
 

 
 

3/2013 Jarraibidea, maiatzaren 6koa, Ogasun Zuzendaritza 

Nagusiarena, kooperatibetako lan bazkideek eta lan 

elkartuko kooperatibetako bazkide langileek jasotzen 

dituzten errentei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 

Zergaren ordainketan eman behar zaien tratamenduari 

buruzkoa. 

Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 1. artikuluan 
xedatutakoaren arabera hauexek dira kooperatibak: lehen helburutzat kideen ekonomi 
eta gizarte-jarduerak sustatzea eta, kideon parte-hartze zuzenaren bidez, beren 
beharrizanak betetzea duten enpresa garatzen duen elkarteak. 

 
Kooperatiba batean biltzen diren pertsona fisiko zein juridikoek lankidetzan 

egiten dute euren jarduera, denen xede orokorra erakundearen jardueran zuzenean 
aritzea dela ondasunak edo zerbitzuak hornitzen edo kooperatiba sozietatearen bezero 
moduan. 

 
Beraz, kapitaleko sozietateetan (batez ere sozietate anonimoetan) bazkideen 

egoera pertsonala barik kapitalera egindako ekarpena hartzen bada kontuan, 
kooperatibetan, aldiz, ezinbestekoa da bazkideek jardueran parte hartzea, beraien 
helburua kideen beharrizan sozio-ekonomikoak asetzea da eta.  

 
Horrenbestez, kapitaleko sozietateetako bazkideek kapitalera egindako 

ekarpenaren proportziozko dibidenduak jasotzen dituzte, eta kooperatibetan, aldiz, 
bazkide bakoitzak banatzeko dauden soberakin garbien gainean daukan eskubidea berak 
kooperatiban egindako eragiketen, zerbitzuen edo jardueren proportzioan finkatzen da. 
Gainera, oro har, kooperatiben sozietate kapitala ezin da erabili bazkideen boto 
eskubideak ezartzeko.  
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Aurrekoa gorabehera, tarteko formulak ere badaude, esaterako kooperatiba 
mistoak (Euskadiko Kooperatibei buruzko 4/1993 Legea, ekainaren 24koa; 136. 
artikulua). Honelakoetan kooperatibako bazkideen ekarpenei kapitaleko sozietateetako 
bazkideek egiten dituztenak bezalako ekarpenak gehitzen zaizkie. 

 
Gainera, kooperatibetako bazkideek sozietate kapitalera egiten dituzten 

ekarpenek korrituak sor ditzakete (Batzar Orokorrak edo administratzaileek ezartzen 
duten zenbat) eta horiek onartzeko ezinbestekoa da kooperatibaren emaitza garbia edo 
hark nahierara erabil dezakeen erreserba nahikoa izatea.  

 
Horregatik guztiagatik kooperatibetako bazkide fisikoek hainbat motatako 

errentak kobratu ditzakete, eta errentok Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
hainbat kontzeptuk kargatzen dituzte.  

 
Hain zuzen ere, kooperatibetako lan bazkideek eta lan elkartuko kooperatibetako 

bazkide langileek ondokoak jaso ditzakete: laneko aurrerakinak, kapitalera egindako 
ekarpenen korrituak, kooperatiba itzulkinak eta kapitalera egindako ekarpenen 
eskualdaketari edo ordainketari dagokion zenbatekoa. 

 
Errenta horiek arautzen dituzten legeria sustantiboa eta zerga legeria hainbat 

arautan barreiatuta daude.  
 
Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan kooperatibei Euskadiko 

Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legean xedatutakoa aplikatzen zaie, bai 
eta hura garatzen duen araudia ere, martxoaren 29ko 58/2005 Dekretuaren bidez 
onetsia.  

 
Kontabilitateari dagokionez, kopuru horiei Kontabilitateko Plan Orokorrean edo 

Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorrean ezarritakoa ez ezik 
abenduaren 21eko EHA/3360/2010 Aginduan xedatutakoa ere aplikatu behar zaie 
(agindu horren bidez kooperatiba sozietateen kontabilitatearen inguruko arauak onetsi 
ziren).  

Beste alde batetik, zergen arloan pertsona fisiko diren kooperatibetako 
bazkideek aintzat hartu behar dituzte Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko abenduaren 26ko 6/2006 Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren Araudia (azaroaren 20ko 207/2007 Foru Dekretuak onetsia), Kooperatiben 
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Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 Foru Araua eta Sozietateen gaineko 
Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Araua.  

 
Aurreko guztiarekin bat etorriz, zuzendaritza nagusi honek kontuan eduki ditu 

kooperatiben eta kapitaleko sozietateen arteko desberdintasunak, kooperatibetako 
bazkide langile edo lan bazkideek askotariko errentak jaso ditzaketela eta errenta horien 
gaineko arauak (bai sustantiboak, bai zergen arlokoak) oso barreiatuta daudela, eta 
horregatik guztiagatik erabaki du kooperatibetako lan bazkideek eta lan elkartuko 
kooperatibetako bazkide langileek jasotzen dituzten errentei Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren ordainketan eman behar zaien tratamenduari buruzko 
Jarraibidea onestea. Jarraibide honetan ezarritakoa honelako erakundeetako gainerako 
bazkideei ere aplikatuko zaie, beraiei dagokien heinean.      

 
Aurrekoetan bezala jarraibide honen bitartez Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun 

eta Finantza Sailak Internet bidez zergadunen esku jartzen duen datu-base 
informatiboaren edukia berritu ahal izango da; horren bitartez zergadunek jakin 
dezakete nola interpretatuko dituen Ogasun Zuzendaritza Nagusiak kooperatibetako lan 
bazkideek eta lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek jasotzen dituzten errentei 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren karga aplikatzeko ezarritako arauak.  

 
 
 
Azaldutako guztia dela bide, hauxe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBATZI DUT: 
 
 
LEHENENGOA. LANAREN ETEKINAK. 
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Laneko aurrerakinak, zenbatekoa dena delako jarduera sektoreko 

ordainsari normala baino gehiago ez bada. 
 
Lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek eta mota guztietako 

kooperatibetako lan bazkideek eskubidea dute aldizka, hilabeteko gehieneko epealdian, 
laneko aurrerakina jasotzeko, hain zuzen ere lanbidearteko gutxieneko soldataren 
besteko zenbatekoa.  

 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 

Foru Arauko 15. artikuluan eta Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 
9/1997 Foru Arauko 14., 15., 17. eta 21. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, 
bazkide langileen eta lan bazkideen laneko aurrerakinak lanaren etekinak dira, eta dena 
delako jarduera sektoreko ordainsari normalen arabera kalkulatzen dira, hau da, 
bazkideek besteren konturako langileak izanez gero kobratuko luketen ordainsariaren 
arabera.  

 
Laneko aurrerakinetan ondokoak sartzen dira: bai aldizka ordaintzen diren 

kopuruak, bai ekitaldia itxitakoan kooperatibaren ordainsari politika orokorraren 
barruan onetsi ondoren jardueraren bilakaeraren arabera ordaintzen direnak. Baldintza: 
horien guztien batura ezin da izan bazkidea bizi den aldean dena delako sektorean jaso 
ohi den ordainsari normala baino gehiago.  

 
Horrenbestez, laneko aurrerakin horiek, azaldu den bezala zenbatuta, Pertsona 

Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta beraren atxikipen-sistemaren kargapean 
daude, lanaren etekinak diren aldetik. 

 
Aurrekoa gorabehera, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 

9/1997 Foru Arauko 23 e) artikuluan ezarrita dago ez direla lanaren gauzazko etekinak 
kooperatibek Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Araubide Berezian dauden 
euren bazkide langileen eta lan bazkideen onurarako borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeetara egiten dituzten ekarpenak, baldin eta borondatezko 
gizarte aurreikuspeneko erakundearen zein kooperatibaren estatutuetan ezarritako 
betebeharra betetzeko egiten badira eta beraien xedea ondokoetako bat finantzatzea 
bada: ezinduei laguntzeko prestazioa, osasun laguntza, aldi baterako ezintasuna, 
haurdunaldiko arriskua, amatasuna, lanerako laguntza edo heriotzagatiko laguntza.  
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Gainera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 108.4 
artikuluan ezarri den bezala (araudi hori azaroaren 20ko 207/2007 Foru Dekretuak 
onetsi zuen), ez dira sartzen atxikipenen oinarrian arauetan ezarritakoa betetzeko 
kooperatibek euren bazkide langileen edo langileen gizarte eta laguntza estaldurarako 
Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Araubide Bereziari ordaintzen dizkioten 
kopuruak. Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen Araudiko 3. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz (araudi hori martxoaren 29ko 58/2005 Dekretuaren bidez 
onetsi zen), kopuru horiek, kooperatibek nahitaez ordaindu behar dituztenak, ez dira 
bazkide langileen edo lan bazkideen laneko aurrerakinetan sartzen. Beraz, enpresek 
Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrari ordaintzen dizkioten kuoten tratamendu 
bera jasotzen dute. Ondorioz, kopuru horiek ez dira sartzen bazkide langileen eta lan 
bazkideen lanaren etekin osoetan eta, beraz, ez dute kenkaririk sortzen, Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 22. 
artikuluan ezarri den bezala. 

 
Zerga ordainketarako, laneko aurrerakinak jasotzeko eskubidea sortu dutenei 

soilik eratxikitzen zaizkie, hau da, bazkide langileei eta lan bazkideei, eta bazkideok 
eskatu ahal dituzten zergaldiari egozten zaizkio. 

 
Bazkide langile edo lan bazkideek jasotzeko eskubidea duten laneko 

aurrerakinak kobratu barik kapitalizatu egiten badituzte, kapitalizazioa honela banatuko 
da: alde batetik, onartutako lanaren etekin osoa jaso da eta jasotako kopuruari bidezko 
atxikipena aplikatu behar zaio; bestetik, etekin likidoa (atxikipenak kenduta) 
kooperatibaren kapitalera ekarri da.   

 
 
 
Hori dela eta, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 

Foru Arauko 21.Hiru artikuluan berariaz ezarrita dago kooperatibek agindutako 
atxikipenak aplikatu behar dituztela, bai eskudirutan ordaintzen dituzten kopuruetan, bai 
kontuan ordaintzen dituztenetan.  

 
Kooperatiba batek bazkide langile edo lan bazkide bati ematen dion laneko 

aurrerakin baten zenbatekoa bazkideak egiten duen zerbitzuaren merkatuko balioa baino 
gehiago bada, kooperatibaren itzulkinen konturako aurrerakintzat hartuko da eta, beraz, 
itzulkin horien karga jasango du (aurrerago zehaztuko da nola). 
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Laneko aurrerakinen zerga tratamendua bat dator Euskadiko Kooperatibei 
buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legean ezarritakoarekin. Hain zuzen ere, lege horretako 
66. artikuluak dio kooperatiben soberakin garbiak kalkulatzeko partida kengarriak 
direla bazkide langileen eta lan bazkideen laneko aurrerakinak, besteak beste, baldintza 
batekin: guztirako kopurua ezin da izan bazkidea bizi den aldean dena delako sektorean 
jaso ohi den ordainsari normala baino gehiago.   

 
 
BIGARRENA. KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAK. 
 
1.- Kapitalera egindako ekarpenen korrituak.  
 
Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 4ko 4/1993 Legeko 59. eta 60. 

artikuluetan ezarri da kooperatiben sozietate kapitalera nahitaez zein nork bere 
borondatez egiten diren ekarpenek korrituak sor ditzaketela eta Batzar Orokorrak edo 
administratzaileek ezarriko dituztela haien zenbatekoak, kasu batzuetan batak eta beste 
batzuetan besteek. Ikuspegi sustantibotik korrituen tasa ezin da izan diruaren legezko 
korritu-tasari sei puntu gehitzearen emaitza baino gehiago. Beraz, sarrera hauek 
kooperatibaren sozietate kapitalera egiten diren ekarpenen araberakoak dira. 

 
Kooperatibaren sozietate kapitalera egiten diren ekarpenen ondoriozko 

ordainsariak emateko ezinbestekoa da erakundearen emaitza garbia edo hark nahierara 
erabil dezakeen erreserba nahikoa izatea. 

 
Kooperatibetako bazkideek sozietate kapitalera nahitaez zein beren borondatez 

egiten dituzten ekarpenen korrituek zerga-ordainketan kenkaria aplikatzeko eskubidea 
ematen diete kooperatibei, baina horretarako ezinbestekoa da korritu-tasa ez izatea 
ekitaldi amaierako diruaren legezko korritu-tasari bi puntu (kooperatibako bazkideak) 
edo lau puntu (lan bazkideak eta inaktiboak) gehitzearen emaitza baino gehiago, 
Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 Foru Arauko 15.4 
artikuluan berariaz ezarri den bezala. 

 
Izaera juridikoa gorabehera, kooperatibetako bazkideek jasotzen dituzten korritu 

hauek norberaren kapitalak beste batzuei lagata lortzen diren kapital higigarrien 
etekinak bezala kargatzen dituzte Sozietateen gaineko Zergak eta Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergak. 
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Hain zuzen ere, aurrezkiaren errentan sartzen dira, atxikipena aplikatzen zaie 
(gaur egun %21) eta ezin zaie aplikatu Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 9.25 artikuluan ezarritako salbuespena 
(dibidenduak eta mozkin partaidetzak).  

 
Kontraprestazio hauen izaera juridikoa kontuan hartuta (sozietate kapitalera 

egindako ekarpenen ondoriozko ordainsariak dira, ez mailegu edo kredituen korrituak, 
zorrotz ulertuta) eta babestutako kooperatiben eta babes bereziko kooperatiben gaineko 
karga-tasak nolakoak diren jakinda, mota honetako erakundeetako bazkideek sozietate 
kapitalera egiten dituzten ekarpenei ez zaie aplikatu behar Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 65 b) artikuluko azken 
intzisoan xedatutakoa: lotutako erakundeek emandako norberaren kapitalak hirugarrenei 
lagata sortzen diren kapital higigarriaren etekinak (Sozietateen gaineko Zergari buruzko 
Foru Arauko 16. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz) errenta orokorrean sartzen 
dira, ez aurrezkiaren errentan.   

 
Kooperatiben kapitalera egindako ekarpenen korrituak beraien titular zergadunei 

eratxikitzen zaizkie kasu bakoitzean titulartasun juridikoaz aplikatu daitezkeen arauak 
kontuan hartuz. Horretarako zergadunek eurek aurkezten dituzten probak edo 
Administrazioak aurkitzen dituztenak aztertu behar dira. Hain zuzen ere, senar-
emazteen edo izatezko bikoteen araubide ekonomikoari buruzko xedapenetan eta 
senideen arteko ondare harremanez aplikatzen diren legeria zibileko manuetan 
ondasunen eta eskubideen titulartasun juridikoaz ezarritako arauak aplikatuko dira.  

 
EAEko Auzitegi Nagusiak 2003ko abenduaren 9an emandako epaian 

ezarritakoaren arabera irabazpideko araubidean edo foru komunikazioan dauden senar-
emazteen kasuan kooperatibetako bazkideek sozietate kapitalera egindako ekarpenak ez 
dira bazkideen ekarpen pribatiboak, Kode Zibileko 1.346.5 artikuluan ezarri den bezala 
(horren arabera pertsona bati datxezkion ondare ondasunak eta eskubideak eta “inter 
vivos” eskualdatu ezin direnak pribatiboak dira). Beraz, ekarpenok pribatiboak edo 
irabazpidekoak diren jakiteko zer ondasun-multzoren kargura egin diren argitu behar 
da. 

 
Sozietate kapitalera egindako ekarpenak baloretzat hartzen ez diren titulu 

izendunen bitartez egiaztatzen dira, edo partaidetzako libreta edo kartilla izendunen 
bitartez; agiri horietan ekarpenak edo egunerapenak azaltzen dira, eta bazkideari 
egotzitako galerengatik egindako kenkariak ere bai.  
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Kapitalera egindako ekarpenen korrituak jasotzaileek eskatu ditzaketen 

zergaldiari egozten zaizkio.  
 
Bazkideek jasotzeko eskubidea duten korrituak kobratu barik kapitalizatu egiten 

badituzte, kapitalizazioa honela banatuko da: alde batetik, onartutako kapitalaren etekin 
osoa jaso dute eta kopuru horri bidezko atxikipena aplikatu behar zaio; bestetik, etekin 
likidoa (atxikipenak kenduta) kooperatibaren kapitalera ekarri dute.   

 
Hori dela eta, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 

Foru Arauko 21.Hiru artikuluan berariaz ezarrita dago kooperatibek agindutako 
atxikipenak aplikatu behar dituztela, bai eskudirutan ordaintzen dituzten kopuruetan, bai 
kontuan ordaintzen dituztenetan, eskatu daitezkeen unetik aurrera. Horri Kooperatiben 
Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 Foru Arauko 22.Bi artikuluak hauxe 
gehitu dio korrituei dagokienez: atxikipena egin beharra likidaziorako ezarritako 
egunean sortzen da. Erregela hau bat dator Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren Araudiko 114. artikuluan (araudi hori azaroaren 20ko 207/2007 Foru 
Dekretuak onartu du) ezarritakoarekin honelako errentei (korrituei) atxikipenak aplikatu 
beharra sortzeaz ezarritakoarekin.      

 
 
Kooperatibetako bazkideek haien kapitalera egiten dituzten ekarpenen korrituen 

zerga tratamendua bat dator Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 
Legean ezarritakoarekin. Hain zuzen ere, lege horretako 66. artikuluak dio korritu 
horiek partida kengarriak direla kooperatiben soberakin garbiak kalkulatzeko.   

 
 
2.- Kooperatiben itzulkinak.  
 
Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 67. artikuluan 

ezarri da baliagarri dagoen soberakina (galerak konpentsatu eta zergak ordaindu 
ondoren geratzen dena) Nahitaezko Erreserba Funtserako eta kooperatibaren 
hezkuntzarako eta sustapenerako nahitaezko kontribuziorako eta interes publikoko beste 
xede batzuetarako erabili behar da, hain zuzen ere legez ezarritako zenbatekoa, eta 
gainerakoa Batzar Nagusiaren eskueran geratuko da; honela erabili ahal izango du: 
itzulkinak eman bazkideei; zuzkidura borondatezko erreserba funtsetarako (banagarriak 
zein banaezinak); zuzkidura gehigarria kooperatibaren hezkuntzarako eta sustapenerako 



9 

 

nahitaezko kontribuziorako eta interes publikoko beste xede batzuetarako; soldatapeko 
langileei partaidetzak eman kooperatibaren emaitzan (soldata moduan). 

 
Kooperatiben itzulkinak kooperatiban egindako eragiketen, zerbitzuen edo 

jardueren proportzioan adjudikatzen zaizkie bazkideei. 
 
Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 Foru Arauko 

21.Bi artikuluan ezarri da kooperatiben soberakin baliagarritik bazkideei itzulkin gisa 
ordaintzen zaizkien kopuruak kapitaleko sozietateek banatzen dituzten dibidenduak 
bezalakoak direla. Beraz, erakunde baten funtsen partaidetzek ematen dituzten kapital 
higigarriaren etekinak bezala kargatzen dira.  

 
Horrenbestez, kooperatiben itzulkinak aurrezkiaren errentan sartzen dira, 

atxikipena aplikatzen zaie (gaur egun %21) eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 9.25 artikuluan ezarritako 
salbuespena (dibidenduak eta mozkin partaidetzak) aplikatu ahal zaie, muga honekin: 
1.500 euro, guztira. 

 
Gainera, kooperatibetako bazkideek haientzat egiten dituzten ondasun emateei 

eta zerbitzuei ezartzen zaien gehiegizko balioak, merkatuko balioa oinarritzat hartuta, 
itzulkin aurreratuak dira eta, beraz, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
kargapean daude kapital higigarriaren etekinak diren aldetik. Hain zuzen ere, 
kooperatibek bazkide langileei eta lan bazkideei ordaintzen dizkieten laneko 
aurrerakinak itzulkin aurreratutzat jotzen dira beraien balioa zergadunen lan 
pertsonalaren merkatuko balioa baino gehiago izanez gero.  

 
Zerga-ordainketarako kooperatiben itzulkinak beraien sorburu diren kapital 

ekarpenen titular zergadunei eratxikitzen zaizkie kasu bakoitzean titulartasun juridikoaz 
aplikatu daitezkeen arauak kontuan hartuz. Horretarako zergadunek eurek aurkezten 
dituzten probak edo Administrazioak aurkitzen dituztenak aztertu behar dira. Aurrekoa 
itzulkinak bazkideek kooperatibaren jardueran egiten duten lanaren proportzioan 
ordaintzen direnean ere betetzen da.  

 
Horregatik senar-emazteen edo izatezko bikoteen araubide ekonomikoari 

buruzko xedapenetan eta senideen arteko ondare harremanez aplikatzen diren legeria 
zibileko manuetan ondasunen eta eskubideen titulartasun juridikoaz ezarritako arauak 
aplikatu behar dira. 
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Izan ere, EAEko Auzitegi Nagusiak 2003ko abenduaren 9an emandako epaian 

ezarritakoaren arabera irabazpideko araubidean edo foru komunikazioan dauden senar-
emazteen kasuan kooperatibetako bazkideek sozietate kapitalera egindako ekarpenak ez 
dira bazkideen ekarpen pribatiboak, Kode Zibileko 1.346.5 artikuluan ezarri den bezala 
(horren arabera pertsona bati datxezkion ondare ondasunak eta eskubideak eta “inter 
vivos” eskualdatu ezin direnak pribatiboak dira). Beraz, ekarpenok pribatiboak edo 
irabazpidekoak diren jakiteko zer ondasun-multzoren kargura egin diren argitu behar 
da. 

 
Kooperatiben itzulkinak jasotzaileek eskatu ditzaketen zergaldiari egozten 

zaizkio.  
 
 
Aurreko guztia gorabehera, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 

14ko 9/1997 Foru Arauko 22. artikuluan xedatutakoaren arabera kooperatiben itzulkin 
hauek ez dira hartzen kapital higigarriaren etekintzat eta, beraz, ez zaie atxikipenik 
aplikatu behar: 

 
a) Sozietatearen kapitalean sartzen direnak, bazkidearen ekarpenak gehituta. 

Hau da, kapitalizatzen diren itzulkinak. 
b) Aurreko ekitaldietako galerak konpentsatzeko erabiltzen direnak. 
c) Batzar Nagusiak araupetu eta bazkideei emandako itzulkinekin hornitutako 

funts berezi batean sartzen direnak, harik eta bazkideei itzuli behar izan arte, 
bazkideei baxa eman arte edo bazkideek funtsean dituzten kopuruak egozten 
zaizkien galerak konpentsatzeko edo sozietatearen kapitalera ekarpena 
egiteko erabili arte. Honelako kasuetan atxikipenak aplikatu beharra 
itzulkina erabiltzeko ezarritako lehen egunean sortzen da (eta ondorioz 
kapital higigarriaren etekina ere bai), aurrean aipatu diren modalitate 
guztietan (bazkideari itzuli, bazkidearen baxa, galerak ordaindu edo 
ekarpena sozietate kapitalera). Beraz, horrelako funts bereziak bazkideei 
emandako itzulkinekin hornitzen dira. 

 
Kooperatibek euren nahierara erabil ditzaketen erreserbetatik bazkideei banatzen 

dizkieten kopuruak denetariko erakundeen funts propioetako partaidetzek sortzen 
dituzten kapital higigarriaren etekinak bezala kargatuko dira.   
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Hala ere, erreserben kapitalizazioak (aurreko c) puntuan aipatutako funts 
bereziak ez beste erreserba batzuenak) kooperatiben itzulkin kapitalizatuak bezala 
kargatuko dira eta erreserba horiek galerak konpentsatzeko aplikatzea (osorik edo zati 
bat) aurreko ekitaldietako galerak konpentsatzeko erabiltzen direnak bezala.   

 
Gainera, legez baimendutako balantzeak eguneratuz sortzen diren erreserben 

kapitalizazioak ere (horien bidez bazkideen ekarpenak eguneratzen dira) kooperatiben 
itzulkinen kapitalizazioak bezala kargatzen dira.  

 
 
Baliagarri dagoen erreserba bat sozietate kapitalera egindako ekarpenak 

ordaintzeko erabiltzen bada, bazkide bakoitzari onartutako zenbatekoa berak kapitalera 
egindako ekarpenaren ordainsari gisa kargatuko da, hau da, egin duen ekarpenaren 
korritua bezala, ez kooperatibaren itzulkinen modura.  

 
Horregatik guztiagatik kooperatiben itzulkin kapitalizatuak eta sozietate 

kapitalera egindako ekarpenen egunerapenak ez dira kargatzen harik eta ekarpenok 
eskualdatu edo ordaindu arte, hain zuzen ere bazkideak horregatik lortzen duen irabazia 
edo galera kalkulatzeko kontuan eduki arte. 

 
 
HIRUGARRENA. ONDARE IRABAZIAK ETA GALERAK. 
 
1.- Sozietatearen galerak, bazkideei eratxikiak.  
  
Kooperatiben sozietate galerak bazkideei eratxikitzeak ez dakar inolako ondare 

galerarik haientzat, ez eta kapital higigarriaren etekin negatiborik ere. 
 
 
2.- Aldi jakin baterako bazkideak bazkide iraunkor bihurtzea.  
 
Aldi jakin baterako bazkidea bazkide iraunkor bihurtzen denean ez da gertatzen 

inolako aldaketarik haren ondarean. 
 
 
3.- Bazkideari kapitalera egindako ekarpenak itzultzea baxa ematen 

zaionean.  
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Baxa emanez gero, kooperatibetako bazkideek sozietate kapitalera egindako 

ekarpenak itzultzeko eskubidea dute; horren inguruko arautegia Euskadiko Kooperatibei 
buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legean eta hura garatzen duen araudian (martxoaren 
29ko 58/2005 Dekretuaren bidez onetsia) finkatu da.  

 
Baxaren ondorioz bazkideari kooperatibaren sozietate kapitalera egindako 

ekarpenak itzultzen zaizkio, eta horrek beraren ondarea aldatzen du. Beraz, baxak 
bazkidearen ondarearen balioa aldatzen badu, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren kargapeko ondare irabazia edo galera ekartzen du, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 42. 
artikuluan ezarri den bezala. 

 
Ondare irabazia edo galera zenbatekoa den kalkulatzeko arau hauek hartu behar 

dira kontuan: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arautegian ondare 
elementuen eskualdaketen ondoriozko irabaziak eta galerak kalkulatzeko ezarritako 
arau orokorrak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 
6/2006 Foru Arauko 49.1 f) artikuluan bazkideak banantzen direneko eta sozietateak 
desegiten direnerako ezarritako arauak eta Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko 
urriaren 14ko 9/1997 Foru Arauko 23 c) artikuluan ezarritakoak. 

 
Horrenbestez, bazkide bati baxaren ondorioz kooperatibaren kapitalera egindako 

ekarpenak itzultzen zaizkionean, lortu duen ondare irabazia edo galera kalkulatu behar 
da eta horretarako kenketa hau egin behar da: baxagatik jasotako kopurutik (Euskadiko 
Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 63. artikulua eta martxoaren 29ko 
58/2005 Dekretuak onetsi zuen lege horren Araudiko 8. artikulua) partaidetzaren 
eskuraketa-balioa kendu (balio hori Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 
14ko 9/1997 Foru Arauko 23 c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz kalkulatzen da).  

 
Kasu hauetan partaidetzaren eskuraketa-balioan kontzeptu hauek sartu behar 

dira:  
 
a) Partaidetzaren eskuraketa-kostua, egonez gero.  
b) Bazkideak hasieran egindako nahitaezko ekarpena, ordaintzeko modua 

gorabehera. Zehatzago esanik, ekarpena epeka ordaindu bada ere, 
zenbatekoa berdin sartu behar da eskuraketa-balioan. 

c) Bazkideak ordaindutako kuotak: sarrerakoa eta aldizkakoak. 
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d) Hasierako ekarpenaren eta sarrera-kuotaren gaineko ekarpenak, bazkideak 
aldi baterako bazkidea izateari utzi eta bazkide iraunkor bihurtzeagatik 
ordaindutakoak. 

e) Bazkideari eratxikitako kooperatibaren galerak, hain zuzen ere berak 
ordaindu dituenak edo bera titular den itzulkinekin, Batzar Nagusiak 
araupetutako funts berezi batean bildutakoekin, konpentsatu direnak (ikusi 
jarraibide honetako aurreko bigarren idatz zatiko c) puntua). 

 
Sozietate kapitalera egindako ekarpen horiek guztiak baloretzat hartzen ez diren 

titulu izendunen bitartez egiaztatzen dira, edo partaidetzako libreta edo kartilla 
izendunen bitartez; agiri horietan ekarpenak edo egunerapenak azaltzen dira, eta 
bazkideari egotzitako galerengatik egindako kenkariak ere bai.  

 
Horrela finkatutako eskuraketa-balioa Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 

Zergaren abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 47.2 artikuluan aipatzen diren 
koefizienteak aplikatuz eguneratzen da, kopuru bakoitza ordaindu den urtea kontuan 
hartuta. 

 
Beste alde batetik, eskualdaketa-balioa kalkulatzeko bazkideari itzuli beharreko 

zenbatekoa hartu behar da oinarritzat (Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 
4/1993 Legeko 63. artikulua eta martxoaren 29ko 58/2005 Dekretuak onetsi zuen lege 
horren Araudiko 8. artikulua). Hau da, kontuan eduki behar dira kooperatibak baxa dela 
aplikatzen dizkion kenkariak. 

 
Beraz, eskualdaketa-balioan bazkideari itzultzen zaizkion ekarpenak ez ezik 

kapitalizatutako itzulkinak eta onartzen zaizkion ekarpenen egunerapenak ere zenbatu 
behar dira. Gainera, balio horretan bazkideari kooperatiban baxa ematen zaion urteko 
itzulkinak edo estornuak ere zenbatu behar dira. Horien zenbatekoa urteko kontuak 
onesten dituen Batzar Nagusian finkatzen dira. 

 
Oro har, kooperatibetako bazkideek sozietate kapitalerako egindako ekarpenen 

itzulketaren bidez lortzen dituzten ondare irabaziak kooperatibaren itzulkinen 
kapitalizazioaren (batez ere) eta ekarpenen balioaren egunerapenen (legez 
baimendutako balantzeak eguneratuz egiten direnak) ondoriozkoak dira.  

 
Ildo honetatik, balantzeak eguneratuz sortzen diren gainbalioak bazkideen artean 

banatzeko bi kopuru har daitezke kontuan: bakoitzak kapitalera egindako ekarpena edo 
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kooperatibaren jardueretan egin izan duen lana. Aldiz, kooperatibaren itzulkinak 
kooperatiban egindako eragiketen, zerbitzuen edo jardueren proportzioan adjudikatzen 
zaizkie. 

 
Horregatik, bazkideek kooperatibaren kapitalera egiten dituzten gainerako 

ekarpenak, aurreko a) - e) bitarteko puntuetan aipatutakoak ez beste batzuk, eskuraketa-
balioan zenbatu beharrekoak, ekarpenen itzulketaren bidez jasotzen duten kopurutik 
kendu behar dira eskualdaketa-balioa finkatzeko (beraz, ez dira sartzen partaidetzaren 
eskuraketa-balioan).  

 
Ondorioz, ekarpenen itzulketaren bidez jasotako kopurutik kendu behar dira 

gainerako ekarpenak, borondatezkoak eta nahitaezkoak, dagoeneko aipatu direnez 
gainekoak: kapitalera egindako ekarpenen korrituak; kapitalizatutako laneko 
aurrerakinak; bazkidea titular den itzulkinekin, Batzar Nagusiak araupetutako funts 
berezi batean bildutakoekin, sozietate kapitalera egindako ekarpenak (ikusi jarraibide 
honetako aurreko bigarren idatz zatiko c) puntua). Hori bat dator ekarpen horiek 
bazkideei zuzenean kooperatibaren itzulkin handiagoak jasotzeko eskubiderik ez 
ematearekin (korrituak bai, handiagoak dira).  

 
Horrela, aurreko paragrafoan aipatzen diren kopuruen itzulketaren tratamendua 

mailegu-emaileei maileguak itzultzen zaizkienean ematen zaienaren antzekoa da. 
Nolanahi ere, interpretazio honek ondorio hau dakar berekin: kapitalera egindako 
ekarpenen korrituak oso-osorik kargatu behar dira onartzen diren ekitaldian, ez 
ekarpenak itzultzen direnean, korrituek zuzeneko eta berehalako lotura baitute 
kapitalera egindako ekarpenarekin, ez kooperatiban egindako lanarekin.                

 
Kasu batzuetan aurreko guztiarekin bat etorriz kalkulatutako ondare irabaziari 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru 
Arauko lehenengo xedapen iragankorrean araututako murrizketa-koefizientea aplikatu 
beharko zaio.  

 
 
Hori dela eta, bazkideek egiten dituzten gainerako ekarpenak, eskuraketa-

balioan zenbatu beharrekoak (lehen aipatu diren a) - e) bitarteko puntuetan zehaztu dira) 
hobekuntzak bezala kargatzen dira. Beraz, bazkide batek hasierakoaz gainera beste 
ekarpen batzuk egin baditu, besterentze-balioan osagai bakoitzari dagokion zatia 
zehaztu behar (hasierako balioa eta hobekuntza bakoitzarena). Hemen hizpide dugun 
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kasuan bereizketa hori ez da nahitaez proportzioan egin behar, baizik eta kontuan 
hartuta bazkideek kooperatiban baxa ematean lortutako errenta kooperatibaren 
itzulkinen kapitalizazioaren ondoriozkoa, batez ere, eta ekarpenen egunerapenaren 
ondoriozkoa dela.  

 
Kooperatiben kapitalera egindako ekarpenen itzulketen ondoriozko ondare 

aldakuntzak ondare elementuak eskualdatuta lortutako aurrezkiaren errentatzat hartzen 
dira.  

 
Ondare irabazi eta galera hauek, kooperatiben kapitalera egindako ekarpenak 

itzultzen direnean sortzen direnak, beraien titular diren zergadunei eratxikitzen zaizkie. 
Horretarako zergadunek eurek aurkezten dituzten probak edo Administrazioak aurkitzen 
dituztenak aztertu behar dira. Hain zuzen ere, senar-emazteen edo izatezko bikoteen 
araubide ekonomikoari buruzko xedapenetan eta senideen arteko ondare harremanez 
aplikatzen diren legeria zibileko manuetan ondasunen eta eskubideen titulartasun 
juridikoaz ezarritako arauak aplikatuko dira.  

 
EAEko Auzitegi Nagusiak 2003ko abenduaren 9an emandako epaian 

ezarritakoaren arabera irabazpideko araubidean edo foru komunikazioan dauden senar-
emazteen kasuan kooperatibetako bazkideek sozietate kapitalera egindako ekarpenak ez 
dira bazkideen ekarpen pribatiboak, Kode Zibileko 1.346.5 artikuluan ezarri den bezala 
(horren arabera pertsona bati datxezkion ondare ondasunak eta eskubideak eta “inter 
vivos” eskualdatu ezin direnak pribatiboak dira). Beraz, ekarpenok pribatiboak edo 
irabazpidekoak diren jakiteko zer ondasun-multzoren kargura egin diren argitu behar 
da. 

 
Aztertzen ari garen ondare irabaziak eta galerak ondare aldakuntza gertatzen den 

zergaldiari egozten zaizkio. Hain zuzen ere, bazkideari baxa eman eta kooperatibak 
ekarpenak itzultzeko eskubidea onartzen dion zergaldiari egozten zaizkio (onarpenerako 
Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 57.1 artikuluan 
xedatutakoa aplikatu behar da).  

 
Aurrekoa gorabehera, kooperatibek ordainketa aurreratuak egin ahal dizkiete 

bazkideei ekarpenen itzulketaren aurrerakin gisa. Bazkide bati diru kopuruak ordaintzen 
bazaizkio kooperatiban baxa eman aurretik eta ordainketon kalifikazio juridikoa 
“konturako aurrerakinak” bada, hots, ez badira ekarpenak itzulita egindako kapital 
murrizketak, ez zaie aplikatu behar Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
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buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 43.2 a) artikuluan horrelako 
murrizketetarako (kapital murrizketak ekarpenak itzulita) ezarritako zerga tratamendua.  

 
Gainera, baxaren aurreko ordainketek ez dute eragiten ondare aldakuntzarik 

sozietate kapitalera egindako ekarpenen itzulketaren ondorioz.  
 
Nolanahi ere, ordainketa horiek Sozietateen gaineko Zergaren ondoko araubide 

bietako batean daude, aurrerakin gisa: ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 5. artikuluan 
errentak zenbatesteko ezarritako araubidea edo 16. artikuluko lotutako eragiketen 
araubidea.  

 
Kapitalera egindako ekarpenak epeka itzultzen badira, Euskadiko Kooperatibei 

buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 63.4 artikuluak baimentzen duen bezala, 
zergadunak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 
10/1998 Foru Arauko 59.2 e) artikuluan epekako eragiketetarako eta prezio geroratuko 
eragiketetarako ezarritako aldi-egozketako araubideari heldu diezaioke, horretarako 
ezarritako betekizunak betez gero. 

 
 
4.- Kapitalera egindako ekarpenen eskualdaketa.  
 
Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 62. artikuluan 

ezarri da kooperatiben sozietate kapitalera egiten diren ekarpenak bai “inter vivos”, bai 
“mortis causa” eskualdatu daitezkeela, baldintza jakin batzuk betez gero.  

 
Eskualdaketa “inter vivos” bada, bazkideak ondare irabazia edo galera dauka, 

eta horren zenbatekoa aurreko puntuan azaldu den bezala kalkulatu behar da. Hala ere, 
kontuan eduki behar da honelako kasuetan ekarpenen eskualdaketa-balioa zehazteko 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 6/2006 Foru Arauko 
47.3, 48. eta 49.1 b) artikuluetan xedatutakoa aplikatu behar dela. 

 
Eskualdaketa “mortis causa” bada, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 

buruzko abenduaren 6/2006 Foru Arauko 43.2 b) artikuluko salbuespena aplika dateke, 
hain zuzen ere zenduaren gainbalioari dagokiona, ondorengoen eskubidea gorabehera: 
eskualdatutako ekarpena eskuratzeko eskubidea edo soilik kapitalera egindako 
ekarpenari dagokion kreditua likidatzeko eskubidea, Euskadiko Kooperatibei buruzko 
ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 62. eta 63. artikuluetan ezarri den bezala. Batera zein 
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bestera, eskualdatutako ekarpenak edo kreditua likidatzeko eskubidea, aurrean azaldu 
denarekin bat etorriz, jaraunspen-masakoak dira eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko 
Zergari buruzko arautegian ezarritako erregela orokorren arabera baloratu behar dira. 

 
Kooperatiben kapitalera egindako ekarpenen eskualdaketen ondoriozko ondare 

aldakuntzak ondare elementuak eskualdatuta lortutako aurrezkiaren errentatzat hartzen 
dira.  

 
Ondare irabazi eta galera horiek ekarpenen titular diren zergadunei egozten 

zaizkie kasu bakoitzean titulartasun juridikoaz aplikatu daitezkeen arauak kontuan 
hartuz. Hain zuzen ere, senar-emazteen edo izatezko bikoteen araubide ekonomikoari 
buruzko xedapenetan eta senideen arteko ondare harremanez aplikatzen diren legeria 
zibileko manuetan ondasunen eta eskubideen titulartasun juridikoaz ezarritako arauak 
aplikatuko dira.   

 
Aurrerago azaldu den bezala, EAEko Auzitegi Nagusiak 2003ko abenduaren 9an 

emandako epaian ezarritakoaren arabera irabazpideko araubidean edo foru 
komunikazioan dauden senar-emazteen kasuan kooperatibetako bazkideek sozietate 
kapitalera egindako ekarpenak ez dira bazkideen ekarpen pribatiboak, Kode Zibileko 
1.346.5 artikuluan ezarri den bezala (horren arabera pertsona bati datxezkion ondare 
ondasunak eta eskubideak eta “inter vivos” eskualdatu ezin direnak pribatiboak dira). 
Beraz, ekarpenok pribatiboak edo irabazpidekoak diren jakiteko zer ondasun-multzoren 
kargura egin diren argitu behar da. 

 
Hala lortzen diren ondare irabaziak eta galerak ondare aldakuntza gertatzen den 

zergaldiari egozten zaizkio, hau da, ekarpenak eskualdatzen diren zergaldiari. Jakina, 
kasu batzuetan baliteke epekako eragiketen eta prezio geroratuko eragiketen aldi-
egozketarako erregela aplikatu behar izatea. 

 
  
5.- Kooperatiba batera egindako ekarpena beste batera eramatea. 
     
Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 Foru Arauko 23 

d) artikuluan berariaz ezarri da kooperatiba batera egindako ekarpena beste batera 
eramaten denean ez dela gertatzen eskualdaketarik ez ordainketarik, ondokoak betez 
gero:  
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a) Ekarpenaren aldaketa eragiten duena haren titularra den bazkidea beste 
kooperatiba bati atxikitzea izan behar da. 

b) Bazkide titularrak ezin du bereganatu ekarpena baliatzeko ahala. 
c) Bazkideak uzten duen kooperatibaren estatutuetan ezarrita egon behar da 

beraren ekarpena atxikitzen zaion kooperatibara eraman behar dela hark 
inolako ordainsaririk jaso gabe. 

d) Ekarpena hartzen duen kooperatiban berariaz jasota geratu behar dira 
ekarpenaren eskuraketa-kostua baloratzeko behar diren datuak, bazkidea 
beste kooperatibari atxiki zitzaionetik (eta aurreko guztiei atxiki zitzaienetik, 
behar den kasuetan). 

 
 
6.- Bazkide inaktiboak edo erabiltzaile ez direnak. 
 
Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeko 30. 

artikuluaren arabera kooperatiben estatutuetan ezar daiteke kooperatibaren jarduera 
egiteari uzten dioten bazkideek bazkide izaten jarraitzeko aukera edukitzea, hain zuen 
ere bazkide inaktibo edo erabiltzaile ez den bazkide gisa, bidezko arrazoia egonez gero. 

 
Izan ere, Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legean 

berariaz ezarrita dago bazkide langileak eta lan bazkideak bazkide inaktibo bihur 
daitezkeela erretiratzen direnean, hau da, kooperatiban lan egiteari uzten diotenean.  

 
Kooperatibako bazkideek ez bezala (hauek parte hartzen dute kooperatibaren 

jardueran, langile moduan zein erabiltzaile moduan), bazkide inaktiboek eta erabiltzaile 
ez diren bazkideek ezin dute jaso kooperatibaren itzulkinik, kopuru horiek bazkide 
bakoitzak kooperatiban egindako eragiketen, zerbitzuen edo jardueren proportzioan 
ordaintzen dira eta. Gainera, inaktibotasuna erretiroak badakar, bazkideak kapitalera 
egindako ekarpenengatik jasotzen dituen korrituen tasa ezin da izan bazkide aktiboek 
jasotzen dituztenena baino altuagoa.  

 
Beraz, kooperatiba bateko bazkide bat bazkide inaktibo bihurtzen denean, hauxe 

gertatzen da:  
 
a) Bazkideak sozietatean daukan partaidetzaren izaera aldatzen da. 
b) Aldaketa hori borondatezkoa da; gainera ez dakar berekin inolako 

aldaketarik sozietatean ez estatutuetan. 
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c) Aldaketa horren ondorioz bazkideak sozietatearekiko dauzkan eskubideak 
eta betebeharrak aldatzen dira. Hain zuzen ere, kooperatibaren irabazietan 
daukan partaidetza aldatzen da. 

d) Azkenik, honelako prozesuetan bazkideak bere ekarpena baliatu dezake. 
Hain zuzen ere, ordaintzeko eska dezake edo, bestela, kooperatiban bazkide 
inaktibo moduan jarraitzeko baimena eska dezake. 

  
Horregatik guztiagatik, honelako kasuetan, hau da, bazkide batek bazkide 

langile edo lan bazkide izateari uzten dionean bazkide inaktiboa izateko, bazkide 
langilea edo lan bazkidea izan den artean kooperatibaren kapitalera egindako ekarpenak 
ordaindutzat jo behar dira eta, beraz, aldaketa gertatzen den unean ondare irabazia edo 
galera sortzen da, aurrean azaldu den bezala, eta bazkide inaktiboaren partaidetza 
eskuratzen du, hain zuzen ere ekarpenengatik ordaindu zaion kopuruari dagokiona.  

 
Esan den bezala, bazkide inaktiboek kapitalera egindako ekarpenen korrituak 

jaso ditzakete, eta kasu batzuetan ekarpenak eguneratzeko eskubidea ere badute; bai 
korrituak, bai egunerapenak ekarpenen zenbatekoaren araberakoak dira.     

 
Bazkide langile edo lan bazkide bat kooperatibako bazkide bihurtzen denean ere 

tratamendu bera aplikatu behar da, ezarritako inguruabarrak gertatzen badira.   
 
 
LAUGARRENA. KOOPERATIBEK EUREN SOZIETATE XEDEAK 

BETETZEKO LOTUTA DAUDEN BAZKIDEEKIN EGITEN DITUZTEN 
ERAGIKETAK DOKUMENTATU BEHARRA. 

 
Kooperatibek euren sozietate xedeak betetzeko bazkideekin egiten dituzten 

eragiketen zenbatekoa merkatuko balioa da; hauxe da merkatuko balioa: alderdi 
lokabeek eragiketa itunduko luketen prezio arrunta.  

 
Hain zuzen ere, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 

Foru Arauan ezarri denaren arabera bazkide langileek eta lan bazkideek jasotzen 
dituzten laneko aurrerakinen zenbatekoa kalkulatzeko bazkideok sektore berean 
besteren konturako langile gisa arituz gero jasoko lituzketen ordainsari arruntak hartu 
behar dira kontuan.  
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Gainera, bazkideek kooperatibaren kapitalera nahitaez zein euren borondatez 
egindako ekarpenengatik jasotako korrituak kengarriak kooperatibentzat, baldin eta 
korritu-tasa ez bada ekitaldi amaierako diruaren legezko korritu-tasari bi puntu 
(kooperatibako bazkideak) edo lau puntu (lan bazkideak eta inaktiboak) gehitzearen 
emaitza baino gehiago.  

 
Ondorioz, kooperatibek euren sozietate xedeak betetzeko bazkideekin egiten 

dituzten eragiketak kalifikatzeko eta zenbatzeko berariazko arau batzuk aplikatzen dira, 
hain zuzen ere Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko urriaren 14ko 9/1997 Foru 
Arauko 14. artikuluan eta hurrengoetan ezarrita daudenak. 

 
Aintzat hartu behar da Zuzenbide interpretatzeko printzipio orokorra, erregela 

bereziek orokorren aldean lehentasuna dutela dioena (Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 48. artikuluan ere aipatzen da, zerga 
horren araubide bereziak direla eta), eta horren arabera kooperatibek euren bazkideekin 
egiten dituzten eragiketa horiek baloratzeko aurrean aipatutako arau bereziak aplikatu 
behar dira, eragiketetan parte hartzen dutenak lotuta egon zein ez, Sozietateen gaineko 
Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 16. artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorriz. 

 
Beraz, eragiketa horiek baloratzeko Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko 

urriaren 14ko 9/1997 Foru Arauko 14. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa aplikatu 
behar da, ez Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 
16. artikuluan ezarritakoa, nahiz eta eragiketan aritzen den bazkidea kooperatibarekin 
lotuta egon, 3/1996 Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz. 

 
Horregatik guztiagatik eragiketa hauek ez dute bete behar Sozietateen gaineko 

Zergari buruzko ekainaren 26ko 16.2 artikuluan dokumentatu beharraz ezarritakoa.  
 
 
 
 
 

Bilbo, 2013ko maiatzaren 6a 

OGASUN ZUZENDARI NAGUSIA 
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