
Id 3863        GURE GIDA 

BGAE eta PP-etarako ekarpenek zer muga fiskal dute 
13/2013 Foru Araua,  abenduaren 5ekoa, Pertsona Fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa. 
Berezko ekarpenak Ekarpenak alde 

Orokorrean  

%65 baino handiagoko 

ezgai fisikoa edo %33 

baino handiagoko 

ezgaitasun psikikoaren 

pertsonak 

Ahaidetasuna: hirugarren gradura arteko 

ahaidetasun zuzena edo zeharkakoa, bai eta 

ezkontideak edo izatezko bikotekideak edo zaintzan 

edo harreran bere kargura dituenak.. 

 

Ezkontidea 

Muga orokorrak 

• 5.000€ Ekarpen pertsonalak.  

• 8.000 € Enpresen ekarpenak.  

• 12.000€ Baterako muga (lehengo Enpresen ekarpenak eta 

gero Ekarpen pertsonalak).  

 

• Mendekotasun handiaren edo mendekotasun larriaren 

arriskuari aurre egiteko aseguruen ekarpenak. Ekarpen 

ahuek aurreko muga gainera hurrengo muga 

espezifikoa dute 5.000 €.  

• Ekitaldi berean gizarte aurreikuspeneko sistemetan 

borondatezko bajagatik edo erretiro prestazioagatik, 

kapital gisa, eta ekarpenak egin baldin badira, 

murrizketa mugatuko da ekitaldian egin diren eta 

ekitaldi horretako zerga-oinarrian hain zuzen integratu 

diren ekarpenen zenbatekora. 

Salbu : ekarpenak mutualitatei: enpleguko pentsio-planei, 

enpresaren gizarte-aurreikuspeneko planei gizarte-

aurreikuspeneko mutualitateei edo borondatezko 

gizarte-aurreikuspeneko erakundeei 

• Ezin izango da murrizketarik aplikatu erretiroaren 

ondoko lehenengo ekitalditik aurrera 

zenbatuta, ezin da izan 

24.250 euro baino gehiago 

urtean 

(desgaitasuna duen 

pertsonaren ekarpenak 

murriztuko dira lehenengo) 

%65 baino handiagoko 

ezgai fisikoa edo %33 

baino handiagoko 

ezgaitasun psikikoaren 

pertsonak 

Aseguru pribatu 

horietara egindako 

ekarpenek, 

ahaidetasun- edo 

tutoretza-harremana 

duten pertsonen 

mesederako 

egindakoek, Zerga 

Oinarri Orokorra 

multzoan 5.000 euro 

murriztuko dute. 

 

Zerga Oinarri 

Orokorrean jaso 

beharreko errentarik ez 

duen ezkontidearen 

edo egitezko 

bikotearen zergadunek, 

edo urtean 8.000 euro 

baino zenbateko 

baxuagokoak eskuratu 

dituztenek,  

Zerga Oinarria 

Orokorrean bere 

mesederako egindako 

ekarpenak murriztu 

ahal izango dituzte, 

gehienez ere, urtean 

2.400 euro. 

 

Ekarpengile bakoitzaren 

muga: 8.000 euro 

Pertsona desgaitu baten 

alde urtean pertsona orok 

egindako ekarpen guztien 

murrizketen zenbatekoa, 

desgaituak egindakoak ere 

zenbatuta, ezin da izan 

24.250 euro baino gehiago 

urtean.). 

 

Ezin izango da murrizketarik aplikatu 

erretiroaren ondoko lehenengo ekitalditik 

aurrera  

EKARPEN GEHIEGI EGITEA: Zerga Oinarri Orokorrean hurrengo bost ekitaldietan murriztu ahal izango dira bazkideak, erretiroa hartu ondoren, gizarte-

aurreikuspeneko sistemetan egin dituen ekarpenak ezin izango dira murriztu. 

Salbuespena: erretiratu arren, 2014 baino lehenagoko ekitaldietatik aplikatu gabe dauden gaindikinak kendu ahal izango dira..  

KIROLARI PROFESIONALAK : 13/2013 FAko 9. xedapen iragankorrak arautzen du Kirolari profesionalen gizarte aurreikuspeneko mutualitateak. 
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BGAE eta beste gizarte-aurreikuspeneko erakunde batzuk tributazioa 

Erreskate-
moduak 

 

Errenta 

Gaigabezia ez duten pertsonak %100 lanaren etekintzat hartuko dira 

Ezgaiak 

%65etik gorako urritasun fisikoa edo 

zentzumenezkoa edo %33tik gorako 

urritasun psikikoa dutenak 

Salbuetsita 3 LGS  
Ekarpenak ezintasuna aitortu ondoren egin 

badira  

Gizarte Segurantzan ez dauden 

mutualistak edo kooperatibakideak 

Gizarte Segurantzak kasuan kasuko kontzeptuagatik aintzatesten duen 

prestaziorik handienaren zenbatekoa. Hortik gorakoa lanaren etekin gisa 

zergapetuko da. 

Gainerakoa %100 lanaren etekintzat hartuko dira 

Kapital 

Heriotza % 60tarako heriotzagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 (muga da hildako personagatik  

Ezintasuna % 60tarako ezintasunagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 

Mendetasun larria edo 

mendetasun oso larria 
% 60tarako mendetasunagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 

Gaixotasun larria
1
 % 60tarako gaixotasun larrigatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 

Iraupen luzeko langabezia % 60tarako iraupen luzeko langabeziagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 

Borondatezko baja edo hamar 

urtekoa 

% borondatezko baja edo hamar urtekoagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100  

Estalitako kontingentzietatik edozeinen ondoriozko prestazioa kobratu ahal badu (adibidez, erretiroa, iraupen luzeko 

langabezia edo baliaezintasuna), ezinezkoa da adieraztea jasotako zenbatekoak borondatezko bajaren ondorioz eskuratu 

direnik (10 urteko antzinatasuna).  

Erretiroa 

% 60tarako erretiroagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 % 

Behin jubilatu ondoren, honako arrazoi hauek direla-eta egiten da erreskatea: Erretiroa,  Mendekotasun larria edo 

mendekotasun oso larria, Heriotza.. 

 

(*)% 60a aplikatzen zaion zenbatekoa ezin daiteke 300.000 eurotik gorakoa izan (gizarte -aurrekuspenako erakundeak eta aseguru kolektibo ) . Gainerakoari, 

bidezkoa denean, %100a aplikatuko zaio. 

2014ko urtarrilaren 1etik Aurrera jaso dena joko da lehenengo prestaziotzat, eta ez da kontuan hartuko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 

2006ko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauaren babesean, data hori baino lehen prestaziorik jaso den eta prestazio horiei zer zerga- tratamendu ezarri zaien. (XG 

Bakarra 175/2013 FD)  

                                                             
1
 Iraupen luzeko prestazioa hilero ordaindu behar dela errenta gisa, bere kontribuzio-mailako prestazioaren ordainsarien baliokide gisa, bazkideak enplegua 

sustatzeko helburuekin ordainketa bakarra eskatzen badu salbu. 


