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Inbertsioak aktibo finko material berrietan (37. artikulua) 
 

 

 

 

 

 

Pizgarri zio diren 

ondasunak 

—Aktibo finko berriak, ibilgetu materialekoak edo higiezinetako inbertsioetakoak, 

Garraiobide Batzuen gaineko Zergaren kargapean dauden ibilgailuak izan ezik. (Matri- 

kulazioaren gaineko Zerga). Horretatik salbuetsita daude pertsona edo erakunde bati 

hiru hilabete baino aldi luzeagoan errentatutako ibilgailuak; horiek kenkarirako esku- 

bidea sortzen dute. Halaber, salbuetsita daude kontabilitatean hobekuntzatzat jotzen 

diren inbertsioak, aurretik egondako aktiboetan egindakoak. 

—Finantza errentamendua, eraikinena barne. 

—Aplikazio informatikoak (softwarea). 

—Pabiloi industrial birgaituak. 

—Birgaitzeko pabiloi industrialak. 

—Aktiboan badauden pabiloi industrialak birgaitzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betekizunak 

—Kontabilitatean ibilgetu gisa agertzea. 

—Gutxienez bost urteko amortizazio epea izan behar dute, bizitza erabilgarria  la- 

burragoa denean izan ezik. Salbuespena: ekipo eta aplikazio informatikoen amorti- 

zazio epea  4 urtekoa izan behar da gutxienez. 

—Ekitaldiko inbertsioen guztirako kopurua 60.100 € izan behar da, kasu hauetan 

izan ezik: 

1 Mugaegunik  gabeko  kontratu  bati esker plantilla gehitzea eta hala 

mantentzea hiru urtean. 

2 Kontabilitatearen gehikuntzaren bi betekizunak betetzea (aurretik egon diren 

aktiboen %10 eta izaera bereko ondasunen %15). 

—Inbertsioen guztirako kopurua aurretik zegoen aktibo finko material eta ez-ma- 

terialaren (finantza errentamendua eta aplikazio  informatikoak  soilik) %10 baino 

gehiago izatea (amortizazioak kenduta), edo izaera bereko (KPOeko hiru digituko 

kontuak) aktibo finkoaren kontabilitateko balioaren guztirako kopuruaren %15 baino 

gehiago (amortizazioak kendu gabe). 

—Ekonomi jarduerei lotu behar dira, gainontzekoei eskualdatu eta laga gabe, en- 

presak errentamenduetan jardun ezean. 

 

Bateraezintasunak 

—Gainerako  zerga-onura guztiak, jarraikoak izan ezik: 

1. Amortizatzeko  askatasuna. 

2. Amortizazio  azkarra. 

 

 

 

Kenkariaren oinarria 

—Aktiboak eskuratzen direnean, ez dira sartzen oinarrian ez korrituak ez zeharkako 

zergak, beraien kontabilitate-balorazioa gorabehera. 

—Higiezinetan, lurraren balioa ez da sartzen. 

—Birgaikuntza-gastuetan,  haren prezioa, inbertsioetako kontzeptu eurak bazter 

utzita. 

—Diru-laguntzaren bat jasoz gero –kapitalekoa zein ustiapenerako–, kenkariaren 

oinarria murriztuko du. Diru-laguntzak garbi zenbatuko dira, zergarik gabe (%76). 

Kenkari portzentajeak —%10, plantilaren bilakaera gorabehera. 

Epea —Sortu den ekitaldia eta hurrengo bost urteak. 

 

Muga 
—Baterako  muga: jarduera ekonomikoen ondoriozko etekinen zerga oinarriaren 

zatiari dagokion kuota osoaren gaineko %45. 

Noiz sortzen den 

kenkaria aplikatzeko 

eskubidea 

—Oro har, aktiboak funtzionamenduan jartzen direnean. 

—Kasu berezietan, ordainketak egiten direnean, betekizun hauek betez gero: 
 

1.  Inbertsio-proiektuak 12 hilabete baino gehiago irautea. 

2. Administrazioari  jakinaraztea. 
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Inbertsioak kultur intereseko ondasunetan, ekoizpen zinematografikoetan edo 

ikusentzunezkoetan eta liburuen edizioa (38. artikulua) 
 

 

 

 

 

Pizgarri zio diren 

ondasunak edota 

jarduerak 

—Euskal Kultura Ondareko, Espainiako edota beste Autonomia Erkidego bateko 

ondasunak erostea. 

—Kultur interesa aitortu zaien eta subjektu pasiboaren jabego diren ondasunak 

zaindu, konpondu, zabaldu eta erakustea. 

—Eraikinak birgaitzea, horien teilatu eta fatxadak konpondu eta mantentzea, baita 

bere jabegoaren egiturak hobetzea ere, baldin eta Unescok Munduko Ondare aitor- 

tu dituen hirien edota talde arkitektoniko, arkeologiko, natural zein paisaien babese- 

rako gai den ingurunean kokatuta badaude eta Espainian badaude. 

—Inbertsioak espainiar zinematografiako zein ikusentzunezko fikziozko, animazioko 

edo dokumental ekoizpenetan. 

—Inbertsioak euskarri fisikoa sortzea ahalbideratzen duten liburu-edizioetan. 

Betekizunak —Ez da ezarri. 

Bateraezintasunak —Gainerako  zerga-onura guztiak, jarraikoak izan ezik: 

1. Amortizatzeko  askatasuna. 

2. Amortizazio  azkarra. 

Kenkariaren oinarria —Oro har, inbertsioen eta gastuen zenbatekoa. Diru-lagunt¬zaren bat jasoz gero – 

kapitalekoa zein ustiapenerako–, kenkariaren oinarria murriz¬tuko du. Diru-lagunt- 

zak garbi zenbatuko dira, zergarik gabe (%76). 

—Zehazki, eta Euskal Kultura Ondareko, Espainiako edota beste Autonomia Erki- 

dego bateko ondasunen erosketa kasuetan, kenkariaren oinarria 1/2004 FAren  20. 

artikuluaren 1. ataleko f) letraren arabera egindako balioespena  izango da: 

—f) Euskal Herriko Kultur Ondarearen barruko ondasunen dohainetan edo dohain- 

tzetan, Eusko Jaurlaritzak egindako balorazioa; Espainiako Ondare Historikoaren 

barruko ondasunen dohainetan edo dohaintzetan, Kalifikazio, Balorazio  eta Es- 

portazio Batzordeak egindako balorazioa eta autonomia erkidegoetako Ondare 

Historikoaren barruko Ondasunen dohainetan et dohaintzetan, organo eskudunek 

egindako balorazioa. 

—Aurreko paragrafoan aipaturiko organoen baloraziorik ez dagoenean, hori Biz- 

kaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak egingo du. 

 

 

 

Kenkari portzentajeak 

—%15 kultur intereseko ondasunetako inbertsioetan. 

—Inbertsioak Espainiako film luzeetan eta ikusentzunezko sailetan: 

1. %20 ekoizlearentzat (ekoizlekide finantzatutako zatia kenduta) 

2. %5 ekoizlekide finantzatzailearentzat; gehienez pizgarri zio diren 

inbertsioen ondoriozko errentaren %5. 

—liburu-ediziorako inbertsioetan, %5. 

Epea —Sortu den ekitaldia eta hurrengo bost urteak. 

Muga —Baterako  muga: jarduera ekonomikoen ondoriozko etekinen zerga oinarriaren 

zatiari dagokion kuota osoaren gaineko %45. 

Noiz sortzen den 

kenkaria aplikatzeko 

eskubidea 

—Ekoizpen zinematografikoetan eta ikusentzunezkoetan, obra amaitzen den zer- 

galdia. 

—Gainerakoan  ez da ezer aipatu; beraz, kenkaria aktiboa funtzionamenduan jarri den 

aldian edo gastua egin den aldian aplikatu ahal izango da. 
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Ingurugiroa zaindu eta hobetzeko jarduerak (43. artikulua) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizgarri zio diren 

jarduerak 

A. Aktibo finko material berriak, enpresaren  eragin kutsatzailea txikitzeko erabiltzen 

direnak, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen 

sailburuak Teknologia Garbien Zerrenda (www.eve.es /web/Eficiencia-Energetica/ 

Transporte-(1).aspx) onesteko eman duen Aginduan aipatutako ekipoak. 

B. Euskal Herriko erakunde ofizialek onetsitako proiektuak burutzeko asmoarekin 

ekitaldian zehar ibilgetu materialeko aktibo berrietan egindako inbertsioen zenba- 

tekoa eta kutsatutako lurrak garbitzeko egindako gastuena. Garapen iraunkorra- 

ren eta ingurumenaren zaintza eta hobekuntzaren arloko proiektutzat hartuko dira 

81/1997 Foru Dekretuko 33. artikuluan halakotzat jotzen direnak. 

C. Ibilgetu materialeko  aktibo berrietan  egindako inbertsioak, garapen  iraunkorra- 

ren eta ingurumenaren zaintza eta hobekuntzaren arloko proiektuak burutzeko be- 

har direnak; ondokoak, esaterako: 

1. Hondakinak minimizatzea, berrerabiltzea  eta balioztatzea. 

2. Mugikortasun eta garraio iraunkorrak. 

3. Naturguneetako ingurumena leheneratzea, konpentsazio neurriak edo bestelako 

borondatezko ekintzak gauzatzearen ondorioz. 

4. Ur kontsumoa minimizatzea eta ura araztea. 

5.Energia berriztagarrien erabilera eta energia eraginkortasuna. 

 

 

 

Betekizunak 

—Aurreko A eta B ataletako kenkaria frogatu behar da Eusko Jaurlaritzako sail 

egokiak emandako ziurtagiriaren bitartez. Aurreko C atalean adierazitako inbert- 

sioak egin direla frogatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak emandako ziurtagiria aurkeztu 

behar da; Zerga Administrazioak “a posteriori” eskatuko du eta 6 hileko epealdian 

aurkeztu beharko da. (Ikus 3032/2007 Foru Agindua, Ingurumen Sailarena, inbert- 

sioen komunikazioaren eta ingurumen egokitasunaren ziurtagiriaren araubidea 

ezarri duena) 

 

Bateraezintasunak 

—Zerga onura guztiak, amortizatzeko askatasuna eta amortizazioa izan ezik. 

—Halaber, bateraezinak dira “pizgarri zio diren jarduerak” kontzeptuan bildutako 

onurak. 

 

Kenkariaren oinarria 
—Diru-laguntzaren bat jasoz gero –kapitalekoa zein ustiapenerako–, kenkariaren 

oinarria murriztuko du. Diru-laguntzak  garbi zenbatuko dira, zergarik gabe (%76). 

Kenkariaren 

portzentajea 

—%15, oro har. 

—Teknologia Garbien Euskal Zerrendako ekipoetan egindako inbertsioen %30. 

 

Epea 

 

—Sortu den ekitaldia eta hurrengo bost urteak. 

 

Muga 
—Baterako muga: jarduera ekonomikoen ondoriozko etekinen zerga oinarriaren 

zatiari dagokion kuota osoaren gaineko %45. 

Noiz sortzen den 

kenkariak aplikatzeko 

eskubidea 

—Ez da aipatu; beraz, kenkaria gastua egin den aldian edo inbertsioa gauzatu den 

aldian aplikatu ahal izango da. 
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Enpresek enpresen gizarte aurrikuspeneko  sistema gisa ari diren gizarte 

aurreikuspeneko sistemetara egiten dituzten ekarpenen ziozko kenkaria (44. Art.) 
 

Pizgarri zio diren 

jarduerak 

—Enpresek langileen alde egiten dituzten kontribuzioak edo ekarpenak (81/1997 Foru  De- 

kretua, 33 bis artikulua) 

Betekizunak 

Ekarpenak hauetara egin behar dira: 

1. Enpleguko pentsio planak 
2. Enpresen aurreikuspen planak 
3. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2003ko ekainaren 3ko 2003/41/CE Zuzenta- 
rauan araupetutako pentsio planak 
4. Gizarte aurreikuspeneko mutualitateak 
5. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak 

Bateraezintasunak 

Ondoko kontribuzioek ez dute sortuko kenkaririk: 

1. Pentsioengatiko konpromisoak kanporatzeko egiten direnek (30/1995 Legeko 4., 5. eta  6. 
xedapen iragankorrak) eta 5/1996 FAko bigarren xedapen iragankorraren itzalpean egiten 
direnek. 
2. Enplegu erregulazioko espedienteak direla eta langileekin onartutako konpromisoak be- 
tetzeko egiten direnek. 

Kenkariaren oinarria —Ekitaldian langileen alde egindako kontribuzioak edo ekarpenak (muga: 6.000 € langileko). 

Kenkari portzentajeak —10% 

Epea —Sortu den ekitaldia eta hurrengo bost urteak. 

Muga 
—6.000 € langileko. Baterako muga: jarduera ekonomikoen ondoriozko etekinen zerga oina- 
rriaren zatiari dagokion kuota osoaren gaineko %45. 

Noiz sortzen den 
kenkariak aplika- 
tzeko eskubidea 

—Ekarpena egiten den ekitaldian. 

 

Lanbide heziketako gastuak (44 bis artikulua) 
 

 

 

Pizgarri zio diren 
jarduerak 

—Enpresako langileen lanbide heziketak sortutako gastuak. 

—OSHAS 18001 ziurtagiria lortzeko egindako gastuak (Lan-istripuen aurkako Aurreneu- 
rrien Kudeaketa Sistema). 
—Langileak teknologia berriak erabiltzen ohitzeko egindako gastuak; hona: 
•  Ekipo informatikoak doan edo prezio beheratuan ematea. 
•  Finant zaketa eta lagunt za ekonomikoak. 

Betekizunak —Ez da aipatu batere. Nolanahi ere, kontuan izan behar da zer hartzen den lanbide 

heziketatzat, gastu batzuk kenkari zio izatea eragozten baita: «enpresa batek zuzenean 

edota gainontzekoen bidez, langileak eguneratzeko, trebatzeko edo birgaitzeko eta enpre- 

saren beraren jardueraren garapenak edota lanpostuen euren ezaugarriek hala eskatuta 

buruturiko heziketa ekimenen multzoa.» 

—Ez dira sartzen hartzailearentzako gauzazko ordainsariak sortzen dituzten prestakuntzako gastuak. 

Bateraezintasunak —Ez da aipatu batere artikulu honetan. 

Kenkariaren oinarria 
—Ekitaldiaren gastuak. Diru-laguntzaren bat jasoz gero –kapitalekoa zein ustiapenerako–, 
kenkariaren oinarria murriztuko du. Diru-laguntzak garbi zenbatuko dira, zergarik gabe (%76). 

Kenkari portzentajeak —Ekitaldiko gastuen %10 eta aurreko bi urteetako batez besteko gastuen gaindikinaren %15. 

Epea —Sortu den ekitaldia eta hurrengo bost urteak. 

Muga 
—Baterako  muga: jarduera ekonomikoen ondoriozko etekinen zerga oinarriaren zatiari da- 

gokion kuota osoaren gaineko %45. 

Noiz sortzen den 
kenkariak aplikatzeko 
eskubidea 

—Ez da aipatu; beraz, kenkaria gastua egin den aldian aplikatu ahal izango da. 
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Enplegu sortzea (45. artikulua) 
 2008ko ekitaldia 2009ko ekitaldia 2010eko eta 2011ko ekitaldiak 2012eko eta 2013ko ekitaldiak 

SUSTAGARRI 
IZAN DAITEZKEEN 

JARDUERAK: 

Lan-merkatuan  sartzeko zailtasun bereziak dituzten 
kolektiboen plantilla mugagabea gehi- tzea. 

 
Plantilla mugagabea gehitzea 

 
Plantilla mugagabea gehitzea 

 
Plantilla mugagabea gehitzea 

 
KENKARIAREN 

OINARRIA 

Formalizatutako kontratu-kopurua (alta muga- gabeen 
kopurua) 

Formalizatutako kontratu-kopurua (alta muga- 
gabeen kopurua) 

Formalizatutako kontratu-kopurua (alta muga- 
gabeen kopurua) 

Formalizatutako kontratu-kopurua (alta muga- 
gabeen kopurua) 

Elkarri loturiko erakundeei dagokienez, kenka- riaren 
oinarria erakunde horien guztien bate- rako egoera 
kontuan hartuz kalkulatuko da. 

Elkarri loturiko erakundeei dagokienez, kenka- 
riaren oinarria erakunde horien guztien bate- rako 
egoera kontuan hartuz kalkulatuko da. 

Elkarri loturiko erakundeei dagokienez, kenka- 
riaren oinarria erakunde horien guztien bate- rako 
egoera kontuan hartuz kalkulatuko da. 

Elkarri loturiko erakundeei dagokienez, kenka- 
riaren oinarria erakunde horien guztien bate- rako 
egoera kontuan hartuz kalkulatuko da. 

BETEKIZUNAK: 

Kontratuak lan-kontratuak izan behar dira eta mugaegunik 
gabekoak. 

Kontratuak lan-kontratuak izan behar dira eta 
mugaegunik gabekoak. 

Kontratuak lan-kontratuak izan behar dira eta 
mugaegunik gabekoak. 

Kontratuak lan-kontratuak izan behar dira eta 
mugaegunik gabekoak. 

Plantilla mugagabearen  gehikuntza  manten- tzea,  
kontratuaren   urtean eta hurrengo bi urteetan. Lansaioa 
murriztu eta plantilla gehi- tzeagatiko kenkari bereziaren 
kasuan, manten- tzeko konpromisoa 3 urtekoa izango da. 

Plantilla mugagabearen gehikuntza mantentzea 
kontratuaren urtean eta hurrengo bi urteetan. 

Plantilla mugagabearen gehikuntza mantentzea 
kontratuaren urtean eta hurrengo bi urteetan. 

Plantilla mugagabearen gehikuntza mantentzea 
kontratuaren urtean eta hurrengo bi urteetan. 

Kontratazioaren ekitaldi-amaierako plantilla mugagabeak 
ekitaldi bereko hasierako planti- lla mugagabea gainditzea, 
lan-merkatuan sar- tzeko zailtasun bereziak dituzten 
kolektiboen gainekoa. 

Kontratazioaren ekitaldi-amaierako plantilla 
mugagabeak ekitaldi bereko hasierako plantilla 
mugagabea gainditzea 

Kontratazioaren ekitaldi-amaierako plantilla 
mugagabeak ekitaldi bereko hasierako plantilla 
mugagabea gainditzea 

Kontratazioaren ekitaldi-amaierako plantilla 
mugagabeak ekitaldi bereko hasierako plantilla 
mugagabea gainditzea 

Lan-merkatuan  sartzeko zailtasun bereziak dituzten 
kolektiboen gaineko plantilla muga- gabearen batez 
bestekoa  gehitzea,  aurreko ekitaldiari dagokionaren aldean 
(lan-kontratu- duna). Lanaldi partzialeko kontratuak 
hainba- natu egiten dira, benetako lanaldien arabera 

Kontratazioaren ekitaldiko batez besteko plan- tilla, 
kontratu mugagabeaz, aurreko ekitaldikoa baino 
handiagoa izan –kontratu-kopuru bera–. Kontratu 
partzialen kasuan, hainbanatu egiten dira, benetako 
lanaldiaren arabera). 

Kontratazioaren ekitaldiko batez besteko plan- tilla, 
kontratu mugagabeaz, aurreko ekitaldikoa baino 
handiagoa izan –kontratu-kopuru bera–. Kontratu 
partzialen kasuan, hainbanatu egiten dira, benetako 
lanaldiaren arabera) (*). 

Kontratazioaren ekitaldiko batez besteko plan- tilla, 
kontratu mugagabeaz, aurreko ekitaldikoa baino 
handiagoa izan –kontratu-kopuru bera–. Kontratu 
partzialen kasuan, hainbanatu egiten dira, benetako 
lanaldiaren arabera) (*). 

BATERAEZINTA- 
SUNAK 

Enpresa indibidualak bat egiteko, bereizteko eta aldatzeko 
eragiketek ez dute kenkariaren aplikazioa ekarriko. 

Enpresa indibidualak bat egiteko, bereizteko eta 
aldatzeko eragiketek ez dute kenkariaren 
aplikazioa ekarriko. 

Enpresa indibidualak bat egiteko, bereizteko eta 
aldatzeko eragiketek ez dute kenkariaren 
aplikazioa ekarriko. 

Enpresa indibidualak bat egiteko, bereizteko eta 
aldatzeko eragiketek ez dute kenkariaren 
aplikazioa ekarriko. 

KENKARIA 

-Zailtasun bereziren bat duten pertsonen plan- tilla 
handitzea. 3.000,00 € pertsona/urteko. 
-Plantillaren  gainerako  gehikuntzak: ez dira 
kengarriak. 

-Zailtasun bereziren bat duten pertsonen plan- tilla 
handitzea. 
6.000,00 € pertsona bakoitzeko/urteko. 
Plantillaren gainerako gehikuntzak: 
3.000 € pertsona/urteko. 

Zailtasun bereziren bat duten pertsonen plan- tilla 
mugagabea handitzea: 8.600 € pertsona/ urteko. 
Plantilla mugagabearen gainerako gehikuntza:4.000 € 
pertsona bakoitzeko. 

Zailtasun bereziren bat duten pertsonen plan- tilla 
mugagabea handitzea: 9.200 € pertsona/ urteko. 
Plantilla mugagabearen gainerako gehikuntza: 4.900 
€ pertsona bakoitzeko. 

EPEA Sortzeko ekitaldia eta hurrengo 5 ekitaldiak Sortzeko ekitaldia eta hurrengo 5 ekitaldiak Sortzeko ekitaldia eta hurrengo 5 ekitaldiak Sortzeko ekitaldia eta hurrengo 5 ekitaldiak 

MUGA 
Ekonomia-jardueren  ondoriozko etekinen zer- ga-
oinarriaren zatiari dagokion kuota osoaren gaineko % 45en 
baterako  muga. 

Ekonomia-jardueren  ondoriozko etekinen zer- ga-
oinarriaren zatiari dagokion kuota osoaren gaineko 
% 45en baterako  muga. 

Ekonomia-jardueren  ondoriozko etekinen zer- ga-
oinarriaren zatiari dagokion kuota osoaren gaineko 
% 45en baterako  muga. 

Ekonomia-jardueren  ondoriozko etekinen zer- ga-
oinarriaren zatiari dagokion kuota osoaren gaineko 
% 45en baterako  muga. 

NOIZ SORTZEN DEN 
KENKARIAK 

Kontratuak formalizatzeko epean. Kontratuak formalizatzeko epean. Kontratuak formalizatzeko epean. Kontratuak formalizatzeko epean. 

 
 

(*) Enplegu-erregulazioko espedientea egonez gero, ezarritako betekizunak bete beharra espedientea amaitu arte atzeratu daiteke. 


