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BGAEn eta gizarte-aurreikuspeneko beste sistema batzuen tributazioa

IKUSPEGI OROKORRA

Konpentsazio pentsioak eta mantenurako kopuruak (semealabei ordaindutakoak izan ezik)



BGAEn eta beste gizarte-aurreikuspeneko sistema batzuen tributazioa

Erreskatea

egitean

Ekarpena

egitean

Zerga ordaintzea:

• PFEZn, Oinordetzan inoiz ez

• Guztira jasotakoagatik tributatzen dute, 

ez beren errentagarritasunagatik

bakarrik

• Lanaren etekina

Pentsio konpentzagain eta mantendua (semealabei ordaindutakoak izan ezik)





BGAEn eta gizarte-aurreikuspeneko beste sistema batzuen tributazioa

• Pentsio-planak

• Europako pentsio-planak

• Mutualitateak

• Aurreikuspen-planak

• Enpresen gizarte

aurreikuspeneko planak

• BGAE

Gizarte-

aurreikus

peneko

sistemak

PFEZ Fako

70 art.

BGAE ko

legea 24 art.

• Erretiroa

• Ezintasun iraunkor osoa, edo baliaezintasun 

handia

• Heriotza

• Mendekotasuna

• Iraupen luzeko enplegua

• Gaixotasun larria

• Borondatezko baja

Beste gizarte prestazio batzuk: (ezin dute murriztu oinarri orokorra)

a) Behin-behineko ezintasuna.

b) Enpleguko laguntzak.

c) Jaiotza eta adopzioa.

d) Ezkontza edo izatezko bikotea

e) Medikuen gastuak.

f) Ikasketa ofizialak.

g) Osasun-laguntza, ebakuntza kirurgikoa

h) Gizarte-aurreikuspenekiko antzeko erlazionatutako beste batzuk.

BGAE ko

legea 25art

Beste kontingentzia batzuk (ezin dute murriztu oinarri orokorra)

a) Bazkidearen ondasunen kalte eta galerak : etxebizitxak, etxe- hornidura, 

lanabesak, abereak, uztak , basoak, ontziak edo beste bere lan-jarduerarekin

erlazionatuko ondareetako edo profesionaleko edozein klase..

b) Ehorzketaren gastuak eta zerbitzuak estaltzeko.

Murriztapenari zuzen ematen dizkioten estalitako gertakizunak

Pentsio planak eta funtsak 8.6 art.: Pentsio planak eta funtsak 8.8 art.:

• Erretiroa

• Lan ezintasun iraunkor osoa, ezintasun 

absolutua edo baliaezintasun handiaren osoa.

• Partaidearen edo onuradunaren heriotza.

• Mendekotasun larria edo mendekotasun

handia

• gaixotasun larria

• iraupen luzeko

enplegu gabezia

eskubide kontsolidatuak

betearazteko zenbatekoak

aurrez erabiltzea

(erreglamentuaren

arabera)

• Mendetasun

aseguruak
Mendetasun larri edo oso larrirako arriskua

Sistema-motak





BGAEn eta gizarte-aurreikuspeneko beste sistema batzuen tributazioa

BGAE ez dago finantza mugarik

Gizarte-aurreikuspeneko gainerako sistemak

Zenbateko ekarpena egin dezaket gizarte-aurreikuspeneko sistema batean?

Ekarpenen eta enpresako kontribuzioen

baterako muga:

• Pentsio-planak

• Europako pentsio-planak

• Mutualitateak

• Aurreikuspen-planak

• Enpresen gizarte aurreikuspeneko planak

• Mendetasun larri edo oso larrirako arriskua

bakarrik estaltzen duten aseguru pribatuak

a) Urteko muga orokorra: 10.000 €

b) 50 urtetik gorako zergadunen kasuan:

12.500 €





Zeintzuk dira gizarte-aurreikuspeneko sistemak?

Ikuspegi orokorra

Ekarpena egitean

Egin daitekeen 
zenbatekoa

Desgrabatu 
daitekeen 

zenbatekoa

Intsuldaketa

Erreskatatzean edo 
prestazioak jasotzean

Finantza mugak

Zerga oinarria

Mugen zioak

Erretiroa

Urteko murrizpenako 
kopurua

Ekarpenak eta erreskateak 
zergaldian

Errenta moduan

Kapital moduan

Modu mistoan

Zer modutan?

BGAE eta 
beste gizarte-
aurreikuspen
eko erakunde 

batzuk

Sistema 
propioei

Senideen alde

Kasu orokorra

Pertsona desgaituak 
(%65 edo>fisiko edo 

sentsoriala, %33 
edo> psikikoa)

Ezkontidea

Desgaitu 
senideak

Ekarpen-
gaindikinak
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BGAEn eta gizarte-aurreikuspeneko beste sistema batzuen tributazioa

Ekitaldian ez erretiratua

ERRETIROAREN 

ondoko ekitalditik

aurrera

Ekarpenek ez dute

murrizketarik

eragingo

Gizarte Segurantzan

erretiroa hartu Ezin denean

Gizarte Segurantzan

erretiroa hartzen denean
Erretiroa hartzen denean

Gizarte-aurreikuspeneko planaren

estatutuetan finkatutako adinean

Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean

ezarritako erretiro-adin arruntean

Ezgaitasuna duten

zergadunak

Pertsona bat

erretiratuta

dagoela esango

da:

Murrizketak egin daitezke legezko mugetara arte

(erretiro partzial edo aktiboa izan 

ezik)

ERRETIROA hartu ondoren: Mugak

Salbuespena

2014 baino lehenagoko

ekitaldietatik aplikatu

gabe dauden gaindikinak



Zeintzuk dira gizarte-aurreikuspeneko sistemak?

Ikuspegi orokorra

Ekarpena egitean

Egin daitekeen 
zenbatekoa

Desgrabatu 
daitekeen 

zenbatekoa

Intsuldaketa

Erreskatatzean edo 
prestazioak jasotzean

Finantza mugak

Zerga oinarria

Mugen zioak

Erretiroa

Urteko murrizpenako 
kopurua

Ekarpenak eta erreskateak 
zergaldian

Errenta moduan

Kapital moduan

Modu mistoan

Zer modutan?

BGAE eta 
beste gizarte-
aurreikuspen
eko erakunde 

batzuk

Sistema 
propioei

Senideen alde

Kasu orokorra

Pertsona desgaituak 
(%65 edo>fisiko edo 

sentsoriala, %33 
edo> psikikoa)

Ezkontidea

Desgaitu 
senideak

Ekarpen-
gaindikinak



BGAEn eta beste gizarte-aurreikuspeneko sistema batzuen tributazioa

ZERGA-OINARRI OROKORRAREN MUGAK

• Mugak ekarle

bakoitzeko dira.

Ezin du oinarri negatiboa egin ezta hori gehitu ere

Zerga-

oinarri

orokorra

-
OINARRI MUGA, 

EKARPENETARAKO

• Baterako tributazioan

mugak bereizi behar dira
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BGAEn eta beste gizarte-aurreikuspeneko sistema batzuen tributazioa

www.bizkaia.eus/guregida

� 5.000 € ekarpen pertsonalak badira

� Mendetasun aseguruak muga: 5.000€

� 8.000 € enpresen kontribuzioak badira

� Baterako muga: 12.000 €

Kopuru handien murrizgarriak

Desgaitasuna duten pertsonak (%65eko edo goragoko: fisiko edo sentsoriala, %33 edo goragoko: 

psikikoa). 

Kasu orokorra

� 24.250 €

� Desgaituak lehentasuna du beste pertsona batzuen ekarpenekin parte hartzen badu 

� Erretiroaren ondoriozko muga:  ez da aplikagarria





BGAEn eta gizarte-aurreikuspeneko beste sistema batzuen tributazioa

www.bizkaia.eus/guregida

DESGAITU (%65 edo goragokoa fisiko edo sentsoriala, %33 edo goragokoa psikikoa edo epaileak deklaratuta) 

senideen alde egindako ekarpenak.

• Ekarle bakoitzeko muga:  8.000 €

• 24.250 €ko muga gaindituz gero:

• 2016/07/01etik aurrera,  honelako desgaitasuna duten pertsonentzako gizarte-aurreikuspeneko sistema 

espezifikoei egin behar zaizkie ekarpenak

• Senide babestuak honako hauek dira: ahaideak -hirugarren mailara arte-, ezkontidea edo izatezko bikotekidea, edo
tutoretzapean edo harreran daudenak

• Desgaituak berak egindako ekarpenak eta beste pertsona batzuek berarentzat egindakoak 24.250 euroko urteko
muga izango da.

• Lehenik eta behin desgaitasuna duen pertsonaren ekarpenak hartuko dira kontuan.

• Gainerako ekarpenak: proportzionalki ekarpenak egin dituzten senideen artean.





BGAEn eta beste gizarte-aurreikuspeneko sistema batzuen tributazioa
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• Ezkontidea edo izatezko bikotea: zerga-oinarri orokorrean integratu beharreko errentak 

urteko 8.000€tik beherakoak 

• Erretiro egoerari dagokion mugak: Kontuan hartu behar da  ezkontide erretiratuta dagoen, ez

ekarlea

• Muga: 2.400 euro urteko

EZKONTIDEAREN ALDE EKARPENAK

BALDINTZAK
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Ekitaldi berean:

Ekarpenak edo kontribuzioak

eta 

Kapital erako prestazioak eta erreskateak egiten
badira erretiro edo borondatezko baja hartzeagatik

BGAEn eta gizarte-aurreikuspeneko beste sistema batzuen tributazioa

Murrizketa:

Muga: zerga-oinarrian integratu diren
ekarpenen zenbatekoa

Ekitaldi berean erreskateak eta ekarpenak

Ezkontidearen aldeko ekarpenei

Muga ez zaie aplikatuko hurrengo ekarpen eta kontribuzioei: 

• Enpleguko aurreikuspeneko sistemei:

• Enpleguko pentsio- planak

• Enpresako gizarte aurreikuspeneko planak, 

• Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2003ko ekainaren 3an 

emandako 2003/41/EEE Zuzentarauan (enpleguko pentsio-

funtsen jarduerei eta ikuskapenari buruzkoan) pentsio planak

• Gizarte-aurreikuspeneko mutualitateei edo enplegu gizarte-

aurreikuspeneko erakundeak

Desgaitasuna duten pertsonentzat eratutako 

gizarte-aurreikuspeneko sistemei (%65 edo 

goragokoa, fisiko edo sentsoriala; %33 edo 

goragokoa, psikikoa; edo epaileak deklaratuta ).





BGAEn eta beste gizarte-aurreikuspeneko sistema batzuen tributazioa

Gaindikinak

• Erretiratuak: erretirorako hurrengo ekitalditik aurrera

• Salbuespena: finantza mugari dagokionak

• Gaindikinak egotziko dira, oinarri orokor nahikoa duen lehenengo ekitaldian

• Aurreko ekitaldietako ekarpenak eta kontribuzioak badaude:  lehentasun-hurrenkera honen arabera aplikatuko

dira:

• Enpresen prestazioak eta kontribuzioak daudenean: lehenengo: kontribuzioak. Gero, ekarpenak.

2.  Aurreko ekitaldietako kontribuzioak

1.  Aurreko ekitaldietako ekarpenak

3.  Ekitaldiko kontribuzioak

4.  Ekitaldiko ekarpenak

www.bizkaia.eus/guregida

• Gaindikinak: hurrengo 5 ekitaldietan murrizketa 

• Salbuespena: 2014 baino lehenagoko 

ekitaldietakoak

• aurreko ekitaldietako gaindikinak ezin 

izango dira murriztu
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BGAEn eta gizarte-aurreikuspeneko beste sistema batzuen tributazioa

Intsuldaketak

Gizarte aurreikuspeneko sistema desberdinen artean intsuldaketak 

Era horretako eragiketak arautzen dituen finantza-legerian ezarritakoaren 

arabera egiten bada, ez du sortzen kargapeko errentarik.

13/2013 FAko PFEZ XI 16. 

Bi hilabeteko epea igaro baino lehen erreskate eta ekarpena

Borondatezko edo nahitaezko bajagatik nahiz entitatea desegin edo

likidatzeagatik jasotako zenbatekoak, oso-osorik, borondatezko gizarte-

aurreikuspeneko beste erakunde batean sartzen badira, bi hilabeteko epea igaro

baino lehen, zenbateko horiek guztiak ez zaizkio batuko zergaren zerga-oinarriari.

13/2013 FAko PFEZ 18.2a art.
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Condiciones: 

Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

Condiciones: 

• Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

• Máximo de reducción anual. 2.400 €

• Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

Máximo de reducción anual. 2.400 €

Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

BGAEn PRESTAZIOEN EDO ERRESKATEEN TRIBUTAZIOA

Salbuetsita egongo dira desgaitasuna duten 

pertsonek errenta moduan lortutako prestazioen 

ondoriozko lan etekinak. Lanbide-arteko gutxieneko 

soldata halako hiru izango da muga.

Salbuetsita baldin eta desgaitasuna aitortu ondoren 

eginiko ekarpenei badagozkie

www.bizkaia.eus/guregida



Condiciones: 

Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

Condiciones: 

• Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

• Máximo de reducción anual. 2.400 €

• Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

Máximo de reducción anual. 2.400 €

Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

BGAEn PRESTAZIOEN EDO ERRESKATEEN TRIBUTAZIOA

Norberaren konturako

langileen edo langile

autonomoen Gizarte

Segurantzaren araubide

berezian ez dauden

profesionalei onesten

dizkieten prestazioak

Kooperatibakoak

55 urtetik gorakoek ezintasun

iraunkor osoaren, absolutuaren

edo baliaezintasun handiaren

zioz salbuetsita daude jasotzen

dituzten prestazioak ondoko

kasu hauetan

Gizarte Segurantzaren

araubide bereziaren

ordezko diren mutualitate

profesionaletatik badatoz

BGAE

Salbuespen honek muga bat dauka: Gizarte Segurantzak 

kasuan kasuko kontzeptuagatik aintzatesten duen 

prestaziorik handienaren zenbatekoa
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Condiciones: 

Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

Condiciones: 

• Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

• Máximo de reducción anual. 2.400 €

• Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el 

aportante.

Máximo de reducción anual. 2.400 €

Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

BGAEn PRESTAZIOEN EDO ERRESKATEEN TRIBUTAZIOA

%100eko  lan etekina

www.bizkaia.eus/guregida





Condiciones: 

Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

Condiciones: 

• Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

• Máximo de reducción anual. 2.400 €

• Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

Máximo de reducción anual. 2.400 €

Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

BGAEn PRESTAZIOEN EDO ERRESKATEEN TRIBUTAZIOA

Baldintzak:

• lehen ekarpenetik urte bi baino gehiago izatea ( salbu: elbarritasun eta mendekotasuna)

• Kontingentzia bakoitzagatik jasotzen den lehenengo kapital-prestazioa :

• Ekitalde berean hainbat prestazio edo erreskate baditu: guztiak % 60tara 

egotz daitezke

• Jasotako 2014/01/01era aurretik ez dira kontuan hartu.

• %60etarako lehenengo prestazioa: zergadunak aukeratzen duen lehenengoa

• Muga gertakizunagatik da, ez produktuagatik edo aurreikuspen sistemagatik.

www.bizkaia.eus/guregida



Condiciones: 

Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

Condiciones: 

• Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

• Máximo de reducción anual. 2.400 €

• Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el 

aportante.

Máximo de reducción anual. 2.400 €

Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

Borondatezko bajagatik erreskate egin daiteke?

•Erretiroa

•Heriotza

•Ezintasuna

• Iraupen luzeko langabezia

•Gaixotasun larria

•Mendetasun larria edo

mendetasun oso larria

Zergadunak

prestaziorik jaso 

dezake

kontingentzia

hauetako

batengatik?

Bai

Ez

Erreskatea ez da 

borondatezko

bajagatik egin

Erreskatea

borondatezko bajagatik

uler daiteke



de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

Condiciones: 

• Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

• Máximo de reducción anual. 2.400 €

• Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

Máximo de reducción anual. 2.400 €

Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

BehinBehinBehinBehin erretiratutaerretiratutaerretiratutaerretiratuta borondatezkoborondatezkoborondatezkoborondatezko bajagatikbajagatikbajagatikbajagatik erreskateaerreskateaerreskateaerreskatea eginegineginegin

dezaketdezaketdezaketdezaket????

Erretiroa

Ezin izango du 

borondatezko

bajagatik erreskaterik

egin

Gizarte Segurantzaren 

(edo baliokidearen) 

araubidean erretiroa 

hartzen duenean

Erretiro egoeran dagoenetik:

barne
Aurreratutako erretiroa

Erretiro partziala

baliokideak

Ezin bada 

sartu

estatutuetan 

zehaztutako adinean 

Noiz ulertzen da 

Pertsona bat  erretiro 

egoeran dagoena

Gizarte Segurantzako

erretiroko adin arruntera





Condiciones: 

Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

Condiciones: 

• Cónyuge o pareja de hecho: rentas a integrar en la Base Imponible general < 8.000 €

• Máximo de reducción anual. 2.400 €

• Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el 

aportante.

Máximo de reducción anual. 2.400 €

Limites relativos a la situación de jubilación: se debe analizar si está jubilado el cónyuge, no el aportante.

Prestazioak edo erreskateak modu mistoan

Edozein motatako errentak kapital erako kobrantza batekin konbinatuz
lortzen direnean. 

Tributazioa:

• Kapital moduan kobrantza: %60 (300.000 € mugarekin).

• Errenta moduan kobrantza: %100



GURE GIDA



GURE GIDA



GURE GIDA

Formularioak



Informazio osoa lortzen da:

www.bizkaia.eus/guregida


