    6.000.000 
Diferentzia...........   -6.000.000  
 
7. urtean: 
 
Kontabilitate-gastua..........    0  
Gastu fiskala..........    4.000.000 
Diferentzia..........   -4.000.000 
 
Bi kasu hauetan doikuntzak aldi baterakoak eta negatiboak dira. Kalkulatu dugun emaitza 
handiagoa da sarrerei kendu beharrekoa baino zenbateko txikiagoa kendu diogulako, beraz, 
kontabilitateko emaitza murriztu egin behar da doikuntza negatiboaren bidez. 
 
  
Material ibilgetuaren balio-galera honakoetan joko da eraginkortzat Bizkaiko Foru 
Arauak dioenez: 
 

a) Hurrengo taulako amortizazio koefizienteak ezartzearen emaitza denean: 
 

 
Ondare-elementuak Urteko gehienezko 

koefizientea 
Urteak 

gehienez 
Etxe-gela eta bulegorako, merkataritza-erabilerarako 
edota zerbitzuetarako eraikinak 

 
3 

 
50 

Industria-erabilerarako eraikinak eta pabiloiak 5 30 
Instalazioak 15 10 
Industria-erabilerarako makineria 15 10 
Beste erabilera batzuetarako makineria 10 15 
Ontzi eta aireontziak 10 15 
Autobusak, kamioiak, furgonetak eta antzekoak 20 8 
Turismo-ibilgailuak 20 8 
Molde, eredu, trokel eta gargarak 33 5 
Lanabesak eta erremintak 30 5 
Altzariak 15 10 
Informatika-ekipoak 25 6 
Alokatzeko bideo-filmak 50 3 
Zehaztu gabeko beste elementu batzuk 10 15 
 

b) Amortizatu gabe dagoen balioari ehuneko iraunkorra ezartzearen emaitza denean.  
 
 
5.1.4.6. Hornidurak 
 
Horniduren atalean ere aldeak sor daitezke irizpide fiskalen eta kontabilitate-irizpideen artean. 
Adibide esanguratsu bat ikusiko dugu trafikoko kaudimen-gabezietarako hornidurak aztertuz, 
beste edozein horniduraren analisia berdina izango litzatekeela kontuan hartuta. 
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Jakin behar da hornidura hauentzat kontabilitateko tratamendua eta tratamendu fiskala oso 
ezberdinak direla. Enpresa askotan, batez ere eragiketa-kopuru handia dutenetan, ekitaldiaren 
amaieran hornidura orokorra zuzkitzen dute beren bezeroen kaudimen-gabezi arriskua estaliko 
duena. Hau egiteko aurreko ekitaldietako estatistiketan oinarritzen dira, eta bezeroek zor 
dietenaren ehuneko bat ezin izango dutela kobratu kalkulatzen dute. 
 
Kontabilitatearen ikuspuntutik eragiketa hau onartzen da, baina arau fiskalak hau honela ezin 
dela egin dio. Fiskalki kengarria izan dadin baldintza batzuk bete behar dira. (Ikus Foru Araua 
ren 13. artikulua). Beraz, entitateak honelako hornidura bat zuzkitu badu ez da kengarria izango 
eta doikuntza egin beharko du. 
 
Diferentzia hau aldi baterakoa izan daiteke, enpresak egin duen aurreikuspena hurrengo urteetan 
betetzen den neurrian. Gastua fiskalki kengarria izango baita kaudimen-gabezia ematen denean 
eta finkoa denean. 
 
Orduan, sozietateak fiskalki kengarria ez den hornidura zuzkitu duenean, kontabilitateko 
emaitza txikiagoa da, kengarria ez den gastu bat kontabilizatu baita. Sozietateak emaitza gehitu 
egin beharko du aldi baterako doikuntza positiboa eginez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hornidurengatik egin beharreko aldi baterako doikuntza 
 
P&B S.A. enpresak ekitaldi-amaieran bezeroengandik kobratzeko 250.000 pta. ditu. Aurreko 
urteetako esperientzian oinarrituz kontuak atera eta % 1,5 kobraezina izango zaiola 
aurreikusten du. Gauzak honela, dagokion hornidura zuzkitzea erabakitzen du. 
Foru Arauak ezartzen dituen baldintzarik betetzen ez denez, hornidura hau ez da gastu 
kengarria ikuspuntu fiskalen arabera. Hau dela eta P&B S.A.k, zerga kalkulatzerakoan, 
kontabilitateko emaitzari doikuntza egin beharko dio: 
 
Kontabilitateko gastua......... 37.500 
Gastu fiskala........................           0 
                      
Diferentzia .......................... 37.500 
 
Doikuntza hau aldi baterakoa da eta positiboa da. 
 
Positiboa da kontabilitateko emaitza murriztu egin delako gastu hau kontabilizatzerakoan. 
Helburu fiskaletarako emaitza hau gehitu egin behar da eta hori doikuntza positibo batez 
lortzen da. 
 
 
5.1.4.7. Aparteko mozkinak berriz inbertitzea 
 
Ez dira zerga-oinarrian sartuko material ibilgetua eta ezmateriala, edo sozietateen akzioak 
saltzerakoan lortutako mozkinak berriro elementu beretan inbertitzen badira. 
 
Aparteko mozkin hauek ikuspuntu fiskaletik ez dira salmenta egiten den ekitaldiaren irabazitzat 
hartuko, aipatutako edozein elementutan berriz inbertitzen badira. 
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Kasu honetan aldi baterako doikuntza negatiboa egin beharko da, kontabilitatean erregistratu 
dugun sarrera ez baita fiskalki ekitaldi horretako sarreratzat hartzen. 
 
Doikuntza hau egin ahal izateko, berriz inbertitze hau ondare-elementua saldu den aurreko 
urtearen eta ondorengo hiru urteen arteko epealdian egin behar da. 
 
Arau fiskalaren arabera etekin hauek hurrengo urteetan banatuta sartuko ditugu eta horretarako 
bi aukera ditu subjektu pasiboak: 
 

a) Etekinak eskuratutako ondasunak amortizatu ahala sartzea. 
b) Salmentaren hurrengo hiru urteetan berriz inbertitzea eta epe horretan inolako etekinik 

ez sartzea. Hortik aurrera mozkinak hurrengo zazpi urteetan hainbanatzea. 
 
 
5.1.4.8. Beste doikuntza batzuk 
 
Atal honetan finantza-errentamendua edo leasing-a aztertuko dugu, kasu honetan ere 
doikuntzak egin behar baitira. 
 
Finantza-errentamenduko kontratuak abantaila fiskalak eskaintzen dituzte eta erakargarriak 
suerta daitezke finantzazio-iturri legez. 
 
Kontratu hauen bidez kengarria da finantza-zama, hau da, interesak; eta baita ondasunaren 
kostuaren berreskuratzeari dagokion kuotaren zatia ere, betiere ondasun amortiza ezinak ez 
direnean. 
 
Beraz kengarriak dira bai interesak eta baita printzipala ere. 
 
Baina kengarria den zenbatekoak muga bat dauka: ezingo da izan ondasun horri taularen arabera 
dagokion amortizazio linealaren bikoitza ezarriz ateratzen den emaitza baino handiagoa. Hortik 
goragokoa ondorengo zergaldietan kendu ahal izango da, muga berbera errespetatuz. 
 
Enpresa txiki eta ertainek muga hori honela kalkulatuko dute: amortizazio-taularen araberako 
koefizientearen bikoitza 1,5ekin biderkatuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finantza-errentamenduak eraginiko aldi baterako doikuntza 
 
Finantza-errentamenduko kontratu baten bidez enpresa batek informatika-ekipo bat eskuratzen 
du, eta bere eskurako prezioa 4.000.000 pta.koa da. 
 
Kontratuak bi urteko iraupena du, eta azkenean erosteko aukera erabiliko da. 
Hurrengo koadroan eragiketaren datu nagusiak jasotzen dira: 
  

Epealdiak Urteko kuota Interesak Printzipala Kontabilitateko 
amortizazioa 

1. urtea 2.212.367 280.000 1.932.367 1.000.000 
2. urtea 2.212.367 144.734 2.067.633 1.000.000 
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Enpresaren kontabilitatean jaso den gastua amortizazioak eta finantza-zamak osatzen dute: 
 
Kontabilitate-gastua ...........1.280.000 (1.000.000 + 280.000) 
 
Fiskalki kengarria da ondasuna berreskuratzearen kostua ere, baina urteko gehienezko 
koefiziente bikoiztua ondasunaren kostuari aplikatuz ateratzen dena gainditu gabe betiere. 
 
Ondasuna berreskuratzeko ordaindu diren kuotak ................... 1.932.367 
Gaindiezinezko muga (2 x % 25 x 4.000.000.) .......................... 2.000.000 
Ordaindutako finantza-zama ....................................................    280.000 
 
Beraz, interesak eta ondasuna berreskuratzearen kostua ken daitezke, 1.932.367 pta.k ez baitute 
2.000.000 pta.ko muga gainditzen. 
 
Kontabilitatearen ikuspuntutik 1.280.000 pta.ko gastua izan dute, eta fiskalki 2.212.367 pta. 
(1.932.367 + 280.000) dira kengarri; hortaz, diferentziagatik behin-behineko doikuntza 
negatiboa egin beharko dute. 
 
Kontabilitateko gastua ...............................  1.280.000 
Fiskalki kengarria den gastua ..................  2.212.367 
Diferentzia .............................................     932.367 
  (behin- behineko doikuntza negatiboa) 
 
Ikus dezakegunez, ekitaldi honetan ondasuna berreskuratzearen kostua osorik da kengarria 
ezarritako muga ez baitu gainditzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Morning S.A. enpresak kafetegi bat eta jantoki bat dauzka eta ekitaldi honetan, besteak beste, 
jarraian agertzen diren eragiketak egin eta kontabilitatean jaso ditu: 
 

1- Sozietateak amortizazio lineala aplikatu die ondorengo taulako ondasunei: 
 

Elementuak Eskuratze-balioa Amortizazio-
-koefizientea 

Barra, kafe-makina, apalategiak 2.500.000 % 10 
Beirateria 950.000 % 75 
Mahai-tresneria 740.000 % 10 

 
2- Sozietateak kobratu gabe dauka orain bi hilabete zeukan mugaeguna 1.525.000 pta.ko 

faktura bat. Ekitaldiaren amaieran zenbatekoaren erdiarengatik hornidura zuzkitzea erabaki 
zuen. 

3- Kafetegia ordutegitik kanpo ixteagatik, udalak 80.000 pta.ko isuna ezarri zion. Isuna 
ordaindu eta aparteko gastu bezala jaso zuten kontabilitatean. 
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5.1.5. Zerga-zorraren erdiespena 
 
Zerga-oinarria zehaztuta, zerga-zorra kalkulatzeko egin beharreko urratsak ikusiko ditugu 
jarraian. 
 
Bizkaian zerga-oinarriari ondorengo murriztapenak egiteko aukera dago. Murriztapen hauek 
egin ondoren ateratzen den emaitza oinarri likidagarria da. 
 
Murriztapenik ez bada, oinarri likidagarria eta zerga-oinarria berdinak izango dira. 
 
Baina murriztapenak inola ere ez du oinarri likidagarri negatiborik ekarriko. 
 

5.1.5.1. Murriztapenak: enpresa berriak 

 
Enpresa-jarduera hasten duten sozietateei % 99, % 75, % 50 eta % 25 murriztuko zaie beren 
ustiapen ekonomikoaren jardunetik eratorritako zerga-oinarria  aurreko zergaldietako zerga-
oinarri negatiboak konpentsatu baino lehenago, betiere  jarduera hasi eta lau urteko epearen 
barruan, zerga-oinarri positiboa lortzen duten lehenengo urtean hasi eta lau urtetan jarraian.  
 
Ez dira ustiapen ekonomikoen jardunetik eratorritzat hartuko : 
 

a) Finantza-sarrerak eta, halaber, ustiapen ekonomikoari lotutako ondare-elementuen 
salmentatik lortutako sarrerak. 

b) Ibilgetuaren ondare-elementuak eskualdatuz lortutako errentak. 
 
Aipatutako murriztapena egin ahal izateko, subjektu pasiboek baldintza hauek bete beharko 
dituzte: 
 

a- Beren enpresa jarduera hasteko, gutxienez 20 milioi pezetako kapitala jartzea. 
b- Bat-egite edo bereizteko eragiketa baten ondorioz sortutako sozietateak ez izatea. 
c- Jarduera berria beste titulartasun baten menpean lehendik ez egin izana. 
d- Enpresa-jarduera berria inork beste jarduera bat garatzen ez duen establezimenduan 

gauzatzea. 
 
 
 

 
Egin behar duzun lana: 
 

1- Taula kontsultatu eta aurkitu lehenengo eragiketako elementu bakoitzari dagokion
amortizazio-koefizientea. 

 
2- Aztertu eragiketa bakoitza, enpresaren kontabilitatearen eta arau fiskalak dioenaren

arteko aldeak identifikatuz. 
 

3- Kalkulatu eragiketa bakoitzean sor daitezkeen diferentzien zenbatekoak, esan behin-
behinekoak ala iraunkorrak diren eta egin beharreko doikuntzak azaldu, beren
zeinua argituz. 
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e- Jardueraren lehenengo bi urteetan gutxienez 80 milioi pezeta inbertitzea aktibo finko 
materialetan. 

 
$" Bestek erabiltzeko errentan eman edo lagako ez diren, eta jarduerari lotuta 

dauden, ondasunetan egingo dira inbertsio guztiak. Honela izanik, finantza-
errentamendu bidez eskuratutako ondasunak ere onartuko dira erosketaren 
aukera gauzatzeko konpromisoa hartzen badute. 

 
f- Gutxienez 10 lanpostu sortzea enpresa-jarduera hasi den ondorengo sei hilabeteetan. 

Gainera, plantilak batez beste horrela irautea une hartatik zerga-oinarria murrizteko 
eskubideak irauten duen arte. 

g- Aitorpen kontsolidatuko erregimenean zergak ez ordaintzea. 
h- Enpresa-jarduerarako plan bat edukitzea, gutxienez bost urterako. 

 
 
5.1.5.2. Karga-tasak eta kuota osoa 
 
Oinarri likidagarriari karga-tasa aplikatuko diogu eta kuota osoa aterako zaigu. 
 
Karga-tasa orokorrean Bizkaian % 32,5 da. Hala ere, badira beste ehuneko bat aplikatzen zaien 
beste entitate batzuk. Esate baterako: 
 
#"Enpresa txiki eta ertainak: 0 eta 10 milioi arteko oinarri likidagarriagatik % 30 izango dute. 

Gainontzeko oinarri likidagarriagatik % 32,5. (Gizarte-kapitalaren % 80 baino gehiago 
pertsona fisikoena izan behar da). 

 
#"% 25 aplikatzen zaie, besteak beste, ondorengo entitate hauei: aseguru orokorretako 

mutuak, gizarte-aurreikuspeneko erakundeak eta Gizarte Segurantzaren lan-istripuetako eta 
eritasun profesionaletako mutuak, elkargoak, enpresa-elkarteak, ganbera ofizialak, hiri-
-jabetzako ganberak, industria-, merkataritza- eta itsasketa-ganberak, nekazaritza-ganberak, 
arrantzaleen kofradiak, langileen sindikatuak eta alderdi politikoak, irabazte asmorik 
gabeko fundazioak, establezimenduak, erakundeak eta elkarteak, kooperatiben batasun, 
federakunde eta konfederakundeak, etab. 

 
 
5.1.5.3. Kuotaren kenkariak 
 
Kuota osoari kenkari batzuk aplikatu ahal zaizkio garrantzitsuenak zergapetze bikoitza 
eragoztea helburu dutenak dira. 
 
Hauexek dira: 
 

#"Barne-ezarpen bikoitza eragozteko kenkariak. Azpimarragarriena barne-jatorriko 
dibidenduen ezarpen bikoitza ekiditen duena da. Kenkari hau beste sozietate batetik 
dibidenduak jaso dituzten entitateek aplikatu ahal izango dute. Dibidenduak banatzen 
dituen sozietateak, irabazien zati bat banatzen ari denez, zerga ordaindu du jadanik. 
Eta orain dibidendua jasotzen duen sozietateak berriro ordaintzen badu, sarrera 
finantzariotzat hartuz, kontzeptu berarengatik zerga bi aldiz ordaintzen arituko 
litzateke.  

 
#"Nazioarteko ezarpen bikoitza eragozteko kenkariak. Batzuetan enpresek atzerrian 

lortzen dute zenbait errenta, eta jatorrizko herrian zergapetzen dituzte. Enpresa hauek 
gero hemen errenta horiengatik berriz ordaindu behar badute, zergapetze bikoitza 
gertatzen ari da, jatorrizko herrian lehenik eta gurean gero ordaintzen ari dira eta. 
Errenta berak bi aldiz zerga ordain ez dezan kenkari hauek aplikatzen dira. 
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5.1.5.4. Hobariak 
 
Ceutan eta Melillan jarduten duten entitateek lortutako errentek kuota osoan hobariak 
aplikatzeko eskubidea ematen dute; berdin ekoizpen zinematografikoen, ikus-entzunezkoen, 
liburuen, aldizkarien eta abarren esportaziotik eratorritakoak. 
 
 
5.1.5.5. Kuota likidoa 
 
Kuota osoari kenkariak eta hobariak aplikatu ondoren ateratzen denari deritzo kuota likidoa. 
 
Bestalde badira politika ekonomikoko tresnatzat erabiltzen diren beste kenkari batzuk: 
inbertsioa eta enplegua sustatzeko, jarduera jakin batzuek egiten dituzten enpresentzako: 
ikerketa eta garapena, esportazioak edo lanbide-heziketa, esate baterako. 
 
Hauek aplikatuz gero benetako kuota lortuko dugu.  
 
 
5.1.5.6. Benetako kuota 
 
Kuota honi atxikipenak, konturako sarrerak eta zatikako ordainketak kentzen badizkiogu, 
diferentziazko kuota aterako zaigu. 
 
 
5.1.5.7. Atxikipenak eta konturako sarrerak 
 
Zerga honen menpean dauden errentak ordaintzen dituzten entitateak atxikipenak edo konturako 
sarrerak egitera eta zenbatekoa Zerga-administrazioari ematera behartuta daude. 
 
Atxikipenak eta konturako sarrerak egiteko eredu ofizial batzuk daude, hiru hilez behin aurkeztu 
beharrekoak. Aitorpen hauek atxikipenak egin ez badituzte ere aurkeztu beharrekoak dira. 
 
Enpresek atxikipenak egin behar dituzte kapital higikorren etekinak ordaintzen dituztenean, 
beren akziodunei dibidenduak banatzen dizkietenean edo edozein aktiboren interesak ordaintzen 
dituenean, adibidez. Berdin gertatzen da aretoen alokairua ordaintzen bada edo langileen soldata 
ordaintzen denean. 
 
Atxikipen hauen aitorpena eta ematea hiru hilez behin aurkeztu beharko da, apirilaren, 
uztailaren, urriaren eta urtarrilaren egutegiko lehenengo hogeita bost egunetan. 
 
Atxikipenak eta konturako sarrerak egiteko ehuneko batzuk hauexek dira:  
 

#"Orokorrean % 25 
 

#"Norberaren kapitalak gainontzekoei lagatzeagatik lortutako etekinen kasuan % 18. 
 

#"Hiriko higiezinen errentamenduaren kasuan % 17. 
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1- Atxikipenak 
 
Imsore S.A.k Euskadiko Kutxan 2.000.000 ezarri ditu epe finkoan, eta hiruhilekoaren amaieran 
15.000 pta.ko interes osoak jasoko ditu. 
 
Euskadiko Kutxak interesen % 25 atxiki beharko dio. Atxikipenaren zenbatekoa kalkulatzeko 
oinarria interes osoen zenbatekoa izango da. Beraz, 
 
Atxikipena = 15.000 x 0.25 = 3.750 pta. 
 
Imsore S.A.k 15.000 - 3.750 = 11.250 pta.ko interes garbiak jasoko ditu. 
 
 
2- Konturako sarrerak 
 
Martin Mendizabal S.M. (Erantzukizun Mugatuko Sozietatea) enpresak, bere salmentak 
suspertzeko musika-ekipo bat zozketan ematea erabaki du. Ekipo hau 280.000 pta.tan erosi zuen. 
 
Sozietateen gaineko Zergaren ikuspuntutik zozketatu behar dituen ondasun hauek gauzatan 
eginiko ordainketa bat dira, eta orduan konturako sarrera bat egin beharko du. 
 
Sarrera kalkulatzeko, oinarria ondasunaren merkatuko balioa izango da. Balio hau kalkulatzeko, 
arauak dioenaren arabera, erosketa-balioa edo kostua % 20 gehitzetik ateratzen da. Beraz, 
 
Merkatuko balioa = 280.000 x ( % 20 x 280.000 ) = 280.000 + 56.000 = 336.000  
 
Egin behar duen konturako sarrera hurrengo hau izango da: 
 
Konturako sarrera = % 25 x 336.000 = 84.000 pta. 
 
 
5.1.5.8. Zatikako ordainketak 
 
Ez dago Bizkaian Zatikako ordainketak egin beharrik, kasu gehienetan. 
 
 
 
5.1.6. Enpresa txikientzat ezartzen diren pizgarri fiskalak 
 
5.1.6.1. Enpresa txikiaren kontzeptua 

 
$"Ustiapen ekonomikoa egiten du. 
$"Eragiketa-kopurua 715 milioi pta.tik beherakoa izango da, edota bere ibilgetu garbia 

ez da 286 milioi pta. baino handiagoa izango. 
$"Ez du 50 pertsona baino gehiagoko plantilarik izango. 
$"Aurreko baldintzetatik bat betetzen ez duen beste enpresaren baten % 25 baino 

gehiagoko partaidetzarik ez du izango. 
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5.1.6.2. Enpresa ertaina 
 

$" Ustiapen ekonomikoa egiten du. 
$"Eragiketa-kopurua 2.860 milioi pta.tik beherakoa izango da, edota bere ibilgetu 

garbia ez da 1.430 milioi pta. baino handiagoa izango. 
$"Ez du 250 pertsona baino gehiagoko plantilarik izango. 
$"Aurreko baldintzetatik bat betetzen ez duen beste enpresaren baten % 25 baino 

gehiagoko partaidetzarik ez du izango. 
 
Enpresa txiki eta ertainek, egiten den ekonomia-politikari esker, abantaila batzuk dituzte. 
Garrantzitsuenak jarraian aipatutakoak dira: 
 
#"Material ibilgetu berriaren amortizazioa 
 
Enpresa txikiek amortizazio-askatasuna izango dute jardunbidean hasten direnetik. Enpresa 
ertainek taulan agertzen den gehienezko amortizazio-koefizientea bider 1.5 egitetik ateratzen 
den koefizientearen arabera amortizatzeko ahalmena izango dute. 
 
#"Zuzkidura, zordunen balizko kaudimen-gabeziagatik 
 
Enpresa txiki eta ertainetako zerga-oinarriari zuzkidura orokorra kendu ahal izango zaio balizko 
kaudimengabeziek eratorritako arriskua estaltzeko, zergaldiaren bukaeran dauden zordunen 
kontuen gaineko zenbatekoaren % 1, gehienez. 
 
#"Salbuespena berriz inbertitzeagatik 
 
Material ibilgetua saltzeagatik lortutako irabaziak zerga-oinarrian ez sartzeko aukera izango 
dute, baldin eta 50 milioitik gorakoak ez badira eta eskualdaketaren zenbateko osoa beste 
elementu batzuetan berriz inbertitzen bada. 
 
#"Finantza-errentamenduko kontratuetan 
 
Kengarria da ondasunaren kostuaren berreskuratzeari dagokion kuota, taulen araberako 
koefizientearen bikoitza 1,5ekin egitetik ateratzen dena gainditu gabe, betiere. 
 
 
 
5.1.7. Sozietateen gaineko Zergaren kontabilizazioa 
 
Lehenago esan dugun legues, zerga-oinarria kalkulatzeko kontabilitateko emaitza hartuko dugu 
abiapuntutzat. 
 
Emaitza honi kontabilitate-irizpideen eta irizpide fiskalen arteko diferentziak sortarazten 
dituzten doikuntzak gehituz edo kenduz zerga-oinarria lortuko dugu. 
 
Zerga-oinarriari karga-tasa aplikatuz kuota osoa ateratzen zaigu, eta honi hobariak eta kenkariak 
kendu eta gero kuota likidoa daukagu. Kuota likidoa enpresak jasan behar duen zergaren 
zenbatekoa da, eta kontabilitatean jasoko dena, hain zuzen ere. 
 
Kontabilitatean ekitaldian zehar enpresari egin dizkioten atxikipenak jaso ditu, hau dela eta Foru 
Ogasunari ordaindu beharrekoa enpresari dagokion zergari jadanik egin dituen ordainketak 
kenduz aterako zaigu. 
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5.1.7.1. Kontuen identifikazioa 
 
Kontabilitate Plan Orokorrak ondorengo kontuak eta azpikontuak eskaintzen ditu: 
 
#"(470) Ogasun Publikoa, kontzeptu ezberdinengatik zordun. Kontu honek administrazio 

publikoek (Gizarte Segurantza izan ezik) ordaintzeke dituzten zenbatekoak jasotzen ditu. 
Kontu honetan badugu beste azpikontu bat: 

 
(4709) Ogasun Publikoa, zerga-itzulketengatik zordun. Kontu honetan zergen 
aitorpenetan itzultzea egokitzen diren zenbatekoak jasotzen dira, administrazioek ez 
badituzte oraindik ordaindu. 

 
#"(473) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak. Kontu honetan 

enpresak jasan dituen atxikipenak eta egin dituen konturako sarrerak jasotzen dira. 
 
#"(474) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga eta galeren konpentsazioa. Kontu 

honetan ordaindu beharreko kuotaren eta sortutako zergaren arteko diferentzia jasotzen da; 
era berean zerga-oinarri negatiboak ere bertan erregistratzen dira. Kontu honek badu beste 
azpikontu bat: 

 
(4740) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga. Kontu hau aldi baterako diferentzia 
positiboentzat erabiltzen da, hau da, ordaindu beharrekoa sortutako zerga baino 
handiagoa denean. 

 
#"(475) Ogasun Publikoa, kontzeptu fiskalengatik hartzekodun. Zergengatik 

administrazio publikoei zor dizkiegun zenbatekoak jasotzen dira. 
 

(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun. Hemen 
zergaren zenbatekoa ordaindu gabe dagoene artean, jasotzen da. 

 
#"(479) Geroratutako mozkinen gaineko zerga. Kontu hau aldi baterako diferentzia 

negatiboak daudenean agertuko da, eta, beraz, ordaindu beharrekoa sortu den zerga baino 
txikiagoa denean. 

 
#"(630) Mozkinen gaineko zerga. Hemen ekitaldian sortutako zerga jasotzen da. 

 
 

5.1.7.2. Kontabilitate-tratamendua 
 
Ohiko eragiketen analisia egingo dugu: enpresari zerga honen kontura atxikipenak egiten 
dizkiotenean Liburu Egunkarian egin behar duen idazpena hauxe da: 
 
 

____________________       XX      ____________________ 
 
(57)  Diruzaintza 

(473) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta 
konturako ordainketak  

(76) Sarrera finantzarioak 
 
____________________       XX      ____________________ 
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Ekitaldi-amaieran enpresak sortutako zerga kontabilizatzen duenean, honela egingo du 
idazpena: 

 
____________________       XX      ______________________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga  
 
                                  (4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 
____________________       XX      _______________________________________________ 

 
 
Idazpen hau aldi baterako diferentziarik ez dagoenean egingo du. Idazpen honen bidez 
Sozietateen gaineko Zergaren menpean dauden enpresek kontabilitate-ekitaldia itxi egiten dute. 
 
Aldi baterako diferentziak baldin badaude, ondoko idazpen hauek egin beharko dituzte: 
 
#"Aldi baterako diferentzia negatiboak daudenean, honela egingo da 
 
Aldi baterako doikuntza negatiboak daudenean, zergaren kuota kontabilitateko datuek ematen 
dutena baino txikiagoa da. Kasu honetan ordaindu beharreko kuota erregistratu egin behar da. 
 
Aurten ordaintzen dugun zenbateko txikiagoa hurrengo urteetan ordainduko dugun zenbateko 
handiagoekin orekatuko dugu, diferentzia desagertu arte, aldi baterakoa baita. 
 
Liburu Egunkariko idazpenak hauek izango dira: 
 
Aurtengo ekitaldian: 

 
____________________       XX      _______________________________________________ 
     
(630) Mozkinen gaineko zerga 
 
                                  (4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 
____________________       XX      _______________________________________________ 

 
Ikuspuntu fiskaletik ordaindu behar den Sozietateen gaineko Zergaren kuotagatik. 
 

____________________       XX      ______________________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 
 
(479) Geroratutako mozkinen gaineko zerga 
 
____________________       XX      _______________________________________________ 
  

 
Ekitaldi honetan ordainduko den zergaren eta kontabilitatearen araberako zergaren arteko 
aldeagatik. 
 
Hurrengo ekitaldietan: 
 
Ordaindu beharreko kuota kontabilitateak emandakoa baino handiagoa izango da, diferentzia 
hauen konpentsazioagatik. Apurka (479) Geroratutako mozkinen gaineko zerga deritzon 
kontua itxi egingo dugu, administrazioari ordaindu behar zaion kuota handiagoa 
erregistratzerakoan konpentsatzen dugun neurrian. 
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Hau ondorengo idazpenetan islatzen da: 
 

____________________       XX      _________________________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 

                               
(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 

____________________       XX      _________________________________________________  
 
 
Irizpide fiskalen arabera ordaindu beharreko zenbatekoagatik. Zenbateko hau kontabilitatetik 
eratorritakoa baino handiago izango da. 
 
 

____________________       XX      ______________________________________________ 
 
(479) Geroratutako mozkinen gaineko zerga 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 
 
____________________       XX      _____________________________________________ 

 
 
Urte horretako kontabilitateko gastua murriztuz, lehenagoko urteetan jasotako gastu handiagoa 
orekatuz. 

 
#"Aldi baterako diferentzia positiboak daudenean, ondorengo hau egingo da 

 
Kontabilitateak kalkulatu duen zenbatekoa txikiagoa da ordaindu beharreko kuota baino. 
 
Zenbateko handiago hau datozen urteetan ordainduko diren zenbateko txikiagoekin orekatuko 
da, eta diferentzia desagertu egingo da. 
 
Liburu Egunkariko idazpenak hauexek izango dira: 
 
Aurtengo ekitaldian: 

 
____________________       XX      _____________________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 

                               
(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 

____________________       XX      ________________________________________________ 
 
 
Irizpide fiskalen arabera ordaindu beharreko SZren kuotarengatik. 
 

____________________       XX      ____________________ 
 
(4740) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga 
 

(630) Mozkinen gaineko zerga 
  
____________________       XX      ____________________ 
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Aurtengo ekitaldian ordaindu beharreko zergaren eta kontabilitateak aginduko lukeenaren 
arteko diferentziagatik. 
 
Datozen ekitaldietan: 
 
Kontabilitatearen arabera ordaindu beharrekoa baino gutxiago ordainduko dugu, diferentzien 
orekatzearen ondorioz. (4740) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga kontua ixtera joko 
dugu, Ogasunari ordainduko diogun kuota txikiagoa erregistratuz, konpentsatzen dugun 
heinean.  
 
Hau ondorengo idazpenenen bidez jasotzen da: 
 

____________________       XX      ______________________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 

                               
(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 

____________________       XX      _______________________________________________ 
 
 
Irizpide fiskalaren arabera ordaindu behar denarengatik. 
 
 

____________________       XX      ______________________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 
                                 

 (4740) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga 
 

____________________       XX      ______________________________________________  
 
 
Aurtengo zerga-gastua gehitzeko, aurreko urteetan erregistratu den gastu txikiagoa 
konpentsatzeko. 
 
Zerga ordaintzerakoan hauxe erregistratuko da: 
 
Ordainketa egiterakoan (473) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak 
kontuan jasotzen diren atxikipenak eta egindako ordainketa zatikatuak kenduko dira. 
 
Kontabilitateko idazpena hauxe izango da: 
 

____________________       XX      ______________________________________ 
 
(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 
                             (57) Diruzaintza 
 
                         (473) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak 
     
____________________       XX      ______________________________________ 
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Model, S.A. enpresaren kasua aztertuko dugu. 
 
Bere Identifikazio Fiskalaren Zenbakia (IFZ) A-40.545.968 da, eta egoitza fiskala Bilboko Udondo 
kaleko 5ean (posta-kodea 48001) dauka. 
 
Foru Arauak enpresa txikitzat hartua izan dadin ezartzen dituen baldintzak betetzen ditu, joan den
urtean bere eragiketen zenbatekoa 45 milioikoa izan baitzen.  
 
Oraingo ekitaldiaren datuak hauexek dira: 
 

#" Kontabilitateko emaitza: 15.500.000 pta.ko irabaziak. 
#" Fiskalitatearen aginduz sortzen diren diferentziak eta doikuntzak: 

 
$" Irizpide fiskalak onartzen ez duen gastu bat jaso du bere kontabilitatean galera 

legez, berau 250.000 pta.koa. 
$"Material ibilgetuaren salmenta batean 600.000 pta.ko irabazia lortu du. 

Salmentaren zenbateko osoa beste ekipoko ondasun batean berriz inbertitu du. 
$"Leasing eragiketengatik 750.000 pta.ko doikuntza negatiboa egin behar du. 

 
#"Atxikipenak eta konturako ordainketak: 

 
$"Kontu eta banku-gordailuen etekinen gain enpresari 37.500 pta. atxiki dizkiote. 

 
 
Egin beharreko lana: 
 

1. Zehaztu zein de zergaren karga-tasa. Aldi berean, aztertu enpresa honi Sozietateen 
gaineko Zergaren Foru Arauaren arabera dagozkion hobari edo pizgarriak. 

 
2. Lortu zergaren eredu ofiziala, eta bete likidazioari dagozkion orrialdeak. 

 
Model S.A.ren Liburu Egunkarian, egindako aitorpenean oinarrituz, zergaren kuotaren
kontabilitate erregistroa egin. 
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666...   SSSOOOZZZIIIEEETTTAAATTTEEEEEENNN   GGGAAAIIINNNEEEKKKOOO   ZZZEEERRRGGGAAA...   AAAIIITTTOOORRRPPPEEENNNAAA...   
LLLIIIKKKIIIDDDAAAZZZIIIOOOAAA   EEETTTAAA   KKKOOONNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAATTTEEE   EEERRRRRREEEGGGIIISSSTTTRRROOOAAA:::   

GGGIIIPPPUUUZZZKKKOOOAAA   
 
 
 
Sarrera 
 
Ekitaldi ekonomikoa amaitutakoan, sozietateek Sozietateen gaineko Zerga kalkulatu behar dute 
eta izan dituzten etekinen arabera aitorpena eta likidazioa prestatu. 
Zerga hau erregistratu ondoren enpresak ekitaldiko kontabilitatea itxi dezake. 
 
Unitate honetan Sozietateen gaineko Zergaren problematika jorratuko dugu. Berari dagozkion 
arau fiskalak aztertuko ditugu, baita zerga-elementu nagusiak, kontzeptuak, prozedurak eta 
enpresen betebeharrak zertan diren ere. 
 
Zerga-oinarria erdiesteko kontabilitateko emaitzean egin behar diren doikuntzak ikusiko ditugu. 
Era berean, ordaindu behar den kuota lortzeko egin behar diren kalkuluak ere ikusiko ditugu. 
 
Enpresa txikiek dituzten abantaila fiskalak ere ezagutuko ditugu. 
 
Horrez gain, Sozietateen gaineko Zerga erregistratzeko, Kontabilitateko Plan Orokorra jarraituz 
egin behar diren pausoak aztertuko ditugu eta kasu praktiko batzuk ikusi ere bai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helburuak 
 

• Sozietateen gaineko Zerga (SZ) erregulatzen duten arau nagusiak identifikatu eta zergaren 
elementuak, kontzeptuak, prozedurak eta baldintzak aztertzea. 

 
• Zerga-oinarria lortzeko, kontabilitate-hastapenen eta fiskalitate-hastapenen artean sortzen 

diren aldeak aurkitzea. 
 

• Kasu praktikoetan zergaren arauak aplikatuz zerga-oinarria eta zerga-zorra kalkulatzea. 
 

• Zerga-aitorpena edo likidazioa egiteko erabiltzen diren eredu ofizialak identifikatu eta 
betetzea. 

 
• KPOk (Kontabilitate-Plan Orokorra) SZren eragiketak erregistratzeko finkatzen dituen 

kontuak aurkitu eta erabiltzen den kontabilitate mekanika aztertzea. 
 

• Eragiketa hauek kontabilizatuz kasu praktikoak egitea. 
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TELEMUGI, S.A. enpresaren jarduera: 
 
Emaitza ekonomikoa lortu ondoren, sozietateak etekinen gain ezartzen den  zerga kalkulatu behar du 
(Sozietateen gaineko Zerga). Zerga honen zenbatekoa, beste edozein gastu bezala, lehen kalkulatutako 
etekinei kenduko zaie, eta bazkideek geratzen dena erabili ahal izango dute. 
 
Bazkideek zerga honi buruzko informazioa lortu beharko dute, zenbat ordaindu behar duten jakin eta 
kalkulatu ahal izateko.  
 
Bazkideetako batek, Patxik, sozietate txikiak eta berriak direnentzat, pizgarriak eta hobariak egon 
daitezkeela entzun du. Informazio zehatzagoa bilatu beharko du. 
 
Telemugi, S.A.ren eragiketak  
 
Abenduak 31  
 
3- Patxi Herri Ogasunera joan da sozietateak lor ditzakeen abantailei buruzko informazio bila, eta, bide 

batez, aurrerago, aitorpena aurkezteko behar dituen inprimakiak erosi ditu. 
Enpresa Bizkaian kokatuta dagoenez, ez du zatikako ordainketarik egin beharrik izan. 

 
Egin behar duzun lana: 
 
Enpresa txiki eta ertainentzat ezarrita dauden abantaila eta pizgarri fiskalei buruzko informazioa lortu eta 
aitorpena egiteko inprimakiak eskuratu. 
 
4- Bazkideek ordaindu behar dutena kalkulatuz betetzen dute zergaren aitorpena. Zenbatekoa data 

honetan erregistratzen da kontabilitatean egindako doikuntzekin batera, eta kontabilitate-liburuak itxi 
egiten dira. 

 
 
Egin behar duzun lana: 

 
%" Aztertu kontabilitate-emaitzari egin behar zaizkion doikuntzak, doikuntza iraunkorrak eta 
aldi baterakoak bereiziz. 
%" Bete Sozietateen gaineko Zergaren aitorpena egiteko Telemugi, S.A.k aurkeztu beharko 
duen inprimakia. 
%" Egin ordaindu behar duen zenbatekoaren kontabilitatea, baita dagozkion doikuntzena ere. 
%" Egin itxierako idazpenak. 

 
Lan hau egin ahal izateko, unitate honetan daukazun informazioa landu behar duzu eta proposatzen diren 
aktibitateak egin. 
 
Informazioa ulertu eta gero, Telemugi, S.A.ri sortzen zaizkion arazoak konpondu; horretarako, kanpoko 
informazioa bilatu, eskuratu eta aztertu, eta, ondoren, erabaki egokiak hartu. 
 
Amaitzeko, lortutako emaitzak ikaskideen emaitzekin, testu honekin eta irakaslearekin egiaztatu eta 
komentarioa egin.    
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6.1. Sozietatearen gaineko Zerga. Gipuzkoa 
 
 
6.1.1. Oinarrizko kontzeptuak 
 
Pertsona fisikoen antzera, sozietateak ere izan dituzten errenten gaineko zerga ordaintzera 
behartuta daude, eta, beraz, aitorpena egitera. 
 
Pertsona juridikoek Sozietateen gaineko Zergaren aitorpena egin behar dute eta ordaindu egin 
behar dute. 
 
Zerga honek sozietateek eta izaera juridikoa duten entitateek lortutako etekinak eta errentak 
zergapetzen ditu. 
 
Hortaz, pertsona juridiko batek, sozietate batek, elkarte batek, eta abarrek errenta bat lortuz bere 
ahalmen ekonomikoa agerian uzten dutenean, behartuta daude gastu publikoei aurre egiteko 
laguntza ematera, eta hori Sozietateen gaineko Zergaren bidez egingo dute. 
 
Zerga honi aplikatzen zaizkion Estatu-mailako arau nagusiak hauexek dira: 
 

#" Abenduaren 27ko 43/1995 Legea, Sozietateen gaineko Zergaren Legea. 
#" Apirilaren 11ko 537/1997 Errege Dekretua. Honen bidez, Sozietateen gaineko 

Zergaren araudia onartzen da. 
 
Legeak zergaren ildo nagusiak jasotzen ditu, eta, araudiak, berriz, aspektu praktiko batzuk 
sakontzen ditu. 
 
Gipuzkoan gai honi buruzko eskumenak ditugunez, beste arau batzuk aplikatzen dira: 
 

#" Uztailaren 4ko 7/1996 Foru Araua, Sozietateen gaineko Zergarena. 
#" 6/1996 Foru Araua balantzeen eguneratzearena. 
#" Ekainaren 10eko 45/1997 Foru Dekretua, Sozietateen gaineko Zergaren Araudia 

onartzen duena. 
 
• Izaera eta ezarpen-eremua 
 
Sozietateen gaineko Zerga zuzeneko zerga da, pertsona juridikoak atera duen errenta osoaren 
gain ezartzen baita, eta izaera pertsonala dauka, zergapetu bakoitzaren egoera partikularra 
kontuan hartzen baitu zerga-zorra zehazterakoan. 
 
Zerga hau Estatu osoan aplikatzen da, baina azpimarratu behar da Euskal Autonomia 
Erkidegoan eta Nafarroako Foru Erkidegoan Estatuarekin akordio bereziak daudela, zergak 
bildu eta kudeatzeko ahalmena ematen dutenak; hots, zerga erregimen bereziak ditugu, 
Kontzertuaren eta Hitzarmenaren Foru Erregimenak, hain zuzen ere. 
 
• Zergagaia 
 
Zergagaia zerga honen menpean dagoen edozein erakundek edozein motatako errenta lortzeak 
eratzen du. 
 
• Subjektu pasiboa 
 
Sozietateen gaineko Zergak izaera juridikoa duen edozein pertsona zergapetzen du, edozein dela 
ere bere forma edo deitura. Merkataritza-sozietateak, sozietate anonimoak, erantzukizun 
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mugatuko sozietateak, kolektiboak eta abar; eta baita Estatuko sozietateak, kooperatibak, 
elkarteak eta fundazioak ere, besteak beste. 
 
Izaera juridikoa duten pertsonez gain, badira beste entitate batzuk izaera juridikorik ez dutenak 
eta subjektu pasiboak direnak, adibidez: inbertsio higigarrien fondoak, enpresen aldi baterako 
batasunak, edo pentsio-fondoak. 
 
• Betebehar pertsonala eta betebehar erreala 
 
Zerga ondoko subjektu pasiboei aplikatuko zaie betebehar pertsonalagatik: 
 
#"Zerga Gipuzkoako Foru Aldundiari baino ordaintzen ez diotenei. 
 

a) Zerga-egoitza Gipuzkoako Lurralde Historikoan duela, aurreko ekitaldiko 
eragiketa-kopuru osoa 500 milioi pezetatik gorakoa izan ez badu. 

 
b) Zerga-egoitza nonahi duela ere, soil-soilik Gipuzkoako Lurralde Historikoan 

jarduten badu eta aurreko ekitaldiko eragiketa-kopuru osoa 500 milioi 
pezetatik gorakoa izan badu. 

 
#"Soil-soilik Euskal Autonomia Erkidegoan jardunez, Zerga Gipuzkoako Foru Aldundiari eta 

beste edozein foru aldundiri ordaintzen dietelarik eta zerga-egoitza Gipuzkoako Lurralde 
Historikoan dutenei, edo egoitza edozien lurraldetan dutela, beren eragiketa gehienak 
Gipuzkoan egiten dituztenei. 

 
#"Zerga Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Estatuko Administrazioari edo Gipuzkoako Foru 

Aldundiari, beste edozein foru aldundiri eta Estatuko Administrazioari ordaintzen dietenei, 
baldin eta zerga-egoitza Gipuzkoako Lurralde Historikoan badute eta araubide arrunteko 
lurraldean egindako eragiketa-kopurua eragiketa guztien % 75 baino txikiagoa bada. 

 
Halaber, betebehar errealagatik ondoren adieraziko direnei aplikatuko zaie zerga: 
 

a) Egoitza atzerrian eduki eta, Espainian establezimendu iraunkorrik eduki gabe, errentak 
Gipuzkoan eskuratzen dituzten erakundeei. 

 
b) Egoitza atzerrian dutela, Gipuzkoan helbideratutako establezimendu iraunkorraren 

bitartez errentak lortzen dituzten erakundeei: 
 

#"Aurreko ekitaldiko eragiketen bolumena 500 milioi pezetatik gorakoa ez bada. 
#"Aurreko ekitaldiko eragiketen bolumena 500 milioi pezetatik gorakoa dela, 

araubide arrunteko lurraldean egindako eragiketen bolumena eragiketa guztien   
% 75 baino txikiagoa denean. 

 
#"Salbuespenak 
 
Zergatik salbuetsita egongo dira: 
 

a) Lurraldeko Herri Administrazioak. 
b) Arestian aipatu diren Administrazioaren administrazio-izaerako erakunde 

autonomiadunak. 
c) Arestian aipatu diren Administrazioaren merkataritza, industria, finantza edo 

antzeko izaerako organismo autonomiadunak. 
d) Gizarte Segurantzaren kudeaketaren ardura duten herri-erakundeak. 
e) Aurreko ataletan sartzen ez diren lurraldeko Herri Administrazioen herri-

-erakundeak, sozietate publikoak edo estatalak izan ezik. 
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f) Euskaltzaindia. 
g) Eusko Ikaskuntza (EI)– Sociedad de Estudios Vascos. 
h) Euskalerriaren Adiskideen Elkartea. 

 
• Zerga-oinarria 
 
Zerga-oinarria zergaldiko errentaren zenbatekoa da, beharrezkoa denean, aurreko ekitaldietako 
zerga-oinarri negatiboen konpentsazioaz gutxitua. 
 
Zerga-oinarria kalkulatzeko era aurrerago aztertuko dugu zehaztasun handiagoz. 
 
• Zergaldia eta zergaren sortzapena 
 
#"Zergaldia 
 

1. Zergaldia bat etorriko da erakundearen ekitaldi ekonomikoarekin. 
2. Batzuetan zergaldia ekitaldi ekonomikoa baino laburragoa izaten da eta lehenago 

amaitzen da; honako kasuetan, esaterako: 
d) Erakundeak desegitean. 
e) Espainiako lurraldean egoitza duen erakundeak egoitza hori atzerrira 

lekualdatzean. 
f) Gauza bera gertatzen da enpresa batek bere jarduera urtean zehar hasten 

duenean eta bere ekitaldi ekonomikoa egutegiko urtearekin bat datorrenean. 
3. Zergaldia ez da hamabi hilabetetik gorakoa izango, nahiz eta ekitaldi ekonomikoa 

luzeagoa izan. Sozietate bati hau gertatzen bazaio, ekitaldia zatitu eta bi aitorpen 
aurkeztu beharko ditu. 

 
#"Zergaren sortzapena 
 
Zerga zergaldiaren azken egunean sortuko da. Hau da, enpresaren ekitaldi ekonomikoaren azken 
egunean. 
 
 
6.1.2. Zergaren kudeaketa 
 
6.1.2.1. Aitorpenak 
 
Subjektu pasiboak behartuta daude zerga honengatiko aitorpena aurkeztera eta sinatzera, 
Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehaztutako lekuan eta moduan. 
 
Aitorpen hori zergaldia bukatu eta hurrengo sei hilabeteen ondorengo 25 egunetako epean 
aurkeztuko da. Honela zehazten da epea, izan ere, sei hilabete horietan bazkideek Batzar 
Orokorrean kontuak onartzen dituzte, ordutik aurrera baitira ofizialak. Beste 25 egunak 
aitorpena egin eta aurkeztu ahal izateko dira. 
 
Beraz, ez dago epe bakar bat; enpresak ekitaldia amaitzen duen dataren araberakoa baita. 
Hala ere, normalean, ekitaldia egutegiko urtearekin bat etortzen da eta abenduaren 31n amaitzen 
da. Orduan aitorpena uztailaren lehen 25 egunetan aurkezten da. 
 
Subjektu pasibo salbuetsiak ez daude aitorpena egitera behartuta. 
 
Partzialki salbuetsitako subjektu pasiboak aitorpena egitera behartuta daude salbuetsi gabeko 
errentei dagokienez, baldin eta aipatu errentok atxikitzeko betebeharra ez badute eta jasotzen 
dituzten bakarrak badira. 
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Gipuzkoan jarduteaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoan ere diharduten erakundeek, edota 
araubide arrunteko lurraldeetan, edota bietan, Gipuzkoako Foru Aldundian eskatutako 
dokumentazioa aurkeztu beharko dute, beste eskudun Zerga Administrazioei dagokienez 
dituzten betebeharrei kalterik egin gabe. 
 

!"Autolikidazioa eta zerga-zorraren sarrera 
 
Subjektu pasiboek, beren aitorpena aurkezten dutenean, dagokien zorra zehaztu beharko dute, 
eta Ogasun eta Finantzen forudiputatuak zehaztutako lekuan eta moduan sartu. 
 

!"Behin-behineko likidazioa 
 
Zerga-kudeaketarako organoek bidezkoa den behin-behineko likidazioa igorri ahal izango dute, 
Zerga Ikuskatzailetzak geroago egin ditzakeen egiaztapenaren eta ikerketari kalterik egin gabe. 
 

!"Atxikipenak eta konturako sarrerak 
 
Zerga honi loturiko errentak ordaintzen dituzten erakundeak konturako ordainketengatik, arau 
bidez zehaztutako kopurua atxikitzera eta konturako sarrerak egitera behartuta egongo dira, eta 
Gipuzkoako Foru Ogasunean zenbatekoa sartzera, ezarritako kasu eta moduetan. 
 
Atxikitzera behartutako subjektuak egindako atxikipenaren egiaztagiria luzatu beharko du. 
 
Ez da atxikipenik egingo, besteak beste, salbuetsitako erakundeek lortutako errentetan. 
 

!"Ofiziozko itzulketa 
 
Atxikipenak, konturako sarrerak, zatikako ordainketak, eta zerga-gardentasunaren menpeko 
sozietateek ordaindutako kuota batuz lortutako zenbatekoa autolikidaziotik ateratzen den 
kuotarena baino handiagoa denean, Zerga Administrazioak behin-behineko likidazioa egin 
beharko du aitorpena aurkezteko ezarritako epea bukatu ondorengo sei hilabeteetan. 
 
Aitorpena epetik kanpo aurkeztua denean, goian aipatutako sei hilabeteak hura aurkezten den 
egunean hasiko dira zenbatzen. 
 
Kasu honetan Zerga Administrazioak ofizioz itzuliko du kuota horren gaineko soberakina, behin 
betiko likidazioak gero egingo baditu ere. 
 

!"Aitorpena egiteko ereduak  
 
200 zenbakiduna edo orokorra, eta 201 zenbakiduna edo sinplifikatua. 
 
Eredu sinplifikatua (201 eredua) erabil dezaketenak hauek dira: 
 
Zergak Gipuzkoako Foru Ogasunari soilik ordaindu behar dizkioten subjektu pasiboek aurkez 
dezakete 201. eredua, baldin eta talde hauetakoren batekoak badira: 
 

1. Enpresa txikiak: 
 

#"Ustiapen ekonomikoa egiten badu. 
 
#"Ez badu eragiketen kopurua 715 milioitik goragokoa izango, edota bere 

ibilgetuaren zenbateko garbia ez da 286 milioikoa baino handiagoa izango. 
 
#"Ez badu 50 pertsona baino gehiago enplegaturik izango. 



!  FISKALITATEA 

        - 147- 

#"Ez badu aurrez adierazitako baldintzetatik bat betetzen ez duten beste enpresen 
ehuneko 25etik gorako partaidetzarik izango, ez zuzenekoa eta ez zeharkakoa. 

 
2. Herri Onurako Fundazio eta Elkarteak. 
 
3. Zati bat salbuetsita duten erakundeak. 
 
4. Erakunde geldiak, hau da, aitorpen eredu honen 5. orrialdean dagoen galera-irabazien 

kontuan inongo kopururik ezarri ez dutenak. 
 
Hala ere, goian aipaturiko erakundeek 200 aitorpen-eredu orokorra aurkeztu beharko dute, 
nahitaez, hauetakoren bat gertatzen denean: 
 
 

a) Atzerrian errentak lortzen baditu. 
 

b) Zerga-paradisutzat hartutako herrialde edo lurraldeetan egoitza duten pertsona edo 
erakundeekin eragiketak egiten baditu. 

 
c) Sozietatearen bazkideren bat egoitza atzerrian duen pertsona edo erakundea bada. 

 
d) Egoitza atzerrian duten erakundeetan partaidetza edo boto-eskubidea badu, zuzenekoa 

nahiz zeharkakoa. 
 

e) Erakunde aseguratzailea bada. 
 

f) Erakunde sortu berria bada eta erakunde horientzat ezarritako atxikipena eduki 
badezake. 

 
 
6.1.2.2. Kontabilitate- eta erregistro-betebeharrak 
 
Dakigunez sozietateek betebehar formal batzuk dituzte eta horien artean kontabilitatea eramatea 
dago. Hau garrantzizkoa da, Administrazioak aitorpen-likidazioak egiaztatzeko kontabilitatea 
berrikus baitezake. Orobat, beste dokumentu batzuk ere ikuska ditzake, hala nola, liburuak, 
dokumentazioa edo korrespondentzia. 
 
Honela, zerga honek zergapetutako entitate batek bere izenean dauden ondare-elementu batzuk 
baditu eta kontabilitatean erregistratu ez baditu, aitortu ez dituen errenten bidez lortutzat 
emango ditu Administrazioak. Aitortu gabeko errenta horiek preskribitu ez duen zergaldi 
antzinakoenari egotziko zaizkio. 
   
   
 
6.1.3. Sozietateen gaineko Zergaren likidazioaren eskema orokorra 
 
Zerga-oinarria eta zerga-zorra erdiesteko jarraitzen den prozesuaren ikuspegi orokorra izateko 
eta hobeto ulertzeko, eskema orokor bat egingo dugu, eta, gero, pauso bakoitza zehaztasun 
handiagoz aztertuko dugu. 
 
Irudian ikus dezakezun bezala kontabilitateko emaitza hartuko dugu abiapuntu. 
 
Kontabilitateko emaitza honi beharrezko gehikuntza eta murriztapenak egin beharko 
dizkiogu zergaren irizpide fiskalekin bat egiteko eta zerga-oinarria lortzeko.  
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Enpresa sortu berriek zerga-oinarriari murriztapena egin ahal izango diote Gipuzkoan, eta 
honela, oinarri likidagarria lortu. Oinarri likidagarri hau dagokion karga-tasarekin 
biderkatuko dugu eta kuota osoa aterako zaigu. 
 
Honen gain, egokitzen zaionean, errenta batzuei dagozkien hobariak aplikatuko dizkiegu; era 
berean, errentak bi aldiz ez zergapetzeko kenkariak ere badaude. Hauek guztiak aplikatuz gero, 
kuota likidoa lortuko dugu. 
 
Kuota honi, ekonomia-politika dela eta, inbertsioak edo enplegu sortzapena suspertzeko, zenbait 
kantitate kendu ahal izango zaio; honela, benetako kuota deritzona lortuko dugu. Ondoren 
konturako atxikipen eta sarrerak kenduko dizkiogu, eta diferentziazko kuota lortuko dugu. 
Diferentziazko kuota positiboa bada, Foru Ogasunari ordaindu beharko diogu zenbatekoa; aldiz, 
negatiboa bada, itzultzea eskatu ahal izango dugu. 
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6.1.4. Zerga-oinarriaren erdiespena 
 
Zerga-oinarria lortzeko kontabilitateko emaitzetik abiatuko gara, hau da, galdu-irabazien 
kontuaren saldotik. Kontabilitatea egiterakoan merkataritzako arauak hartu behar dira kontuan, 
eta honela, ekitaldiaren irabazia edo galerak kalkulatzen dira. 
 
Kontabilitateko emaitza honek ez dauka zertan emaitza fiskalarekin bat etorririk, kontabilitateko 
arauak eta zerga-arlokoak ez baitira berberak. 
 
Kontabilitate-hastapenen eta hastapen fiskalen arteko aldea bakoitzak dituen helburuek 
eragindakoa da. 
 
Kontabilitatea merkataritzako arauen bidez erregulatzen da; arau hauei esker enpresaren 
ekimenari lehentasuna ematen zaio, eta enpresa bakoitzak duen egoeraren arabera eramaten du 
administrazioa. 
 
Arlo fiskaleko arauak, aldiz, enpresa guztiei tratamendu berdina ematea du helburu, zergen 
eragina guztientzat berdina izan dadin, eta, aldi berean, irabazi berdinak izan dituzten enpresek 
zerga ere neurri berean ordain dezaten, eta kontabilitatea egiterakoan sor daitezkeen aldeak 
eraginik izan ez dezaten. 
 
Horregatik, kontabilitateko araudiak, zenbait arlotan, askatasun gehixeago ematen du idazpenak 
egiterakoan, batez ere gastuak kontabilizatzerakoan. Adibidez, sozietate batek, duen 
esperientzia kontuan izanda, bezeroen zenbait kreditu ez dituela kobratuko aurreikus dezake, eta 
balizko galera estaliko duen hornidura orokor bat zuzkitzea erabaki dezake. Baina arau fiskalei 
begira hau ezin egin daiteke, baldintza batzuetan izan ezik. Izan ere araubide fiskalak zergak 
biltzea du helburu, baina entitate guztiei berdin eraginez. 
 
Hau dela eta, arau fiskalek zehaztasun handiagoz finkatuko dituzte sarrerengatik kengarriak 
diren gastuak eta ez direnak. 
 
Kontabilitate-arloko eta zerga-arloko arauen arteko aldea dela eta, beharrezkoa izaten da 
kontabilitate emaitzari doikuntza k egitea, SZren zerga-oinarria kalkulatzeko. Jarraian doikuntza 
horien ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu. 
 
 
6.1.4.1. Kontabilitate emaitzari doikuntzak 
 
Normalean kontabilitate-irizpideak eta irizpide fiskalak bat etortzen dira, batez ere sarrerak 
lortzeko beharrezkoak diren gastuez ari garenean. Adibide gisa, enplegatuen soldatak aipa 
genitzake. Kontabilitateak (640) Soldatak eta alokairuak kontuan jasotzen ditu, hau da, gastu-
-kontu batean. Gastu hau fiskalki ere kengarria da, hortaz, irabaziak kalkulatzeko sarreretatik 
kendu egingo ditugu. 
 
Dena den, badaude gastu batzuk kontabilitateak gastuen kontuetan jasotzen dituenak, baina arau 
fiskalak gastutzat hartzen ez dituenak. Hauxe gertatzen zaie isunei adibidez. Kontabilitateak 
(678) Ezohiko gastuak kontuan jasotzen ditu, baina arau fiskalak ez du sarreretatik kentzea 
onartzen, eta ez dira, beraz, fiskalki kengarriak. Kasu honetan, zerga-oinarria erdiesterakoan 
doikuntza bat egin behar da. Kontabilitateko emaitzaren barruan irabaziak txikiagotu dituen 
isuna dago, sarrerei kendu zaien gastuen artean baitago; baina arau fiskalak ez du hau gastutzat 
hartzen. 
 
Irizpideen arteko alde honi diferentzia iraunkorra deitzen zaio, fiskalki isun hori inoiz ez 
delako kengarria izango eta kontabilitateak gastutzat hartzen duelako, eta bi irizpideen arteko 
aldeak berdin jarraituko duelako beti. 
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Beste egoera batzuetan gertatzen da kontabilitate-irizpideak eta irizpide fiskalak bat ez etortzea, 
baina alde hori aldi baterakoa izatea. Gerta daiteke gastu bat ekitaldi batean fiskalki kengarria ez 
izatea eta hurrengoetan bai. Kasu honetan aldeak desagertzera joko du. Hau gertatzen denean, 
aldi baterako diferentzia dela esaten da. Diferentzia hauek, aldi baterakoak, urteak igaro ahala 
desagertuko direnak, enpresen amortizazioekin eta hornidurekin sortzen dira, kontabilitateak 
askatasun gehiago uzten baitu hauek zuzkitzerakoan. 
 
 
6.1.4.2. Sortzapen-printzipioa 
 
Bai kontabilitate-irizpideak bai irizpide fiskalak sortzapen-printzipioa aplikatzen dute gastuak 
eta sarrerak ekitaldiari egokitzerakoan. Hau da, sortzen direneko zergaldiari egozten zaizkio, 
kobraketa edo ordainketa noiz egiten den kontuan hartu gabe. Dena den, Administrazioak beste 
irizpide batzuk onar ditzake ondarearen finantza-egoera eta emaitzen irudi fidela lortzeko 
asmoz. 
 
Ekitaldiko emaitza ateratzerakoan kontuan hartu ez diren gastuak ez dira fiskalki kengarriak 
izango. 
 
 
6.1.4.3. Gastu kengarriak 
 
Azken urteotako arau fiskalen aldaketek kontabilitateeko emaitza eta emaitza fiskala hurbiltzen 
saiatu dira. Honela, orokorrean, sarrerak lortzeko beharrezko diren gastu guztiak dira 
kengarriak, salbuespen batzuk badaude ere. Eta hauxe da aldeak sortzen diren unea, doikuntzak 
egitera behartzen gaituztena. 
 
Beraz, orokorrean, sarrerak lortzeko beharrezko diren gastuak fiskalki kengarriak dira; betiere, 
kontabilizatuak baldin badaude. 
 
 
6.1.4.4. Gastu kenezinak 
 
Gipuzkoako 7/1996 Foru Arauaren 14. artikuluak dioenez gastu kenezinak izango dira hurrengo 
hauek: 
 

#"Norberaren fondoen ordainketa direnak, esate baterako, sozietate anonimo bateko 
bazkideei ordaindutako dibidenduak.  

 
#"Sozietateen gaineko Zerga bera. Subjektu pasiboek ordaindu behar dutena 
kalkulatzen dutenean (630) Mozkinen gaineko zerga kontuan sartzen dute; bada, 
kontabilitateko gastu hori kenezina da fiskalki. 

 
#"Administrazio-arloko eta arlo penaleko zigor eta isunak, premiamendu errekargua, 
eta aitorpen-likidazioa eta autolikidazioak epez kanpo aurkezteagatik ezarritako 
errekargua. 

 
#"Jokoko galerak. 

 
#"Dohaintzak eta eskuzabaltasunak. Bezeroekin, produktuen salmenta edo 
zerbitzuen prestazioa sustatzeko eginiko gastuak ez dira hemen sartzen, beraz 
kengarriak dira. Ezta usadio eta ohituren arabera enpresako langileei ematen zaien 
gabonsaria ere, pertsonal gastua baita eta, beraz, kengarria.  
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#"Paradisu fiskaltzat hartzen diren herri edo lurraldeetan egoitza duten pertsona edo 
erakundeekin, zuzenean edo zeharbidez, egindako eragiketei dagozkien zerbitzu-
-gastuak. 

 
#"Pentsio Plan eta Fondoek xede dituzten gertakizun berdin edo antzekoen 
estaldurarako hornidura edo barne-fondoetarako zuzkidurak.  

 
Gastu hauek ez dira kengarriak; beraz, gure kontabilitatean erregistraturik badaude dagokion 
doikuntza egin beharko dugu. Doikuntza hau iraunkorra izango da, gastu hauek inoiz ez 
direlako kengarriak izango eta ez ditugu datozen urteetan berreskuratuko. 
 
 
 
 
 
 
 
Doikuntza iraunkorra identifikatzea 
 
Sozietate batek kalkulatu du Sozietateen gaineko Zergagatik 365.000 pta. ordaindu behar 
dituela. Kopuru hau bere kontabilitatean erregistratu du (630) Mozkinen gaineko zerga 
ekitaldiko gastutzat kontuan hartuz. 
 
Zergaren zenbatekoa gastu bat balitz bezala dago kontabilitatean, enpresaren irabaziak 
txikiagotuz, baina zergaren ikuspuntutik ez da gastu kengarri bat, beraz, zerga-oinarria 
lortzeko doikuntza bat egin beharko dugu: 
 
 

Kontabilitateko gastua 365.000 
Gastu fiskala                                    - 
Diferentzia 365.000 

 
 
Diferentzia hau iraunkorra da, kontabilitateko gastu hau ez baita inoiz gastu fiskal bat izango; 
eta positiboa da, zerga-oinarria kalkulatzeko hasieran hartu dugun kontabilitateko emaitza 
zergak agintzen duena baino txikiagoa delako, kuota kendu baitiogu. 
 
Emaitza gehitzeko, hortaz, doikuntza positibo bat egin behar da. 
 
 
6.1.4.5. Amortizazioak 
 
Dakigunez amortizazioen atalean aldeak sor daitezke irizpide fiskalen eta kontabilitate-
-irizpideen artean. Kontabilitateak askatasun gehiago uzten du zuzkitzeetarako, merkataritzako 
arauek ibilgetua sistematikoki amortizatu behar dela, balantzea ixterakoan balioaren zuzenketa 
eginez bakarrik baitiote, baina zuzenketa hauek egiteko metodoak eta kantitateak ez dira 
xehetasun handiz arautzen. 
 
Arau fiskalak, aldiz, zorrotzagoak dira, eta zuzenketa hauek egiteko onartzen diren metodoak 
zehazten dituzte. 
 
Horregatik, kontabilitatean egindako eragiketa baten eta arau fiskalen artean alderen bat sortzen 
denean, dagokion doikuntzak egin behar dira zerga-oinarria lortzeko. 
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Doikuntza hauek adibide baten bidez ikusiko ditugu: amortizazioak direla eta egin beharreko 
aldi baterako doikuntzak. 

 
Beira egiten duen enpresa batek labe bat erosi du eta bost kuotatan amortizatzea erabaki du. 
Kuota hauek urterokoak dira eta zenbateko berdinekoak. 

 
Bere eskuratze-prezioa 40.000.000 pta.koa izan zen, eta hondar-baliorik ez du. 
 
Foru Arauan jasotzen denez, ondasun-mota honek urteko gehienezko amortizazio-koefizientea  
% 15 du, eta amortizatzeko gehienezko epealdia 10 urtekoa da. 
 
Hurrengo koadroan enpresak kontabilitatean egiten dituen amortizazioak, urtean % 20, 
jasotzen dira. Baita onartzen den gehienezko amortizazio fiskala, % 15, eta bien arteko aldea 
ere. 
 
Koadroan ikus daitekeenez, lehen urteko kontabilitatean 8.000.000 amortizatzen dira, baina 
kantitate honetatik 6.000.000 bakarrik dira fiskalki kengarriak, hauxe baita onartzen den 
gehienezko amortizazio fiskala. Horregatik, 2.000.000ko aldea daukagu kontabilitateko eta 
fiskalitateko amortizazioen artean (lehena handiagoa izanik). 
 
Berdin gertatzen da hurrengo lau urteetan, baina seigarrenera heltzean alderantzizkoa 
gertatzen da. Kontabilitatean ez dugu amortizaziori, ezta inolako amortizazio gasturik azaldu, 
eta fiskalki 6.000.000ko gastua daukagu onartua; hau dela eta, zenbateko hori sarrerei kendu 
ahal izango diegu, nahiz eta kontabilitatean ez ageri. 
 
Azken ekitaldian amortizazio fiskala 4.000.000koa izango da, hauxe baita labea guztiz 
amortizatzeko falta dena. 
 

Urteak 
 

Kontabilitateko 
amortizazioak 

Amortizazio 
fiskala 

Bien arteko 
aldea 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8.000.000 
8.000.000 
8.000.000 
8.000.000 
8.000.000 

6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
4.000.000 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

-6.000.000 
-4.000.000 

 
Guztira 40.000.000 40.000.000 0 

  
 
Gauzak honela, doikuntza batzuk egin beharko ditugu. 
 
Lehen bost urteetan aldea hauxe izango da: 
 
Kontabilitate-gastua... ... 8.000.000 
Gastu fiskala.................  6.000.000 
Diferentzia...................  2.000.000 
(aldi baterako doikuntza positiboa) 
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Doikuntza hau aldi baterakoa da, datozen urteetan berreskuratuko delako; eta positiboa da 
kontabilitateko gastuak gehiago izan direlako fiskalak baino, eta emaitzak gehitu egin beharko 
ditugu ikuspuntu fiskalarekin bat egiteko. 
 
6. eta 7. urtean ere doikuntzak egin beharko ditugu: 
 
6. urtean: 
 
Kontabilitate-gastua...........   0 
Gastu fiskala......................  6.000.000 
Diferentzia......................... -6.000.000  
 
7. urtean: 
 
Kontabilitate gastua...........  0  
Gastu fiskala...................... 4.000.000 
Diferentzia......................... -4.000.000 
 
Bi kasu hauetan doikuntzak aldi baterakoak eta negatiboak dira. Kalkulatu dugun emaitza 
handiagoa da sarrerei kendu beharrekoa baino zenbateko txikiagoa kendu diogulako, beraz 
kontabilitateko emaitza murriztu egin behar da doikuntza negatiboaren bidez 
 
 
Material ibilgetuaren balio-galera honakoetan joko da eraginkortzat Gipuzkoako Foru 
Arauak dioenez: 
 
a) Hurrengo taulako amortizazio-koefizienteak ezartzearen emaitza denean: 
 

Ondare-elementuak Urteko gehienezko 
koefizientea 

Urteak 
gehienez 

Etxe-gela eta bulegorako, merkataritza-erabilerarako 
edota zerbitzuetarako eraikinak 

3 50 

Industria-erabilerarako eraikinak eta pabiloiak 5 30 
Instalazioak 15 10 
Industria-erabilerarako makineria 15 10 
Beste erabilera batzuetarako makineria 10 15 
Ontzi eta aireontziak 10 15 
Autobusak, kamioiak, furgonetak eta antzekoak 20 8 
Turismo-ibilgailuak 20 8 
Molde, eredu, trokel eta gargarak 33 5 
Lanabesak eta erremintak 30 5 
Altzariak 15 10 
Informatika-ekipoak 25 6 
Alokatzeko bideo filmak 50 3 
Zehaztu gabeko beste elementu batzuk 10 15 
 
 
b) Amortizatu gabe dagoen balioari ehuneko iraunkorra ezartzearen emaitza denean.  
 
6.1.4.6. Hornidurak 
 
Horniduren atalean ere aldeak sor daitezke irizpide fiskalen eta kontabilitate-irizpideen artean. 
Adibide esanguratsu bat ikusiko dugu trafikoko kaudimen-gabezietarako hornidurak aztertuz, 
beste edozein horniduraren analisia berdina izango litzatekeela kontuan hartuta. 
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Jakin behar da hornidura hauentzat kontabilitateko tratamendua eta tratamendu fiskala oso 
ezberdinak direla. Enpresa askotan, batez ere eragiketa-kopuru handia dutenetan, ekitaldiaren 
amaieran hornidura orokor bat zuzkitzen dute beren bezeroen kaudimen-gabezi arriskua estaliko 
duena. Hau egiteko aurreko ekitaldietako estatistiketan oinarritzen dira, eta bezeroek zor 
dietenaren ehuneko bat ezin izango dutela kobratu kalkulatzen dute. 
 
Kontabilitatearen ikuspuntutik eragiketa hau onartzen da, baina arau fiskalak hau honela ezin 
dela egin dio. Fiskalki kengarria izan dadin baldintza batzuk bete behar dira. (Ikus Foru 
Arauaren 13. artikulua). Beraz, entitateak honelako hornidura bat zuzkitu badu ez da kengarria 
izango eta doikuntza bat egin beharko du. 
 
Diferentzia hau aldi baterakoa izan daiteke, enpresak egin duen aurreikuspena hurrengo urteetan 
betetzen den neurrian. Gastua fiskalki kengarria izango baita kaudimen-gabezia ematen denean 
eta finkoa denean. 
 
Orduan, sozietateak fiskalki kengarria ez den hornidura bat zuzkitu duenean, kontabilitateko 
emaitza txikiagoa da, kengarria ez den gastu bat kontabilizatu baita. Sozietateak emaitza gehitu 
egin beharko du aldi baterako doikuntza positibo bat eginez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hornidurengatik egin beharreko aldi baterako doikuntza 
 
P&B S.A. enpresak ekitaldi-amaieran bezeroengandik kobratzeko 250.000 pta. ditu. Aurreko 
urteetako esperientzian oinarrituz kontuak atera eta % 1,5 ezingo duela kobratu aurreikusten 
du. Gauzak honela, dagokion hornidura zuzkitzea erabakitzen du. 
 
Foru Arauak ezartzen dituen baldintzarik betetzen ez denez, hornidura hau ez da gastu 
kengarria ikuspuntu fiskalen arabera. Hau dela eta P&B S.A.k, zerga kalkulatzerakoan, 
kontabilitateko emaitzari doikuntza bat egin beharko dio: 
 
Kontabilitateko gastua.........  37.500 
Gastu fiskala........................               0 
 
Diferentzia ..........................  37.500 
 
Doikuntza hau aldi baterakoa da eta positiboa da. 
 
Positiboa da kontabilitateko emaitza murriztu egin delako gastu hau kontabilizatzerakoan. 
Helburu fiskaletarako emaitza hau gehitu egin behar da eta hori doikuntza positibo batez 
lortzen da. 
 
6.1.4.7. Aparteko mozkinak berriz inbertitzea 
 
Ez dira zerga-oinarrian sartuko material ibilgetua eta ezmateriala, edo sozietateen akzioak 
saltzerakoan lortutako mozkinak berriro elementu beretan inbertitzen badira. 
 
Aparteko mozkin hauek ikuspuntu fiskaletik ez dira salmenta egiten den ekitaldiaren irabazitzat 
hartuko aipatutako edozein elementutan berriz inbertitzen badira. 
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Kasu honetan aldi baterako doikuntza negatiboa egin beharko da, kontabilitatean erregistratu 
dugun sarrera bat ez baita fiskalki ekitaldi horretako sarreratzat hartzen. 
 
Doikuntza hau egin ahal izateko inbertsi berri hau hau ondare-elementua saldu den aurreko 
urtearen eta ondorengo hiru urteen arteko epealdian egin behar da. 
 
Arau fiskalaren arabera etekin hauek hurrengo urteetan banatuta sartuko ditugu eta horretarako 
bi aukera ditu subjektu pasiboak: 
 

a- Etekinak eskuratutako ondasunak amortizatu ahala sartzea. 
b- Berriz inbertitzea salmentaren hurrengo hiru urteetan egin eta epe horretan inolako 

etekinik ez sartzea. Hortik aurrera mozkinak hurrengo zazpi urteetan hainbanatzea. 
 
 
6.1.4.8. Beste doikuntza batzuk 
 
Atal honetan finantza-errentamendua edo leasing-a aztertuko dugu, kasu honetan ere 
doikuntzak egin behar baitira. 
 
Finantza-errentamenduko kontratuak abantaila fiskalak eskaintzen dituzte eta erakargarriak 
suerta daitezke finantzazio-iturri legez. 
 
Kontratu hauen bidez kengarria da finantza-zama, hau da, interesak; eta baita ondasunaren 
kostuaren berreskuratzeari dagokion kuotaren zatia ere, betiere ondasun amortiza ezinak ez 
direnean. 
 
Beraz kengarriak dira bai interesak eta baita printzipala ere. 
 
Baina kengarria den zenbatekoak muga bat dauka: ezingo da izan ondasun horri taularen arabera 
dagokion amortizazio linealaren bikoitza ezarriz ateratzen den emaitza baino handiagoa. Hortik 
goragokoa ondorengo zergaldietan kendu ahal izango da, muga berbera errespetatuz. 
 
Enpresa txiki eta ertainek muga hori honela kalkulatuko dute: amortizazio taularen araberako 
koefizientearen bikoitza 1,5ekin biderkatuz. 
 
 
 
 
 
 
 
Finantza-errentamenduak eraginiko aldi baterako doikuntza 
 
Finantza-errentamenduko kontratu baten bidez enpresa batek informatika-ekipo bat eskuratzen 
du, eta bere eskurako prezioa 4.000.000 pta.koa da. 
 
Kontratuak bi urteko iraupena du, eta azkenean erosteko aukera erabiliko da. 
Hurrengo koadroan eragiketaren datu nagusiak jasotzen dira: 
 
 

Epealdiak Urteko kuota Interesak Printzipala Kontabilitate-
-amortizazioa 

1. urtea 2.212.367 280.000 1.932.367 1.000.000 
2. urtea 2.212.367 144.734 2.067.633 1.000.000 
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Enpresaren kontabilitatean jaso den gastua amortizazioak eta finantza-zamak osatzen dute: 
 
Kontabilitate gastua ...........1.280.000 (1.000.000 + 280.000) 
 
Fiskalki kengarria da ondasuna berreskuratzearen kostua ere, baina urteko gehienezko 
koefiziente bikoiztua ondasunaren kostuari aplikatuz ateratzen dena gainditu gabe betiere. 
 
Ondasuna berreskuratzeko ordaindu diren kuotak ................... 1.932.367 
Gaindiezinezko muga (2 x % 25 x 4.000.000) .......................... 2.000.000 
Ordaindutako finantza-zama ....................................................    280.000 
 
 
Beraz, interesak eta ondasuna berreskuratzearen kostua ken daitezke, 1.932.367 pta.k ez baitute 
2.000.000 pta.ko muga gainditzen. 
 
Kontabilitate-ikuspuntutik 1.280.000 pta.ko gastua izan dute eta fiskalki 2.212.367 pta. 
(1.932.367 + 280.000) dira kengarri; hortaz, diferentziagatik behin-behineko doikuntza 
negatibo bat egin beharko dute. 
 
Kontabilitateko gastua .......................................  1.280.000 
Fiskalki kengarria den gastua ............................  2.212.367 
Diferentzia ..........................................................    932.367 
   (behin-behineko doikuntza negatiboa) 
 
Ikus dezakegunez, ekitaldi honetan ondasuna berreskuratzearen kostua osorik da kengarria 
ezarritako muga ez baitu gainditzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Morning S.A. enpresak kafetegi bat eta jantoki bat dauzka eta ekitaldi honetan, besteak beste, 
jarraian agertzen diren eragiketak egin eta kontabilitatean jaso ditu: 
 

1- Sozietateak amortizazio lineala aplikatu die ondorengo taulako ondasunei: 
 

 
Elementuak Eskuratze-balioa Amortizazio-

-koefizientea 
Barra, kafe-makina, apalategiak 2.500.000 % 10 
Beirateria 950.000 % 75 
Mahai-tresneria 740.000 % 10 

 
2- Sozietateak kobratu gabe dauka orain bi hilabete zeukan mugaeguna 1.525.000 pta.ko 

faktura bat. Ekitaldiaren amaieran zenbatekoaren erdiarengatik hornidura zuzkitzea erabaki 
zuen. 

 
3- Kafetegia ordutegitik kanpo ixteagatik, udalak 80.000 pta.ko isuna ezarri zion. Isuna 

ordaindu eta aparteko gastu bezala jaso zuten kontabilitatean. 
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6.1.5. Zerga-zorraren erdiespena 
 
Zerga-oinarria zehaztu eta gero, zerga-zorra kalkulatzeko egin behar diren urratsak ikusiko 
ditugu jarraian. 
 
Gipuzkoan zerga-oinarriari ondorengo murriztapenak egiteko aukera dago. Murriztapen hauek 
egin ondoren ateratzen den emaitza oinarri likidagarria da. 
 
Murriztapenik ez bada, oinarri likidagarria eta zerga-oinarria berdinak izango dira. 
 
Baina murriztapenak inola ere ez du oinarri likidagarri negatiborik ekarriko. 
 
 

6.1.5.1. Zerga-oinarriari murriztapenak: enpresa berriek 

 
Enpresa-jarduera hasten duten sozietateei % 99, % 75, % 50 eta % 25 murriztuko zaie beren 
ustiapen ekonomikoaren jardunetik eratorritako zerga-oinarria  aurreko zergaldietako zerga-
-oinarri negatiboak konpentsatu baino lehenago betiere  jarduera hasi eta lau urteko epearen 
barruan, zerga-oinarri positiboa lortzen duten lehenengo urtean hasi eta lau urtetan jarraian.  
 
Ez dira ustiapen ekonomikoen jardunetik eratorritzat hartuko: 
 

a) Finantza-sarrerak eta, halaber, ustiapen ekonomikoari lotutako ondare-elementuen 
salmentatik lortutako sarrerak. 

b) Ibilgetuaren ondare-elementuak eskualdatuz lortutako errentak. 
 
Aipatutako murriztapena egin ahal izateko, subjektu pasiboek baldintza hauek bete beharko 
dituzte: 
 

a- Beren enpresa jarduera hasteko, gutxienez 20 milioi pezetako kapitala jartzea. 
 

b- Bat-egite edo bereizteko eragiketaren ondorioz sortutako sozietateak ez izatea. 
 

c- Jarduera berria beste titulartasun baten bidez lehendik ez egin izana. 
 
 

 
Egin behar duzun lana: 
 

1- Taula kontsultatu eta aurkitu lehenengo eragiketako elementu bakoitzari dagokion 
amortizazio-koefizientea. 

 
2- Aztertu eragiketa bakoitza, enpresaren kontabilitatearen eta arau fiskalak dioenaren 

arteko aldeak identifikatuz. 
 

3- Kalkulatu eragiketa bakoitzean sor daitezkeen diferentzien zenbatekoak, esan behin-
-behinekoak ala iraunkorrak diren eta egin beharreko doikuntzak azaldu, beren 
zeinua argituz. 
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d- Enpresa-jarduera berria inork beste jarduera bat garatzen ez duen establezimenduan 
gauzatzea. 

 
e- Jardueraren lehenengo bi urteetan gutxienez 80 milioi pezeta inbertitzea aktibo finko 

materialetan. 
 

$" Bestek erabiltzeko errentan eman edo lagako ez diren, eta jarduerari lotuta 
dauden, ondasunetan egingo dira inbertsio guztiak. Honela izanik, finantza-
-errentamenduaren bidez eskuratutako ondasunak ere onartuko dira 
erosketaren aukera gauzatzeko konpromisoa hartzen badute. 

 
f- Gutxienez 10 lanpostu sortzea enpresa-jarduera hasi den ondorengo sei hilabeteetan. 

Gainera, plantilak batez beste horrela irautea une hartatik zerga-oinarria murrizteko 
eskubideak irauten duen arte. 

 
g- Aitorpen kontsolidatuko erregimenean zergak ez ordaintzea. 

 
h- Enpresa-jarduerarako plan bat edukitzea, gutxienez bost urterako. 

 
 
6.1.5.2. Karga-tasa eta kuota osoa 
 
Oinarri likidagarriari karga-tasa aplikatuko diogu eta kuota osoa aterako zaigu. 
 
Karga-tasa orokorrean Gipuzkoan % 32,5 da. Hala ere, badira beste ehuneko bat aplikatzen 
zaien beste entitate batzuk. Esate baterako: 
 
#"Enpresa txiki eta ertainak: 0 eta 10 milioi arteko oinarri likidagarria baldin badute % 30 

aplikatuko dute. (Gizarte-kapitalaren % 80 baino gehiago pertsona fisikoen esku egon behar 
da). 

 
#"% 25 aplikatzen zaie, besteak beste, ondorengo entitate hauei: aseguru orokorretako 

mutuak, gizarte aurreikuspeneko erakundeak eta Gizarte Segurantzaren lan-istripuetako eta 
eritasun profesionaletako mutuak, elkargoak, enpresa-elkarteak, ganbera ofizialak, hiri-
jabetzako ganberak, industria-, merkataritza- eta itsasketa-ganberak, nekazaritza-ganberak, 
arrantzaleen kofradiak, langileen sindikatuak eta alderdi politikoak, irabazi asmorik gabeko 
fundazioak, establezimenduak, erakundeak eta elkarteak, kooperatiben batasun, 
federakunde eta konfederakundeak, etab. 

 
6.1.5.3. Kuotaren kenkariak 
 
Kuota osoari kenkari batzuk aplikatu ahal zaizkio garrantzitsuenak zergapetze bikoitza 
eragoztea helburu dutenak dira. 
 
Hauexek dira: 
 

#"Barne-ezarpen bikoitza eragozteko kenkariak. Azpimarragarriena barne-jatorriko 
dibidenduen ezarpen bikoitza ekiditen duena da. Kenkari hau beste sozietate batetik 
dibidenduak jaso dituzten entitateek aplikatu ahal izango dute. Dibidenduak banatzen 
dituen sozietateak, irabazien zati bat banatzen ari denez, zerga ordaindu du jadanik. 
Eta orain dibidendua jasotzen duen sozietateak berriro ordaintzen badu, sarrera 
finantzariotzat hartuz, kontzeptu berarengatik zerga bi aldiz ordaintzen arituko 
litzateke.  
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#"Nazioarteko ezarpen bikoitza eragozteko kenkariak. Batzuetan enpresek atzerrian 
lortzen dute zenbait errenta, eta jatorrizko herrian zergapetzen dituzte. Enpresa hauek 
gero hemen errenta horiengatik berriz ordaindu behar badute, zergapetze bikoitza 
gertatzen ari da, jatorrizko herrian lehenik eta gurean gero ordaintzen ari dira eta. 
Errenta berak bi aldiz zerga ordain ez dezan kenkari hauek aplikatzen dira. 

 
6.1.5.4. Hobariak 
 
Ceutan eta Melillan jarduten duten entitateek lortutako errentek kuota osoan hobariak 
aplikatzeko eskubidea ematen dute; berdin ekoizpen zinematografikoen, ikus-entzunezkoen, 
liburuen, aldizkarien eta abarren esportaziotik eratorritakoak. 
 
6.1.5.5. Kuota likidoa 
 
Kuota osoari kenkariak eta hobariak aplikatu ondoren ateratzen denari deritzo kuota likidoa. 
 
Bestalde badira politika ekonomikoko tresnatzat erabiltzen diren beste kenkari batzuk: 
inbertsioa eta enplegua sustatzeko, jarduera jakin batzuek egiten dituzten enpresentzat: ikerketa 
eta garapena, esportazioak edo lanbide-heziketa, esate baterako. 
  
Behin hauek aplikatuz gero benetako kuota lortuko dugu.  
 
6.1.5.6. Benetako kuota 
 
Kuota honi atxikipenak, konturako sarrerak eta zatikako ordainketak kentzen badizkiogu, 
diferentziazko kuota aterako zaigu. 
 
6.1.5.7. Atxikipenak eta konturako sarrerak 
 
Zerga honen menpean dauden errentak ordaintzen dituzten entitateak atxikipenak edo konturako 
sarrerak egitera eta zenbatekoa Zerga-administrazioari ematera behartuta daude. 
 
Atxikipenak eta konturako sarrerak egiteko eredu ofizial batzuk daude, hiru hilez behin aurkeztu 
beharrekoak. Aitorpen hauek atxikipenak egin ez badituzte ere aurkeztu beharrekoak dira. 
 
Enpresek atxikipenak egin behar dituzte kapital higikorren etekinak ordaintzen dituztenean, 
beren akziodunei dibidenduak banatzen dizkietenean edo edozein aktiboren interesak ordaintzen 
dituenean, adibidez. Berdin gertatzen da aretoen alokairua ordaintzen bada edo langileen soldata 
ordaintzen denean. 
 
Atxikipen hauen aitorpena eta ematea hiru hilez behin aurkeztu beharko da apirilaren, 
uztailaren, urriaren eta urtarrilaren egutegiko lehenengo hogeita bost egunetan.. 
 
Atxikipenak eta konturako sarrerak egiteko ehuneko batzuk hauexek dira:  
 

#" Orokorrean % 25 
#" Norbere kapitalak gainontzekoei lagatzeagatik lortutako etekinen kasuan % 18. 
#" Hiriko higiezinen errentamenduaren kasuan % 17. 
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#"Atxikipenak 
 
Imsore, S.A.k Euskadiko Kutxan 2.000.000 ezarri ditu epe finkoan, eta hiruhilekoaren amaieran 
15.000 pta.ko interes osoak jasoko ditu. 
 
Euskadiko Kutxak interesen % 25 atxiki beharko dio. Atxikipenaren zenbatekoa kalkulatzeko 
oinarria interes osoen zenbatekoa izango da.Beraz, 
 
Atxikipena = 15.000 x 0.25 = 3.750 pta. 
 
Imsore, S.A.k 15.000 - 3.750 = 11.250 pta.ko interes garbiak jasoko ditu. 
 
#"Konturako sarrerak 
 
Martin Mendizabal S.M. (Erantzukizun Mugatuko Sozietatea) enpresak, bere salmentak 
suspertzeko musika-ekipo bat zozketan ematea erabaki du. Ekipo hau 280.000 pta.n erosi zuen. 
 
Sozietateen gaineko Zergaren ikuspuntutik zozketatu behar dituen ondasun hauek gauzatan 
eginiko ordainketa bat dira, eta orduan konturako sarrera bat egin beharko du. 
 
Sarrera kalkulatzeko oinarria ondasunaren merkatuko balioa da. Balio hau kalkulatzeko, 
arauak dioenaren arabera, erosketa-balioa edo kostua % 20 gehitzetik ateratzen da.  
 
Beraz, 
 
Merkatuko balioa = 280.000 x ( % 20 x 280.000 ) = 280.000 + 56.000 = 336.000  
 
Egin behar duen konturako sarrera hurrengo hau izango da: 
 
Konturako sarrera = % 25 x 336.000 = 84.000 pta. 
 
 
6.1.5.8. Zatikako ordainketak 
 
Gipuzkoan bakarrik ordaintzen dutenak ez dute zatikako ordainketak egin beharrik. 
 
 
6.1.6. Enpresa txiki eta ertainentzako araubide berezia 
 
6.1.6.1. Enpresa txikiaren kontzeptua 
 

$"Ustiapen ekonomikoa egiten du. 
$"Eragiketa-kopurua 715 milioi pta.tik beherakoa izango da, edota bere ibilgetu garbia 

ez da 286 milioi pta. baino handiagoa izango. 
$"Ez du 50 pertsona baino gehiagoko plantilarik izango. 
$"Aurreko baldintzetatik bat betetzen ez duen beste enpresaren baten % 25 baino 

gehiagoko partaidetzarik ez da izango. 
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6.1.6.2. Enpresa ertaina 
 

$" Ustiapen ekonomikoa egiten du. 
$"Eragiketa-kopurua 2.860 milioi pta.tik beherakoa izango da, edota bere ibilgetu 

garbia ez da 1.430 milioi pta. baino handiagoa izango. 
$"Ez du 250 pertsona baino gehiagoko plantilarik izango. 
$"Aurreko baldintzetatik bat betetzen ez duen beste enpresaren baten % 25 baino 

gehiagoko partaidetzarik ez du izango. 
 
Enpresa txiki eta ertainek, egiten den ekonomia-politikari esker, abantaila batzuk dituzte. 
Garrantzitsuenak jarraian aipatzen direnak dira: 
 
#"Material ibilgetu berriaren amortizazioa 
 
Enpresa txikiek amortizazio askatasuna izango dute jardunbidean hasten direnetik. 
Enpresa ertainek taulan agertzen den gehienezko amortizazio-koefizientea bider 1,5 egitetik 
ateratzen den koefizientearen arabera amortizatzeko ahalmena izango dute. 
 
#"Zuzkidura, zordunen balizko kaudimengabeziagatik 
 
Enpresa txiki eta ertainetako zerga-oinarriari zuzkidura orokorra kendu ahal izango zaio balizko 
kaudimengabeziek eratorritako arriskua estaltzeko, zergaldiaren bukaeran dauden zordunen 
kontuen gaineko zenbatekoaren % 1, gehienez. 
 
#"Salbuespena berriz inbertitzeagatik 
 
Material ibilgetua saltzeagatik lortutako irabaziak zerga-oinarrian ez sartzeko aukera izango 
dute, baldin eta 50 milioitik gorakoak ez badira eta eskualdaketaren zenbateko osoa beste 
elementu batzuetan berriz inbertitzen bada. 
 
#"Finantza-errentamenduko kontratuetan 
 
Kengarria da ondasunaren kostuaren berreskuratzeari dagokion kuota, taulen araberako 
koefizientearen bikoitza 1,5ekin egitetik ateratzen dena gainditu gabe, betiere. 
   
   
6.1.7. Sozietateen gaineko Zergaren kontabilizazioa 
 
Lehenago esan dugun legues, zerga-oinarria kalkulatzeko kontabilitateko emaitza hartuko dugu 
abiapuntutzat. 
 
Emaitza honi kontabilitate-irizpideen eta irizpide fiskalen arteko diferentziak sorrarazten 
dituzten doikuntzak gehituz edo kenduz zerga-oinarria lortuko dugu. 
 
Zerga-oinarriari karga-tasa aplikatuz kuota osoa ateratzen zaigu, eta honi hobariak eta kenkariak 
kendu eta gero kuota likidoa daukagu. Kuota likidoa enpresak jasan behar duen zergaren 
zenbatekoa da, eta kontabilitatean jasoko dena, hain zuzen ere. 
 
Kontabilitatean ekitaldian zehar enpresari egin dizkioten atxikipenak jaso ditu, hau dela eta Foru 
Ogasunari ordaindu beharrekoa enpresari dagokion zergari jadanik egin dituen ordainketak 
kenduz aterako zaigu. 
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6.1.7.1. Kontuen identifikazioa 
 
Kontabilitate Plan Orokorrak ondorengo kontuak eta azpikontuak eskaintzen ditu: 
 
#"(470) Ogasun Publikoa, kontzeptu ezberdinengatik zordun. Kontu honek administrazio 

publikoek (Gizarte Segurantza izan ezik) ordaintzeke dituzten zenbatekoak jasotzen ditu. 
Kontu honetan badugu beste azpikontu bat: 

 
#"(4709) Ogasun Publikoa, zerga-itzulketengatik zordun. Kontu honetan zergen 

aitorpenetan itzultzea egokitzen diren zenbatekoak jasotzen dira, administrazioek ez 
badituzte oraindik ordaindu. 

 
#"(473) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak. Kontu honetan 

enpresak jasan dituen atxikipenak eta egin dituen konturako sarrerak jasotzen dira. 
 
#"(474) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga eta galeren konpentsazioa. Kontu 

honetan ordaindu beharreko kuotaren eta sortutako zergaren arteko diferentzia jasotzen da; 
era berean zerga-oinarri negatiboak ere bertan erregistratzen dira. Kontu honek badu beste 
azpikontu bat: 

 
#"(4740) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga. Kontu hau aldi baterako diferentzia 

positiboentzat erabiltzen da, hau da, ordaindu beharrekoa sortutako zerga baino 
handiagoa denean. 

 
#"(475) Ogasun Publikoa, kontzeptu fiskalengatik hartzekodun. Zergengatik 

administrazio publikoei zor dizkiegun zenbatekoak jasotzen dira. 
 

#"(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun. Hemen 
zergaren zenbatekoa ordaindu gabe dagoenen artean jasotzen da. 

 
#"(479) Geroratutako mozkinen gaineko zerga. Kontu hau aldi baterako diferentzia 

negatiboak daudenean agertuko da, eta, beraz, ordaindu beharrekoa sortu den zerga baino 
txikiagoa denean. 

 
#"(630) Mozkinen gaineko zerga. Hemen ekitaldian sortutako zerga jasotzen da. 

 
 

6.1.7.2. Kontabilitate-tratamendua 
 
Ohiko eragiketen analisia egingo dugu: enpresari zerga honen kontura atxikipenak egiten 
dizkiotenean Liburu Egunkarian egin behar duen idazpena hauxe da: 
 

____________________       XX      ____________________                                   
 
(57) Diruzaintza 
 
(473) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta  konturako ordainketak  
 
                       (76)  Sarrera finantzarioak 
 
____________________       XX      ____________________  
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Ekitaldi-amaieran enpresak sortutako zerga kontabilizatzen duenean, honela egingo du 
idazpena: 
 

____________________       XX      ___________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga  
 
                      (4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 
____________________       XX      ___________________________________ 

 
Idazpen hau aldi baterako diferentziarik ez dagoenean egingo du. Idazpen honen bidez 
Sozietateen gaineko Zergaren menpean dauden enpresek kontabilitate-ekitaldia itxi egiten dute. 
 
Aldi baterako diferentziak baldin badaude, ondoko idazpen hauek egin beharko dituzte: 
 
#"Aldi baterako diferentzia negatiboak daudenean, honela egingo da: 
 
Aldi baterako doikuntza negatiboak daudenean, zergaren kuota kontabilitateko datuek ematen 
dutena baino txikiagoa da. Kasu honetan ordaindu beharreko kuota erregistratu egin behar da. 
 
Aurten ordaintzen dugun zenbateko txikiagoa hurrengo urteetan ordainduko dugun zenbateko 
handiagoekin orekatuko dugu, diferentzia desagertu arte, aldi baterakoa baita. 
 
Liburu Egunkariko idazpenak hauek izango dira: 
 
Aurtengo ekitaldian: 

____________________       XX      ___________________________________     
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 
 
                        (4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 
____________________       XX      ___________________________________ 

 
Ikuspuntu fiskaletik ordaindu behar den Sozietateen gaineko Zergaren kuotagatik. 
 

____________________       XX      ____________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 
 
                                  (479) Geroratutako mozkinen gaineko zerga 
 
____________________       XX      ____________________ 

 
Ekitaldi honetan ordainduko den zergaren eta kontabilitatearen araberako zergaren arteko 
aldeagatik. 
 
Hurrengo ekitaldietan: 
 
Ordaindu beharreko kuota kontabilitateak emandakoa baino handiagoa izango da, diferentzia 
hauen konpentsazioagatik. Apurka (479) Geroratutako mozkinen gaineko zerga kontua itxi 
egingo dugu, administrazioari ordaindu behar zaion kuota handiagoa erregistratzerakoan 
konpentsatzen dugun neurrian. 
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Hau ondorengo idazpenetan islatzen da: 
 

____________________       XX      ___________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga   
                             

(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 

____________________       XX      ___________________________________ 
 
 
Irizpide fiskalen arabera ordaindu beharreko zenbatekoagatik. Zenbateko hau kontabilitatetik 
eratorritakoa baino handiago izango da. 
 

____________________       XX      ____________________ 
 
(479) Geroratutako mozkinen gaineko zerga 
 

(630) Mozkinen gaineko zerga 
 

____________________       XX      ____________________ 
 
Urte horretako kontabilitateko gastua murriztuz, lehenagoko urteetan jasotako gastu handiagoa 
orekatuz. 
 
#"Aldi baterako diferentzia positiboak daudenean, ondorengo hau egingo da: 
 
Kontabilitateak kalkulatu duen zenbatekoa txikiagoa da ordaindu beharreko kuota baino. 
 
Zenbateko handiago hau datozen urteetan ordainduko diren zenbateko txikiagoekin orekatuko 
da, eta diferentzia desagertu egingo da. 
 
Egunkari Liburuko idazpenak hauexek izango dira: 
 
Aurtengo ekitaldian: 
 

____________________       XX      ___________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga                     
           

(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 

____________________       XX      ___________________________________ 
 
Irizpide fiskalen arabera ordaindu beharreko  SZren kuotarengatik. 
 

____________________       XX      ____________________ 
 
(4740) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga 
 

(630) Mozkinen gaineko zerga 
 

____________________       XX      ____________________ 
 
Aurtengo ekitaldian ordaindu beharreko zergaren eta kontabilitateak aginduko lukeenaren 
arteko diferentziagatik. 
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Ondorengo ekitaldietan: 
 
Kontabilitatearen arabera ordaindu beharrekoa baino gutxiago ordainduko dugu, diferentzien 
orekatzearen ondorioz. (4740) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga kontua ixtera joko 
dugu, Ogasunari ordainduko diogun kuota txikiagoa erregistratuz, konpentsatzen dugun 
heinean.  
 
Hau ondorengo idazpenenen bidez jasotzen da: 
 
 

____________________       XX      ___________________________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga                      
          

(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 

____________________       XX      ___________________________________ 
 
 
Irizpide fiskalaren arabera ordaindu behar denarengatik. 
 

____________________       XX      ____________________ 
 
(630) Mozkinen gaineko zerga 
 
                    (4740) Aurreratutako mozkinen gaineko zerga 
 
____________________       XX      ____________________  

 
 
Aurtengo zerga-gastua gehitzeko, aurreko urteetan erregistratu den gastu txikiagoa 
konpentsatzeko. 
 
Zerga ordaintzerakoan hauxe erregistratuko da: 
 
Ordainketa egiterakoan (473) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak 
kontuan jasotzen diren atxikipenak eta egindako ordainketa zatikatuak kenduko dira. 
 
Kontabilitateko idazpena hauxe izango da: 
 

____________________       XX      ___________________________________ 
 
(4752) Ogasun Publikoa, Sozietateen gaineko Zergagatik hartzekodun 
 
                  (57) Diruzaintza 
 
                            (473) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak     
 
____________________       XX      ___________________________________ 
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Model, S.A. enpresaren kasua aztertuko dugu. 
 
Bere Identifikazio Fiskalaren Zenbakia (IFZ) A-40.545.968 da, eta egoitza fiskala Donostiako 
Udondo kaleko 5ean (posta-kodea 20001) dauka. 
 
Foru Arauak enpresa txikitzat hartua izan dadin ezartzen dituen baldintzak betetzen ditu, joan den 
urtean bere eragiketen zenbatekoa 45 milioikoa izan baitzen.  
 
Oraingo ekitaldiaren datuak hauexek dira: 
 

#" Kontabilitateko emaitza: 15.500.000 pta.ko irabaziak. 
#" Fiskalitatearen aginduz sortzen diren diferentziak eta doikuntzak: 

 
$" Irizpide fiskalak onartzen ez duen gastu bat jaso du bere kontabilitatean galera 

legez, berau 250.000 pta.koa. 
$"Material ibilgetuaren salmenta batean 600.000 pta.ko irabazia lortu du. 

Salmentaren zenbateko osoa beste ekipoko ondasun batean berriz inbertitu du. 
$"Leasing eragiketengatik 750.000 pta.ko doikuntza negatiboa egin behar du. 

 
#"Atxikipenak eta konturako ordainketak: 

 
$"Kontu eta banku-gordailuen etekinen gain enpresari 37.500 pta. atxiki dizkiote. 

 
 
Egin beharreko lana: 
 

1. Zehaztu zein de zergaren karga-tasa. Aldi berean, aztertu enpresa honi Sozietateen 
gaineko Zergaren Foru Arauaren arabera dagozkion hobari edo pizgarriak. 

 
2. Lortu zergaren eredu ofiziala, eta bete likidazioari dagozkion orrialdeak. 

 
Model, S.A.ren Liburu Egunkarian, egindako aitorpenean oinarrituz, zergaren kuotaren
kontabilitate erregistroa egin. 
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777...   BBBAAALLLIIIOOO   EEERRRAAANNNTTTSSSIIIAAARRREEENNN   GGGAAAIIINNNEEEKKKOOO   ZZZEEERRRGGGAAA   

 
 
Sarrera 
 
Europako Ekonomia Elkarteko (EEE) barne-merkatua erabat gauzatzeak mugetako kontrol 
fiskala dakar, eta berau Elkartearen funtsezko helburuetariko bat denez, salgai, pertsona, 
zerbitzu eta kapitalen zirkulazio librea bermatuko da. 
 
Horrek, Elkartearen barneko eragiketen erregulazio berria eta berariazkoa eskatzen du Balio 
Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez, eta, era berean, zerga-tasen gutxieneko harmonizazioa 
eta zerga kudeatzen duten administrazioen arteko elkarlan egokia.  
 
Hau dela eta, zergaren araudian aldaketak izan dira, bere erregulazioa hobetu edo kudeaketa 
errazteko asmoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Helburuak 
 

 
• BEZa arautzen duen legeria identifikatzea eta zergaren oinarrizko elementuak, 

kontzeptuak, prozedurak eta betebeharrak aztertzea. 
 
• Zergaren araudia aplikatuz zerga-oinarria eta zerga-zorra kalkulatzeari buruzko ariketa 

praktikoak egitea. 
 

• Zerga hauen aitorpena eta likidazioa egiteko dauden inprimakiak ezagutzea eta betetzen 
jakitea. 
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7.1. Zergaren izaera eta aplikazio-eremua 
 
Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) kontsumoaren gainean ezarritako zeharkako tributua da; 
enpresaburu eta profesioanalek egindako ondasun-emate eta zerbitzuak zergapetzen ditu, baita 
Elkartearen barneko ondasun-eskuraketak eta ondasun-inportazioak ere.  
 
Kontsumoaren gaineko zerga izan arren, eta, beraz, kontsumitzaileak ordaintzen duena, 
enpresaburuak bitartekari-papera jokatzen du zerga honen bilketan. Beretzat ez da gastu edo 
kostua izango. 
 
Zerga aplikatzeko eremua Espainiako lurraldea izango da, Ceuta, Melilla eta Kanariak izan ezik. 
 
 
7.2. Zergagaiaren mugaketa 
 
Zergapetuta honako eragiketak egongo dira: zergaren aplikazio-eremuan, enpresaburu edo 
profesionalek kostu bidez, ohikotasunez edo noizean behin, egindako ondasun-emate eta 
zerbitzuak; Elkartearen barneko ondasun-eskuraketak eta ondasun- inportazioak. 
 
 
7.3. Zergapetu gabeko eragiketak  
 
Honakoak dira zergapean ez dauden eragiketak: 
 

#"Subkjektu pasiboaren enpresa edo lanbide-ondarearen osotasunaren eskualdaketa 
erosle bakar bati egina, baldin eta honek lanbide-jarduera berdinak egiten jarraitzen badu. 
 
#"Merkataritza baliogabeko doako salgaien ematea; eta, era berean, lanbide-jardueren 
sustapenerako doan egindako zerbitzuak.  

 
#"Pertsona fisikoek lan-harremanetatik eratorrita egindako zerbitzuak. 

 
#"Lan asoziatuko kooperatibei beren bazkideek egindako zerbitzuak. 

 
#"Estatuak eta bertako erakunde autonomoek kontraprestaziorik gabe egindako 
ondasun-emate eta zerbitzuak. 

 
 
7.4. Salbuespenak 
 
Ez dira zergapetu gabeekin nahastu behar. Salbuespenak zerbitzua jasotzen duenari ezin zaiola 
BEZa ezarri esan nahi du, baina salbuespena duen subjektuak ere zerga jasaten du erosketa 
guztietan. 
 
Salbuespenok bi motakoak izan daitezke: erabatekoak eta mugatuak. 
 
Erabateko salbuespena egin dela esan ohi da enpresaburuak salmenta-eragiketa batean BEZa 
biltzen ez duenean eta, aldiz, erosketa-eragiketan jasandako BEZa kenkaria denean; adibidez, 
esportazioetan. 
 
Salbuespen mugatuetan, berriz, jasandako BEZa ez da kenkaria izaten; adibidez, etxebizitza 
alokatzen denean. 
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Laburtuz, salbuespenak ondoko 5 ataletan aurki ditzakegu: 
 
1.- Barne-eragiketak (Espainiko lurraldean egindakoak): 
 

#"Posta-zerbitzu publikoak. 
#"Ospitaleratze edo osasun asistentziarako zerbitzuak. 
#"Kirol, kultura eta gizarte intereseko zerbitzuak. 
#"Hainbat finantza eragiketa:eskudirutan egindako gordailuak, mailegu eta kredituen 

emakida edo kontzesioak, etab.; baita aseguruak ere. 
#"Hezkuntza. 
#"Hainbat eragiketa higiezin.  
#"Zori-jokoak, loteriak eta apustuak. 
#" Irabazi asmorik gabeko erakundeak. 

 
2.- Elkartearen barnean salbuetsita dauden hainbat eragiketa. 
 
3.- Esportazioak eta antzeko eragiketak. Hauen barne daude Kanarietara, Ceutara eta Melillara 
egindako bidalketak. 
 
4.- Transito erregimenean dauden ondasunak edo behin-behineko inportazioak. 
 
5.- Elkartebarneko ondasun-emateak. 
 
Azpimarratzekoa da lehenengo bi taldeetan salbuespena mugatua dagoela. Hau da, eragiketak ez 
daude zergapean, baina enpresaburuak ezin izango du erosketetan jasandako BEZa kendu. 
 
Esportazio eta Elkartearen barneko ondasun-emateei dagokienez, salbuespena erabatekoa da, 
eragiketa zergapean ez egoteaz gain, enpresaburuak erosketetan jasandako BEZa kentzeko 
eskubidea baitu. 
 
 
7.5. Zergagaiaren aplikazio-lurraldea 
 
Ondasun-ematearen eta egindako zerbitzuaren aplikazio-lekua ondorengo araudiaren arabera 
ezarriko da:  
 

#"Kanpora garraiatzen ez diren ondasun-emateak zergaren aplikaziorako lurraldean 
egindakotzat hartuko dira, ondasunok lurralde horretan bertan jartzen direnean 
eroslearen eskura. 

 
#"Zerbitzu-emaleak bere jarduera ekonomikoaren egoitza zergaren aplikaziorako 
lurraldean kokatua duenean, zerbitzuak zergaren aplikaziorako lurraldean egindakotzat 
hartuko dira, baldin eta beste lurraldeetan establezimendu iraunkorrik ez badu. 

 
 
7.6. Zergaren sortzapena 
 
Zerga ondoko kasuetan sortuko da: 
 

#"Ondasun-emateetan, eroslearen eskura jartzean, edo, hala badagokio, aplikagarri 
zaien legeriaren arabera egiten direnean. 
#"Zerbitzugintzetan, kargatutako eragiketak egin edo exekutatzen direnean. 
 
#"Autokontsumo-kasuetan, kargatutako eragiketak egiten direnean. 
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#"Errentamenduetan, hornikuntzetan eta, oro har, segidako edo etengabeko 
eragiketetan, hartukizun bakoitzak barne hartzen duen prezioaren zatia galda daitekeen 
unean. 

 
#"Aldez aurreko ordainketak sortaraziko dituzten eragiketetan, prezioaren kobrantza, 
osoa nahiz partziala, burutzen denean sortuko da zerga. 

 
#"Elkartearen barneko ondasun eskuraketetan, ondasun-emateak burututzat jotzen 
diren unean sortuko da zerga, eta ez da aplikagarria izango sortzapena, ondasun-
-emateagatik aurreratutako ordainketak egiten direnean. 

 
#"Ondasunen inportazioan, aduanako legeriaren arabera inportazio-eskubideen 
sortzapena gertatuko den unean sortuko da zerga, importazio horiek aipatutako 
eskubidepean egon ala ez. 

 
 
7.7. Zerga-oinarria 
 
Zergaren oinarria hartzailearengatik nahiz hirugarren pertsonengatik sortutako 
kontraprestazioaren zenbateko guztiak osatuko du. 
 
7.7.1. Zerga-oinarrian bereziki honako hauek hartzen dira barnean 
 

#"Kontraprestazioaren zenbatekoa. 
 
#"Komisioei, garraio-kostuei eta garraioari dagozkien gastuak, aseguruak, etab. 
Zerbitzugintza nagusitik nahiz berari erantsitakoetatik sortutakoa. 

 
#"Kargatutako eragiketa horietan ezartzen den edozein motatako tributu eta kargak, 
Balio Erantsiaren gaineko Zerga bera izan ezik. 

 
#"Eragiketen hartzaileei kargatutako ontzien eta enbalajeen zenbatekoa, itzultzekoak 
izan daitezkeenak barne. 
 

7.7.2. Aldiz, zerga-oinarrian ez dira honako hauek sartuko 
 

#"Eragiketa burutzen den unearen aurretik, edo aldi berean, edo berorren arabera 
eskaintzen diren deskontuak eta hobariak. 
 
#"Bezeroaren izenean eta kontura ordaindutako kopuruak, berorren aginduaren 
indarrez. 
 

7.7.3. Zerga-oinarriaren aldaketa 
 
 Eragiketen zerga-oinarria ezarri ondoren, ondoko kasuetan alda daiteke: 
 

#"Kontraprestazioaren zenbatekoa behin-behineko finkatu bada. 
 

#"Berriz erabilgarriak direlako, ontziak eta enbalajeak itzultzen direnean. 
 

#"Eragiketa egin ondoren egindako deskontu eta hobarien zenbatekoa, betiere, behar 
bezala justifikatzen denean. 

 
#"Eragiketa egin ondoren prezioa aldatzen denean. 
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#"Hartzaileak berak jasanarazitako kuotak ordaindu ez dituenean, baldin eta eragiketa 
sortu ondoren ordainketen etendura tramitean onartzeko probidentzia judiziala edo 
hartzailearen porrotaren deklarazioari buruzko auto judiziala baldin badago. 

 
 
7.8. Subjektu pasiboak 
 
Zergaren subjektu pasiboak, enpresaburu nahiz profesionalak eta zergapeko ondasun-emateak 
edo zerbitzugintzak egiten dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak dira.  
 
Baina pertsona hauek ez dute bere baitan karga hau jasotzen bezeroei eskualdatzen, pasatzen, 
baitdie ondasunak saltzerakoan.  
 
Hau dela eta, azken kontsumitzaileak ordaintzen du zerga hau, eta enpresaburuak Ogasun 
Publikoaren aurrean bitartekari-papera besterik ez du betetzen.  
 
 
7.9. Zerga-tasa 
 
Zerga honetan hiru tasa-mota daude: tasa orokorra eta bi tasa murriztu. 
 
Eragiketa gehienei aplikatzen zaiona tasa orokorra da, % 16koa, hain zuzen ere. 
 
Tasa murriztuak, berriz, interes sozial edo lehenengo mailako beharrak asetzeko oinarrizko 
ondasunei aplikatzen zaizkie, tasa hauek % 7 eta % 4 dira: elikagai, liburu, botika, 
bidaiarengarraioak, etab.). 
 
Tasa hauek ez dira iraunkorrak, eta, Estatuko Aurrekontu Orokorraren bitartez eta daraman 
politika ekonomikoa eta fiskalen arabera, alda daitezke. 
 
 
7.10. Kenkariak eta itzulketak 
 
BEZaren subjektu pasiboak diren enpresaburu eta profesionalek egindako likidazio-aitorpenean 
ondoko kuotak kendu ahal izango dituzte: 
 

#"Eskuratutako ondasunei edo beraiei emandako zerbitzuengatik jasandako kuotak. 
 
#"Ondasun-inportazioetan jasandako kuotak. 

 
#"Autokontsumorako deklaratutako eragiketetan jasandako kuotak.  

 
Jarduera profesional edo enpresarialarekin zuzenean loturiko ondasuna edo zerbitzua 
eskuratzeagatik jasandako kuotak bakarrik kendu ahal izango dira.  
 
Ezingo dira kendu ondoko eskuraketetan jasandakoak: 
 

#"Turismo, kirol edo aisialdirako autoak (erabilera partikularra dutenak). 
 
#"Ostalaritza- eta jatetxe-zerbitzuak, eta ikuskizunak. 

 
#"Langile, bezero edo besteri zerbitzua emateko diren ondasun edo zerbitzuak. 

 
#"Landutako tabakoa. 
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#"Tapizak, artelanak eta zaharkinak. 
 

#"Bitxi, harribitxi eta urrez landutako izakinen erosketa. 
 
Kenkari-eskubidea egikaritzeko faktura originala edo honen bikoitza behar da. Inportazioetan, 
berriz, aduanan ordainduriko BEZaren agiria behar da. Kenkari hauek dagokion likidazio-
-aitorpen ekitaldian egingo dira. 
 
Kenkari-eskubidea ez da inolaz ere onartuko, bere zenbatekoa kenkariaren frogagiriaren arabera 
jasanarazi, edo, hala badagokio, ordaindu den eta espreski eta bereziki esleitu den tributu-
-kuotaren zenbatekoa baino handiagoa denean. 
 
Likidazio-aitorpena positiboa zein negatiboa izan daiteke. Likidazio-epean jasandako BEZa 
bildutakoa baino handiagoa denean, likidazioa negatiboa izango da. 
 
Zergadunaren aldeko kopurua (negatiboa) bost urteko epean egiten diren aitorpenetan ken 
daiteke, edo itzulketa ere eska daiteke. 
 
 
7.11. Erregimen bereziak 
 
Balio Erantsiaren gaineko Zergan, erregimen bereziak honako hauek dira: 
 

1.- Erregimen sinplifikatua. 
2.- Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen berezia. 
3.- Erabilitako ondasunen, artelanen, antzinako gauzen eta bildumagaien erregimen 

berezia. 
4.- Bidaia-bulegoen erregimen berezia. 
5.- Txikizkako merkataritzaren erregimen bereziak: baliokidetasun-errekarguaren 

erregimen berezia eta zerga-oinarrien proportziozko zehaztapeneko erregimen 
berezia. 

 
Izenburu honen pean erregulatutako erregimen bereziak borondatezkoak izango dira, bidaia-
-bulegoenak eta txikizkako merkataritzaren errekarguena izan ezik. 
 
7.11.1. Erregimen sinplifikatua 
 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan subjektu pasiboei aplikatuko zaie erregimen 
sinpifikatua, baldin eta erregimen honi buruzko arauetan jasotako baldintzak betetzen badituzte.  
 
Erregimen sinplifikatura bildutako subjektu pasiboek Balio Erantsiaren gaineko Zergan eta 
baliokidetasun errekarguan ordaindu behar duten kantitatea zehaztuko dute, indize edo 
moduluen prozeduraren bidez eta Ogasun Publikoak finkatutako parametroen bidez. 
 
Erregimen sinplifikatu honetara ezin dira egokitu araudiak ezarritako moduan, erregimenari uko 
egin dioten enpresaburuak.  
 
7.11.2. Txikizkako merkataritzaren erregimen bereziak: zerga-oinarrien proportziozko 
zehaztapeneko erregimen berezia eta Baliokidetasun errekarguaren erregimen berezia 
 
Bestelako zerga-tasen aplikazioa dagokien ondasun-emateak egin ohi dituzten txikizkako 
merkatariek zerga-oinarrien proportziozko zehaztapeneko erregimen berezia aukeratu ahal 
izango dute araudiak zehaztutako epeetan eta eran. Hau dela eta, erregimen berezi honetatik 
kanpo geratuko dira baliokidetasun-errekarguaren erregimen berezian sartutako txikizkako 
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merkatariak eta aurreko urte naturalean burututako jarduera enpresarial edo profesional guztien 
eragiketa-bolumena 100 milioi pezetatik gorakoa duten txikizkako merkatariak. 
 
Aldiz, inongo eraldatzerik gabe, ondasun higigarrien salmentara aritzen diren txikizkako 
merkatariei derrigorrez aplikatuko zaie baliokidetasun-errekarguaren erregimena. Merkatari 
hauek ez dute Ogasun Publikoan inongo BEZaren likidaziorik egin behar.  
 
Baliokidetasun-errekarguaren zerga-oinarria BEZerako den bera izango da, eta tasak honako 
hauek izango dira: 
 

#"Orokorrean % 4. 
 
#"BEZaren % 7ko tasa murriztua aplikagarria zaien ondasun-salmentetan, 
baliokidetasun-errekarguaren tasa % 1 izango da. 

 
#"BEZaren % 4ko tasa murriztua aplikagarria zaien ondasun-salmentetan, 
baliokidetasun-errekarguaren tasa % 0,50 izango da. 

 
#"Tabako Laboreen gaineko Zerga Berezira bildutako ondasunen-salmentetan, 
baliokidetasun- errekarguaren tasa % 1,75 izango da. 

 
 
7.12. Subjektu pasiboaren betebeharrak 
 
BEZaren subjektu pasiboek ondoko obligazioak dituzte: 
 

#"Zergapean egotera behartzen duen jardueraren hasiera, aldaketa edo eteteari 
dagozkien deklarazioak aurkeztea. 
 
#"Identifikazio fiskalaren zenbakia Administrazioari eskatzea eta ezartzen diren 
kasuetan berorren berri ematea eta kreditatzea. 

 
#"Urtero bezero eta hornitzaileen zerrenda aurkeztea. 

 
#"Zergapean dagoen eragiketa bakoitzeko faktura egin eta ematea, eta ale bikoitzak 
gordetzea. 

 
#"Legez ezarritako kontabilitate- eta erregistro-liburuak eramatea, hau da: 
merkataritza-kodeak galdatutako liburuak, egindako fakturen liburu eta erregistroa, 
jasotako fakturen liburu eta erregistroa, eta inbertsio-ondasunen liburu eta erregistroa 
(porrota dagoenean). Era honetara kontabilitateak zehatz-mehatz zehaztu behar du 
subjektu pasiboak bere bezeroei jasanarazitako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
guztizko zenbatekoa (bildutako BEZa) eta subjektu pasiboak jasandako Zergaren 
guztizko zenbatekoa (jasandako BEZa).  

 
#"Aldizka edo Administrazioak eskatuta, hirugarren pertsonekin izandako eragiketa 
ekonomikoei buruzko informazioa aurkeztea. 

 
#"Dagozkien aitorpen-likidazioak aurkeztea eta emaitzazko zergaren zenbatekoa 
sartzea. Subjektu pasiboek urteko aitorpen-laburpena aurkeztu beharko dute. 

 
#"Aurreko obligazioak betetzearen ondorioetarako ordezkaria izendatzea, zergaren 
aplikaziorako lurraldean ezarrita ez dauden subjektu pasiboei dagokienean.  
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7.13. Zergaren kudeaketa 
 
Hiruhilero Herri Ogasunak ezartzen duen lekuan, moduan, epeetan eta inprimakietan enpresak 
eta profesionalak BEZaren aitorpen-likidazioa aurkeztu behar dute hiru hilabetean zehar 
egindako eragiketengatik (300 deituriko eredua betez); enpresa esportatzaileak eta handiak, 
berriz, aitorpena hilero egiten dute. Aitorpenak apirila, uztaila urria eta urtarrilean egiten dira, 
eta azken hilebete honetan urteko aitorpena eransten da 
 
Urteko aitorpena egiterakoan, ohiko enpresak 390 deituriko modeloa bete behar dute eta enpresa 
haundiak, berriz, 392 deituriko eredua.  
 
 
7.14. BEZaren kontabilitatean erabili beharreko kontuak 
 
Hazienda Publikoa, BEZagatik zordun: ekitaldi zergagarri bakoitzean, jasandako BEZa 
kengarria bildutako BEZa baino handiagoa denean, Haziendak zor digun kantitatea. 
 
Hazienda Publikoa, jasandako BEZa: legeak aipatzen dituen ondasun edo zerbitzu eskuraketa 
eta beste eragiketetan jasandako BEZ kengarria. 
 
Hazienda Publikoa, BEZagatik hartzekodun: ekitaldi zergagarri bakoitzean bildutako BEZa 
jasandako BEZa baino handiagoa denean, Haziendari ordaindu behar dena.  
 
Hazienda Publikoa, bildutako BEZa: legeak aipatzen dituen ondasun edo zerbitzu-emate edo 
beste eragiketetan bildutako BEZa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Enpresaburu batek orain dela 8 urte erositako altzariak saldu egin ditu. Zer zerga ordaindu 
behar du? 
 
 
 
2. Ikastetxe batek bere altzariak saldu ditu. Zer zerga ordaindu behar du? 
 
 
 
3. Enpresaburu batek partikular bati bere etxea saldu dio. Zer zerga ordaindu behar du? 
 
 
 
4. Enpresaburu italiat batek Madrilen duen lokalean bere artikuluak saltzen ditu. BEZa 
ordaindu behar al du? 
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5. Enpresaburu katalan batek Brujasen duen lokalean Municheko jatetxe bati saltzen dizkio bere 
artikuluak. Espainian enpresaburuak BEZa ordaindu behar du? 
 
 
 
6. Partikular batek garaje bat alokatu du. BEZa ordaindu behar al du? Eta etxe bat alokatzen 
duenean? 
 
 
 
7. Partikular batek Europako Batasuneko nazio batean kotxe bat erosi du. BEZa ordaindu 
behar al du? 
 
 
8. Bezero batek ordaintzen ez duen kasuan, posible al da zerga-oinarria aldatzea? 
 
 
 
9.- Besteren kontura lana egiten duen pertsona batek bere ordutegitik at elkarte batentzat doan 
hainbat zerbitzu profesional egin ditu. Beharturik al dago eragiketa horiengatik BEZa 
aitortzera? 
  
 
 
10.- Enpresaburu batek bere bezeroei hainbat opari eman die. Ordaindutako BEZa kengarria 
al da? 
 
 
 
11.- Enpresaburu batek 1991. eta 1994. urteetan galdutako 2 faktura aurkitzen ditu. Bi faktura 
hauek kengarri-eskubiderik ba al dute? 
 
 
 
12.-1.500.000 pezetako kotxe bat erosi dugu; 900.000 pezeta eskura eman dizkiogu saltzaileari, 
eta merkatuan 700.000 pezetan baloraturik dagoen kotxe zahar bat ere eman diogu. Zein da 
eragiketa honetako zerga-oinarria? 
 
 
 
13.- 450.000 pezetako ordenagailu bat erosi du enpresaburu batek. Lehenengo urtean 
kengarria dena, ondorengo 4 urteetan erregularizatu behar al du? 
 
 
 
14.- Urteko errenta-aitorpena egiterakoan, zein dira enpresa handiak Ogasun Publikoaren 
ikuspegitik? 
 
 
 
15.- Enpresa bat 30 milioitan eskualdatu da; bere ondarea, berriz, honakoa da: eraikina 20 
milioi, makineria 10 milioi eta salgaiak 5 milioi. Kalkula ezazu ondare-elementu bakoitzaren 
zerga-oinarria. 
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16.- Amondarain jaunak 1998ko urtarrilean 10 milioiko apartamentu bat erosi zuen, eta urrian 
jaso zituen giltzak. Apirilean 3 milioi pezeta eta 100.000 pezetako interesak ordaindu ditu, 
urrian 4 milioi pezeta eta 200.000 pezetako interesak, eta abenduan 3 milioi eta 300.000 
pezetako interesak. Kalkula ezazu zerga-oinarria. 
 
 
 
17.- Argitaratzaile batek 1.000.000 pezetako liburuak saltzen ditu, 160.000 pezetako BEZa 
bilduz. Biltzen al du legeak dioena? 
  
 
 
 
18.- Egin ezazu Haizea, S.A.ren 1999ko bigarren hiruhileko likidazio-aitorpena ondoko 
datuak eta eragiketa guztietan aplikatzen den tasa orokorra kontuan hartuta: 
 

#"10 milioiko fakturazioa izan du, horietatik % 30 atzerrian egin ditu. 
#"2 milioiko inbertsioa egin du, eta furgoneta bat erosi. 
#"6 milioiko erosketak egin ditu, horietatik 500.000 pezeta atzerrian. 

 
 
 
 19.- 1999ko bigarren hiruhilekoan arkitekto batek ondoko eragiketak egin ditu: 
 

Sarrerak 
Fakturazioa: 5.000.000 pta. 
 
Gastuak 
Soldatak eta alokairuak: 1.000.000 pta. 
Joan-etorriko gastuak: 100.000 pta. 
Alokairu-gastuak: 300.000 pta. 
Janariak: 50.000 pta. 
Fotokopiagailu erostea: 200.000 pta. 
Telefono-gastuak: 80.000 pta. 
Bulego-materiala: 20.000 pta. 
 

Aurreko datuak kontuan hartuta, egin ezazu bigarren hiruhileko likidazio-aitorpena, eta 
dagokion eredua bete. 
 
 
 
 
20.- Abokatu batek 1999ko hirugarren hiruhilekoan ondoko eragiketak egin ditu:  
 

Sarrerak 
Fakturazioa: 200.000 pta.. 
 
Gastuak 
Soldatak eta alokairuak: 1.500.000 pta. 
Bezeroentzako opari-gastuak: 200.000 pta. 
Argi- eta telefono-gastuak: 100.000 pta. 
Ordenagailua erostea: 300.000 pta. 
Joan-etorriko eta janari-gastuak: 150.000 pta. 
Altzariak erostea: 50.000 pta. 
Finantza-gastuak: 30.000 pta. 
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Aurreko datuak kontuan hartuta, egin ezazu hirugarren hiruhileko likidazio-aitorpena, eta 
dagokion eredua bete. 
 
 
 
21.- Lankide Aurrezkian lan egiten duen pertsona batek 20 milioko etxea saldu du. Zer zerga 
ordaindu behar du? 
 
 
 
 
22.- Bizkarrondo, S.A.k altzariak egiten ditu, eta 1998ko hirugarren hiruhilekoan ondoko 
eragiketak izan ditu: 
 

#"10.000.000 pezeta, altzarien salmenta. 
#"5.000.000 pezeta, egurra erostea. 
#"Argi- eta telefono-gastuak 800.000 pta. 

 
Egin ezazu likidazio-aitorpena. 
 
 
 
23.- Arbizu dendariak 500.000 pezetako ardo botilak erosi ditu; hornitzaileak ez-ohiko             
% 10eko deskontua egin dio eta garraio-gastuak 20.000 pezetakoak izan dira. 
Kalkula ezazu zerga-oinarria. 
 
 
 
24.- Telefonikako langile batek 2 milioi ko kotxea erosi du, eta, hiru hilabete pasa ondoren, 
1.500.000 pezetan saldu dio Lisboako lagun bati. 
Kalkula ezazu salmentaren zerga-ordainketa. 
 
 
 
25.- Las Palmasen kokaturik dagoen enpresa batek 10.000 kg kafe jaso du, produktua Brasiletik 
etorri da. Eragiketa honetan inportaziorik ba al dago? 
 
 
 
26.- Erretiratu batek lokal bat alokatuta edukitzeagatik hilero 100.000 pezeta jasotzen du. 
Eragiketa honek BEZik ba al du? 
 
 
 
27.- Ekonomiako ikasle batek bere etxean klase partikularrak ematen ditu; jarduera horregatik 
200.000 pta. jaso ditu. Zerbitzu hau salbuetsita al dago? 
 
 
 
28.- Enpresa bateko zuzendariak 20.000 pezetako hoteleko faktura bat du. Faktura horretan 
ordaindutako BEZa kengarria al da? 
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29.- Inprimategi batek 1998. urteko lehenengo bi hiruhilekoetan ondoko eragiketak egin ditu: 
 

#"Lehen hiruhilekoan 5.500.000 pezetako salmentak eta 7.100.000 pezetako lehengai-
-erosketak egin ditu. 
#"Bigarren hiruhilekoan 8.200.000 pezetako salmentak eta 5.200.000 pezetako 
erosketak. 
 

Egin itzazu bi hiruhilabeetako likidazio-aitorpena, eta dagokion eredua bete. 
 
 
 
 
30.- Enpresa batek lehenengo hiruhilekoan ondoko eragiketak egin ditu: 
 

#"Salmentak 20.000.000 pezeta. 
#"Erosketak 3.000.000 pezeta. 
#"Jasotako zerbitzuak 1.100.000 pezeta. 
#"Joan-etorriak 150.000 pezeta. 
#"Inportazioak 1.400.000 pezeta. 
#"Finantza-gastuak 10.000 pezeta. 
 

Egin ezazu likidazio-aitorpena, eta dagokion eredua bete. 
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