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1. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

Ainhoak, aurretiazko errekerimendurik gabe, 2021eko irailaren 15ean aurkeztu du 2020. 

urteko ekitaldiko (PFEZ) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena 

(aitorpena borondatez aurkezteko epearen azken eguna: 2021/06/30a). 

Zerga Administrazioak behin-behineko likidazioa eman du 2022ko urtarrilaren 15ean: 

ordaindu beharreko 2.000 €-ko kuota diferentziala atera zaio, gehi dagozkion interesak 

eta errekarguak, halakorik badagokio. 

Jasota dago behin-behineko likidazio hori 2022ko urtarrilaren 17an jakinarazi dela. 

Ainhoak 2022ko martxoaren 15ean sartu du zerga-zorra. 

Berandutze-interes tasa % 3,75 da. 

 

Kalkula ezazu, modu arrazoituan, zer interes eta errekargu aplika daitezkeen hala 

egindako likidazioan nola ordaintzeko unean, bai eta zer zehapen ezar litekeen, 

halakorik badagokio. Ez bada halakorik aplikatu behar, justifika ezazu hori. 

  



 
 

2 
 

2. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

Maite ezkongabea da, eta ez du ondorengorik; Bizkaian du egoitza fiskala. 2021eko 

ekitaldirako, honako datu hauek aurkeztu ditu: 

- X SA enpresan lan egiten du, eta 36.000 €-ko diruzko diru-sarrera gordinak jaso 
ditu; Gizarte Segurantzako gastuak, berriz, 2.30o0 € izan dira, eta PFEZaren 
atxikipena, 7.200 €.  

2018ko urtarrilaren 1az geroztik, haren enpresak, langilearen ordainsariaren zati 

gisa, ibilgailu bat laga dio, soil-soilik erabilera partikularrerako dena. Ibilgailu 

horrek 30.000 €-ko erosketa-prezioa izan zuen enpresarentzat, zergak barne. 

2021eko urtarrilaren 1ean, enpresak doan eman dio. Horri dagokion konturako 

sarrera, 2.000 €, zergadunari jasanarazi zaio. 

Horrez gainera, 2021eko ekainean, eskudiruzko sari bat jaso du, 100.000 €-koa, 

enpresan 25 urtez lan egiteagatik. Sari horrengatik, 15.000 €-ko atxikipena egin 

diote, PFEZa dela eta.  

- 2021eko ekainaren 1ean, A SA sozietatearen 3.500 akzio eskuratu ditu, 17.500 
euroan. Sozietate horrek Espainiako burtsan kotizatzen du. Ekainaren 25ean, 
sozietate horrek akzio bakoitzeko 0,5 €-ko dibidendua banatu du. Maitek 100 € 
ordaindu ditu zaintza- eta mantentze-gastuak direla eta. Uztailaren 25ean, akzio 
guztiak saldu ditu, 17.300 euroan.   

- Etxebizitza baten jabe da Bakion, eta 2008an erosi zuen, 230.000 euroan. 
Etxebizitza hori erosteko, 100.000 €-ko hipoteka-mailegua eskatu zion finantza-
erakunde bati, eta, ekitaldi honetan, 2.000 € ordaindu ditu interes gisa eta 5.000 
€ amortizazio gisa. Etxebizitzaren katastroko balorazioa 140.000 € da, eta % 20 
lurzoruari dagokio. Pisu hori errentan utzia dio 2007tik bertan bizi den errentari 
bati, eta 1.000 €-ko errenta jasotzen du hilean. 2021ean, Maitek honako gastu 
hauek ordaindu ditu higiezin horri dagokionez: komunitatea 500 €, etxeko 
asegurua 250 €, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 200 €. 

 

Zehaztu ezazu, modu arrazoituan, zein diren PFEZaren zerga-oinarri orokorra eta 

aurrezkiaren zerga-oinarria, kontuan hartuta goian adierazitako diru-sarrerak besterik 

ez duela. 
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3. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

Gonzalok Bizkaian du zerga-egoitza, eta, 2021eko urtarrilaren 2an, bere ohiko 

etxebizitza saldu du, Getxon kokatua, guztira 150.000 euroan. Etxebizitza hori 2017ko 

otsailaren 1ean erosi zuen, 100.000 euroan. 2021eko martxoaren 3an, ohiko etxebizitza 

berri bat erosi du, Bilbon, guztira 90.000 euroko balioa duena. Getxoko etxebizitza saldu 

den egunean, bazuen etxea eskuratzeko eskaturiko mailegu bat amortizatu gabea. 

Mailegu horren zenbatekoa, eskualdatze-datan: 50.000 € printzipalari dagozkionak, eta 

1.000 €, berriz, ordaintzeko zegoen azken kuotaren interesarenak. 

 

Kalkula ezazu, modu arrazoituan, zer ondare-irabazi aitortu behar duen PFEZean 

Gonzalok 2021eko ekitaldian, pentsaturik nahi duela aplikatu ohiko etxebizitzaren 

eskualdaketagatiko berrinbertsioa. 
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4. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

Cesarrek Bizkaian du zerga-egoitza, eta 68 urte bete zituen 2021eko otsailaren 1ean. 

Honako eragiketa hauek egin ditu: 

2021eko urtarrilaren 1ean, lonja bat eskualdatu zuen 200.000 euroan. 2016ko 

urtarrilaren 1ean erosia zuen, 150.000 euroan. 

2021eko otsailaren 1ean, Espainiako burtsan kotizatzen duen sozietate baten 1.000 

akzio eskualdatu zituen, bakoitza 48 euroan. Akzio horiek 2015eko otsailaren 1ean 

eskuratu zituen, eta akzio bakoitzagatik 30 € ordaindu zituen. 

2021eko maiatzaren 1ean, bi eskualdaketa horietan lortutako zenbateko osoa 

berrinbertitu du, bere alde aseguraturiko biziarteko errenta bat eratzeko, 

erregelamenduko baldintza guztiak betez. 

 

Zehaztu ezazu, modu arrazoituan, zer ondare-irabazi dagokion 2021eko ekitaldiko 

PFEZaren aitorpenean.  
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5. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

Itxasnek Bizkaian du zerga-egoitza, eta honako datu fiskal hauek ditu 2021eko 

ekitaldian: 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga: 

- Zerga-oinarri orokorra: 68.690 € 

- Aurrezkiaren zerga-oinarria: 6.000 € 

- Kuota oso orokorra: 20.593,80 € 

- Aurrezkiaren kuota osoa: 1.235 € 

 

Ondarearen gaineko Zerga:  

- Zerga-oinarria: 6.000.000 € 

- Ez dago zor kengarririk.  

- Zerga-oinarrian sartutako bitxien merkatu-balioa: 400.000 € 

 

Kalkula ezazu, modu arrazoituan, 2021eko ekitaldiko Ondarearen gaineko Zergaren 

kuota osoa. 
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6. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

Itxasok, Soniak eta Iñakik Bizkaian dute zerga-egoitza 1973az geroztik. 

2020ko urtarrilaren 15ean, Itxasok Durangon dagoen garaje bat eman zion dohaintzan 

bere amari, Soniari. Garajeak 100.000 €-ko balioa du. 

2021eko martxoaren 15ean, Soniak garaje hori bera eman dio dohaintzan Iñaki semeari 

(Itxasoren anaiari), 120.000 euroko balioarekin.  

 

Zehaztu ezazu, modu arrazoituan, zein diren eragiketa bien kuota osoak Oinordetzen 

eta Dohaintzen gaineko Zergan. 
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7. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1,5) 

A SA sozietateak Bizkaian du zerga-egoitza, eta, azken 5 ekitaldietan, behean ageri diren 

hainbanaketa orokorreko ehunekoak aplikatu ditu; izan ere, jarduera bat garatzen du, 

zeinaren bidez prestazio batzuk egiten baititu, bai zergari lotuak eta hartatik ez-

salbuetsiak bai lotuak eta salbuetsiak, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru 

Arauaren 20. artikuluaren arabera (aurrerantzean, BEZFA): 

Hainbanaketak 2017 2018 2019 2020 2021 

Behin-

behinekoa 

18 22 36 25 40 

Behin betikoa 22 36 25 40 61 

 

 

Kalkula ezazu, modu arrazoituan, zein den 2021eko ekitaldiko azken autolikidazioan 

jasandako BEZ kengarria, honako eragiketa hauek bakar-bakarrik kontuan hartuta eta 

pentsatuz hainbanaketa orokorra aplikatu behar zaiola:  

- 2021eko uztailaren 1ean, sozietateak bulego berri bat eskuratu du sustatzaile 
batengandik, enpresaren egoitza sozial berria izango dena, eta horren 
zenbatekoa 1.200.000 € + BEZa izan da. 

- 2021eko urtarrilaren 2an, J jaunak bere enpresa-ondarearen ekarpen osoa egin 
dio A SA sozietateari, 600.000 euroan zenbatetsia.  

J jaunak ekitaldi guztietan % 100eko hainbanaketa-ehunekoa aplikatu zuen, 

eta, emandako ondasunen artean, bada higiezin bat, 2015ean erosia 150.000 

euroan, 31.500 euroko BEZa jasanda eta kenduta. 

- Urrian, A SA sozietateak ekipo informatiko bat saldu dio beste sozietate bati: 
5.000 € + BEZa. Ekipo hori 2019an erosi zen: 9.000 € + BEZa.  
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8. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

2019ko urriaz geroztik, W SA sozietateak % 70eko partaidetza zuzena du N SL 

entitatean. Aldi berean, N SL entitateak % 80ko partaidetza du P SL entitatean, eta 

azken horrek % 50eko partaidetza du R SL entitatean. 

Enpresa horiek guztiek Bizkaian dituzte egoitza soziala eta fiskala, eta BEZaren subjektu 

pasiboak dira. Haietariko bat ere ez da BEZeko erakunde-taldearen araubide bereziari 

atxikitako beste enpresa-talde bateko kide. 

Aipatutako erakundeetatik, taldea osatzen dute BEZeko erakunde-taldearen araubide 

bereziari buruzko araudiak eskatzen dituen baldintza formal eta materialak betetzen 

dituzten guztiek.  

Ez dute aukeratu kostuaren zerga-oinarriaren araberako tributazio-sistema aplikatzea 

(BEZFA, 163.sexies.bost artikulua).  

Hauek dira sozietate horietako bakoitzaren banakako autolikidazioen datuak 2021eko 

urtarrilean: 

 W, S.A. N, S.L. P, S.L. R, S.L. 

JASANARAZITAKO 

BEZ-A 

14.000 12.500 4.000 3.000 

JASANDAKO BEZ-A 8.000 1.750 9.600 15.900 

 

 

Adieraz ezazu, modu arrazoituan, zein den osa daitekeen entitate-talderik handiena, 

eta zer autolikidazio (eredua eta emaitza) aurkeztu behar dituzten 2021eko urtarrilean 

taldea osatzen duten entitateek. 
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9. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

X SL enpresak Bizkaian du zerga-egoitza, eta metalezko egiturak fabrikatzen ditu. 

2020ko ekitaldian, 7.000.000 euroko eragiketa-bolumena du. 

- 2021eko urtarrilaren 3an, mahai gaineko 50 erloju erosi ditu, enpresaren 
logotipoarekin, unitateko 50 euro ordainduta, Errege-egunean bezeroei 
emateko. 

- 2021eko urtarrilaren 19an, Araban bizi den ingeniari baten zerbitzuak kontratatu 
ditu sozietateak. 2021eko martxoaren 4an jaso du haren faktura, zeinaren 
jaulkipen-data otsailaren 19a baita. Bertan ezartzen denez, sortzapena 
urtarrilaren 19an gertatu zen, zerbitzuaren ordainketa aurreratuaren ondorioz, 
eta 10.000 eurokoa da.   

- Y SL enpresak X SLren bitartekari modura jardun du, bigarren horrek 2021eko 
urtarrilaren 22an eginiko esportazio-eragiketetan, eta 25.000 euroko komisioak 
fakturatu ditu. Esportazioen zenbatekoa 100.000 € da.  

 

Kalkula ezazu, modu arrazoituan, zein den 2021eko ekitaldian aurkeztu beharreko 

BEZaren lehenengo autolikidazioaren emaitza, bakar-bakarrik goian aipaturiko 

eragiketak kontuan hartuta. 
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10. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1,5) 

2020ko urriaren 5ean, obra amaierako eta bizigarritasuneko ziurtagiria egin zen, garaje-

plaza bat barne hartzen duen Getxoko «Alderdi Eder» eraikuntza-sustapena dela-eta. 

Ziurtagiri horretan, egiaztatzen da eraikuntzaren sustatzailea Grupo Inmobiliario I SLU 

sozietatea izan zela, zerga-egoitza Gipuzkoan duena. 

2020ko abenduaren 17an, Etxe Barria SA sozietateak —Bizkaian du egoitza— Grupo 

Inmobiliario I SLU sozietatea xurgatu zuen, xurgapen bidezko bat-egitearen eskrituratik 

ondorioztatzen denez. Eskritura horretan zehazten denarekin bat, higiezin-negozioaren 

eskuratzaileari hauek eskualdatu zitzaizkion: elementu gorpuzdunak eta gorpuzgabeak, 

giza baliabideak barne. Horiek, subjektu pasiboaren enpresa- edo lanbide-ondarearen 

parte izanik, unitate ekonomiko autonomoa osatzen dute eskualdatzailearengan, zeina 

bere baliabide propioekin enpresa- edo lanbide-jarduera garatzeko gai baita. Elementu 

horien artean, aipatutako garaje-plaza dago. 

2021eko urtarrilaren 21ean, Etxe Barria SA erakundeak garaje-plaza hori eskualdatu dio 

Frantzian bizi den F. andreari, salerosketa-kontratuaren bidez, 15.000 euroko 

zenbatekoan, notarioaren aurrean egiletsitako eskritura publikoaren arabera. 

 

Kalkulatu, modu arrazoituan, azken eskualdatze hori loturik dagoen zergetan zer kuota 

dagozkion, eta labur azaldu aplikatu behar den araudia. 
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11. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

2021eko irailean, A. andreak —Bizkaian du zerga-egoitza— 6 plazako ibilgailu berri bat 

matrikulatzeko eskatu zuen, berak eta bere familiak (familia ugaria da) bakarrik 

erabiltzeko. 

Kontsezionarioak egindako fakturaren arabera, fabrikako prezioa 30.000 euro da, baina 

BEZaren zerga-oinarria 35.000 euro da, eskatu zituen garraio- eta ekipamendu-gastuak 

kontuan hartuta. 

 

Zehaztu, modu arrazoituan, zein den A. andrearen kasuan Zenbait Garraiobideren 

gaineko Zerga Bereziaren zerga-oinarria, baldintzarik onuragarrienetan.  
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12. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

A SL entitateak Bizkaiko Lurralde Historikoan ordaintzen du Sozietateen gaineko Zerga, 

eta bi ibilgailu ditu: 

1. ibilgailua: luxuzko berlina, enpresako gidari batek enpresa ordezkatzeko zuzendariek 

egiten dituzten joan-etorrietan soilik erabiltzen duena. 

Aurreko ekitaldian eskuratu zen, 135.000 euroko prezioan, finantzaketa-kontratu baten 

bidez; ekitaldi honetan, kontratu horren interesengatiko 8.000 euroko gastuak 

kontabilizatu dira. 

Ibilgailua dela eta, enpresak urteko % 20ko amortizazioa kontabilizatu du; ehuneko hori 

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren (SZFA, aurrerantzean) 17. 

artikuluan ezarritakoa da. 

Beste gastu hauek ere kontabilizatu ditu: 1.200 euroko aseguru-gastua; tailer ofizialean 

egindako mantentze-lanen ziozko 3.000 euroko gastuak, eta erabilerarekin lotutako 

hainbat gastu, 5.000 euro. 

2. ibilgailua: bazkideetako batek erabiltzen duen turismoa, sozietatean inolako zerbitzu 

profesionalik edo lan-arlokorik ematen ez duena. Sozietateak gastu hauek kontabilizatu 

ditu: asegurua dela-eta 400 euro; mantentze-lanaren zioz, 300 euro;1.500 euro, beste 

gastu batzuk direla-eta, eta 2.400 euroko amortizazioa, SZFAren 17. artikuluaren 

arabera kalkulatua. 

 

Zehaztu, modu arrazoituan, erakundeak kontabilizatutako zein gastu diren kengarriak 

Sozietateen gaineko Zergan eta zein ez, eta kalkulatu, hala badagokio, egin beharreko 

kontabilitate-emaitzaren gaineko doikuntza, dagokion doikuntza-mota adierazita.   
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13. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1,5) 

SZFAren 13. artikuluko betekizunak betetzen dituenez, B SL sozietateak enpresa txiki 

gisa ordaintzen du Sozietateen gaineko Zerga, Bizkaiko Lurralde Historikoan; haren 

zergaldia urte naturalarekin bat dator, eta balantzean bere ondare garbiari dagozkion 

zenbateko hauek ditu: 

 2020/12/31 2021/12/31 

Kapitala 1.000.000 € 1.150.000 € 

Nahitaezko erreserbak 150.000 € 200.000 € 

Borondatezko erreserbak 50.000 € 0 € 

Aurreko ekitaldietako emaitzak 10.000 € 9.000 € 

Ekitaldiko emaitza -1.000 € 20.000 € 

 

Bestalde, aktiboan kontabilizatuta dauka 2019an eskuratutako makina bat, ekitaldi 

horretan bertan baliatu zuen aparteko mozkinen berrinbertsio bat gauzatzeko balio izan 

zuena. Makina horren kontabilitate-balio garbia 10.000 euro zen 2020/12/31n, eta 

5.000 euro, 2021/12/31n. Gainera, 2021ean erositako merkataritza-lokal bat du, 

berrinbertsioagatiko salbuespen bera gauzatzeko erabili dena; haren kontabilitate-balio 

garbia 75.000 euro da, 2021/12/31n. 

2021eko emaitza banatzeko akordioan, erabaki da 2021eko etekina borondatezko 

erreserbak eratzera bideratuko dela oso-osorik. 

Erakundeak aurreko ekitaldietan ez ditu baliatu SZFAren 51.etik 53.era bitarteko 

artikuluetan ezarritako emaitza-aplikatzearen arloko zuzenketak. 

 

Beste inguruabar batzuk kontuan hartu gabe, zehaztu, modu arrazoituan, sozietateak 

2021eko ekitaldian bere zerga-oinarritik kendu ahal izango duen gehieneko 

zenbatekoa, SZFAren 51. artikuluarekin bat (enpresen kapitalizazioa sustatzeko 

konpentsazioa arautzen du).  
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14. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1,5) 

SZFAren 13. artikuluko betekizunak betetzen dituenez, C SL sozietateak enpresa txiki 

gisa ordaintzen du Sozietateen gaineko Zerga, Bizkaiko Lurralde Historikoan; haren 

zergaldia urte naturalarekin bat dator, eta 2021. urtean, beherago adierazitako 

inbertsioak egin ditu. Zenbatekoek ez dute BEZa barne hartzen, zeina % 100ean 

kengarria baita: 

- Lokal bat erosi dio, 100.000 euroan, entitateari berari lokala alokatzen zion 

pertsona fisiko bati.  

- Errentaria den lokal baten eraberritze osoa: 75.000 €. 

- Ekipamendu informatiko berriak erosi ditu: 20.000 €. Elementu horiek 

amortizatzeko gutxieneko epea 3 urte da; baina sozietateak erabaki du 2 urtean 

amortizatzea, kontabilitateari dagokionez. Eskuraketa hori finantzatzeko 10.000 

euroko dirulaguntza jaso du. 

- Ibilgailu bat erosi du, 15.000 euroko zenbatekoa, eta 700 euro ordaindu ditu, 

Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia dela eta. Eskuraketa hori dela eta, 

5.000 euroko dirulaguntza jaso du.  

- Erakundearentzat berariaz diseinatutako aplikazio informatiko bat eskuratu du, 

3.000 euroko zenbatekoan. 

- Bere jabetzako merkataritza-lokal bat birgaitu du, 125.000 euroan. Lokal 

horretan egingo du ustiapena. 

- Merkataritzako lokal berri bat erosi du, 100.000 euroko zenbatekoan, errentan 

emateko. Errentamendu hori kudeatzeko, lanaldi osoko lan-kontratua duen 

pertsona bat dauka. Katastroko balioen arabera, lurzoruari dagokion ehunekoa % 

40 da. 

 

Elementu horiek guztiek ustiapen ekonomikoaren garapenari atxiki dizkio; bulegoko 

altzariak fabrikatu eta saltzea da haren ustiapen ekonomikoa. 

Aurreko ekitaldiaren amaieran, ibilgetu materialaren eta higiezinetako inbertsioen eta 

aplikazio informatikoei zegokien ibilgetu ukiezinaren kontabilitate-balio garbiak 

2.200.000 euro ziren, amortizazioak eta balio-narriaduragatiko galerak kenduta. 

 

Kalkulatu, modu arrazoituan, aktibo ez-korronte berrietan egindako inbertsioengatiko 

kenkariaren zenbatekoa, zeina erakundeak baliatu baitezake 2021eko ekitaldian, hala 

badagokio. 
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15. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1,5) 

KASU HONETAN, EKITALDI EKONOMIKOA URTE NATURALAREKIN BAT DATOR. 

EBAZTEKO, ERABILI ETE-EN KPO. 

 

2017ko urtarrilaren 1ean, D SL sozietateak 100.000 euroko makina bat erosi zuen. 

Makina modu linealean amortizatu du, 10 urteko bizitza baliagarriaren arabera, eta 

hondar-baliorik ez dagoela kalkulatu du. 

2020ko urtarrilaren 1ean, diruzaintzako zailtasunak ikusita, makina kontabilitate-balio 

garbian transmititu zion finantza-erakunde bati, eta, une berean, finantza-

errentamenduko kontratu bat sinatu zuen. Kontratu hori dela bide, D SL sozietateak 

konpromisoa hartu du 19.744,22 euroko 4 kuota ordaintzeko, 2020, 2021, 2022 eta 

2023ko ekitaldien amaieran. Gainera, makina erosteko aukera ezarri da, 2.000 euroko 

zenbatekoan. 

Kontuan hartuta % 6ko interes-tasa efektiboa eta % 21eko BEZa, % 100ean kengarria D 

SL sozietatearentzat. 

 

Zehaztu, modu arrazoituan, 2020ko urtarrilaren 1ean egindako eragiketaren izaera 

ekonomikoa, finantza-eragiketaren koadroa eta makinarekin lotutako kontabilitate-

idazpenak, 2020ko urtarrilaren 1ean, 2020ko abenduaren 31n eta 2023ko abenduaren 

31n. 
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16. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1) 

KASU HONETAN, EKITALDI EKONOMIKOA URTE NATURALAREKIN BAT DATOR. EZ 

HARTU KONTUA BEZ-AREN KONTABILIZAZIOA. EBAZTEKO, ERABILI ETE-EN KPO. 

 

BIKE SA entitateak bizikletak saltzen ditu. Aplikatzen duen mozkin-marjina % 50ekoa da 

beti. 

2021eko ekitaldian, 6.000.000 euroko salmenta-zifra izan du.  Salmenta horien % 75 

2021 baino lehen eskuratutako bizikletei dagokie, eta % 25, berriz, 2021ean erositako 

bizikletei. 

Gainera, 2021eko ekitaldian, bizikletak erosi dizkie hornitzaileei, 2.000.000 euroko 

balioarekin. 

2021eko abenduaren 31n, 3.000.000 euroren bizikletak zituen bizikleta-biltegian. 

Erakundearen kalkuluen arabera, 2021a baino lehenagoko urteetan erositako bizikleten 

% 10 zailagoak izango dira saltzen, gainerakoek dituzten berritasunak ez edukitzeagatik. 

Hori dela eta, zaharkitutako bizikleta horien balioa % 20 beheratu du. 

Zenbatekoek ez dute BEZa barne hartzen. 

 

Zehaztu zer kontabilitate-idazpen dauden izakinekin lotuta 2021eko abenduaren 31n. 
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17. KASUA (gehienezko puntuazioa: 20 puntutik 1,5) 

KASU HONETAN, EKITALDI EKONOMIKOA URTE NATURALAREKIN BAT DATOR. 

EBAZTEKO, ERABILI ETE-EN KPO. 

 

F SL sozietateak honako datu hauek ditu 2021eko ekitaldian: 

Zergen aurreko emaitza 350.000 eurokoa izan da. 

Sozietateak bere gain hartutako langileen trafiko-isunak direla-eta 4.000 euro 

kontabilizatu ditu. 

Higiezin baten eskualdatzea dela eta, 20.000 euroko errenta kontabilizatu du. Errenta 

horrengatik berrinbertsioagatiko salbuespenari heldu dio (SZFA, 36. artikulua), behin 

2.000 euroko moneta-zuzenketa deskontatu ondoren.  

Bizkaiko Foru Aldundiak lehentasunezkotzat jotako erakunde bati egin dion 5.000ko 

ekarpen bat kontabilizatu du.  

% 50eko partaidetza duen erakunde batekin duen kreditu komertzial baten narriadura-

galera kontabilizatu du, 5.000 euroko zenbatekoan. 

Ekitaldian 10.000 euroko makina bat erosi du. Kontabilitateari dagokionez, % 50eko 

amortizazioa zuzkitu du. SZFAren 17. artikuluan ezarritako amortizazio-ehunekoa %20 

da.  

Aurreko ekitaldian hornidura bat kontabilizatu zuen langile batekin izan litekeen auzi 

batengatik. Azkenik, ekitaldi honetan 4.000 euroko kalte-ordaina eman behar izan dio 

langile horri, zuzkitutako zenbatekoarekin bat datorrena. 

Sozietateen gaineko zergan, kenkariak sortu dira, 10.000 eurokoak. Aplikatu dira kenkari 

horietako 2.000, bai eta aurreko ekitaldietan sorturikoetako beste 1.000 ere.  

Sozietateak tributatzen duen karga-tasa % 24 da. 

 

Zehaztu honako hauek: kontabilitatearen eta fiskalitatearen arteko desberdintasunei 

dagokien azterketa; desberdintasun horiek Galera-Irabazietan duten eragina; 

Sozietateen gaineko Zergaren likidazioaren kalkulua; eta 2021eko ekitaldiko Onuren 

gaineko Zergarekin lotuta aipatutako eragiketa guztien kontabilizazioa. 

 


