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 345 EREDUAREN GAKOAK 

BEGAE 

Banakoa Bazkide partaideen ekarpenak A 10 

Kolektiboa 

Bazkide partaideen ekarpenak A 10 

Bazkide 
babesleen 
kontribuzioak 

Sustatzaileak  B 10 

Bazkide babesleen 
bazkide zerga-ondoreetarako egotzia eta txikipen eskubidea eman C 01 

bazkide zerga-ondoreetarako ez egotzirik (lehendik 
hartutako pentsioen ziozko konpromisoak bideratzeko 
egindako kontribuzioak direnean) 

C 02 

Pentsion Planak 

Banakoa Bazkide partaideen ekarpenak A 

Kolektiboa 

Bazkide partaideen ekarpenak A 

Bazkide 
babesleen 
kontribuzioak 

Sustatzaileak  B 

Bazkide 

babesleen 

bazkide zerga-ondoreetarako egotzia eta txikipenak dira C 
bazkide zerga-ondoreetarako ez egotzirik (lehendik 
hartutako pentsioen ziozko konpromisoak bideratzeko 
egindako kontribuzioak direnean) 

C 

Sistema Alternatiboak 
Enpresaren 
kontribuzioak  

Sustatzailearen zerga pertsonalean kengarri ez direnak eta langileei zergaondoreetarako egotzi ez 
zaizkienean. 

D 03 

Langileei zerga-ondoreetarako 
egozkarri ez zaizkienak, lehendik 
hartutako pentsioen ziozko 
konpromisoak burutzeko direnean 

Sustatzailearen zerga pertsonalean kengarri ez direnak D 04 

Sustatzailearen zerga pertsonalean kengarri direnak. D 05 

Langileei egozkarri zaizkienak Ez dira 345ean egotzi  baizik eta 190ean 

Gizarte Aurreikuspeneko 
Mutualitateak 

Profesionalek edo enpresario banakoek ordaindutako kopuruak, txikipen eskubidea eman dezaketenak E 
Besteren konturako langileek edo bazkide langileek ordaindutako kopuruak, txikipen eskubidea ematen dutenak F 

Sustatzaileak ordaindutako kopuruak G 

Bermatutako aurreikuspen planak Bermatutako aurreikuspen planen hartzaileek ordaindutako sarien zenbatekoa H 

Aurrezki sistematikoko 
banakako planak 

Aurrezki sistematikoko planetan ordaindutako hartzaileek egindako ekarpenak  I 06 
Aurrezki sistematikoko plan bihurtzen diren aseguru-kontratuetan hartzaileek ordaindutako kontribuzioak  I 07 

Enpresen aurreikuspen 
sozialeko planetan 
ordaindutako primak. 

Enpresen aurreikuspen sozialeko aseguratuek ordaindutako ekarpenak J 08 

Enpresen aurreikuspen sozialeko planetan hartzaileek ordaintzen dituzten kontribuzioak direnean eta hauek partaideei egotziak J 09 

Mendekotasun larria edo handia 
izateko arriskua bakarrik estaltzen 
dituzten aseguru pribatuak 

%65eko minusbaliotasun fisiko edo zentzumenezkoa edo hortik gorakoa duten eta %33ko minusbaliotasun psikikoa edo 
hortik gorakoa duten nahiz epai-adierazpenaren bidez aintzatetsitako urritasuna duten pertsonen alde egiten diren 
mendekotasun aseguruetan ordaindutako primak 

K 

Mendekotasuneko talde aseguruei 
ordaindutako primak. 

Enpresek ondoko baldintzak betetzen diren mendekotasuneko talde aseguruei ordaindutako primen zenbatekoa ezarri behar 
da: primak zergei dagokienez langileei egotzi behar zaizkie, enpresa izan behar da aseguruaren hartzaile bakar L 

 


