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Aplikazio-eremua 

eta ondorioen 

data 

Hauen ondorioz jasotako kopuruei aplikagarria: 
- Finantza-erakundeekin lortutako akordioak 

- Epaiak edo arbitraje-laudoak betetzeak. 

Ondorioen data: 
- 2017ko urtarrilaren 1etik aurrerako eta preskribatu gabeko aurreko 

zergaldietarako ondorioekin   
 

KASUAK: ZERGA-TRATAMENDUA: 

Maileguare

n destinoa 

a) Ohiko etxebizitza eskuratzeko 

maileguak: 

ohiko etxebizitzan egindako 

inbertsioengatik itzuli diren 

interesei dagozkien 

zenbatekoak itzuli behar 

ditu?  

Finantza erakundeak 

itzulitako zenbatekoak  

zuzenean erabili baditu 

mailegua minoratzeko. 

Ez du ezer erregularizatu behar.  

 

 

 

 

 

 

EZ DIRA PFEZREN 

ZERGA-OINARRIAN 

INTEGRATUKO  

Interesen itzulketa 

(hala  dirutan nola 

espeziean), ezta jaso 

diren kalteordain-

interesak ere 

Gainerako kasuak. 

• Zer itzuli behar du: berariaz preskribatu ez diren ekitaldietan 

oker kendu diren zenbatekoak, berandutzagatiko interesak 

sartu gabe. 

•  Nola: zenbateko horiek finantza erakundearekin akordioa 

egiletsi zen ekitaldiari dagokion  PFEZren aitorpenean  sartuko 

ditu.  Zenbateko horiek “Mozkina galtzeagatiko gehikuntza” 

laukitxoan  sartuko ditu. 

b) PFEZn gastu kengarria eragin 

duten maileguak (adibidez,  

ondasun alokatu bat 

eskuratzeko edo jarduera bat 

finantzatzeko erabiltzen diren 

maileguak). 

• Zer itzuli behar du: interesek gastu kengarrien aintzatespena izan duten preskribatu gabeko 

ekitaldien autolikidazio osagarriak  aurkeztu beharko ditu zehapenik, berandutza interesik eta 

errekargurik gabe. 

• Osagarria aurkezteko epea: akordioaren dataren eta PFEZren autolikidazioa aurkezteko 

hurrengo epearen amaieraren artekoa. 

Ordaindu diren zenbatekoak, horien PFEZgatiko autolikidazioen aurkezpen epeen ekitaldiak itzultzeko akordioa lortu aurretik amaitu 

gabe daudenean: Itzulitako interesak. 

• Ez dira ohiko etxebizitza eskuratzeagatiko kenkariaren oinarrian sartuko, eta 

• Ez dira gastu kengarri moduan aintzatetsiko.  

Adibidez: 2016an interesengatik 1.000 € ordaindu banituen eta 2017ko urtarrilean 200 €  itzultzen badizkidate (zoru-klausulagatik) 

2016ko aitorpenean kengarri moduan zuzenean 800 €-ko munta jarri beharko dut  (itzulitako 200 €-ak ez dira kengarriak). 

c) Zerga hobaririk eragin ez duten maileguak (ez kenkari moduan eta ezta  gastu kengarri moduan ere). Ez dauka zerga-eraginik. 


