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“Azken arau-aldaketa: 2014/01/01 

207/2007 FORU DEKRETUA, azaroaren 20koa, Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudia 

onetsi duena  
(BAO Abenduaren 3koa) 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauak 
erabat aldatu zuen banakako tributazioa;eta aldaketa horren ezaugarriak izan dira, batetik, 
zerga-zamaren murrizketa orokorra egitea, eta, bestetik, aurrezkia xede duten produktuen 
tratamendu fiskal neutrala.  

Pertsona fisikoen zerga-ordainketaren aldaketa hori osatu gabe zegoen baina;izan ere, zenbait 
gai arautzeko arauak garatu behar zirela aipatzen zen Foru Arauan bertan.  

Ondorioz, foru dekretu honen eranskin gisa onartuko den Araudiak arauak emateko gaikuntza 
du bai Foru Arauak berak araudi hori aipatzen duelako beren-beregi, bai Foru Arauko bigarren 
xedapen gehigarria dela-eta;izan ere, xedapen horrek ahalmena ematen dio Foru Aldundiari 
Foru Araua garatzeko eta gauzatzeko beharrezkotzat jo daitezkeen xedapen guztiak emateko.  

Nolanahi ere, foru dekretu hau onartu aurretik eta atxikipenaketa konturako sarrerak egin behar 
zituztenek albait arinen ezagutu zezaten konturako ordainketei dagokienez 2007ko urtarrilaren 
1etikaurrera indarrean egongo den arautegia, abenduaren 26ko228/2006 Foru Dekretua onetsi 
zen, konturako ordainketen arloko zenbait zerga-araudi aldatu zituena.  

Foru dekretu honek artikulu bat dauka, xedapen gehigarri bat,xedapen indargabetzaile bi eta 
hiru azken xedapen.Artikulu bakarrak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
Araudia onetsiko du. 

Araudia foru dekretu honen eranskin gisa dago.Guztira, 133artikulu dauzka, zazpi titulutan 
banatuta, eta aurreko araudiak zeukan egitura errespetatzen du, baina 6/2006 Foru Arauak 
ezarritakoaren arabera beharrezkoak diren berritasunak gehitzen dizkio egitura horri. 

Araudiaren egiturak erakusten duen berritasunik handiena I.titulua sartzea da.Titulu horrek 
ikerketa eta garapen lanak Bizkaiko Lurralde Historikora lekualdatu diren langileei aplikagarria 
zaien arau-bide berezia garatzen du;izan ere, langileok aukera izango dute zergak Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren arabera ordaintzeko.Orobat, arestian aipatutako 
aukera horren edukia, iraupena eta aukera hori mugatzen duten gainerako alderdiak zehazten 
ditu titulu horrek. 

Salbuetsitako errentak direla eta, honako hau aipatu behar da:batetik, artikulu berri bat dagoela, 
lurraldeko herri-administrazioek emandako laguntza publikoen salbuespena arautzeko, eta 
laguntza horiek, 6/2006 Foru Arau berria onartu arte, Zerga arautzen zuen10/1998 Foru Arauan 
zeuden jasota;bestetik, goi-mailako kirolariei ematen zaizkien laguntzetan salbuetsitako 
zenbatekoa handitu dela;eta azkenik, urtearen zati batean atzerrian lan egiteagatik jasotzen 
diren lan etekinen kasuan, salbuetsitako zenbatekoa zehazteko erregelak erantsi direla.  

Lanaren etekinei dagokienez, gehitu egin da joan-etorri gastuetarako sari eta esleipenetan 
kargapetik salbuetsita dagoen zenbatekoa: orain 0.29 euro da kilometro bakoitzeko; aldaketa 
hori 2008ko urtarrilaren 1ean indarrean jartzea aurrez ikusten da. Horrekin batera, akzioen 
gaineko aukerak erabiltzen diren kasurako, eguneratu egin da salbuetsitako kopurua zein den 
kalkulatu ahal izateko etekina lortzeko beharrezkoa den urteen kopuruarekin biderkatu behar 
den zenbatekoa.  
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Ekonomi jardueren etekina zehazteari dagokionez, egokitu egin da Araudia, aurreko araudian 
zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate erraztuak zituen prozedurak kendu egin 
baitira.  

Kapital higiezinaren etekinei dagokienez, ohiko etxebizitzaren errentamenduari aplikatzen zaion 
zerga-ordainketarako araubidea «Etxebizitza Hutsaren Programa»ri edo etxebizitzen 
errentamenduko araubide berezia aplikatzen zaien entitateei lagatako etxebizitzei ere 
aplikatuko zaie.  

Kapital higigarriaren etekinei dagokienez, arauketa egokitu da, etekin horiei ez baitzaie 
integrazio-portzentajerik aplikatuko, ez etekinon sorrera-aldia bi urte baino luzeagoa denean, ez 
eta denboran era nabarmen irregularrean lortzen diren etekinak direnean ere, baldin eta etekin 
horiek guztiak aurrezkiaren errentaren parte badira.  

Ondare-irabazi eta -galerei dagokienez, ohiko etxebizitza eskualdatzeagatiko salbuespena 65 
urtetik gorakoei edo menpekotasun larria edo handia dutenei aplikatzeko, bai eta ohiko 
etxebizitzan berrinbertitzeagatiko salbuespena aplikatzeko ere, bada, horretarako guztirako, 
ohiko etxebizitza izango da saldu aurreko unera arte ohiko etxebizitza izan dena edo 
eskualdaketa egunaren aurreko urte bietako edozein egunera arte ohiko etxebizitza izan dena, 
eta etxebizitza saltzeko epe osagarria emango zaio eskualdatzaileari, baina horrek ez du 
ekarriko etxebizitza hori salbuespenari dagokionez ohiko etxebizitzatzat ez hartzea.  

Etekintzat jotzen ez diren gauzazko ordainketei dagokienez, enpresako jantokien kasuan 
eguneko 7,81 eurotik 9 eurora gehitu da horien zenbatekoa, eta, horrekin batera, zerbitzua 
emateko zeharkako formulak erabiltzen direnerako txartelak eta ordaintzeko gainerako bitarteko 
elektronikoak sartu dira; 2008ko urtarrilaren 1ean indarrean jarriko dira. Orobat, gauzazko 
errentak direla eta, heriotza edo elbarritasunerako arrisku garbiko aldi baterako aseguru 
kolektiboen primek daukaten salbuetsitako muga arautzen da eta ez dira ordainsaritzat hartuko 
langileak teknologia berrietan trebatzeko erabiltzen diren kopuruak.  

Oinarri likidagarri orokorreko murrizketei dagokienez, aurreikuspen plan aseguratuetako 
hornidura matematikoa plan batetik bestera aldatzeko prozedura berria, zerga-kosturik ez 
duena, arautu dela nabarmendu behar da. Horrez gain, aurrez ikusten diren zerga-mugak 
gainditzearen ondorioz zerga-oinarria murrizteko erabili ez diren gizarte-aurreikuspeneko 
sistemetako gaindikinak aplikatzeko prozedura arautu da.  

Kenkariei dagokienez, 6/2006 Foru Arauak ezartzen duen sistemari egokitzeak errotik errazten 
du ohiko etxebizitza erosteagatiko kenkaria. Halaber, zergadunaren jabetzako lokalak ohiko 
etxebizitza gisa gaitzeari buruzko aipamenak ere jasotzen dira. Kasu horretan, zergadunak 
hamabi hilabeteko epea izango du etxe horretan bizitzen hasteko, etxebizitza lehen aldiz erabili 
edo okupatzeko lizentzia ematen zaionetik zenbatzen hasita; lokalak egokitzearren egin dituen 
lanengatik kenkaria egiteko eskubidea ere izango du, baldin eta lan horiek babesteko moduko 
jarduketatzat jo badira.  

Zergaren kudeaketaz denaz bezainbatean, araudi honetan sartu dira bai aurrezki-
aurreikuspeneko produktu berriak merkaturatzen dituzten entitateek dauzkaten betebehar 
formalak, bai eta sindikatuek, alderdi politikoek eta pertsona ezgaituen ondare babestuen 
titularrek informazioa emateko dauzkaten betebeharrak ere. Gainera, sindikatuen eta alderdi 
politikoen kasuan, zergadunak, kenkaria benetan erabili ahal izateko, sindikatu eta alderdiek 
aurkeztu behar duten aitorpen informatiboan sartuta egon behar du.  

Azkenik, azpimarratu behar da ez direla aldatu atxikipenen eta konturako sarreren 
portzentajeak, ez eta abenduaren 26ko 228/2006 Foru Dekretuak -urtarrilaren 1etik aurrera ditu 
ondorioak foru dekretu horrek- onartu zituen atxikipenei eta konturako ordainketei dagokien 
arauketaren egitura ere. Nolanahi ere, zehaztu behar da berritasun bat dagoela lanaren 
etekinen gaineko atxikipenetan: atxikipen-portzentajea aldatuko da urtean zehar aldatu egiten 
bada ordainsarien zenbatekoa eta ez bakarrik aldaketa hori izaera orokorreko arau baten edo 
hitzarmen kolektiboaren ondoriozkoa denean. Halaber, azpimarratu behar da aldaketa egin dela 
hiri higiezinen errentamendutik edo azpierrentamendutik datozen etekinen kasuan atxikipena 
egiteko betebeharraren salbuespenetan, eta aldaketa horri ezker errentatzaileek ez dute 
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atxikipenik egin beharko, baldin eta errentatzailearen jarduera Ekonomi Jardueren gaineko 
Zergako tarifen lehen atalaren 861 taldeko epigrafeetako batean sailkatuta dagoenean, edota, 
bestela, jarduera hori egiteko ahalbidetzen duen beste edozein epigrafetan sailkatuta badago, 
salbu eta errentan edo azpierrentan ematen diren ondasun higiezinen katastroko balioari 861 
taldeko epigrafeetan ezarritako kuota kalkulatzeko erregelak aplikatuz zero kuota ateratzen 
denean; kasu horretan, ez du ondoriorik izango atxikitzeko betebeharraren salbuespenak.  

Hori dela eta, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatu eta Foru Aldundiaren Gobernu 
Kontseiluak 2007ko azaroaren 20ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau.  

XEDATU DUT:  

Artikulu bakarra. 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudia onetsi da; foru dekretu honi batu 
zaio eranskin gisa.  

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Bakarra. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Araudia onetsi zuen ekainaren 10eko 
81/1997 Foru Dekretuaren aldaketa.  

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Araudia onetsi zuen ekainaren 10eko 81/1997 Foru 
Dekretuko 56. artikuluko i) zatia aldatuko da, eta honela geratuko da:  

«i) Hiri higiezinen errentamendutik edo azpierrentamendutik datozen etekinak, honelakorik gertatuz 
gero:  

- Etxebizitza enpresek beren enplegatuentzat alokatzea.  

- Errentariak errentatzaileari ordaindutako errentak urteko 900 euro baino gehiago ez izatea.  

- Errentatzailearen jarduera apirilaren 30eko 1/1991 Foru Dekretu Arauemaileak, Ekonomi Jardueren 
gaineko Zergako Tarifak onartzen dituenak, jasotako tarifen lehen atalaren 861 taldeko epigrafeetako 
batean sailkatuta dagoenean, edota, bestela, hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierrentan 
emateko ahalbidetzen duen beste edozein epigraferen arabera tributatu beharra izanik, errentan edo 
azpierrentan ematen diren ondasun higiezinen katastroko balioari 861 taldeko epigrafeetan ezarritako 
kuota kalkulatzeko erregelak aplikatuz zero kuota ateratzen ez denean.  

Ondore horietarako, errentatzaileak betekizun hori betetzen duela frogatu beharko dio errentariari, 
Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezartzen duen bezala.  

- Etekinak Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 116. artikuluko 1. 
paragrafoan aipatzen diren finantza-errentamenduko kontratuen ondoriozkoak izatea, kontratuon 
xedea hiri ondasun higiezinak badira.»  

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK 

Lehena. Indargabetzea.  

Foru dekretu hau indarrean jartzearekin batera, indargabetu egingo dira Foru Dekretuan 
ezartzen denaren aurkakoak diren maila berdineko edo txikiagoko xedapen guztiak, eta 
indargabetu egingo da, bereziki, uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretua, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudia onetsi zuena. Hala ere, uztailaren 29ko 132/2002 
Foru Dekretuko 6. eta 48. artikuluek indarrean jarraituko dute 2007ko abenduaren 31ra arte.  

Bigarrena. Erregelamenduzko beste arau batzuen indarraldia.  

Indargabetu egin den uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretua garatzeko eman ziren 
erregelamenduzko arauek indarrean jarraituko dute, foru dekretu honen bidez onetsi den 
Araudian ezartzen denaren aurkakoak ez diren heinean, harik eta onetsi den Araudia garatzeko 
eman litezkeen erregelamenduzko arauak indarrean jarri arte.  
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AZKEN XEDAPENAK 

Lehena. Indarrean jartzea.  

1. Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunean 
jarriko da indarrean. Dena den,  foru  dekretu honen bidez onetsi den Araudiko 13, 54, 64.3 
eta 103.h) artikuluetan xedatzen dena 2008ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.  

2. Foru dekretu honen bidez onetsi den Araudian jasotzen diren xedapenak 2007ko 
urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan ezarriko dira, foru dekretu honetako 13, 
54, 64.3 eta 103.h) artikuluetan eta azken xedapen bakarrean xedatzen dena izan ezik; 
alabaina, azken horietan xedatutakoak 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu 
ondorioak.  

Bigarrena. Araudiari buruzko aipamenak.  

Uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Pertsona Fisikoen errentaren 
gaineko Zergari buruzko Araudiari dagokionez foru arautegian egiten diren erreferentzia guztiak 
foru dekretu honi dagozkion manuei buruz egindakotzat joko dira. 

Hirugarrena. Gaikuntza.  

Ogasun eta Finantzen foru diputatuari ahalmena eman zaio foru dekretu hau garatu eta 
aplikatzeko behar diren xedapen guztiak emateko.  

ERANSKINA  
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKO 

ARAUDIA ONETSI DUEN FORU DEKRETUA 

I. TITULUA  
LEKUALDATUTAKO LANGILEEI APLIKAGARRIA ZAIEN ARAUBIDE 

BEREZIA 

1. artikulua. Zergak Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan ordaintzeko araubide 
bereziaren edukia  

… 

2. artikulua. Iraupena.  

… 

3. artikulua. Aukera erabiltzea.  

… 

4. artikulua. Araubideari uko egitea.  

… 

5. artikulua. Araubidetik kanpo uztea.  

… 

6. artikulua. Zerga Administrazioarentzako jakinarazpena, eta araubidea egiaztatzea.  

… 
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II. TITULUA  
SALBUETSITAKO ERRENTAK 

7. artikulua. Langilea kaleratu edo lana uzteagatik ematen diren kalte-ordainak.  

… 

8. artikulua. Literatur, arte edo zientzia sari garrantzitsuak edo giza eskubideen defentsari 
eta sustapenari lotutako sari garrantzitsuak salbuestea.  

… 

9. artikulua. Kirolarientzako diru-laguntzen salbuespena .  

… 

10. artikulua. Nazioarteko bake misio edo misio humanitarioetan parte hartzeagatik 
jasotako aparteko haborokin eta prestazio publikoen salbuespena.  

… 

11. artikulua. Salbuespena, atzerrian egindako lanen zioz hartutako lan etekinetarako.  

… 

12. artikulua. Lurraldeko herri-administrazioek emandako laguntza publikoen 
salbuespena  

… 

III. TITULUA  
ERRENTAREN ZEHAZTAPENA 

I. KAPITULUA  
LANAREN ETEKINAK 

13. artikulua. Joan-etorri gastuetarako eta mantenu eta egonaldi gastu arruntetarako 
sariak eta esleipenak.  

… 

14. artikulua. Denboran zehar nabarmen modu irregularrean lortzen diren lan etekinak; 
zatika hartutako etekinak, eta sorrera-aldiaren zehaztapena .  

… 

15. artikulua. Lanaren etekin jakin batzuei aplikatu beharreko integrazio-portzentajeak.  

… 

16. artikulua. Akzioen gaineko aukerak: integrazio-portzentajeak aplikatzeko mugak.  

… 
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II. KAPITULUA  
EKONOMI JARDUEREN ETEKINAK 

LEHENENGO ATALA  
ARAU OROKORRAK 

17. artikulua. Ekonomi jarduera bati lotutako ondare-elementuak. 

… 

18. artikulua. Amortizazio askatasuna. 

… 

19. artikulua. Eragiketa bolumena. 

… 

20. artikulua. Ekonomi jarduerei loturiko ondare-elementuen eskualdaketan agerian 
jartzen diren ondare-irabazien kalkulua. 

… 

21. artikulua. Aparteko mozkinen berrinbertsioa  

… 

22. artikulua. Errentak esleitzeko araubidean dauden entitateak enpresa txiki eta 
ertaintzat hartzea. 

… 

23. artikulua. Denboran era nabarmen irregularrean lortutako ekonomi jardueren 
etekinak, eta zatika jasotako etekinak  

… 

24. artikulua. Ekonomi jardueren etekinak zehazteko metodoak. 

… 

BIGARREN ATALA  
ZUZENEKO ZENBATESPENAREN METODOKO MODALITATE ERRAZTUA APLIKATZEA 

25. artikulua. Zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate erraztuaren arau 
orokorrak.  

… 

26. artikulua. Zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate erraztuaren aukera.  

… 

27. artikulua. Errentak esleitzeko araubidean dauden entitateak.  

… 
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28. artikulua. Zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate erraztuaren eta modalitate 
arruntaren arteko bateraezintasuna.  

… 

HIRUGARREN ATALA  
ZENBATESPEN OBJEKTIBOAREN METODOKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUEN 

MODALITATEA 

1. AZPIATALA  
ZENBATESPEN OBJEKTIBOAREN METODOKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUEN 

MODALITATEA APLIKATZEA 

29. artikulua. Zenbatespen objektiboaren metodoko zeinu, indize edo moduluen 
modalitatearen arau orokorrak.  

… 

30. artikulua. Zeinu, indize edo moduluen modalitaterako aukera. 

… 

31. artikulua. Zeinu, indize edo moduluen modalitatetik baztertzea.  

… 

32. artikulua. Zeinu, indize edo moduluen modalitatearen eta Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren arteko koordinazioa.  

… 

33. artikulua. Kontabilitate eta erregistroko betebeharrak  

… 

34. artikulua. Errentak esleitzeko araubidean dauden entitateak  

… 

35. artikulua. Zeinu, indize edo moduluen modalitatearen eta zuzeneko zenbatespenaren 
metodoaren arteko bateragarritasuna  

… 

36. artikulua. Jarduera lokabeak. 

… 

2. AZPIATALA  
ETEKIN GARBIA ZEHAZTEA ZENBATESPEN OBJEKTIBOAREN METODOKO ZEINU, 

INDIZE EDO MODULUEN MODALITATEAN 

37. artikulua. Etekin garbia zehaztea zenbatespen objektiboaren metodoko zeinu, indize 
edo moduluen modalitatean. 

… 
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38. artikulua Zeinu, indize edo moduluak murriztea eta etekin garbia gutxitzea, aparteko 
gorabeheren zioz.  

… 

III. KAPITULUA  
KAPITALAREN ETEKINAK 

LEHENENGO ATALA  
KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINAK 

39. artikulua. Etxebizitzetatik datozen kapital higiezinaren etekintzat hartzea. 

… 

40. artikulua. Zergari buruzko Foru Arauko 34. artikuluko 2. paragrafoan zehazten diren 
kapital higiezinaren etekinetan kengarriak diren gastuak. 

… 

41. artikulua. Ondasun higiezinak amortizatzeko gastuak.  

… 

42. artikulua. Zergari buruzko Foru Arauko 34. artikuluko 2. paragrafoan zehazten diren 
kapital higiezinaren etekinen artean denboran era nabarmen irregularrean lortzen diren 
etekinak, zatika hartutako etekinak eta sorrera-aldiaren zehaztapena.  

… 

BIGARREN ATALA  
KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAK 

43. artikulua. Baliatze partziala aseguru kontratuetan.  

… 

44. artikulua. Errenta geroratuak eratu arte lortutako etekinen zerga-ordainketa.  

… 

45. artikulua. Errenta moduan jasotzen diren erretiro eta elbarritasun prestazioak dituzten 
zenbait aseguru kontratuk -Zergari buruzko Foru Arauko 38. artikuluko 1. paragrafoko d) 
idatz-zatian zehazten direnek- bete beharreko betekizunak.  

… 

46. artikulua. Kapital higigarriaren zenbait etekinetan kengarriak diren gastuak.  

… 

47. artikulua. Zergari buruzko Foru Arauko 39. artikuluan zehazten diren kapital 
higigarriaren etekinen artean denboran era nabarmen irregularrean lortzen diren 
etekinak, zatika hartutako etekinak eta sorrera-aldiaren zehaztapena .  

… 
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48. artikulua. Norberaren kapitalak, dohainik eskuratutakoak, hirugarrenei lagatzen 
zaizkienean lortzen diren kapital higigarriaren etekinak.  

… 

IV. KAPITULUA  
ONDARE IRABAZIAK ETA GALERAK 

49. artikulua. Eskuraketa balioaren zehaztapena  

… 

50. artikulua. Salbuespena ohiko etxebizitzan berrinbertitzeagatik.  

… 

51. artikulua. Inbertsio kolektiboko erakundeen bazkideen kopurua, ondarea eta 
gehieneko partaidetza portzentajea frogatzea.  

… 

V. KAPITULUA  
BALORE EDO PARTAIDETZA HOMOGENEOAK 

52. artikulua. Balore edo partaidetza homogeneoen kontzeptua.  

… 

VI. KAPITULUA  
DENBORAREN ARABERA EGOZTEA 

53. artikulua. Etekinak denboraren arabera egoztea  

… 

VII. KAPITULUA  
GAUZAZKO ERRENTAK 

54. artikulua. Gauzazko ordainsari ez diren enpresako jantokien ziozko gastuak. 

… 

55. artikulua. Langileen seme-alabei haur hezkuntzako lehen zikloaren zerbitzua emateko 
erabilitako kopuruak.  

… 

56. artikulua. Jarduneko langileei akzioak edo partaidetzak ematea. 

… 

57. artikulua. Langileak eguneratu, gaitu eta birziklatzeko erabiltzen diren kopuruak.  

… 

58. artikulua. Sozietateen eratzaile edo sustatzaileen eskubideak. 

… 
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59. artikulua. Langileak teknologia berrietan trebatzeko kopuruak. 

… 

60. artikulua. Heriotza edo elbarritasunerako arrisku garbiko aldi baterako aseguru 
kolektiboaren primak.  

… 

VIII. KAPITULUA  
ERRENTEN ESLEIPENA 

61. artikulua. Errentak esleitzeko araubideari loturik ez dauden entitateak.  

… 

 62. artikulua. Testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsiei, dagozkien etekinak, ondare-
irabazi eta -galerak eta errenta-egozpenak, ahalordea erabili bitartean. 

… 

IX. KAPITULUA  
AURREZKIAREN ERRENTA 

63. artikulua. Aurrezkiaren errenta eta norberaren kapitala entitate lotuei lagaz lortutako 
etekinak 

… 

IV. TITULUA  
OINARRI LIKIDAGARRI OROKORRA 

64. artikulua. Aurreikuspen plan aseguratuak. 

… 

65. artikulua. Gizarte-aurreikuspeneko sistemen eskubide kontsolidatuak baliatzen 
direnean autolikidazio osagarria aurkezteko epea. 

… 

66. artikulua. Ekitaldiko zerga-oinarria murrizteko erabili ez diren 
gizarteaurreikuspenerako sistemetarako ekarpen eta kontribuzioen gaindikinen zerga-
tratamendua.  

… 

V. TITULUA  
KUOTAREN KENKARIAK 

I. KAPITULUA  
KENKARIA EZINTASUNAGATIK 

67. artikulua. Minusbaliotasun maila frogatzea. 

… 
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II. KAPITULUA  
KENKARIA OHIKO ETXEBIZITZA EROSTEAGATIK 

68. artikulua. Ohiko etxebizitzaren kontzeptua. 

… 

69. artikulua. Ohiko etxebizitza erostea.  

… 

70. artikulua. Etxebizitza kontuak. 

… 

71. artikulua. Kenkaria ohiko etxebizitza erosteagatik eta salbuespena 
berrinbertitzeagatik. 

… 

72. artikulua. Familiaren etxebizitzara zuzendutako kopuruak ordaintzeko betebeharra, 
epaileak erabakita.  

… 

III. KAPITULUA  
KENKARIA EKONOMI JARDUERA BATEN HASIERAN INBERTITZEKO KREDITU-

ERAKUNDEETAN EGITEN DIREN GORDAILUENGATIK 

73. artikulua. Kenkaria aplikatzeko betekizunak.  

… 

VI. TITULUA  
ZERGAREN KUDEAKETA 

I. KAPITULUA  
AUTOLIKIDAZIOAK 

74. artikulua. Autolikidazioa egiteko betebeharra. 

… 

75. artikulua. Autolikidazioa egiteko betebeharraren salbuespenak. 

… 

76. artikulua. Autolikidazioa egiteko betebeharraren kasu bereziak. 

… 

77. artikulua. Autolikidazioa eta zerga-zorra sartzea. 

… 

78. artikulua. Administrazioaren kabuz egiten diren itzulketak. 

… 
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II. KAPITULUA  
BETEBEHAR FORMALAK ETA KONTABILITATE ETA ERREGISTROKO BETEBEHARRAK 

LEHENENGO ATALA  
ZERGADUNEN BETEBEHAR FORMALAK 

79. artikulua. Betebehar formalak, oro har. 

… 

BIGARREN ATALA  
KONTABILITATE ETA ERREGISTROKO BETEBEHARRAK ZUZENEKO 

ZENBATESPENAREN METODOAN 

80. artikulua. Zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate arruntari heltzen dioten 
zergadunen betebeharrak 

Zergadunek eta errentak esleitzeko araubidean dauden entitateek, baldin eta ekonomi 
jarduerak egin eta jardueron etekina zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate 
arruntean zehazten badute, kontabilitatea Merkataritza Kodean xedaturikoaren arabera egiteko 
betebeharra dute. Horrekin batera, Sozietateen gaineko Zergaren inguruan ezarritako edo ezar 
daitezkeen erregistro lagungarriak egiteko betebeharra ere badute. 

81. artikulua. Zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate erraztuari heltzen dioten 
edo merkataritza izaerarik gabeko ekonomi jarduera egiten duten zergadunen 
betebeharrak.  

Zergadunek eta errentak esleitzeko araubidean dauden entitateek, baldin eta ekonomi 
jarduerak egin eta jardueron etekina zuzeneko zenbatespenaren metodoko modalitate 
erraztuan zehazten badute edo eurek egindako ekonomi jarduera merkataritza izaerarik ez 
badu, Merkataritza Kodearen arabera, honako liburu-erregistro hauek egiteko betebeharra dute:  

a) Salmenta eta sarreren liburu-erregistroa; bertan jarriko dira jarduera egitearen ondoriozko 
salmenta eta sarrerak, eta honako jakingarri hauek adieraziko dira, gutxienez:  

- Idatzoharraren zenbakia.  

- Salmenta edo sarrera bakoitza sortu den data, denboraren araberako egozketa egiteko 
hartu den irizpidearen arabera.  

- Fakturaren edo haren agiri baliokidearen edo ordezkoaren zenbakia; izan ere, agiri 
horretan agertu behar du salmentak edo sarrerak. Fakturarik edo fakturazioaren agiririk 
luzatu beharrik ez dagoenean, salmentei eta sarrerei hurrenez hurreneko zenbakiak 
emango zaizkie, eta liburu-erregistroan idatziko da bakoitzari dagokion zenbakia.  

- Salmenta edo sarrera sortu duen kontzeptua.  

- Zenbatekoa, sortu duen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zenbatekoa bereiz jarrita.  

b) Erosketa eta gastuen liburu-erregistroa; bertan jarduera egitean sortutakoak agerraraziko 
dira, eta gutxienez honako jakingarri hauek adierazi behar dira:  

- Idatzoharraren zenbakia.  

- Erosketa edo gastu bakoitza egin den eguna, denboraren araberako egozketa egiteko 
hartu den irizpidearen arabera.  

- Igorlearen izen-abizenak edo bere sozietatearen izena.  
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- Gastua sortu duen kontzeptua, behar bezala xehekatua.  

- Erosketa eta gastuen zenbatekoa, jasan duen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
zenbatekoa bereiz jarrita.  

c) Inbertsio ondasunen erregistro-liburua. Liburu horretan ibilgetu materialeko zein ez-
materialeko osagaiak erregistratuko dira, behar bezala bereizirik, baldin eta osagaiok 
zergadunak egiten duen jarduerari loturik badaude, eta erosketa eta gastuen liburu-
erregistroan inskribatuta dauden kontuan hartu gabe. Honako jakingarri hauek adierazi 
behar dira, gutxienez:  

Ibilgetu materialaz denaz bezainbatean, ondasun bakoitzeko, honako jakingarri hauek idatzi 
behar dira:  

- Idatzoharraren zenbakia.  

- Ondasunaren deskripzioa, ondasuna behar bezala identifikatzen laguntzen duten datu 
guztiak adieraziz.  

- Eskuraketa balioa.  

- Ondasuna erabiltzen hasi den eguna.  

- Ondasunari dagokion amortizazio kuota eta, hala behar denean, errebertsio fondorako 
zuzkidura.  

Ibilgetu ez-materialaz denaz bezainbatean, osagai bakoitzeko, honako jakingarri hauek 
idatzi behar dira: 

- Idatzoharraren zenbakia.  

- Ondasunaren deskripzioa, ondasuna behar bezala identifikatzen laguntzen duten datu 
guztiak adieraziz.  

- Eskuraketa balioa.  

- Ondasuna eman edo eskuratu den eguna.  

- Ondasunari dagokion amortizazio kuota, horrelakorik denean.  

Hala ibilgetu materialari dagokionez, nola ibilgetu ez-materialari dagokionez, ondasun edo 
eskubidearen baja ere agerrarazi behar da, eta baja horren data eta zioa azaldu behar dira.  

82. artikulua. Lanbide-jarduerak egiten dituzten zergadunen betebeharrak.  

1. Zergadunek eta errentak esleitzeko araubidean dauden entitateek, baldin eta lanbide-
jarduerak egiten badituzte, sarreren liburu-erregistroa egiteko betebeharra dute, bai eta 
gastuen liburu-erregistroa eta inbertsio ondasunen liburu-erregistroa egitekoa ere, aurreko 
artikuluan jasotzen diren arauen arabera.  

2. Era berean, zergadunek eta errentak esleitzeko araubidean dauden entitateek, baldin eta 
lanbide-jarduerak egiten badituzte, fondo hornikuntzen eta aurrerakinen liburu-erregistroa 
egiteko betebeharra dute. Liburu-erregistro horretan, honako jakingarri hauek idatzi behar 
dituzte:  

- Idatzoharraren zenbakia.  

- Eragiketaren izaera (hornidura ala aurrerakina).  
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- Hornidurak edo aurrerakinak sortu edo ordaindu diren eguna.  

- Fondo horniduren eta aurrerakinen zenbatekoa.  

- Hornidura ordaindu duenaren edo aurrerakina hartu duenaren izen-deiturak edo 
sozietatearen izena.  

- Fakturaren zenbakia edo eragiketa jasotzen duen antzeko edo ordezko agiriarena. 
Fakturarik, agiri baliokiderik edo ordezko agiririk luzatu beharrik ez dagoenean, orduan 
fondoei eta aurrerakinei hurrenez hurreneko zenbakiak emango zaizkie, eta liburu-
erregistroan idatziko da bakoitzari dagokion zenbakia.  

HIRUGARREN ATALA  
KONTABILITATE ETA ERREGISTROKO BETEBEHARRAK ZENBATESPEN 

OBJEKTIBOAREN METODOAN 

83. artikulua. Zenbatespen objektiboaren metodoari heltzen dioten zergadunen 
betebeharrak. 

1. Ekonomi jarduerak egin eta jardueron etekin garbia zenbatespen objektiboaren metodoaz 
zehazten duten zergadunek, etekina metodo horren bidez zehazten zaien jarduerengatik, 
ez dute kontabilitateko liburu edo erregistrorik egiteko betebeharrik, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari dagokionez.  

2. Hala eta guztiz ere, metodo honi heldu dioten zergadunek eurek luzatzen dituzten fakturak 
gorde beharko dituzte, zenbatuta, eta daten araberako hurrenkeran eta hiruhileka elkarturik, 
baldin eta faktura horiek enpresari eta profesionalei faktura luzatu eta emateko dagokien 
eginbeharrari buruzko arautegian ezarritakoaren arabera luzatu badituzte. Aurreko faktura 
horiz gainera, eurek jasotzen dituzten fakturak eta bestelako frogagiriak gorde behar 
dituzte, bai eta, hala denean, zeinu, indize edo moduluak onesten dituen xedapenak 
kasuan-kasuan ezartzen duenaren arabera aplikatutako zeinu, indize edo moduluen 
frogagiriak ere.  

LAUGARREN ATALA  
ARAU ZEHATZAK 

84. artikulua. Errentak esleitzeko araubidean dauden entitateak. 

1. Errentak esleitzeko araubidean dauden entitateek, baldin eta ekonomi jarduerak egiten 
badituzte, nahitaezko liburu bakarrak izango dituzte, egindako jarduerari dagozkionak, 
entitateok beren bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideei esleitu behar dizkieten etekinak 
gorabehera.  

2. Aurreko paragrafoan ezarritako arau bera aplikatuko zaie testamentu-ahalordearen bidezko 
jarauntsiei, ahalordea erabili bitartean, baldin eta ekonomi jarduerak egiten badituzte, haien 
etekinen egozpenari buruz araudi honen 62. artikuluan ezarri diren erregelak gorabehera.  

85. artikulua. Erregistro-liburuak eramateko betebeharraren salbuespena.  

Kontabilitatea Merkataritza Kodean ezarritakoaren arabera egiten duten zergadunek ez dute 
kapitulu honetako aurreko artikuluetan ezarritako erregistro-liburuetako bat ere eraman behar.  

86. artikulua. Kutxako liburua  

Kutxako liburua eramateko betebeharra, Zergari buruzko Foru Arauko 115. artikuluan aipatzen 
dena, bakar-bakarrik dagokie Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehazten dituen jarduera 
alorretan sartuta dauden zergadunei.  
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BOSGARREN ATALA  
ERREGISTRO-LIBURUAK ERAMATEKO MODUA ETA DILIGENTZIATUA 

87. artikulua. Erregistro-liburuak baliabide informatikoez eramatea. 

Zergaren ondorioetarako eska daitezkeen liburu, fakturazio edota erregistroak baliabide 
informatikoez egiten badira, orduan honako fitxategi informatiko hauek ere gorde behar dira:  

a) Informatika aplikazioekin sortutako datuen fitxategiak, hala historikoak nola nagusiak, baldin 
eta haietatik sortzen badira diligentziatu behar diren liburuak.  

b) Programen fitxategiak, aurreko datuen fitxategiak prozesatzen dituztenak.  

88. artikulua. Idatzoharrak liburuetan. 

1. Baliozkoa izango da idatzoharrak edozein prozedura egokiz egitea orrien gainean, eta orri 
horiek, gero, hurrenkeran azaleztatu behar dira, nahitaezko erregistro-liburuak eratzeko.  

2. Idatzoharrak egiten badira kapitulu honetan adierazten diren erregistro-liburuetan, orduan 
daten hurrenkeran egin behar dira, tarte zuririk laga gabe, bitartean ezer sartu gabe, 
ezabatzerik eta lardaskatzerik gabe, eta egutegiko hiruhilekoen eta urteen arabera batuko 
dira beti. Horren ondoren, eta erreparatu bezain laster, egindako idatzoharretan jasandako 
oker edo ez-aipatzeak zuzendu behar dira.  

3. Enpresari eta profesionalek faktura luzatu eta emateko duten eginbeharrari buruzko 
arautegiak ezarritakoaren arabera, ez badago betebeharrik fakturarik, agiri baliokiderik edo 
ordezko agiririk luzatzeko, orduan eguneroko idazpen-laburpena egin ahal izango da, 
fakturazio-agiririk izan ez duten eragiketa guztiak jasotzeko.  

- Idazpen horretan gutxienez honako datu hauek agerrarazi behar dira:  

- Idatzoharrak liburuetan. 

- Idatzoharraren zenbakia. 

- Idazpenaren eguna.  

- Fakturarik gabeko eragiketen idazpen laburgarria dela aipatzea. - Zenbatekoa, sortu 
duen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zenbatekoa alde batera, bereiz, jarrita.  

4. Egun berean egindako fakturak, agiri baliokideak edo ordezkoak laburpenerako idazpen 
orokor batean idatzi ahal izango dira, baldin eta zenbateko osoa, Balio Erantsiaren gaineko 
Zerga kontuan hartu gabe, 6.000 eurotik gorakoa ez bada. Idazpen horretan, fakturen data, 
zenbakia, zerga-oinarri orokorra, zerga tasa eta kuota osoa agertuko dira.  

5. Egun berean jasotako fakturak laburpenerako idazpen orokor batean idatzi ahal izango dira, 
baldin eta, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kanpoan utzita, fakturen zenbateko osoa 6.000 
eurotik gorakoa ez bada eta faktura bakoitzean dokumentatutako eragiketen banakako 
zenbatekoa 500 eurotik gorakoa ez bada. Idazpen horretan honako datu hauek adierazi 
beharko dira: hartzaileak jaso dituen fakturei esleitu dizkien zenbakiak, zerga-oinarrien 
batura osoa eta jasandako BEZaren zerga kuota osoa.  

89. artikulua. Erregistroko idatzoharrak egiteko epea. 

Eragiketak erregistroan idatzohartu behar badira, dagokien erregistro-liburuetan idatzi behar 
dira, zatikako ordainketak aitortu eta sartzeko dagoen epea, araudi honetan aipatutakoa, amaitu 
baino lehen.  
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Hala eta guztiz ere, zergadunak eragiketak egiten baditu, baina horien gainean fakturarik egiten 
ez badu, edo fakturen agiri baliokideak edo haien ordezko agiriak egiten baditu, orduan 
eragiketa horiek zazpi eguneko epean jaso behar dira erregistro-liburuetan, eragiketak egiten 
direnetik edo agiriak egiten direnetik aurrera, baldin eta epe hori laburragoa bada aurreko 
lerroaldean adierazitakoa baino.  

90. artikulua. Jarduera lokabeak. 

Zergadunek eta errentak esleitzeko araubidean dauden entitateek hainbat jarduera egiten 
badituzte, orduan liburu lokabeak egin behar dituzte jarduera horietako bakoitzarentzat, eta 
lehenengo orrian agertu beharko dute zein jarduerari dagokion liburu bakoitza.  

91. artikulua. Bateragarritasuna beste liburu batzuekin.  

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek eta errentak esleitzeko araubidean 
dauden entitateek liburu edo erregistro batzuk egin behar dituzte, Balio Erantsiaren gaineko 
Zergan erregistro eta kontabilitatearen aldetik ezarrita dauden betebeharrak betetzeko, bada, 
liburu eta erregistro horiek zerga honetarako erabili ahal izango dira, baldin eta kapitulu honetan 
ezarritako betekizunak betetzen badituzte.  

SEIGARREN ATALA  
ERREGISTRO-LIBURUAK DILIGENTZIATZEKO ERAK 

92. artikulua. Aurkezteko epea.  

1. Kapitulu honetako erregistro-liburu guztiak, behin bete eta gero, Ogasun eta Finantzen  
Foru  Sailean aurkeztu behar dira, sailak berak diligentzia ditzan, zergaldiaren amaieraren 
eta zergaldi horretako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena aurkezteko 
epearen amaieraren artean.  

2. Ogasun eta Finantzen  foru  diputatuak epe bereziak ezarri ahal izango ditu, zergadunen 
talde edo arlo jakin batzuen erregistro-liburuak diligentziatzeko.  

Epe berezi horiek zergaldia amaitu eta hiru hilabete igarotakoan hasiko dira.  

93. artikulua. Aurkezteko tokia.  

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek, baldin eta erregistro-liburuak 
aurkeztu behar badituzte diligentziatzeko, kapitulu honetan ezarritakoaren arabera, eta errentak 
esleitzeko araubidean dauden entitateek, baldin eta enpresa edota lanbide-jarduerak egiten 
badituzte, orduan, zergadun eta entitate horiek liburuak aurkeztuko dituzte Ogasun eta 
Finantzen  Foru  Saileko Errenta eta Ondare Atalean edo, bestela, sail horretako bulego 
deszentralizatuetan.  

94. artikulua. Erregistro-liburuak diligentziatzeko organo eskuduna.  

Ogasun eta Finantzen Foru Saileko Errenta eta Ondare Atala izango da erregistro-liburuak 
diligentziatzeko eskuduna, edo, bestela, Ogasun eta Finantza Sailaren bulego 
deszentralizatuetako Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua.  

95. artikulua. Diligentziatzeko betebeharretik salbuestea.  

1. Honako zergadun hauek diligentziatzeko betebeharretik salbuetsita daude:  

a) Enpresa-jarduerak eginagatik, alokairupeko langilerik ez dutenek.  

b) Kontabilitatea Merkataritza Kodean ezarritakoaren arabera egiten dutenek, baldin eta 
aurretik diligentziatu badira.  



 
17 

2. Errentak esleitzeko araubidean dauden entitate hauek ere diligentziatzeko betebeharretik 
salbuetsita daude:  

a) Enpresa-jarduerak eginagatik, alokairupeko langilerik ez dutenek.  

b) Jabetza Horizontalari buruzko 1960ko uztailaren 21eko Legearen itzalpean eratuta 
dauden jabeen erkidegoek.  

96. artikulua. Erregistro-liburuak diligentziatzea 

1. Kapitulu honetan aipatzen diren erregistro-liburuak bete eta gero, eta 92. artikuluan 
ezarritako epearen barruan, liburu horiek bulego eskudunetara aurkeztuko dira, 
diligentziatzeko.  

2. Erregistro-liburuak diligentziatzean honako hauek adierazi behar dira berariaz:  

a) Liburuen titularraren deiturak eta izena edo sozietatearen izena, bai eta haren 
identifikazio fiskaleko zenbakia ere.  

b) Erregistro-liburuak liburuen titularraren izenean aurkezten dituenaren identifikazio 
datuak, eta beren-beregi aipatuko dira haren izen-deiturak, eta identifikazio fiskaleko 
zenbakia.  

c) Erregistro-liburuak aurkeztu diren eguna.  

d) Enpresa edo lanbide-jarduerak, eta Ekonomi Jardueren gaineko Zergako epigrafea, 
behar denean.  

e) Aurkeztutako erregistro-liburuaren mota, eta liburuaren liburuki kopurua, baldin eta bat 
baino gehiago badago zergaldi bererako.  

f) Erregistro-liburuko idatzoharrei dagokien zergaldia; zergaldiaren lehen eta azken eguna 
aipatu behar dira.  

g) Diligentziatzen den erregistro-liburutik zergaldian zehar erabilitako orrien kopurua, 
zergaldi horretan zehar egindako oharren kopurua eta ohar horietako azkenaren data.  

h) Diligentzia egiten den eguna eta funtzionario eskudunaren sinadura.  

Era berean, diligentzian agertuko da tarte zuririk dagoen, edo ezabatzerik edo 
lardaskatzerik dagoen, baldin eta horrelakoren bati erreparatzen bazaio. .  

3. Aurrekoa gorabehera, zergapekoek kapitulu honetako erregistro-liburuak diligentziatzeko 
aurkeztu behar badituzte, 04 ereduaren bidezko jakinarazpena aurkeztuz bete dezakete 
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