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1. Gizarte-aurreikuspen-sistemak eta etekin fiskal  

1.1 BGAE eta PP-etarako ekarpenek zer etekin fiskal dute?  

Bazkide baten BGAEra egindako ekarpenak PFEZren Zerga Oinarria murriztuko dute (Zerga-

oinarrian ezin da murrizketarik egin aurreko, baldin eta bazkide, partaide, mutualista edo 

aseguratuak erretiro egoeran dauden zergaldiaren osteko lehenengo zergaldiaren hasieratik 

aurrera egiten badira). 

Muga orokorrak 

 5.000€ Ekarpen pertsonalak. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004342&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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 8.000 € Enpresen ekarpenak. 

 12.000€ Baterako muga (lehengo Enpresen ekarpenak eta gero Ekarpen pertsonalak). 

Mendekotasun handiaren edo mendekotasun larriaren arriskuari aurre egiteko aseguruen 

ekarpenak 

Ekarpen ahuek aurreko muga gainera hurrengo muga espezifikoa dute. 

Zergadunak aseguru pribatu horietara egindako ekarpenek, ahaidetasun- edo tutoretza-

harremana duten pertsonen mesederako egindakoek, Zerga Oinarri Orokorra multzoan 5.000 

euro murriztuko dute. 

 Baldintzak:  

o Bazkide, partaide, asegurudun edo mutualista bakoitzari banaka eta era 

independentean ezartzen zaio, zerga-oinarri orokorraren mugaraino Baterako zerga 

ordainketan, muga horrek indarrean jarraitzen du, bai bakarka, bai familia 

unitatearen kide bakoitzarekiko (zerga-oinarriaren proportzioan). 

o Ezin izango da murrizketarik aplikatu erretiroaren ondoko lehenengo ekitalditik 

aurrera. Hala ere, baldin eta bazkide, partaide, mutualista edo aseguratu batek 

erretiro partzialari heltzen badio, zerga-oinarritik kendu daitezke erretiro osorako 

egindako ekarpenak eta kontribuzioak. 

o Ekitaldi berean gizarte aurreikuspeneko sistemetan borondatezko bajagatik edo 

erretiro prestazioagatik, kapital gisa, eta ekarpenak egin baldin badira, murrizketa 

mugatuko da ekitaldian egin diren eta ekitaldi horretako zerga-oinarrian hain zuzen 

integratu diren ekarpenen zenbatekora. 

 

Ekarpenak ezkontidearen mesederako 

Zerga Oinarri Orokorrean jaso beharreko errentarik ez duen ezkontidearen edo egitezko 

bikotearen zergadunek, edo urtean 8.000 euro baino zenbateko baxuagokoak eskuratu 

dituztenek, Zerga Oinarria Orokorrean bere mesederako egindako ekarpenak murriztu ahal 

izango dituzte, gehienez ere, urtean 2.400 euro. 

Ezgaien mesederako egindako ekarpenak 

Bazkideek %65 baino handiagoko ezgai fisikoa edo sentsoriala edo %33 baino handiagoko 

ezgaitasun psikikoa badute epaiketa bidez adierazita, gradua kontuan izan gabe, Aurreikuspen 

Planen arauketa zehatza dute. 

Kasu horretan, hona hemen murrizketaren xedea: 
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 Ahaidetasun- eta tutoretza-harremanak dituen ezgaiaren mesederako pertsona 

bakoitzak egindako urteko ekarpenak, betiere 8.000 euroko mugarekin, gizarte-

aurreikuspeneko sistemetara egin beharreko ekarpenei kalterik egin gabe. 

 Ezgaiek egindako urteko ekarpenak, 24.250 euroko mugarekin. 

 Ezgaiaren mesederako egindako murrizketen zenbatekoa ezin da izan urtean 24.250 

euro baino zenbateko handiagoa, murrizteko lehenespen hori aintzat hartuta. 

Ekarpen gehiegi egitea 

Aurreko mugak edo Zerga Oinarri Orokorraren mugak hori askieza izateagatik gainditzen 

dituzten ekarpenak Zerga Oinarri Orokorrean hurrengo bost ekitaldietan murriztu ahal izango 

dira, beti gehiegizko ekarpen zaharrenak murriztuta (beti, erretiro egoeran ez dauden 

zergadunak). 

Eskualdaketak 

BGAEren arteko eskualdaketak egin daitezke, bazkidearen Zerga Oinarriaren barruan jaso gabe, 

baldin eta beste BGAEra oso-osorik ekartzen ez badira bi hilabete baino gutxiagoko epean, 

beste BGAE desegin, bajan eman edo likidatzen denetik zenbatuta. 

Adibidea: 

Zergadun bat ezkonduta dago eta seme desgaitua dauka; ekarpenak egin ditu BGAE batera, 

4.000 euro, eta lanean ari den enpresak pentsio-plan baterako kontribuzioak egotzi dizkio, 

6.000 euro. Horrez gainera ekarpenak egiten ditu aseguru pribatu batera mendekotasun 

larriaren edo handiaren arriskua estaltzeko (bera da titularra eta onuraduna), 4.000 euro, bai 

eta bere seme desgaituaren aldeko aurreikuspen plan batera ere, 6.000 euro. Beste alde 

batetik, beraren ezkontideak 3.000 euroko etekin garbiak dauzka eta 3.000 euroko ekarpena 

egin du BGAE batera. 

Kalkulatu murrizketen zenbatekoa eta hurrengo 5 ekitaldietan murriztu daitezkeen gaindikinak, 

egonez gero. 

1. BGAEra egindako ekarpenak eta enpresaren kontribuzioak:  

o Norberaren ekarpenen gehieneko zenbatekoa: 5.000. 

o Enpresaren kontribuzioen gehieneko zenbatekoa: 8.000. 

o Baterako muga: 12.000. 

12.000 euroko muga gainditzen ez duenez, 10.000 euroko murrizketa aplikatu dezake (4.000 

berak egindako ekarpenengatik eta 6.000 enpresaren kontribuzioengatik). 
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2. Mendekotasunerako aseguru pribatura egindako ekarpenak (hauen muga muga 

orokorraren araberakoa da)  

o Egindako ekarpeneko (4.000 euro) 1.000 euro bakarrik murriztu ditzake, aurreko 

murrizketak aplikatu ondoren 1.000 euro baino ez dira geratzen eta muga 

orokorrera heltzeko. (ekarpen hauek aurreko mugarako zenbatzen dira). 

o 3.000 euroko gaindikina geratuko zaio hurrengo 5 ekitaldietan murrizketak 

aplikatzeko. 

3. Seme desgaituaren aurreikuspen planera egindako ekarpenak (hauek beren muga 

daukate).  

Ekarpen osoa murriztu dezake, 6.000 euro, muga 8.000 eurotan ezarrita dago eta. 

4. Ezkontideak bere BGAEra egindako ekarpenak (hauek beren muga daukate)  

Ezkontideak ez daukanez zerga-oinarrian integratu beharreko 8.000 eurotik gorako errentarik, 

zergadunak berak murriztu ditzake ekarpen horiek, baina 2.400 euroko mugarekin. Beraz, 

ekarpena 3.000 euroko izan denez, 2.400 euroko murrizketa aplikatu dezake. 

600 euroko gaindikina geratuko zaio hurrengo 5 ekitaldietan murrizketak aplikatzeko. 

1.2 Murrizketak gizarte-aurreikuspeneko sistemak  

Gizarte-aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpen eta kontribuzioengatik: 

 

1. BGAE 
2. Pentsio-planak  
3. Europako pentsio-planak  
4. Mutualitateak  
5. Aurreikuspen-planak  
6. Enpresen gizarte aurreikuspeneko planak  
7. Mendetasun larri edo oso larrirako arriskua bakarrik estaltzen duten aseguru pribatuak  

Oharrak: 

 Sistema hauetara egiten diren ekarpenek kasu batean bakarrik murriztu dezakete zerga-
oinarria: xedea kontingentziak estaltzea edo eskubideak mugitzea denean, pentsio plan 
eta funtsen araudian edo BGAEn ezartzen den bezala. 

 BGAEek, gizarte aurreikuspeneko gainerako sistemek ez bezala, ez dute finantza-
mugarik ekarpenetarako. 

 Sistema horiek ematen dituzten prestazio guztiak kargatzen dira. 
 Bazkidea, partaidea, mutualista edo aseguratua erretiratu ondoko zergaldia hasi 

ondoren egiten diren ekarpenek ez dute murrizten zerga-oinarria. Bazkidea, partaidea, 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#_EPSV
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#PP
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#PP_europeos
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#Mutualidades
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#P_asegurados
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#PPsocialempresarial
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#S_DEPENDENCIA
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#ley_PP
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#ley_PP
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#ley_epsv
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/faq/faq_detalle.asp?idregistro=900000453&Tem_Codigo=4935&idioma=eu&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|384|4935
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/faq/faq_detalle.asp?idregistro=900000453&Tem_Codigo=4935&idioma=eu&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|384|4935
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#integridad
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mutualista edo aseguratua erretiratu ondoko zergaldia hasi ondoren egiten diren 
ekarpenek ez dute murrizten zerga-oinarria. Muga hau ez da egindako ekarpenei 
aplikatzeko modukoa edo % 33 baino gehiagoko ezgaitasun fisiko % 65 baino gehiagoko 
edo psikikoarekiko pertsonen alde. 

 Erretiroagatik edo borondatezko bajagatik kapital prestazioa jasotzen den ekitaldian 
egiten diren ekarpenak eta kontribuzioak: murrizketak muga hau dauka: ekitaldiko 
zerga-oinarrian benetan sartutako kopuruei dagozkien ekarpenen kopurua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ekarpenak  
BGAE eta PP-etarako ekarpenek zer muga fiskal dute 

 

Berezko ekarpenak Ekarpenak alde 

Orokorrean  

%65 baino 

handiagoko 

ezgai fisikoa 

edo %33 

baino 

handiagoko 

ezgaitasun 

psikikoaren 

pertsonak 

Ahaidetasuna: hirugarren gradura 

arteko ahaidetasun zuzena edo 

zeharkakoa, bai eta ezkontideak edo 

izatezko bikotekideak edo zaintzan 

edo harreran bere kargura dituenak.. 

 

Ezkontidea 

Muga orokorrak 

 5.000€ Ekarpen pertsonalak.  

 8.000 € Enpresen ekarpenak.  

 12.000€ Baterako muga (lehengo 
Enpresen ekarpenak eta gero Ekarpen 

zenbatuta, 

ezin da izan 

24.250 euro 

baino gehiago 

urtean 

%65 baino 

handiagoko ezgai 

fisikoa edo %33 

baino handiagoko 

ezgaitasun 

psikikoaren 

Aseguru pribatu 

horietara 

egindako 

ekarpenek, 

ahaidetasun- 

edo tutoretza-

Zerga Oinarri 

Orokorrean jaso 

beharreko 

errentarik ez duen 

ezkontidearen edo 

egitezko bikotearen 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#situacion_jubliacion
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006414&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884#rescate_y_aportacion
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pertsonalak).  

 Mendekotasun handiaren edo 
mendekotasun larriaren arriskuari 
aurre egiteko aseguruen ekarpenak. 
Ekarpen ahuek aurreko muga gainera 
hurrengo muga espezifikoa dute 5.000 
€.  

 Ekitaldi berean gizarte 
aurreikuspeneko sistemetan 
borondatezko bajagatik edo erretiro 
prestazioagatik, kapital gisa, eta 
ekarpenak egin baldin badira, 
murrizketa mugatuko da ekitaldian 
egin diren eta ekitaldi horretako 
zerga-oinarrian hain zuzen integratu 
diren ekarpenen zenbatekora. 

Salbu : ekarpenak mutualitatei: 

enpleguko pentsio-planei, 

enpresaren gizarte-aurreikuspeneko 

planei gizarte-aurreikuspeneko 

mutualitateei edo borondatezko 

gizarte-aurreikuspeneko erakundeei 

 Ezin izango da murrizketarik aplikatu 
erretiroaren ondoko lehenengo 
ekitalditik aurrera 

(desgaitasuna 

duen 

pertsonaren 

ekarpenak 

murriztuko 

dira 

lehenengo) 

pertsonak harremana 

duten 

pertsonen 

mesederako 

egindakoek, 

Zerga Oinarri 

Orokorra 

multzoan 5.000 

euro murriztuko 

dute. 

 

zergadunek, edo 

urtean 8.000 euro 

baino zenbateko 

baxuagokoak 

eskuratu 

dituztenek,  

Zerga Oinarria 

Orokorrean bere 

mesederako 

egindako 

ekarpenak murriztu 

ahal izango dituzte, 

gehienez ere, 

urtean 2.400 euro. 

 

Ekarpengile 

bakoitzaren muga: 

8.000 euro 

Pertsona desgaitu 

baten alde urtean 

pertsona orok 

egindako ekarpen 

guztien 

murrizketen 

zenbatekoa, 

desgaituak 

egindakoak ere 

zenbatuta, ezin da 

izan 24.250 euro 

baino gehiago 

urtean.). 

 

Ezin izango da murrizketarik 

aplikatu erretiroaren ondoko 

lehenengo ekitalditik aurrera  

 

EKARPEN GEHIEGI EGITEA: Zerga Oinarri Orokorrean hurrengo bost ekitaldietan murriztu ahal 

izango dira bazkideak, erretiroa hartu ondoren, gizarte-aurreikuspeneko sistemetan egin dituen 

ekarpenak ezin izango dira murriztu. 

Salbuespena: erretiratu arren, 2014 baino lehenagoko ekitaldietatik aplikatu gabe dauden 

gaindikinak kendu ahal izango dira. 

 

KIROLARI PROFESIONALAK: 13/2013 FAko 9. xedapen iragankorrak arautzen du Kirolari 

profesionalen gizarte aurreikuspeneko mutualitateak. 

a) Ohiko galderak  

2.1 Ekitaldi bereko zerga-oinarrian sartzen diren jasotako kopuruen muga: Zein kasutan 

aplikatzen da 

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 10. artikuluko 6. idatz-zatiak ondoko hau xedatu du: 

 ekitaldi batean kapital erako prestazioren bat kobratzen bada erretiroagatik, 
 edo estalitako kontingentziak gertatzeaz bestelako arrazoiengatik, edo gaixotasun 

larriagatik zein luzaroko langabeziagatik, eta ekitaldi berean ekarpen edo kontribuzioak 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004938&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004938&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884


 

 12 

egiten bazaizkie BGAE eta pentsio-planei, ekarpen horiengatik aplikatu daitekeen 
murrizketa ezin da izan ekitaldi bereko zerga-oinarrian sartzen diren jasotako kopuruen 
zenbatekoa baino gehiago. 

 Muga hori ez zaie aplikatzen enplegu aurreikuspeneko sistemen ekarpen eta 
kontribuzioei edo subjektu pasiboaren ezkontidearen gizarte aurreikuspeneko sistemen 
ekarpen eta kontribuzioei, zerga-oinarri orokorrean integratu beharreko errentarik ez 
badute edo 8.000 eurotik beherako errentak badituzte, 

 ezta desgaituen alde eratutako gizarte aurreikuspeneko sistemen ekarpenei ere. 

2.2 Ekarpenak, kontribuzioak eta erresketak ekitaldi berean. Adibidea 

 

Pertsona batek 500 € ematen dizkio enplegu BGAE bati eta enpresak BBVA-pentsioetarako 

enpresa-ekarpena egiten du 6.000 €-eko. Gainera 5.000 € beste BGAE, Baskepentsioak, 

indibidual bati ematen dio. Ematen du bere ezkontidearen BGAE-era 2.400 €-a ere. Zenbat 

zergaldian erreskate bat egin badu borondatezko bajagatik 7.000 €-eko zenbatekoagatik 

gutxitu daitekeen?   

EKARPENA 

 BBVA Enplegua 500€. 
 Baskepentsioak 5.000€. 

KONTRIBUZIOAK 

 BBVA Enplegua 6.000€. 
 Ekarpenetako eta Kontribuzioak baterako muga 12.000 € (kontribuzioak eta gero 

ekarpenak lehenik eta behin ematen dira). 
 Kontraibuzioa-mugarik ez da 8.000 €-eko mugara iristen eta beraz 6.000 €-etan geratzen 

da. 
 5.000 ekarpen-muga €-a. 
 Beste muga bat % 60 erreskatea 7.000 € =4.200 € baina muga honek ez du eragiten 

ekarpenetara ez planetarako kontribuzioak edo -BGAEen enpleguetarako ekarpenetara 
(BBVA-etako-etarako kasu honetan pentsioak). Horregatik ekarpenak BBVA-etara 
txikiagotuko lirateke mugarik gabeko (500 €) eta Baskepentsioekoek dute muga dezan 
aurrekoa 4.200 €. 

 Ezkontidearen alde ekarpenak murrizgarriak dira eta guzti 2.400 baldintza guztiak 
betetzen badituzte. 

2.3 Ekarpena kenkarirako mugak erreskateak aldi berean direnean 

Jarduera baten garapenetik datozen sarrerak dituen zergadun batek 5.000 euroko kapitala 

erreskatatzen du BGAE (borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde) batetik, 

borondatezko bajaren ondorioz, eta % 60ko portzentajean sartzen ditu. Halaber, ekitaldi 

berean, 2.000 euroko ekarpena egiten dio BGAEri. Murriztu ditzake 2.000 euro horiek 

PFEZFAren 70.6 artikuluan ezarritako muga kontuan hartuta? Muga horren arabera, 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004140&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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murrizketaren zenbatekoa ezin izango da zerga-oinarrian sartu hartutako kopuruen 

zenbatekoa gaindituz.  

PFEZFAren 70.6 artikuluan araututako muga kasuaren kasuko hartutako kopuruaren 

(integrazio-portzentajearen hartukizuna) lanaren etekin osoari erreferentzia eginez zehazten 

da, eta ez lanaren etekin garbiari (etekin osoa ken gastu kengarriak ken hobaria) 

erreferentzia eginez. Kasu honetan zergadunak 3.000 euro (5.000 euroko % 60ko 

portzentajea dena) sartuko ditu, eta kopuru hori kenkariaren 2.000 euroko kopurua baino 

handiagoa da, beraz 3.000 euroko mugak eragiten dio. 

2.4 Menpekotasun larri edo menpekotasun handiko arriskua estaltzen duten aseguruak  

Menpekotasun larri edo menpekotasun handiko arriskua estaltzen duten aseguruak. Oinarria 

murrizteko aukera emateko baldintzak eta mugak. 

Baldintzak: 

1. Estalitako arriskua  

Ordaindutako primek menpekotasun larriko edo menpekotasun handiko arriskua bakarrik 
estali behar dute. 

2. Nortzuek murriztu ditzakete ekarpenak  
a) Zergadunak berak. 
b) Zergadunarekin zuzenean edo zeharka ahaidetasun-harremana —hirugarren gradura 

artekoa (hori barne)— duten pertsonek, edo bere ezkontide edo izatezko bikoteak edo 
zergaduna babes- edo harrera-araubidean beren kargura duten pertsonek. 

3. Muga  

Zergadun berberaren alde primak ordaintzen dituzten pertsona guztiek egindako murrizketa 
guztiak, zergadunak berarenak barne, ezingo dira urtean 5.000 eurotik gorakoak izan. 
Ondore horietarako, zergadun berberaren alde zenbait prima elkartzen direnean, murriztu 
egin beharko dira zergadunak berak ordaindutako primak; eta aipaturikoak adierazitako 
5.000 euroko mugara iritsiko ez balira bakarrik murriztu ahal izango dira beste pertsona 
batzuek horien zerga-oinarri orokorrean haren alde ordaindutako primak. Murrizketa hori, 
dagokionean, proportzionalki egingo da. 

b) Erretiroan dauden pertsonak  

2.5 Erretiro-egoera  

BGAE-etarako eta gizarte aurreikuspen beste sistema batzuen aldeko ekarpenetako 
mugarako, Noiz erretiro ematen da? Erretiro-egoera dagoena ulertzen da 

Erretiro-egoera dagoena ulertzen da: 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000455&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006408&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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1. Pertsona bat erretiroan dagoela esango da pertsona hori benetan erretiroa hartzen 
duenean Gizarte Segurantzaren edo haren ordezko erakundeetan dagokion araubidean.  

Nolanahi ere, erretiro partzialean eta antzeko egoeretan, zergadunek murrizketak egin 
ahal izango dituzte zerga-oinarrian erretiro osoa estaltzeko egiten dituzten ekarpen eta 
kontribuzioengatik. Horri dagokionez, parekatu egingo dira erretiro aktiboa eta erretiro 
partziala. 

2. Ezin denean erretiroa hartu Gizarte Segurantzan edo haren ordezko diren erakundeetan, 
erretiroa kasu hauetan gertatzen dela ulertuko da:  

a) Gizarte-aurreikuspeneko planaren estatutuetan finkatutako adinean; adin hori ezin 
da inoiz 60 urte baino gutxiago izan. 

b) Bestela, Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean erretiroa hartzeko adin 
arruntean.  

Erretiroa hartzeko adin arrunta aldatuz doa urtez urte. 2016an, erretiro-adin arrunta 
65 urte eta 4 hilabete da (27/2011 legearen 20.XI ): 

 2016an 2016: 65 urte eta 4 hilabete. 
 2017an: 65 urte eta 5 hilabete. 
 2018an: 65 urte eta 6 hilabete. 

c) Ezgaitasuna duten zergadunak, beti, Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean 
ezarritako erretiro-adin arruntera iristean hartuko dira erretiratutzat. 

3. Nahiz eta (legez erretiro egoerara igaro osteko zergaldia hasten denetik aurrera 
egindako) ekarpenegatik murrizketarik egin ezin, haiei dagozkien prestazioak jasotzen 
direnean, prestazio horiek, osorik, lan pertsonalaren etekintzat joko dira, eta hala 
tributatuko dute 

2.6 Aurretik erretiratutako langilea. BGAE pribatua edukitzea. Erretiratzeko adina. 

Zergaduna laneko bazkidea zen kooperatibatik aurretik erretiratuta dago eta errenta 

moduan, kooperatibak Gizarte Segurantza osatzeko sistema gisa sustatutako enpleguko 

BGAEtik dagokion erretiro pentsioa kobratzen du. Hala ere, Gizarte Segurantzako 

Beregaieneko Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian alta egoeran jarraitzen 

du, dirudienez, harekin une hartan bertan sinatu zuen hitzarmen bereziaren babesean. 

Horren ondorioz, araubide horretan erretiroa gauzatu arte, 63 edo 65 urtez, bere autonomo 

kuotak ordaindu behar ditu, eta une horretatik aurrera Gizarte Segurantzaren erretiro 

pentsioa kobratzen hasiko da. Hau jakin nahi du: 1) Aurretik erretiratua dela kontuan izanik, 

borondatezko bajagatik (erreskate eskubidea) bazkide den BGAEti berriz kobra dezakeen. 2) 

Partaide den pentsio planetik kapital moduan jasoko dituen zenbatekoen zergapetzea, 63 

urte bete eta, Gizarte Segurantzaren ondorioetarako, behin betiko erretiratzen den uneaz 

geroztik. 

1. Banako sistemako BGAEari dagokionez, kontuan hartu behar da zergaduna alta egoeran 

dagoela Gizarte Segurantzako Beregaineko Langile edo Langile Autonomoen Araubide 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004567&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884


 

 15 

Berezian eta, beraz, oraindik ez duela gauzatu araubide horretako erretiroa, eta hark ez diola 

onartu erretiro aurreratuaren, malguaren edo partzialaren egoera baliokiderik.  

Horren ondorioz, ez zitzaion gertatuko bazkide den banako sistemako BGAEaren erretiro 

kontingentzia, hura bere Estatutuetan edo kontsultagilea sartuta dagoen aurreikuspen 

planaren arautegian eratuta dagoen bezala, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 

Erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legeko 24.1 a) artikuluan adierazitakoaren 

arabera. 

Hortaz, kontsultagileak banako sistemako BGAE horretatik erretiro kontingentzia gertatu 

aurretik eskuratzen dituen pertzepzioak, hura bere Estatutuetan edo aurreikuspen planaren 

arautegian eratuta dagoen bezala, BGAEn emandako borondatezko baharen (edo 

erreskatearen) ondorioz eskuratutzat jo ahalko dira, eta ez erretiro kontingentzia gertatu 

izanaren ondorioz. Hori dena, argitu denez, aipatu BGAEren Estatutuen (edo dagokion 

aurreikuspen planaren arautegiaren) arabera, aipatu erretiro kontingentzia oraindik gertatu 

ez bada (dirudienez kasu honetan gertatu bezala). 

Banako sistemako BGAEn araututako erretiro kontingentzia gertatu aurretik hala jasotako 

zenbateko horiek, %60an sartu ahalko dira Zergaren zerga-oinarrian, gehienezko kopurua 

urtean 300.000 euro izanik, kapital eran kobratzen diren heinean, lehen ekarpenetik urte bi 

baino gehiago igaro badira, eta zio horregatik (borondatezko baja edo erreskate eskubidea) 

2014ko urtarrilaren 1az geroztik jasotako lehen zenbatekoa bada. Kasu horretan, 

kontsultagileak ezingo die integrazio ehuneko hori aplikatu ondorengo ekitaldietan zio 

beragatik (borondatezko baja edo erreskatea) eskuratutako zenbatekoei. 

Arestian adierazi denez, %60ko integrazio portzentajea aplikatu ahal zaion gehieneko 

zenbatekoa 300.000 euro da, eta muga hori PFEZFAko 19. artikuluko 2. idatz-zatiko b) eta c) 

letretan aipatzen diren etekinei dagokie. Hau da, zergaduna bazkide, partaide edo onuradun 

duten gizarte aurreikuspeneko sistemei, eta enplegatzaileen pentsio-konpromisoak 

gauzatzeko aseguru kolektiboei, kontsultaren egilea horrelako asegururen baten onuraduna 

bada. 

2. Bestalde, errenta moduan hartutako pertzepzioak edo prestazioak (hala nola kontsultagileak 

lan egiten duen kooperatibak sustatutako BGAEtik kobratzen dituenak) edonola ere 100eko 

100ean sartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zerga-oinarrian eta, 

beraz, ez dira kapital erako lehen prestazio edo pertzepziotzat hartzen aztertzen ari garen 

ondorioetarako (beste kobrantza batzuei %60ko integrazio ehunekoa aplikatu ahal izatea). 

PFEZFAko 15. artikuluan adierazten denez, errenta erako prestaziotzat (edo pertzepziotzat) 

jotzen da aldian behingo bi ordainketa edo gehiago kobratzea maiztasun erregularrarekin, 

gutxienez ordainketa bat urtean.  

Hortaz, kontsultagileak aipatu %60ko integrazio ehunekoa aplikatu ahalko die, bere kasuan, 

partaide den pentsio planetik kapital eran erretiroagatik jasotako zenbatekoei. Gehienez 
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urtean 300.000 euro izango dira, zio horregatik eskuratutako lehen zenbatekotzat jotzen 

baita, baina kasu horretan ezingo die integrazio ehuneko hori berriz aplikatu ondorengo 

ekitaldietan erretiro kontingentzia beragatik eskuratzen dituen zenbatekoei. 

Hori dena, bazkide den banako BGAEtik kobratzen dituen zenbatekoak lehenago (aurreko 

ekitaldi batean) borondatezko bajagatik, edo erreskate eskubidea erabili izanagatik 

eskuratutzat jo behar badira, erantzun honetako arestiko idatz-zatian argitutakoaren 

arabera. 

2.7 Erretiro aktiboan eta BGAE bati egindako ekarpenei  

Gizarte Segurantzan erretiro aktiboan dagoen pertsona batek BGAE bati egindako ekarpenei 

dagokien murrizketa egin dezake?  

Bai, erretiro partzialaren baldintza berberetan, erretiro biak antzekoak baitira. 

Erretiro aktiboan, zergadunak erretiro-pentsioa jaso dezake, ekarpenezko aldaeran, eta, 

harekin batera, edozein lan egin dezake, norberaren zein inoren kontura. 

1/2015 instrukzioan zehazten denez, erretiro partzialean eta antzeko egoeretan, zergadunek 

murrizketak egin ahal izango dituzte zerga-oinarrian erretiro osoa estaltzeko egiten dituzten 

ekarpen eta kontribuzioengatik. 

Funtsezkoa da egoera mistoa izatea, lan aktiboa izan eta pentsioa kobratzen egotekoa, gizarte-

segurantzako araudiak ematen dion kalifikazioa gorabehera. Beraz, erretiro partzialaren 

analogikoa da, PFEZAren 62. artikuluaren arabera. 

2.8 Partzialki erretiratuta egonda BGAE bati ekarpenak egin nahi dizkion pertsona 

Zergaduna erretiro partzialeko egoeran dago, errelebo kontratu baten babesean. Jakin nahi 

du bere zerga-oinarritik bazkide den BGAEari egiten dizkion ekarpenak ken ditzakeen, guztiz 

erretiratzen den unera arte. 

Zergadunak erretiroa hartu eta hurrengo zergaldiaren hasieratik aurrera ezin da murrizketarik 

aplikatu BGAE-ei egindako ekarpenengatik. 

Hala ere, baldin eta bazkide, partaide, mutualista edo aseguratu batek erretiro partzialari 

heltzen badio, jarraitu ahal izango du PFEZaren zerga-oinarritik kentzen bazkide duen BGAEari 

erretiro osoaren estaldurarako egiten dizkion ekarpenak, erretiro osoa hartzen duen ekitaldira 

arte, ekitaldi hori ere barne. Betiere, zerga horri buruzko araudian ezarritako baldintzak eta 

mugak izango ditu. 

2.9 Ezindurik gertatzen diren zergadunak: noiz joko dira erretiratutzat? 

Ezindurik gertatzen diren zergadunak, Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean erretiratzeko 

ezarritako adinetik aurrera erretiratutzat joko dira. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005596&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006150&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006912&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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%65=< -ko desgaitasun fisikoa edo %33-ko desgaitasun psikikoa duten pertsonak: 70.5 

artikuluko mugak ez diote eragiten, eta erretiroaren ondoren egiten dituzten ekarpenen ziozko 

murrizketa aplikatu ahal izango dituzte. 

Desgaitasun gradu txikiagoa duten pertsonak: ezin izango dute aplikatu erretiroaren ondoren 

egin dituzten ekarpenen ziozko murrizketarik (Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean 

erretiratzeko ezarritako adina hartu behar da kontuan). 

2.10 Ekarpenak aseguratuak baldin bada erretiro egoeran 

Zerga-oinarri orokorrako murriztapenen ondorioetarako, murrizgarria da gizarte-

aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenak aseguratuak baldin bada erretiro egoeran? Eta 

aseguratua aurreratutako erretiroa ala partziala(errelebo-kontratua)egoeran badago? 

Ezin izango da murrizketarik aplikatu erretiroaren ondoko lehenengo ekitalditik aurrera. 

Horri dagokionez, aurreratutako erretiroa erretirotzat hartuko dira. 

Hala ere, baldin eta bazkide, partaide, mutualista edo aseguratu batek erretiro partzialari 

(errelebo-kontratuari) heltzen badio, zerga-oinarritik kendu daitezke erretiro osorako egindako 

ekarpenak eta kontribuzioak. 

Ekitaldi berean gizarte aurreikuspeneko sistemetan borondatezko bajagatik edo erretiro 

prestazioagatik, kapital gisa, eta ekarpenak egin baldin badira, murrizketa mugatuko da 

ekitaldian egin diren eta ekitaldi horretako zerga-oinarrian hain zuzen integratu diren 

ekarpenen zenbatekora. 

c) Gehiegizko ekarpenak eta mugak  

2.11 Zein finantza muga izan behar da kontuan gizarte aurreikuspen sistemei egindako 

ekarpen edo kontribuzioen ziozko gutxipenen ondorioetarako?  

BGAE: ez dago finantza mugarik 

Beste gizarte-aurreikuspeneko erakunde batzuk: Pentsio-planen, gizarte aurreikuspeneko 

mutualitateen, bermatutako aurreikuspen planen, enpresen gizarte aurreikuspeneko planen, 

mendekotasun larriko edo handiko bizitza-aseguruen eta kirolari profesionalen gizarte 

aurreikuspeneko mutualitateen zati orokorraren kasuan 

 Kasu orokorra baterako 8.000 euroko urteko muga dagoela eta banako ekarpenei zein 

enpresako kontribuzioei eragiten diela. Gainera, enpresek pentsio-konpromisoak 

estaltzeko kontratatzen dituzten mendekotasuneko aseguru kolektiboetarako beste 

muga gehigarri bat ezarri da: 5. 000 euro urtean (azaroaren 28ko 35/2006 Legea, 

hamaseigarren xedapen gehigarria). 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004522&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000453&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000453&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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 Desgaituen alde eratutakoek, baterako finantza-muga hauek dituzte: a) ahaidetasun-

lotura duten desgaituen alde eginiko gehieneko urteko ekarpenak, 10.000 euro; eta b) 

desgaitastasunen bat duen pertsona baten alde eginiko urteko gehieneko ekarpenak, 

bere ekarpenak barne, 24.250 euro (azaroaren 28ko 35/2006 Legea, hamargarren 

xedapen gehigarria). 

 Kirolari profesionalen gizarte-aurreikuspenen mutualitatearen zati bereziari eginiko 

ekarpenak eta enpresa kontribuzioek urteko gehieneko 24.250 euroko finantza-muga 

dute (azaroaren 28ko 35/2006 Legea, hamargarren xedapen gehigarria). 

2.12 Ekarpenaren mugak eta ekarpen-gaindikinen zerga-tratamendua 

Ekarpenak BGAEetara eta pentsio-planetara. Nola ezartzen zaizkie zerga-mugak egindako 

ekarpenei? Zein da ekarpen-gaindikinen zerga-tratamendua? 

Ekarpenetan mugak ezartzeko baldintzak 

1. Mugak partaide bakoitzeko dira 

2. Bazkide, partaide, mutualista edo asegurudunek hurrengo bost ekitaldietan PFEZri 

buruzko Foru Arauan aurreikusitako gehieneko muga gainditzeagatik zerga-oinarri 

orokorrean murriztu ezin izan diren ekarritako kopuruak murriztu ahal izango dituzte. 

3. Era berean jardun ahal izango da enpresa-kontribuzioen gaindikin-kasuetan beren muga 

propioari dagokionez. 

4. Atal horretan aurreikusitako muga gainditzeagatik zerga-oinarri orokorrean murriztu 

ezin izan diren ezkontidearen alde egindako ekarpenak hurrengo bost ekitaldietan 

murriztu ahal izango dira. 

5. Zergaldi berean enpresaren ekarpenak eta kontribuzioak daudenean, lehenengo 

kontribuzioei dagokien murriztapena aplikutako da eta ondoren ekarpenei dagokiena. 

6. Ekarpenak edo kontribuzioak ezin izan direnean murriztu zerga-oinarri orokorrean 

oinarri horren urritasunagatik, hurrengo bost ekitaldietan murriztu ahal izango dira, 

aipaturikoak gainditu gabe. Erregela hori ez zaie ezarriko beren finantza-arautegian 

aurreikusitako gehieneko mugak gainditzen dituzten ekarpen eta kontribuzioei. 

7. Gaindikinok egotziko dira, hain zuzen ere, hurrengo bost ekitaldien artean konpentsazio-

pentsioen zenbatekoa eta mantenuurtekoak zerga-oinarri orokorrean murriztu ondoren 

emaitza positiboa daukan lehenengo ekitaldian 

8. Gaindikina gertatzen den zergaldian, Zergari buruzko Foru Arauaren muga gainditzen 

dutenen artean zergadunak berak egindako ekarpenak eta sustatzaileak nahiz bazkide 

babesleak egotzitako kontribuzioak badaude, hurrenkera honen arabera aplikatu behar 

dira murrizketak:  

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000457&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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a) Aurreko ekitaldietako ekarpenak. 

b) Aurreko ekitaldietako kontribuzioak. 

c) Ekitaldiko kontribuzioak. 

d) Ekitaldiko ekarpenak. 

9. 2014: bazkideak, erretiroa hartu ondoren, gizarte-aurreikuspeneko sistemetan egin 

dituen ekarpenak ezin izango dira murriztu.  

Salbuespena: erretiratu arren, 2014 baino lehenagoko ekitaldietatik aplikatu gabe dauden 

gaindikinak kendu ahal izango dira. 

2014tik aurrerako kasuak 

2.13. 58 urteko langile batek 12.000,00 euroko ekarpena egin du, eta enpresariak beste 

12.000,00 euroko ekarpen bat egin du. 25.000,00 euroko zerga-oinarria 

Ekarpen pertsonalen muga 5.000 eurokoa da, eta enpresa-ekarpenena 8.000,00 eurokoa, eta 

muga bateratua 12.000,00 eurokoa da. 

Honela murriztu daiteke: 

 enpresa-ekarpenak: 8.000,00 € 

 ekarpen pertsonalak: 4.000,00 € 

Hurrengo bost ekitaldietarako gaindikiak: 

 enpresa-ekarpenak: 4.000,00 € 

 ekarpen pertsonalak: 8.000,00 € 

2.14.69 urteko erretirodun batek 20.000,00 € eman ditu BGAE batean. Zerga-oinarria 

25.000,00 eurokoa da. 

Zergari buruzko foru-arauaren arabera, bazkideak, erretiroa hartu ondoren, gizarte-

aurreikuspeneko sistemetan egin dituen ekarpenak ezin izango dira murriztu. 

 Hurrengo bost urteetarako gaindikiak: 0 

 Salbuespena: erretiratu arren, 2014 baino lehenagoko ekitaldietatik aplikatu gabe 

dauden gaindikinak kendu ahal izango dira. 

2.15 Nola aplikatu baterako zerga-ordainketan likidazio oinarri orokorraren muga  

Txikipenen aplikazioak ezin du sortu likidazio oinarri negatiborik, baina ezta hura gehitu ere. 

Zerga batera ordaintzen bada, aipatutako muga erlatiboa famili unitateko kide bakoitzari 

dagokio; horretarako, zergadun bakoitzari zerga oinarrian dagokion ehunekoa hartu behar da 

kontuan. Horregatik, kasu hauetan bi muga daude: 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900001878&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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1. Batetik, famili unitateko kide bakoitzak gehienez ere kopuru hau ken dezake: bere banako 

zerga oinarritik konpentsazio-pentsioen eta mantenurako urtekoen zioz aplika ditzakeen 

txikipenak deskontatuta geratzen den zenbateko positiboa. 

2. Bestetik, famili unitateko kide guztiek bat eginda gehienez ere kopuru hau ken dezakete: 

baterako zerga oinarri orokorretik konpentsazio-pentsioen eta mantenurako urtekoen 

zioz denek aplika ditzaketen txikipenak deskontatuta geratzen den saldo positiboa. 

2.16 BGAE mugen lainketa  

PFEZ Foru Arauan mugen lainketa honako kasuan: murrizpenak gizarte aurreikuspeneko 

sistemen alde egindako ekarpen eta kontribuzioengatik 

Ezarritako murrizpenerako mugak ez dira inolaz ere hainbanatuko. 

2.17 Gizarte aurreikuspeneko sistemetan ekarpen muga  

Gizarte aurreikuspeneko sistemetara 52 urtetik gorakoen alde egin daitezkeen ekarpen 

pertsonalen mugak aldatu dira?  

Oraindik aurrera 52 urtetik gorakoek ez dute edukiko muga gehiturik. 

Beraz, hauexek dira mugak: 

Norberaren 

ekarpenak 
Egotzitako enpresa-kontribuzioak Baterako muga 

5.000€ 8.000€ 12.000€ 

e)  Ezgaitasun dauden pertsonak  

2.18 Ezintasun egoeran dauden pertsonek, kendu ahal dituzte BGAE batera edo gizarte-

aurreikuspeneko beste sistema batera egindako ekarpenak?  

Ezintasun-graduaren arabera edo 70. artikuluko erregimen orokorra edo 72. artikuluaren 

araubide berezia aplikatuko zaie. 

1. % 65etik beherako desgaitasun fisikoa edo % 33tik beherako desgaitasun psikikoa 

duten pertsonek: 

 70. artikuluko urteko ekarpenen muga dute (5.000 €-ko ekarpenak, 8.000 € 

enpresa-kontribuzioengatik, batera 12.000 €-ko mugarekin) eta 

 13/2013 FAren 70.5 artikuluak ezartzen duen muga aplikatzen zaie; artikulu 

horrek honakoa adierazten du "zerga-oinarritik ezin dira kendu 70. artikuluaren 

1 eta 3. ataletan aipatzen diren gizarte-prebisioko sistemetarako ekarpenak eta 

kontribuzioak, baldin eta horiek jubilazio-egoeran dauden bazkide, parte 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900001983&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004498&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004539&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004539&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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hartzaile, mutualista edo aseguratuen zergaldiaren osteko zergalditik aurrera 

egiten badira". PFEZren 62.3 artikuluak ezarri du: "jubilatuen aintzatespena 

edukiko dute, artikulu honetan ezarri denaren ondoreetarako, hala denean, 

Gizarte Segurantzako araubide orokorrean ezarrita dagoen erretiratzeko adin 

arruntetik aurrera." 

2. % 65eko edo hortik gorako desgaitasun fisikoa edo % 33ko edo hortik gorako 

desgaitasun psikikoa duten pertsonak: 

13/2013 FAren 72. artikuluak ezartzen duen araubide berezia aplikatzen zaie eta, ondorioz, 

urteko ekarpenak egin ditzakete gehienez 24.250 €-ra arte, 13/2013 FAren 70.1 artikuluak 

ezarri dituen mugen eraginik gabe. 

2.19 Minusbaliodunak berak egindako ekarpenak eta beste pertsona batzuek berarentzat 

egindakoak biltzen direnean  

13/2013 Foru Arauako 72. artikuluan aurreikusitako kasu bereziaren analisia  

1. Minusbaliodunak berak egindako ekarpenak eta beste pertsona batzuek berarentzat 

egindakoak biltzen direnean, lehenik eta behin minusbaliodunak berak egindako 

ekarpenak murriztu behar dira; horiek ezarritako 24.250 euroko mugara iristen ez 

direnean bakarrik murriztu ahal izango dira beste pertsona batzuek harentzat egindako 

ekarpenak haien zerga oinarrietan, 72. artikuluan ezarritako mugekin eta modu 

proportzionalean. 

2. Ezkontidearen edo ahaideen aldeko ekarpenak egin daitezke, odol-ahaidetasunagatik 

edo ezkontza-ahaidetasunagatik, zuzenean edo zeharka, hirugarren graduraino (hori 

barne), baldin eta %65eko edo gehiagoko minusbaliotasun fisikoa badute, %33koa edo 

gehiagoko minusbaliotasun psikikoa badute edo, Kode Zibilean ezarritako kasuak direla 

bide, epaileak adierazitako ezintasuna badute. 

3. Ahaide minusbaliodunentzako ekarpenen urteko muga, 8.000 €, ekartzaileko ulertu 

behar da, ez minusbalioduneko. 

4. Pertsona minusbaliodunentzat gizarte aurreikuspeneko sistemetara ekartzen diren 

kopuruak, ezarritako murrizpen mugak gainditzeagatik oinarrian murriztu ezin izan 

direnak: hurrengo bost ekitaldietan aplikatu ahalko dira, baldin eta gizarte 

aurreikuspeneko sistema bakoitzean aplika daitekeen finantza araudian ezarritako 

mugak errespetatzen badira. 

5. Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 70. artikuluko 5. eta 6. idatz-zatietan ezarritako 

mugak ez zaizkie aplikatzen testu bereko 72. artikuluan aipatzen diren pertsona 

desgaituen aldeko gizarte aurreikuspeneko sistemei. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900001883&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900001883&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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6. BGAEei dagokienez, 2016ko uztailaren 1etik aurrera abenduaren 5eko 13/2013 Foru 

Arauko 72. artikuluan araututako tratamendua ondoko hauei baino ezin zaie aplikatu: 

urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren bidez onetsitako Borondatezko Gizarte 

Aurreikuspeneko Entitateei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Araudiko 40. 

artikuluan eta hurrengoetan ezartzen diren betekizunak betetzen dituzten 

aurreikuspen-planetara egiten diren ekarpenei. 

2.20 Ezindu baten BGAErako ekarpenak batera zergapetzea Irabazpidezko ezkontideak  

Beren semeak ezintasun bat dauka. Batera ordaindu nahi dituzte zergak eta bere senarrak 
soilik dauka zerga-oinarria, bere seme ezinduaren alde BGAEra egindako ekarpenak 
murrizteko (8.000 eurokoak). Senarrak jakin nahi du nola egin behar duen ekarpena, bere 
ekarpena dela ulertzeko eta gehieneko kenkaria bere ondasun higiezinari aplikatzeko.  

Arau orokorraren arabera, banakako zergapetzearen ondorioetarako ezarritako muga 
kuantitatiboak neurri berean aplikatuko dira baterako zergapetzean, familia-unitateko kide-
kopuruaren arabera handitu edo biderkatu gabe. Hala ere, gizarte-aurreikuspeneko 
sistemetarako ekarpenen murrizketei dagokienez, PFEZ Foru Arauko 71. eta 72. artikuluetan eta 
zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako gehieneko mugak banaka aplikatzen dira familia-
unitateko kide den partaide, mutualista, aseguratu edo bazkide bakoitzeko. PFEZ Foru Arauko 
72. artikuluak gehienez ere urtean 8.000 euroko muga ezartzen du ezintasuna duen pertsona ez 
den ekarpen-emaile bakoitzeko. 

Beraz, zerga-oinarri orokorretik murriztu ahalko du 8.000 €-ko gehieneko zenbatekoa semea 
bazkide duen BGAErako ekarpenengatik (bere gizarte-aurreikuspeneko sistemetara egin 
ditzakeen ekarpenei kalterik egin gabe), gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako (bereak eta 
bere semearenak) ekarpenengatik gauzatzen dituen murrizketen ondorioz, ez banakako 
likidazio-oinarri orokorra ez baterako likidazio-oinarri orokorra negatiboak ezin direla izan 
kontuan hartuta. 

2.21 Bereziki ezintasuna duten pertsonentzako BGAE edo pentsio planak izan behar dira? 

Pentsio planak 

Pentsio planei dagokienez, Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiak aditzera 
eman du ezen, finantza araubide berezi hori (otsailaren 20ko 304/2004 Errege Dekretuaren 
bidez onartutako Pentsio Planen eta Funtsen Araudiko 12. artikuluan eta hurrengoetan 
garatu da) aplikatu ahal izateko, beharrezkoa dela dena delako pentsio planeko zehazpenen 
artean aurrez ikus eta arau dadin Pentsio Planak eta Funtsak Arautzeko Legearen Testu 
Bategineko laugarren xedapen gehigarriko ezinduentzako araubide hori. 

Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak 

2016ko uztailaren 1etik aurrera hauexek baino ez dira izango abenduaren 5eko 13/2013 
Foru Arauko 9.25 artikuluan aipatzen diren ekarpenak (sortzen dituzten prestazioei bertan 
araututako salbuespena aplikatu ahal zaienak): pertsona desgaituen alde eratutako gizarte 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005881&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000522&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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aurreikuspeneko planetara egiten direnak, baldin eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Entitateei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legeko hirugarren xedapen gehigarrian eta 
Legearen Araudiko 40. artikuluan eta hurrengoetan eskatzen den guztia betetzen badute. 

f) Ezkontidearen alde ekarpenak  

2.22 Borondatezko Gizarte-aurreikuspeneko Sistemak: ezkontidearen alde egindako 

ekarpenak  

Zergadunek, horien ezkontide edo izatezko bikoteak zerga-oinarri orokorrean sartu beharreko 
errentak lortzen ez baditu edo urtean 8.000 euro baino gutxiagoan lortzen baditu, zerga-oinarri 
orokorrean ezkontide edo izatezko bikote hori bazkide, partaide, mutualista edo titularra den 
gizarte-aurreikuspeneko sistemetara egindako ekarpenak murriztu ahal izango dituzte; 
gehieneko muga urtean 2.400 eurokoa izango delarik. 

2014/01/01etik aurrera eta 13/2013 PFEZaren FAren arabera, zerga-oinarrian ezin da 
murrizketarik egin gizarte-aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenak eta kontribuzioak 
direla eta, baldin eta bazkide, partaide, mutualista edo aseguratuak erretiro egoeran dauden 
zergaldiaren osteko lehenengo zergaldiaren hasieratik aurrera egiten badira, eta betiere 
murrizketa egiten den ekitaldian bazkide, partaide, mutualista edo titularra den ezkontidea edo 
izatezko bikotekidea ez badago erretiro egoeran. 

Galderak 

Nire ezkontideak 4.000 €ko Zerga-oinarri Orokorra badauka, berak murriztu behar du bere 
izenean BGAE bati egindako ekarpenengatik?  

Ez, berak bere banakako aitorpenean murriztea edo bere ezkontideak berari murriztea (urtean 
2.400 € arte) aukeratu ahal izango du.  

Nire ezkontideak dibidenduengatiko 30.000 €ko sarrerak bakarrik baditu eta BGAE bati bere 
izenean 10.000 € ekarri bazaizkio, nork murriztu dezake ekarpenengatik?  

2.400 € arte murriztu ditzake zergadunak, eta gainerakoa murrizteke geratuko da hurrengo 5 
ekitaldietan murriztu ahal izateko (ezkontideak zerga-oinarri orrokorra ez dauka eta).  
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2.23 Erretiratuta dagoen pertsona batek ekarpena egiten dio diru-sarrerarik ez duen 

ezkontidearen BGAE bati  

Erretiratuta dagoen pertsona batek 3.000 euroko ekarpena egiten dio 58 urte dituen eta lanik 

ez duen edo diru-sarrerarik ez duen ezkontidearen BGAE bati. BGAEren estatutuetan ezarri da 

erretiro-kontingentzia 60 urteetatik aurrera eskuratu ahal izango dela. Egindako ekarpena 

murriztu daiteke?  

Bai, 2.400 euroko mugaraino (70.3. artikulua) 

Erretiratu eta ondorengo urtean ekarpenik ezin dela egin dioen kasuan, partaideari dagokio 

(BGAE baten kasuan), ez ekarpengileari. 

70 ...5) artikulua: “Zerga-oinarrian ezin da murrizketarik egin aurreko 1etik 3ra arteko 

zenbakietan aipatzen diren gizarte-aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenak eta 

kontribuzioak direla eta, baldin eta bazkide, partaide, mutualista edo aseguratuak erretiro 

egoeran dauden zergaldiaren osteko lehenengo zergaldiaren hasieratik aurrera egiten 

badira”. 

2.24 Zergadunak erretiro partziala zeukan. Beste alde batetik, haren emazteak 65 urte bete 

zituen, eta 8.000 euro-tik beherako diru-sarrerak jasotzen ditu.                 

Zera jakin nahi du:                                                                                                                                           

1) Bazkide den BGAEan egiten dituen ekarpenengatiko murrizpenaren muga.                           2) 

Emaztea bazkide den BGAEan egindako dituen ekarpenengatiko murrizpenaren muga.   

1. Lehenengo galderari dagokionez, Zergadunak (zeina erretiro partzialean baitago) jarraitu 
ahal izango du Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zerga-oinarritik kentzen 
bazkide duen BGAEari erretiro osoaren estaldurarako egiten dizkion ekarpenak, erretiro 
osoa hartzen duen ekitaldira arte, ekitaldi hori ere barne. Behin erretiroa hartu eta hurrengo 
zergaldiaren hasieratik aurrera ezin da murrizketarik aplikatu BGAE-ei egindako 
ekarpenengatik.  

Hortaz, gizarte aurreikuspeneko sistemetara (aurkeztutako kasuan BGAE-etara) egindako 
ekarpen eta kontribuzioengatiko murrizpenek muga bikoitza dute: 

a) Alde batetik, PFEZren araudiak urtean murrizteko gehieneko muga batzuk ezartzen 
ditu. Horrela, 2014tik, zergadunaren adina edozein dela ere, aplikatu beharreko 
murrizketaren muga fiskalak 5.000 eurokoak dira ekarpen propioetarako eta 8.000 
euro-koak, aldiz, egotzitako enpresa ekarpenetarako, eta bi zenbatekoen batura ezin 
izango da 12.000 euro-tik gorakoa izan urtean. 

b) Gainera, PFEZren araudiak zehaztu egiten du zerga-oinarri orokorrean murrizpenak 
egiteak ezin duela berekin ekarri likidazio-oinarri orokor negatiboa lortzea, ezta hura 
handitzea ere.  

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005967&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884


 

 25 

Baterako zerga-ordainketan muga horiek indarrean jarraitzen dute, bai bakarka, bai 
familia unitatearen kide bakoitzarekiko. 

2. Egindako bigarren galderari dagokionez zergadunak bere zerga-oinarritik murriztu ahalko 
dituela emaztea bazkide duen BGAEri egiten dizkion ekarpenak, emazteak erretiroa hartzen 
duen ekitaldira arte (ekitaldi hori barnean dela), bere lan egoera (zergadunarena) zein den 
kontuan hartu gabe, gehieneko muga 2.400 eurokoa dela urtean.  

 

3. Eskualdaketak  

a) Heriotza dela-eta eskubideak transferitzea  

3.1 Heriotzagatik prestazioak: Onuradunak bere eskubide ekonomikoak beste BGAE batera 

pasatzea  

Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legeko 
16.artikuluan ezarritakoaren arabera hauexek dira onuradunak: bazkide baten heriotzagatik 
prestazioa jasotzen duten titularrak. 

33 Onuradunek beste entitate batera eraman ditzakete euren eskubide ekonomikoak, baldin 
eta prestazioa bermatzeko eta aseguratzeko baldintzek horretarako aukera ematen badute; 
halako kasuetan onuradun modura agertu behar dira entitate berrian ere, ez bazkide arrunt 
gisa. 

Onuradun batek bere eskubide ekonomikoak aurrean azaldutakoarekin bat etorriz BGAE batetik 
beste batera (edo gizarte aurreikuspeneko plan batetik beste batera) mobilizatzeak ez du 
sortzen kargapeko errentarik. Kasu horietan, eskubide ekonomiko horiei dagozkien lan-etekinak 
eskubide horietatik etorritako prestazioak kobratzen diren ekitaldietan egotzi behar dira. 

Hala ere, onuradun batek kausatzailea bazkide izan den BGAEko eskubide ekonomikoak bere 
BGAE batera (bazkide arrunta den BGAE batera) eramaten baditu, ulertu beharko da sorburu 
entitatean bazkidearen heriotzagatik dagokion prestazioa osorik erabiliko duela (eta hori 
Zergaren kargapean dago abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 18. eta 19. artikuluan 
ezarritakoaren arabera) eta aldi berean hala jasotako funtsak helburuko BGAEra edo 
pentsioplanera ekarri dituela. 

BGAEek ematen dituzten errenten zerga-tratamendua prestazioa eragiten duen arrazoiaren 
araberakoak dira. Horrenbestez, ezin da onartu zergadunak bere nahierara aldatu ahal izatea 
errenta jasotzeko arrazoia eta BGAE bateko bazkide baten heriotzagatik dagozkion eskubide 
ekonomikoak (denak edo batzuk) bere aurreikuspen-plan batean sartzea gero beste arrazoi 
batengatik (erreskatea, erretiroa, ezintasuna…) prestazioa kobratzeko asmoarekin. 

Arrazoi beragatik, onuraduna zendutako bazkidearen BGAEan sartzen bada bazkide moduan, 
bertan dagozkion eskubideekin, gero, eskubideok kobratzen dituenean, kausatzailearen 
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http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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heriotza hartuko da kobrantzaren eragiletzat, nahiz eta BGAE horretara beste ekarpen batzuk 
egin bere kontingentziak estaltzeko; hori gertatzen bada, heriotzaren ondoriozko lehen 
eskubideen prestazioari FIFO erregela aplikatu behar zaio (“first in first out”).  

3.2 Emaztearen heriotzaren ondorioz dagozkion diru kopuruak 2015ean kobratzeagatik PFEZ  

nola tributatu behar duen jakin nahi du 2015aen, emaztearen heriotzaren ondorioz, jaso 

duen diru kopuruagatik eta 2016an jasoko dituen diru kopuruagatik.  

Zergadunak %60ko integrazio portzentajea aplikatu ahal izango du emaztearen heriotzaren 
kontingentzia gertatzearen ondorioz 2015ean jasotzen duen diru kopuruaren gainean, zeren 
eta, aurkeztutako datuen arabera, kontingentzia horren ondoriozko lehenengo prestazioa 
bailitzateke, eta halaber portzentaje hori berriro aplikatu ahal izango du bera bazkide den 
BGAE-etatik beste arrazoi batzuengatik 2016an lortzen dituen diru kopuruen gainean, baldin 
eta, jakina, horretarako eskatzen diren betekizunak betetzen baditu (zehazki, lortu nahi duen 
kobrantza justifikatzen duen arrazoiagatik 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera lortzen duen 
lehenengo hartukizuna bada, eta bi urte baino gehiago igaro badira lehenengo ekarpena egin 
zuenetik, mendekotasun edo baliaezintasunagatiko prestazioen kasuan izan ezik). 

Hala ere, kontsultaren egileak 2015ean jaso nahi dituen diru kopuruak emaztearen heriotzaren 
kontingentzia gertatzearen ondorio direla ulertu ahal izateko baldintza hau bete behar da: 
emaztea bazkide zen BGAEko eskubide ekonomikoen aurreko mobilizazioa goian transkribatu 
diren Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko Legearen Araudiaren 31. 
Artikuluan eta Ogasun eta Finantzen sailburuordearen 2012ko uztailaren 26ko Jarraibidearen 
16. atalean ezarritako moduan burutu izana. 

Bestela, kontsultaren egileak bere emaztea bazkide zen BGAEan (zeinean kontsultaren egilea 
onuraduna baitzen) aitortuta zeuzkan eskubide ekonomikoak aldatu baldin bazituen bera (bere 
kontingentzien estaldurarako) bazkide arrunta zen aurreikuspen plan edo BGAE batera, orduan 
pentsatu beharko da jada une horretan jatorrizko erakundean heriotzagatik zegokion prestazio 
osoa erabili zuela, eta zerga ordaindu behar duela erabilera horrengatik, PFEZFAren 18. eta 19. 
artikuluetan ezarritako moduan, eta, aldi berean, horrela jaso zituen funtsen ekarpena egin 
ziola bere BGAE bati. Horrela bada, bere BGAE horretatik 2015ean (bere kontingentzien 
estaldurarako) jasotzen dituen diru kopuruak jada ezingo dira emaztearen heriotzaren 
kontingentzia gertatzearen ondoriotzat hartu. Kasu horretan, %60ko integrazio portzentajea 
aplikatu ahal izango du BGAE horretatik 2015ean zehar jasotzen dituen diru kopuruen gainean, 
kobrantza justifikatzen duen arrazoiagatik (erretiroa, erreskatea eta abar) 2014ko urtarrilaren 
1etik lortzen duen lehenengo hartukizuna den neurrian, baina ezingo du %60ko integrazio 
portzentaje hori berriro aplikatu bazkide den gainerako BGAE-etatik 2016an jasotzen dituen 
diru kopuruen gainean, ez baditu 2015eko kobrantzaren arrazoia ez den beste batengatik 
jasotzen (kontuan izanik, kasu horretan, 2015eko kobrantza ezingo dela emaztearen 
heriotzaren kontingentzia gertatzearen ondoriotzat jo). 

 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900005907&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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b) Gizarte-aurreikuspeneko sistemen arteko mobilizazioa 

Intsuldaketak 

3.3 BGAEren arteko kapital-transferentziak.¿posibleak dira?¿eta jubilatu ondoren? 

Balio du erantzuna 2014/01/01-ra arte eta 2013/12/31-etik aurrera indarrean dagoen araudia 
kontuan izanda 

Borondatezko edo derrigorrezko bajagatik nahiz entitatea desegin edo likidatzeagatik jasotako 
zenbatekoak oso-osorik sartzen badira, bi hilabeteko epea igaro baino, borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko beste entitate batean, ez dira zergaren oinarri ezargarrian integratuko. 

Intsuldaketa erretiroa hartu ondoren gertatzen bada, BGAEak ematen dituen kopuruak ez dira 
borondatezko baxaren ondoriozkoak, horretarako ezinbestekoa baitira batetik baxa metatutako 
erreserbekin osorik edo zati batean finantzatutako prestazioak eragin dituen gertaera 
kausatzailea baino lehen gertatzea eta bestetik antzinatasuna hamar urtekoa izatea gutxienez. 
Horregatik, PFEZ Foru Arauako 18. artikuluko a) idatz-zatiko 3. puntuan ezarritakoaren arabera 
zerga oinarrian sartu gabe utz daitezkeen kopuru bakarrak dira borondatezko edo derrigorrezko 
baxaren ondorioz edo erakundea desegitearen eta likidazioaren ondorioz jasotzen direnak, 
baldin eta bi hilabete igaro baino lehen borondatezko gizarte aurreikuspeneko beste erakunde 
batean sartzen badira; hori dela eta, kontsultagileak lanaren etekinen gaineko karga jasan 
behar du, jaso duena erretiro prestaziotzat hartzen da eta 

Gizarte-aurreikuspeneko sistemen arteko mobilizazioa  

Eskubide ekonomikoak aurreikuspeneko plan batetik beste batera aldatze aldera egiten diren 
mobilizazioek, eragiketa hauek araupetu dituen finantza-legerian ezarririk dagoenaren arabera 
burutzen direnek, ez dute inola ere kargapeko errentarik eskuratzea eragiten. Kasu horietan, 
arestion aipatu diren eskubide ekonomikoei dagozkien lan-errendimenduak eskubide 
ekonomikoon emaitzako prestazioak benetan jasotzen diren ekitaldiei egozten zaizkie. 

PFEZri buruzko 13/2013 FAren Hamaseigarren XG (629 KB) 

3.4 BGAEtik sendotutako eskubideak banakako planetara pasatu beste BGAE batek kudeatuta  

Sar daiteke zerga oinarrian enplegu BGAEtik sendotutako eskubideak banakako planetara 

pasatu beste BGAE batek kudeatuta?  

Zergadunek ez dituzte sartu behar beren zerga oinarrian BGAE batean beren borondatez edo 

derrigorrez baxa hartzearen ondorioz edo hura desegitearen eta likidazioaren ondorioz jaso 

dituzten kopuruak, baldin eta guztira jaso dutena (aplikatutako atxikipenak kendu gabe) beste 

BGAE batean sartzen badute bi hilabete pasatu baino lehen. 

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_13_2013.pdf?idioma=CA#page=100
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000508&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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3.5 Pasa daitezke pentsio planetako eskubideak BGAEetara?  

304/2004 Errege Dekretuko 50. artikuluan banakako pentsio planetako eskubideen 

mugimenduak araupetu dira: "Banakako sistemetako pentsio planetan sendotutako eskubideak 

beste pentsio plan batzuetara, bermatutako aurreikuspen planetara (bat zein batzuk) edo 

enpresen gizarte aurreikuspeneko plan batera pasa daitezke, partaideak bere kabuz erabakita 

edo plana amaitutakoan. Partaideak erabakiz gero, eskubide guztiak zein batzuk bakarrik pasa 

daitezke." 

Hau da, pentsio planen finantza araubidean ez dago ezarrita pentsio planetako eskubideak 

borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeetara pasatzeko aukera. 

4. PFEZen laguntza-programa  

4.1 BGAE eta pentsio planen gakoak 100 ereduan 

BGAE ETA PENTSIO PLANEN GAKOAK 100 EREDUAN GIZARTE AURREIKUSPENEKO 

SISTEMETARA EGINDAKO EKARPENAK ETA KONTRIBUZIOAK LAGUNTZKO PROGRAMA 

GAKOAK 

Ekitaldearen ekarpenak 

G  BGAEetara egindako ekarpen pertsonalak 

K  BGAEetara egindako ekarpen pertsonalak (enpleguarena) 

H Pentsio plan, mutualitate edo bermaturiko aurreikuspen planetara edota enpresen 

gizarte aurreikuspeneko planetara egindako ekarpen pertsonalak 

L  Pentsio plan, mutualitate edota enpresen gizarte aurreikuspeneko planetara egindako 

ekarpen pertsonalak (enpleguarena) 

F  Ezkontidearen edo izatezko bikotearentzat 

A  Desgaituarentzat (Ekarpenak / Aurreko urteetako soberakinak) (Ekartzailea ¹ IFZ. 

Partaide desgaitua) 

D  Menpekotasun aseguruak. 

S  Kirolari mutualitateetarako ekarpenak 

2013ra arte soberakinak 

X  Ekarpen txikitu gabeak 2013 arte (norberenak) 

Y  Ekarpen txikitu gabeak 2013 arte (enpresa) 

M  Soberakinak 2013 arte. Hirugarrenei menpekotasun asegurua. 

O Soberakinak 2013 arte. Ezkontide/izatezko bikotearen alde 

 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000509&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900002161&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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2014tik Aurrera soberakinak 

W  Ekarpen txikitu gabeak 2014 tik (enpresa) 

U  Ekarpen txikitu gabeak 2014tik (norberenak) 

N  Soberakinak 2014tik. Hirugarrenei menpekotasun asegurua. 

P  Soberakinak 2014tik. Ezkontide edo izatezko bikotearen aldeko ekarpenak. 

 

 

4.2 BGAE. Ezkontidearen alde ekarpenak. Errentaren laguntza-programa  

Adibidea: 

Kepa 30 urtekoa (aitortzaile) Mirenen ezkonduta (ezkontidea). 

Kepak (IFZ 3000000A) bere BGAE ekarpenak 9.000 € zenbatekoa egiten du. Mirenek (IFZ 

4000000B ) ekarpenak 3.000 €koa egiten du. Nola erregistratzen da datu hori laguntzeko 

programan? 

 

 

Ekartzaile D D 

Gakoa G F 

Partaidearen IFZ 3000000A 4000000B 

Ekarpenak 9000 3000 

Ekarpen gutxitua 5000 2400 

Gaindikina 4000 600 

 

4.3 BGAEaren erretiro duen pertsona errentaren laguntzako programan  

2013an erretiratutako pertsonak ematen ditu bere BGAE-erako 6.000 € eta 

ezkontidearentzako 2014an erretiratu dena 2.400 €.Egindako ekarpenak txikiago ditzake? 

Nola sartu behar duen programan?  

Pertsona erretiroduna ezin da txikiagotu egindako bere BGAE-rako ekarpenengatik (ez 2014an 

ezta hurrengo ekialdeaten ere). Ordea, egindako 2014ko bere ezkontidearentzako 

ekarpenengatik txikiago badaiteke. Hala ere, 2015etik aurrera ezin izango da txikiagotu 

ezkontidearen aldeko ekarpenagatik (ekarpenak ez dira murrizgarriak erretiro baldintzak bete 

direnean hurrengo ekitaldetik aurrera). 

 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900003187&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004604&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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5. Erreskate-moduak: Errenta  

5.1 Nola zergapetuko dira BGAE edo pentsio planaren errenta moduko berreskurapenak 

gaigabezia ez duten pertsonak? 

 Beti dira lanaren etekina  

BGAEek (edo borondatezko gizarte aurreikuspeneko beste sistema batzuek) zeinahi gertakizun 

dela bide jasotzen diren kopurua (are heriotzagatik kobratzen direnak ere) lanaren etekintzat 

hartuko dira PFEZen aitorpenean. 

 Ezin kendu izango dira txikipena ekarri ez dena  

Jasotzen diren prestazioak oso-osorik kargatuko dira; inolaz ere ezin kendu izango dira 

txikipena ekarri ez duten ekarpen-gaindikinak. 

 Erreskatea errenta moduan  

Prestazioak errenta gisa jasoz gero, hau da, aldian-aldian edo behin baino gehiagotan jasoz 

gero, oso-osorik integratu behar dira egozten diren ekitaldi bakoitzeko zerga oinarrian. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900002702&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900002702&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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5.2 Gaigabezia duten pertsonek BGAE edo pentsio-plan batetik jasotzen dituzten prestazioak 

Zein da gaigabezia duten pertsonek BGAE edo pentsio-plan batetik jasotzen dituzten 

prestazioei eman behar zaien zerga-tratamendua?  

%65etik gorako urritasun fisikoa edo zentzumenezkoa edo %33tik gorako urritasun psikikoa 

dutenak. 

Pertsona hauek errenta moduan jasotako prestazioetatik eratortzen diren lan etekinak. 

Lanbidearteko gutxieneko soldata hiru halako izango da muga. 

Ekarpenak ezintasuna aitortu aurretik egin badira. 

Ez daude salbuetsita. 

Ekarpenak ezintasuna aitortu ondoren egin badira  

Zergadunari bazkide den BGAEn ekarpenak egiten hasi eta gero aintzatetsi badiote 

minusbalioa, PFEZ Foru Arauan ezarritako salbuespen eskubidedun prestazioak adierazitako 

minusbaliotasuna aintzatetsi ondoren egindako ekarpenei dagozkienak soilik izango dira. Kasu 

honetan, prestazio hauek kalkulatzeko ekarpenen zenbatekoa, ekarpenak noiz egin diren eta 

sortu dituzten etekinak kontuan hartzen dituen finantza erregela aplikatu behar litzateke. Hau 

da, legez eskatzen den urritasun ehunekoa aintzatetsi ondoren jasotako kopuruetatik 

eskuratutako zati alikuotei dagozkienei soilik aplika dakieke. Horretarako egokiena FIFO 

metodoa da (lehen sartua, lehen saldua). 

Gizarte Segurantzan ez dauden mutualistak edo kooperatibakideak 

55 urtetik gorakoek ezintasun iraunkor osoaren, ezintasun absolutuaren edo baliaezintasun 

handiaren zioz jasotzen dituzten prestazioak salbuetsita daude ondoko kasu hauetan: 

Aipatutako Gizarte Segurantzaren araubide bereziaren hautabide gisa jarduten duten 

segurantza-mutualitateek norberaren konturako langileen edo langile autonomoen Gizarte 

Segurantzaren araubide berezian ez dauden profesionalei onesten dizkieten prestazioak. 

Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek kooperatibako bazkideei onesten 

dizkieten prestazioak. 

Salbuespen honek muga bat dauka: Gizarte Segurantzak kasuan kasuko kontzeptuagatik 

aintzatesten duen prestaziorik handienaren zenbatekoa. Hortik gorakoa lanaren etekin gisa 

zergapetuko da, eta zergadunak Gizarte Segurantzaren eta aurrean aipatutako mutualitate 

edo borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde baten prestazioak jaso baditu, aurrean 

aipatu etekina aurreikuspeneko erakundearen prestazioen ondoriozkotzat joko da. 

Gainerako kasuetan 

Errenta moduko erreskateek %100eko zerga ordainduko dute. 
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Kapital moduko erreskateek gainerako kontingentziek bezalako zergak ordainduko dituzte. 

5.3 Pentsio-plan baten erreskatearen ondoreetarako, zer jotzen da errenta formako 

prestaziotzat?  

Errenta formako prestazio bat izateko bata bestaren atzeko bi ordainketa edo gehiago jaso 

behar dira aldizkotasun erregularrarekin, gutxienez ordainketa bat sartuta urteko bakoitzean. 

Errentak biziartekoak edo aldi baterakoak izan daitezke, gorabehera gertatu eta berehalakoak 

edo osteko une batera arte geroratutakoak. 

Pentsio-planen eta funtsen erregelamenduaren 10. 1 b) artikulua; 304/2004 ED, otsailaren 

20koa (309 KB) 

 

 

 

6. Erreskate-moduak: kapitala  

BGAE eta beste gizarte-aurreikuspeneko erakunde batzuk tributazioa 

Erreskate-

moduak 

 

Errenta 

Gaigabezia ez 

duten 

pertsonak 

%100 lanaren etekintzat hartuko dira 

Ezgaiak 

%65etik gorako urritasun fisikoa 

edo zentzumenezkoa edo %33tik 

gorako urritasun psikikoa 

dutenak 

Salbuetsita 3 LGS  

Ekarpenak 

ezintasuna 

aitortu 

ondoren egin 

badira  

Gizarte Segurantzan ez dauden 

mutualistak edo 

kooperatibakideak 

Gizarte Segurantzak kasuan kasuko 

kontzeptuagatik aintzatesten duen 

prestaziorik handienaren zenbatekoa. 

Hortik gorakoa lanaren etekin gisa 

zergapetuko da. 

Gainerakoa %100 lanaren etekintzat hartuko dira 

Kapital Heriotza 
% 60tarako heriotzagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 

(muga da hildako personagatik  

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900002682&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900002682&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Accion%20Social/Plan%20de%20Pensiones/RD%20304-2004%20Reglamento%20Planes%20de%20Pensiones.pdf#page=7
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Accion%20Social/Plan%20de%20Pensiones/RD%20304-2004%20Reglamento%20Planes%20de%20Pensiones.pdf#page=7
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Ezintasuna % 60tarako ezintasunagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 

Mendetasun 

larria edo 

mendetasun 

oso larria 

% 60tarako mendetasunagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak 

%100 

Gaixotasun 

larria 

% 60tarako gaixotasun larrigatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak 

%100 

Iraupen luzeko 

langabezia 

% 60tarako iraupen luzeko langabeziagatiko erreskate bat *Gainerako 

erreskateakak %100 

Borondatezko 

baja edo hamar 

urtekoa 

% borondatezko baja edo hamar urtekoagatiko erreskate bat *Gainerako 

erreskateakak %100  

Estalitako kontingentzietatik edozeinen ondoriozko prestazioa kobratu ahal 

badu (adibidez, erretiroa, iraupen luzeko langabezia edo baliaezintasuna), 

ezinezkoa da adieraztea jasotako zenbatekoak borondatezko bajaren 

ondorioz eskuratu direnik (10 urteko antzinatasuna).  

Erretiroa 

% 60tarako erretiroagatiko erreskate bat *Gainerako erreskateakak %100 % 

Behin jubilatu ondoren, honako arrazoi hauek direla-eta egiten da 

erreskatea: Erretiroa,  Mendekotasun larria edo mendekotasun oso larria, 

Heriotza.. 

 

 (*)% 60a aplikatzen zaion zenbatekoa ezin daiteke 300.000 eurotik gorakoa izan (gizarte -

aurrekuspenako erakundeak eta aseguru kolektibo ) . Gainerakoari, bidezkoa denean, %100a 

aplikatuko zaio. 

2014ko urtarrilaren 1etik Aurrera jaso dena joko da lehenengo prestaziotzat, eta ez da kontuan 

hartuko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 2006ko abenduaren 29ko 

6/2006 Foru Arauaren babesean, data hori baino lehen prestaziorik jaso den eta prestazio 

horiei zer zerga- tratamendu ezarri zaien. (XG Bakarra 175/2013 FD)  
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A) Galdera orokorrak  

6.1 Nola ordaindu behar du zerga BGAE edo eta beste gizarte-aurreikuspeneko erakunde 

batzuk erreskatatzean?  

 Beti lanaren etekinak dira.  

BGAEren bazkideek edozein kontingentziaren ondorioz jasotakoak (heriotza barne) PFEZn 

lanaren etekintzat joko dira. 

 Erabateko zergapetzea ordaintzen dituzte.  

Ezinezkoa izango da murrizketaren xede izan ez diren ekarpenen eta kontribuzioen gehiegizko 

zenbatekoen zenbatekoa murriztea. 

 Errenta-erreskateak.  

Egotzitako ekitaldi bakoitzaren Zergari buruzko zerga oinarri orokorrean %100 integratuko da. 

 Kapital -erreskateak.  

o Prestazioak kapital gisa jasotzen badira, lehenengo ekarpena egiten denetik 2 urte baino 

igarota, epe hori eskatu ezin zaien baliaezintasunaren eta mendekotasunaren 

ondoriozko prestazioen kasuan izan ezik, Zergaren zerga oinarri orokorrean integratu 

beharreko zenbatekoa %60koa izango da (300.000€ muga) kontingentzia bakoitzaren 

ondorioz 2014/01/01etik jasotako prestazio bat bakarrik. 

o Lehen prestazioaren integrazio-muga gertakizuneko aplikatzen da, ez babes produktu 

edo sistema bakoitzeko. Integrazio-ehunekoaren (%60) aplikaziorako, arautegiaren 

arabera tratamendu bateratua eman behar zaie BGAEetatik, pentsio planetatik, gizarte 

aurreikuspeneko mutualitateetatik, enpresen aurreikuspen sozialeko planetatik, 

bermatutako aurreikuspen planetatik eta mendekotasun aseguruetatik jasotzen diren 

kopuruei. 

o Edozein kontingentziarengatik jaso zen kobrantza 2014tik baino lehenagoko ekitaldi 

batean kobratu bazenuen eta kontingentzia berarengatik azken ekitaldi hori baino 

geroagoko ekitaldi batean egin bazen, kopuru biei aplikatu ahal izango diezu %60ko 

integrazio portzentajea. Hori guztia Bizkaiko Foru Aldundiaren 175/2013 Foru 

Dekretuak, abenduaren 10ekoak, bere xedapen gehigarri bakarrean ezarritakoarekin 

bat. 

 Erreskate mistoak (mota guztietako errentak nahastu behar dira, kapital gisa bakarrik 

kobratuta). 

Halaber, adierazitako ehunekoa, hots, %60, kapital gisa egindako kobrantzan bakarrik aplikatu 

ahal izango da eta lehen aipatutako muga izango da. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004341&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004341&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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6.2 BGAE, kapital erreskate-moduan  

BGAE batek kapital bat ordaindu dit eta oraingo ekitaldiko aitorpenean %60 integratuko dut; bost 

urte barru %50 integratu ahal izango dut berriro?  

Ez. Ezabatu egin da kontingentzia batengatik prestazioa jaso edo erreskatea egin eta 5 urte 

pasatutakoan kontingentzia beragatik beste prestazio bat jaso edo beste erreskate bat egiten 

denean %60ko integrazio-ehunekoa aplikatzeko aukera. 

13/2013 Foru Araua, 19.2 artikulua. 

6.3 Ehuneko 60ko integrazio-tasa aplikatu ahal zaion gehieneko zenbatekoa. 

Ehuneko 100etik beherako integrazio-tasa gehienez 300.000 euroko zenbatekoari aplikatu ahal 

zaio. Zenbateko horren barruan ondokoak sartzen dira: a) batetik, abenduaren 5eko 13/2013 

Foru Arauko 19.2 artikuluko a) letran aipatzen diren etekinak (bi edo bost urte baino aldi 

luzeagoan sortutako etekinak; modu nabarmen irregularrean lortutako etekinak); b) bestetik, 

abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 19. artikuluko 2. idatz-zatiko b) eta c) letretan aipatzen 

diren etekinak (zergaduna bazkide, partaide, mutualista edo onuradun den gizarte 

aurreikuspeneko sistemen eta enplegatzaileen pentsio-konpromisoak gauzatzeko aseguru 

kolektiboen errenta guztiak). 

Ehuneko 100etik beherako integrazio-tasa aplikatu beharreko etekinak jasoz gero, 300.000 

euroko muga konputatzean lehenbizi integrazio-tasa txikiena duten etekinak zenbatu behar 

dira. 

6.4 Zer tratamendu ematen zaie Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateei 1999.01.01 baino 

lehen egindako ekarpenen ondoriozko erretiro eta minusbaliotasun prestazioei? 

Erretiro eta minusbaliotasun prestazioak, GAMekin hitzarturiko aseguru kontratuen 

ondoriozkoak, horien ekarpenen (1999.01.01 baino lehenagokoak) zati bat zerga oinarrian 

murriztu denean, lan errendimendutzat hartuko dira, ekarpenetatik jasotako zenbatekoak zerga 

oinarrian murriztu ezin izan diren ekarpenak gainditzen dituen neurrian, kasu bakoitzean 

indarrean dagoen Arautegian ezarritakoaren arabera. 1999.01.01 baino lehen GAMi egindako 

ekarpen horien zenbatekoa egiaztatu ezin bada, horiek zerga oinarrian murrizketarik jaso ez 

badute, erretiroaren edo minusbaliotasunaren ondorioz jasotako prestazioen 100eko 75 

sartuko da. 

a) Lehenengo prestazioa beti %60an? 

6.5 BGAE batek emandako lehen kapital-prestazioa. 

Hauxe da lehen prestazioa, ondore guztietarako: Zergaren Araudiko 15.2 artikuluan aipatzen 

diren kontingentzietako bat gertatzeagatik ekitaldi batean kapital modura lortzen diren diru 

kopuruen multzoa, ordaintzaile bat baino gehiago egon arren. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004489&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004917&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000527&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000527&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004915&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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Hala ere, hainbat BGAEren prestazioak hainbat ekitalditan mailakatuta hartzen direnean zein 

kapital-prestazioa zatikatuta jasotzen denean, zergadunak ez dauka nahitaez integratu beharrik 

prestazioa kobratzen duen lehenengo urtean kapital gisa jasotzen dituen kopuruen ehuneko 60. 

Aitzitik, bigarren ekitaldian eta hurrengoetan modu berean lortzen dituen kapital zenbatekoei 

ehuneko hori aplikatzea hautatu ahal izango du, baldin eta lehendik aplikatu ez badie. 

Pentsio-planen edo 13/2013 Foru Arauko 18. artikuluko a) idatz-zatiko 4., 5., 7. eta 8. 

zenbakietan araututako gizarte aurreikuspeneko gainerako sistemen prestazioak jasotzen diren 

kasuetan, irizpide berak aplikatuko dira. 

6.6 Pertsona bat bi BGAEtako bazkidea da, eta gertakizun berberarengatik horietatik kobratu 

nahi du kapital eran eta ekitaldi desberdinetan. Ezar al dezake 100eko 60ko integrazio-

portzentajea bigarren BGAEtik kapital eran jasotzen duen kopuruaren gainean, eta ez 

lehenengotik jasotzen duenaren gainean? 

PFEZri buruzko arautegiak ez du eragozten pertsona batek %60ko integrazio-portzentajea 

ezartzea 2. BGAEtik kapital eran jasotzen duen zenbatekoaren gainean, 1.gotik kobraturiko 

zenbatekoaren gainean gauza bera egin ez duen neurrian. 

6.7 Abenduaren 10eko 175/2013 Foru Dekretua, xedapen gehigarri bakarra: lehenengo 

prestazioa zer den.2014 baino lehen prestazioak. 

Lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen ehunekoak aldatu dituen abenduaren 10eko 

175/2013 Foru Dekretuko xedapen gehigarri bakarrak hauxe ezarri du: “Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 19. 

artikuluko 2. zenbakiko b) letran xedatutakoaren arabera, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera 

jaso dena joko da lehenengo prestaziotzat, eta ez da kontuan hartuko, Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergari buruzko 2006ko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauaren 

babesean, data hori baino lehen prestaziorik jaso den eta prestazio horiei zer zerga-

tratamendu ezarri zaien”. 

Beraz, lehenengo prestazioa 2014ko urtarrilaren 1az gero kontingentzia bakoitzagatik jasotzen 

den lehen kopurua da, ondokoak aintzat hartu gabe: aurreko ekitaldietan jasotako kopuruak, 

kopuru horiei aplikatutako integrazio-ehunekoa eta arrazoi beragatik aurreko kopurua jaso 

zenetik 5 urte pasatu diren edo ez. 

6.8 Gizarte-aurreikuspeneko sistema bat kapital eran berreskuratuz gero, %60an bakarrik 

egotz daiteke lehen prestazioa. Muga gizarte-aurreikuspeneko sistema-motaren araberakoa 

da ala gertakizun bakoitzeko?  

Kapital eran berreskuratuz gero, lehen prestazioa %60an egozteko eskubidea izango du 

gertakizun bakoitzeko. 

%60ko integrazio-portzentajea ezartzeko, aleko tratamendua ematen zaie gizarte-

aurreikuspeneko sistemetatik jasotzen diren kopuru guztiei, berdin diolarik aipaturikoak 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000472&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000472&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000472&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000472&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004916&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004916&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000466&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000466&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000466&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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ordaintzaile batetik edo desberdinetatik datozen. Alegia, aleko tratamendua ematen die 

BGAEetatik, pentsio-planetatik, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateetatik, enpresen gizarte-

aurreikuspeneko planetatik, bermatutako aurreikuspen-planetatik eta menpekotasun-

aseguruetatik kobratzen diren kopuruei. 

6.9 Kontingentziak, Zergaren Araudiko 15.1 artikuluaren ondoreetarako. 

Zergaren Araudiko 15.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, abenduaren 5eko 13/2013 Foru 

Arauko 19.2.b) artikuluan araututako ehuneko 60ko integrazio-tasa aplikatzeko ondoko 

kontingentzietako bat gertatu behar da: 

1. Erretiroa hartzea, laneko arautegian ezarritako kasu guztietan; 

2. Desgaitasun iraunkorra edo ezintasuna; 

3. Kausatzailearen heriotza; 

4. Mendekotasuna; 

5. Iraupen luzeko langabezia; 

6. Gaixotasun larria; 

7. Estalitako kontingentziak ez beste zerbait gertatzea edo azaroaren 29ko 1/2002 
Legegintzako Errege-Dekretuak onetsitako Pentsio Plan eta Funtsei buruzko Legearen 
testu bategineko 8. artikuluko 8. idatz-zatian ezarritako zerbait gertatzea, horren 
ondorioz Legean aipatzen diren gizarte aurreikuspeneko sistemen kopuruak jaso ahal 
badira. 

Gainera, abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko hogeita bosgarren xedapen gehigarrian 

ezarritakoaren arabera kontingentzia da Pentsio Plan eta Funtsei buruzko Legearen Testu 

Bategina onetsi duen azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuko zazpigarren 

xedapen gehigarrian ezarritako egoera (horren arabera pentsio-planetako partaideek 

sendotutako eskubideak baliatu ditzakete ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka betearazten 

denean). Horrenbestez, kasu hauetan zergadunek jasotzen duten lehen kopuruen ehuneko 60 

integratu dezakete. 

b) Ekitaldi berberean bi BGAE berreskuratzen ba ditu? 

6.10 Ekitaldi berberean bi BGAE berreskuratzen baditut, egotz al ditzaket biak %60an? 

Gertakizun bakoitzeko jasotako lehen kopurutzat hartzen da arrazoi horrengatik kapital eran 

ekitaldi bakar batean lortzen dituen zenbatekoen multzoa, zenbateko horiek ordaintzaile 

desberdinetatik badatoz ere. 

%60ko integrazio-portzentajea ezarri ahal zaien etekinen zenbatekoa ezin izango da urtean 

300.000,00 eurotik gorakoa izan. Zenbateko horren gaindikia %100ean integratuko da. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004913&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000464&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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c) Kapital moduan kobratzen badu ekitaldi batzuetan? 

6.11 Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen (edota pentsio-planen) prestazioak 

kapital gisa zatika jasotzea hainbat ekitalditan  

Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeek emandako kapital prestazioen zerga 

tratamendua prestazio horiei guztiei dagokie. 

Beraz, zergaduna zenbat erakundetako bazkide izatea gorabehera, Zergaren Araudiko 15.2 

artikuluan aipatzen diren kontingentzietako bakoitzagatik urtean jasotako kapital prestazioei 

emango zaie zerga-tratamendu hau. 

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera ezin da aplikatu ehuneko 60ko tasa hurrengo ekitaldietan. 

Urte bakar batean jasotzen ez badira, aurrean aipatutako kontzeptu bakoitzagatik jasotako 

lehenengo prestazioaren edo kopuruaren ehuneko 60 integratuko da, ezarritako betekizunak 

betez gero. 

Pentsio-planen edo 13/2013 Foru Arauko 18 a) 4, 5, 7 eta 8. artikuluetan araututako gizarte 

aurreikuspeneko gainerako sistemen prestazioak kapital gisa jasotzen diren kasuetan, irizpide 

berak aplikatuko dira. 

d) Aldi-egozketa 

6.12 PFEZa. BGAE batetik kobratutakoaren aldi-egozketa. BGAE bateko prestazioen 

ondoriozko errenten galdagarritasuna.  

Zergadunak bere senarra zena bazkide izandako hiru BGAEtatik kobratzeko eskatu zuen, bera 
baitzen haien onuradun bakarra. BGAE horietariko bik abenduko balio-datarekin ordaindu 
zituzten prestazioak. Baina hirugarrenak iritzi zion ordainketa urtarilean egin zela. Jakin nahi 
du zein ekitaldiri egotzi behar dion aipatutako BGAE-etariko hirugarrenaren prestazioa.  

Lanaren etekinak, arau orokor gisa, hartzaileak eurak galda ditzakeen zergaldiari egozten 

zaizkio. Horri dagokionez, diru sarrera bat galdagarritzat jotzen da hartzekodunak zordunari 

zorra ordaintzeko eskatu ahal dion unean, edo, bestela esanda, zorduna bere zorra ordaintzera 

hertsatua izan daitekeen unean. 

BGAE-ei buruzko araudiaren arabera, behin onuraduna nor zen zehaztuta, onuradun horrek 

kobrantza eskatu eta kobrantzarako eskubidea frogatzen zituzten agiri guztiak aurkeztu 

zituenetik bost egun baliodun igarotakoan. 

Errenta hori, beraz, bost egun balioduneko gehieneko epea amaitu zen zergaldiari egotzi 

beharko zaio, edo prestazioa jaso zen zergaldiari, lehenagokoa bada. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900001656&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900001656&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006061&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006061&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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6.13 Pertsona batek BGAE baten erreskatea eskatzen du 2014ko abenduaren amaieran, baina 

ez du 2015era arte kobratzen. Erreskatea edo prestazioa zein ekitalditan egotzi behar da? 

Eusko Jaurlaritzaren 2010eko martxoaren 22ko Ebazpenak honakoa ezartzen du: "...prestazioen 

ordainketa eta erreskatearen ordainketa egiteko gehieneko epea 5 egun baliodunekoa da; epe 

hori egiaztatzeko dokumentazio guztia erakundean aurkeztuko denetik zenbatuko da..." 

Beraz, prestazioa edo erreskatea gehieneko epe hori iraungiko den zergaldiari egotzi beharko 

zaio, kobratzea eskatu den ekitaldia gorabehera. 

B) Gertakizunak  

a) Heriotza  

6.14 Nola integratzen dira Zergaren zerga oinarrian BGAEen kapital-prestazioak, ekitaldi 

bakarrean heriotzagatik jasotakoak?  

BGAEek heriotzaren zioz ekitaldi bakarrean emandako kapital-prestazioen %60 integratuko da. 

BGAEtik erreskatatu den ekitaldian integratu behar da, ez heriotza gertatu den ekitaldian. 

BGAE baten prestazioak kobratu ahal badira hainbat pertsonaren heriotzagatik, %60aren muga 

hildako bakoitzeko aplikatu behar da. 

Erreskatearen %60 egozteak muga dauka: 300.000,00 €. 

6.15 Onuradunek BGAE edo Pentsio Planetatik partaidearen heriotzarengatik jasotzen 

dituzten prestazioek PFEZ ala Oinordertza eta Dohaintzen gaineko Zerga ordaindu behar 

dute?  

Onuradunek BGAE edo Pentsio Planetatik partaidearen heriotzarengatik jasotzen dituzten 

prestazioak, edozein kasutan, PFEZri lotuta daude eta lanaren etekintzat hartuko dira. Hortaz, 

ez dute inoiz ordaindu behar Oinordertza eta Dohaintzen gaineko Zerga. 

b) Erretiroa  

6.16 Noiz hartzen da gertaturikotzat erretiro-gertakizuna? Zein da ezar daitekeen arautegia?  

Erretiroaren kontingentzia bazkide arruntak Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean eta 

antzekoetan aurreikusitako erretiroa hartzen duen une horretan gauzatuko da, edo eskumena 

daukan organoak erabakitzen duenean. Ondorio horietarako, aurreratutako erretiroa, malgua, 

partziala eta Gizarte Segurantzak kasuan kasu aitortzen dituen horien pareko beste formulak, 

denak ere, erretiroa izango dira. 

Ezinezkoa baldin bada aurreko lerrokadan aipatutako erretiro hori lortzea, kontingentzia 

erakundearen estatutuetan zehaztutako adinean gertatu dela joko da –inoiz ez hirurogei urtetik 

behera–; betiere, bazkidea jada ez badabil lan-jardueran edo jarduera profesionalean edo horri 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900004605&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
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utzita badago, eta ez baldin bada ari erretiroko kontingentziarako kotizatzen Gizarte 

Segurantzako inongo erregimenetan. 

Halaber, autonomoak edo kooperatiba- eta lan-elkarteetako bazkide langileak edo laneko 

bazkideak biltzen dituzten enpleguko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek beren 

esku dute erretiroko prestazioa eskuratzeko arauak jartzea, hirurogei urtetik aurrera, betiere, 

langilea lan-jardueran edo jarduera profesionalean ez badabil jada edo horri utzita badago. 

5/2012 LEGEA, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeenaren 24.1a) artikulua. (EHAA 

2012/03/6) eta 47/2014 Foru Dekretua (PFEZaren erreglamentua) 62. artikulua 

6.17 Erretiro partzialarengatik pentsio-plan 

Pertsona batek pentsio-plan baten zati bat berreskuratu du kapital eran, 61 urterekin 

partzialki erretiratzeagatik. Berreskuratze hori egotz al daiteke %60an eta, behin betiko 

erretiratu eta gainerakoa berreskuratzen duenean, berriro ere egotz al daiteke %60an?  

Erretiro partzialarengatik pentsio-plan batetik jaso diren zenbatekoak erretiro-zioz kobratu 

direla joko da. Hori dela eta, lehen %60ko erreskatea aplikatu ondoren, ezin izango da berriro 

aplikatu, behin betiko erretiroa hartzen denean, kontingentzia hori jada gertatu dela joko baita. 

Hala eta guztiz ere, 2014/01/01etik kapital eran jasotako erreskateari %60ko integrazio-

portzentajea aplikatu ahal izango zaio, urte hori baino lehen erretiro-prestazioak jaso izan 

arren. 

%60ko integrazio-portzentajea ezarri ahal zaien etekinen zenbatekoa ezin izango da urtean 

300.000,00 eurotik gorakoa izan. Zenbateko horren gaindikia %100ean integratuko da. 

6.18 Aurretik erretiratuta 

Aurretik erretiratutako 60 urteko pertsona batek kapital eran BGAE baten zati bat 

berreskuratu du. Egotz al daiteke berreskuratze hori %60an eta, 65 urte bete eta beste zatia 

berreskuratzen duenean, egotz al daiteke %60an ere? 

Pertsona hori aldez aurretik erretiratu baldin bada, kontingentzia erakundearen estatutuetan 

zehaztutako adinean gertatu dela joko da edo BGAEaren Estatutuetan (edo integratuta dagoen 

aurreikuspen-planaren zehaztasunetan) egoera hori eta erretiro hartzea antzekotzat hartzen 

baldin bada, prestazioa jasotzeko gertaera eragilea jada gertatu dela joko da. Hori dela eta, 

%60ko integrazio-portzentajea jasotzen diren lehenengo kapital-prestazioen zenbatekoei baino 

ezin izango zaie ezarri, aldez aurretiko erretiroa hartu zuenetik jaso zituen prestazio guztiak zio 

berarengatik jaso zituela joko baita (hots, erretiro-kontingentziagatik jaso zituela). 

%60ko integrazio-portzentajea soilik ezarri ahal izango zaie gizarte-aurreikuspeneko 

sistemetatik kobra daitezkeen zioengatik jaso diren lehenengo prestazioei, eta, gehienez ere 

urtean 300.000 eurokoak izango dira. Ondorio horietarako, zio horietako bakoitzarengatik jaso 
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den lehenengo prestazioa 2014ko urtarrilaren 1etik jasotakoa dela joko da (aurreko ekitaldietan 

kobratu diren zenbatekoak alde batera utzita). 

6.19 Egin dezake 64 urteko pertsona batek erreskatea borondatezko bajaren ondorioz (10 

urte) eta, 65 urte betetzen dituenean, erretiratzearen ondorioz? Eta erreskatea (10 urte) 

egiten badu 66 urte dituenean?  

Erretiratu aurretik 

Borondatezko bajaren ondorioz 64 urterekin egiten bada erreskatea kapital eran, kapitalaren % 

60 hartuko da kontuan zergarako. 

65 urte bete ondoren (adin horretan erretiratuz gero), berriro ere % 60 hartuko da kontuan; 

izan ere, uste da erreskatea erretiroa hartzeagatik egiten dela. 

Erretiratu ondoren 

Kasu honetan, ezin da borondatezko bajaren ondoriozko erreskaterik egin (10 urte). 

Behin jubilatu ondoren, honako arrazoi hauek direla-eta egiten da erreskatea: 

 Erretiroa. 

 Mendekotasun larria edo mendekotasun oso larria. 

 Heriotza. 

Beraz, ezin urte batean erretiroa hartzearen ondorioz erreskatearen % 60 kontuan hartu 

zergarako, eta, hurrengo urtean, borondatezko bajaren ondorioz (10 urte). 

6.20 Erretiro arruntaren aurreko laguntzak aztertzea.  

Gizarte Segurantzaren eskutik erretiroaren aurretiazko laguntza bat kobratzen ari den 

pertsona batek BGAE bat erreskatatu du kapital eran eta % 60an integratu du. Hurrengo 

ekitaldian erretiro/behin betiko egoerara pasa da eta beste BGAE bat erreskatatu du kapital 

eran. Erreskate hori % 60an ingratu al daiteke?  

Ez, 2014an jasotako prestazioa erretiro-egoera gertatzearen ondorioz sortu bada, ohiko 

erretiroaren aurretiko laguntza aurretiazko erretiroaren, erretiro malguaren eta erretiro 

partzialaren pareko formula gisa jo behar da. 

Hori dela eta, ezin izango du berriro aplikatu galdetzen den 100eko 60ko integrazio-ehunekoa 

hurrengo ekitaldietan bazkide edo partaide duten gizarte-aurreikuspeneko sistemetatik 

eskuratzen dituen diru-kopuruen gainean erretiroaren kontingentziagatik (nahiz eta behin 

betiko erretiroa hartu ondoren kobratu). 
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6.21 Enplegu-modalitateko BGAEko erreskatea, kapital erakoa (2014ko urtarrilaren 1a baino 

lehen sinatutako kontratu edo akordioen ondoriozko etekinak ). 

Banku-erakunde bateko langile batzuek jardunean jarraitzen dute, eta beste batzuek 

erretiroa hartu dute. Guztiek enplegu-modalitateko BGAEko kideak dira. Egitura berritzeko 

azken erabakia 1996an hartu zen hitzarmen kolektiboaren arabera. BGAE horretatik kapital 

eran jasotako prestazioei zer zerga aplikatu behar zaien jakin nahi du. Zehazki, 13/2013 

(PFEZFA), PFEZari buruzkoak, 20. XI xedatzen duena aplikagarria den jakin nahi du.  

BGAEetatik kapital gisa kobratzen diren kantitateak %60ko integrazio-portzentajea soilik ezarri 

ahal izango zaie zioengatik jaso diren lehenengo prestazioei, eta gehienez ere urtean 300.000 

eurokoak izango dira. Ondore horietarako, zio horietako bakoitzarengatik jaso den lehenengo 

prestazioa 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera jasotako lehenengoa dela joko da (aurreko 

ekitaldietan kobratu diren zenbatekoak alde batera utzita). 

20. Xedapen Iragankorrean ezarritako araubideak, hain zuzen ere berekin dakar 300.000 

euroko muga hori ezin aplikatzea bi baldintza hauek betetzen dituzten etekinei: 

1. Alde batetik, denboran modu irregular nabarmenean lortutako etekinak izatea, eta 

2. bestetik, 2014ko urtarrilaren 1a baino lehen sinatutako kontratu edo akordioen 

ondoriozko etekinak izatea. 

Kasu honetan lan-etekinak (enplegu-modalitateko BGAEetako prestazioak kapital eran 

kobratzeagatik sortzen direnak) ez dira hartzen modu nabarmen irregularrean lortutako lanaren 

etekintzat. Hori dela eta, pertsona horiek ezin dute PFEZFAren 20. Xedapen Iragankorrean 

ezarritako erregimena baliatu. Horren ordez, %60ko portzentajean integratu behar dira, 

gehienez ere 300.000 euroko zenbateraino (muga hori zergaduna bazkide, partaide edo 

onuradun gisa duten gizarte-aurreikuspeneko sistemei eta enplegatzaileen pentsio-

konpromisoak gauzatzeko aseguru kolektiboei dagokie, zergaduna horrelako asegururen baten 

onuraduna bada). Gehieneko zenbateko horretatik gora lortutakoaren 100eko 100 sartu behar 

da zergaren zerga-oinarrian. 

6.22 Jubilazioaren ondoriozko BGAE kobratzea, baliaezintasunaren ondoriozko pentsio-

planetik kobratu ostean. %60ko integrazio-portzentajea aplikatu dezake?  

Aztertu behar da zer esaten den bazkidea atxikita dagoen BGAEren estatutuetan edo 

aurreikuspen-planaren erregelamenduan: ikusi behar da ea aukera dagoen erretiroagatik 

jasotzekoak diren prestazioak ezintasunaren ondoriozko prestazioak kobratu ostean 

kobratzeko, hots, ikusi behar da ea baliaezintasunaren kontingentzia gertatu zaien bazkideek 

aukeratu dezaketen ala ez aktibo jarraitzea BGAEn eta erretiro-prestazioa erretiroa hartzen 

dutenean kobratzea. Horrela bada, hots, aukera hori badago, kontsulta-egileak jasotako 

kopuruak erretiroaren kontingentzia gertatzearen ondoriozkoak direla ulertuko da, eta, beraz, 

bai aplikatu ahalko % 60ko integrazio-portzentajea. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006115&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006115&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000525&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000525&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884


 

 43 

6.23 Dagoeneko erretiratuta dagoen pertsona BGAE bateko bazkidea da. Berreskuratu egin 

nahi du borondatezko bajagatik (BGAEan 10 urtetik gorako antzinatasuna baitu) eta 

gainerakoa 2 urte barru berreskuratu nahi du erretiroagatik. Berreskuratze biei %60ko 

integrazio-portzentajea ezar diezaiekeen jakin nahi du  

BGAE batetik jasotako zenbatekoa borondatezko bajatik eratorritakotzat har daiteke bakarrik 

baja hori erretiro-gertakizuna gertatu baino lehen gertatzen denean. Gertakizun hori 

gertatutakoan kobratutako kopuruak ezin dira hartu zergadunak BGAEan borondatezko baja 

ematearen ondorioz lorturikotzat, erretiro-gertakizuna gertatzearen ondorioz lorturikotzat 

baizik.Hortaz, ezin zaio % 60 aplikatu bigarren erreskateari, lehenengo erreskatea erretiroa 

zela-eta egin zelako eta bigarrena ere kontzeptu beragatik eginda legokeelako. Hori bai, 

PFEZaren araudiak aukera ematen du pertsona batek BGAEren bigarren erreskatetik kapital gisa 

jasotzen duen kopuruaren % 60 sartzeko oinarrian, baldin eta lehenengo kobratu zuen 

kopuruarekin ez bazuen horrela egin. 

6.24 Pentsio planaren erreskatea luzaroko langabeziagatik eta erretiroagatik. 

Kontsultaren egilea erretiro partzialeko egoerara igaro zen, errelebo kontratu baten 

babesean, 60 urte bete zituenean (2012ko irailean). Kontsultaren egileak lan egiten zuen 

enpresa itxi egin zen 2014ko martxoan. Ordutik 2015eko maiatzera arte langabeziako 

prestazioa kobratu du. 2015eko ekainetik 2017ko irailera arte (orduan hartuko du behin 

betiko erretiroa) ez du kobratuko ez soldatarik ez langabeziako prestaziorik, eta ondorioz 

bere diru sarrerek behera egingo dute. Horregatik, 2015ean kobratu nahi du pentsio plan 

batean dituen eskubide kontsolidatuen zati bat, luzaroko langabezia dela eta, eta gainerakoa 

2017an kobratu nahi du, erretiroaren kontingentzia dela eta, erretiro osoko egoerara 

igarotzen den unetik aurrera. 

Kontsultaren egileak %60ko integrazio portzentajea aplikatu ahal izango dio galderan 

aipatutako lehenengo hartukizunari, urtean 300.000 euro gainditu gabe, baldin eta, 

aurkeztutako kasuan itxuraz gertatzen den moduan, PFEZFAren 18. artikuluko a) letrako 3., 4., 

5., 7. eta 8. zenbakietan aipatzen diren gizarte aurreikuspeneko sistemetako edozeinetan parte 

hartzen badu (edo parte hartu badu) eta luzaroko langabezia dela-eta kapital eran harengandik 

jasotzen duen lehenengo prestazioa bada. 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera jasotako diru 

kopuruak bakarrik konputatuko dira. 

Hala denean, lehenengo hartukizuna eragin duen arrazoi beragatik (esaterako, luzaroko 

langabeziagatik) hurrengo ekitaldietan jasotzen dituen zenbatekoei ezingo die %60ko integrazio 

portzentajea berriro aplikatu, baina erretiroaren kontingentzia gertatzeagatik beste ekitaldi 

batean kapital eran lortzen duen lehenengo zenbatekoari bai, aplikatu ahal izango dio, kasu 

horretan pentsa daitekeelako diru kopuru hori aurreko hartukizuna eragin zuen arrazoia ez 

beste batengatik lortu dela. 

Dena dela, %60ko integrazio portzentajea aplikatu ahal zaion gehieneko zenbatekoa 300.000 

euro da, eta muga hori PFEZFAren 19. artikuluko 2. zenbakiko b) eta c) letretan aipatzen diren 
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etekinen multzoari dagokio. Hau da, zergaduna bazkide, partaide edo onuradun duten gizarte 

aurreikuspeneko sistemen multzoari eta enplegatzaileen pentsio-konpromisoak gauzatzeko 

aseguru kolektiboen multzoari dagokie, kontsultaren egilea horrelako asegururen baten 

onuraduna bada. 

c) Ezintasuna  

6.25 Zein da gaigabezia duten pertsonek BGAE edo pentsio-plan batetik jasotzen dituzten 

prestazioei eman behar zaien zerga-tratamendua?  

Beti dira lanaren etekinak 

BGAEek (edo borondatezko gizarte aurreikuspeneko beste sistema batzuek) zeinahi gertakizun 

dela bide jasotzen diren kopurua lanaren etekintzat hartuko dira PFEZen aitorpenean. 

Kapital-erreskateak 

Prestazioak kapital gisa jasotzen direnean, zerga-oinarri orokorrean integratu beharreko 

zenbatekoa %60koa izango da, lehen prestazioa baldin bada, edo ez bada, aurrekoa da 

integratu da % 100etara.Hala eta guztiz ere, erreskatearen %60 egozteak muga dauka: 

300.000,00 € 

% 60 integrazio-muga aldi bat soilik integratzeko muga gertakizunagatik aplikatzen da, ez babes 

produktu edo sistema bakoitzeko. Integrazio-ehunekoaren (%60) aplikaziorako, arautegiaren 

arabera tratamendu bateratua eman behar zaie BGAEetatik, pentsio planetatik, gizarte 

aurreikuspeneko mutualitateetatik, enpresen aurreikuspen sozialeko planetatik, bermatutako 

aurreikuspen planetatik eta mendekotasun aseguruetatik jasotzen diren kopuruei. 

Edozein kontingentziarengatik jaso zen kobrantza 2014tik baino lehenagoko ekitaldi batean 

kobratu bazenuen eta kontingentzia berarengatik azken ekitaldi hori baino geroagoko ekitaldi 

batean egin bazen, kopuru biei aplikatu ahal izango diezu %60ko integrazio portzentajea. Hori 

guztia Bizkaiko Foru Aldundiaren 175/2013 Foru Dekretuak, abenduaren 10ekoak, bere 

xedapen gehigarri bakarrean ezarritakoarekin bat. 

6.26 Jubilazioaren ondoriozko BGAE kobratzea, baliaezintasunaren ondoriozko pentsio-

planetik kobratu ostean. %60ko integrazio-portzentajea aplikatu dezake?  

Aztertu behar da zer esaten den bazkidea atxikita dagoen BGAEren estatutuetan edo 

aurreikuspen-planaren erregelamenduan: ikusi behar da ea aukera dagoen erretiroagatik 

jasotzekoak diren prestazioak ezintasunaren ondoriozko prestazioak kobratu ostean 

kobratzeko, hots, ikusi behar da ea baliaezintasunaren kontingentzia gertatu zaien bazkideek 

aukeratu dezaketen ala ez aktibo jarraitzea BGAEn eta erretiro-prestazioa erretiroa hartzen 

dutenean kobratzea. Horrela bada, hots, aukera hori badago, kontsulta-egileak jasotako 

kopuruak erretiroaren kontingentzia gertatzearen ondoriozkoak direla ulertuko da, eta, beraz, 

bai aplikatu ahalko % 60ko integrazio-portzentajea. 
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6.27 Ezindurik gertatzen diren zergadunak: noiz joko dira erretiratutzat? 

Ezindurik gertatzen diren zergadunak, Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean erretiratzeko 

ezarritako adinetik aurrera erretiratutzat joko dira. 

%65=< -ko desgaitasun fisikoa edo %33-ko desgaitasun psikikoa duten pertsonak: 70.5 

artikuluko mugak ez diote eragiten, eta erretiroaren ondoren egiten dituzten ekarpenen ziozko 

murrizketa aplikatu ahal izango dituzte. 

Desgaitasun gradu txikiagoa duten pertsonak: ezin izango dute aplikatu erretiroaren ondoren 

egin dituzten ekarpenen ziozko murrizketarik (Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean 

erretiratzeko ezarritako adina hartu behar da kontuan). 

d) Iraupen luzeko langabezia  

6.28 BGAE. Iraupen luzeko langabezia eta erreskatatzeko eskubidea baliatzea. Iraupen luzeko 

prestazioa hilero ordaindu behar da errenta (gisa bazkideak enplegua sustatzeko helburuekin 

ordainketa bakarra eskatzen badu salbu) 

BGAE. Iraupen luzeko langabezia eta erreskatatzeko eskubidea baliatzea. 

Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen 

24.1 e). artikuluan arautzen du iraupen luzeko prestazioa hilero ordaindu behar dela errenta 

gisa, bere kontribuzio-mailako prestazioaren ordainsarien baliokide gisa, bazkideak enplegua 

sustatzeko helburuekin ordainketa bakarra eskatzen badu salbu. 

Zergadunak erreskatatzeko (edo borondatezko baja hartzeko) eskubidea baliatzeko eta iraupen 

luzeko langabezia-kontingentzia gertatzean dagokion prestazioa jasotzeko eskatutako 

baldintzak betetzen baditu, eta bere eskubide ekonomikoak kapital gisa kobratzen baditu, 

enplegua sustatzeko inolako helburu jakinik gabe, kontingentzia horri dagokion prestazioa 

errenta gisa ordaindu behar den une batean, jasotako zenbatekoa erreskatatzeko eskubidea 

baliatzetik etorri dela kontuan hartuko da, eta ez iraupen luzeko langabezia-kontingentzia 

gertatzeagatik. Izan ere, kasu horretan, erakundeak errenta gisa ordaindu beharko dio 

aipatutako zenbatekoa, eta ez kapital gisa (horrela ez lirateke beteko arrazoi horregatik 

kobratzeko legez ezarritako baldintzak). 

6.29 Zein kasutan egin daiteke erreskatea luzaroko langabezia gertatzeagatik?  

Luzaroko langabezia: enplegua galtzea edo, langile autonomoen kasuan, jarduera etetea, 

honako irizpide hauen arabera erregelamenduz garatuko diren baldintzak betetzen badira: 

1. Legez langabezia egoeran egotea, ordaindutakoaren araberako prestazioa kobratzen 

duela urtebetez, non eta ez zaion hori baino lehen prestazio hori amaitu. 

2. Ez bada ordaindutakoaren araberako langabezia-prestaziorik jasotzen, prestazioa 

berehalakoan jaso daiteke, enplegu-eskatzaile gisa legezko langabezian egotea 

egiaztatuz gero. 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006912&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006616&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006616&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900006616&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=EU&IdNoticia=900000510&Tem_Codigo=7884&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|3405|7884


 

 46 

3. Prestazioa hileroko errenta gisa ordainduko da, eta ordaindutakoaren araberako 

prestazioaren baliokidea izango da, non eta bazkideak ez duen eskatzen prestazioa 

ordainketa bakarraren bidez ordaintzea, enplegua bultzatzeko helburu zehatzarekin. 

5/2012 LEGEA, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeenaren 24.1e) artikulua. (EHAA 

2012/03/6) 

6.30 Pentsio planaren erreskatea luzaroko langabeziagatik eta erretiroagatik. 

Kontsultaren egilea erretiro partzialeko egoerara igaro zen, errelebo kontratu baten 

babesean, 60 urte bete zituenean (2012ko irailean). Kontsultaren egileak lan egiten zuen 

enpresa itxi egin zen 2014ko martxoan. Ordutik 2015eko maiatzera arte langabeziako 

prestazioa kobratu du. 2015eko ekainetik 2017ko irailera arte (orduan hartuko du behin 

betiko erretiroa) ez du kobratuko ez soldatarik ez langabeziako prestaziorik, eta ondorioz 

bere diru sarrerek behera egingo dute. Horregatik, 2015ean kobratu nahi du pentsio plan 

batean dituen eskubide kontsolidatuen zati bat, luzaroko langabezia dela eta, eta gainerakoa 

2017an kobratu nahi du, erretiroaren kontingentzia dela eta, erretiro osoko egoerara 

igarotzen den unetik aurrera. 

Kontsultaren egileak %60ko integrazio portzentajea aplikatu ahal izango dio galderan 

aipatutako lehenengo hartukizunari, urtean 300.000 euro gainditu gabe, baldin eta, 

aurkeztutako kasuan itxuraz gertatzen den moduan, PFEZFAren 18. artikuluko a) letrako 3., 4., 

5., 7. eta 8. zenbakietan aipatzen diren gizarte aurreikuspeneko sistemetako edozeinetan parte 

hartzen badu (edo parte hartu badu) eta luzaroko langabezia dela-eta kapital eran harengandik 

jasotzen duen lehenengo prestazioa bada. 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera jasotako diru 

kopuruak bakarrik konputatuko dira. 

Hala denean, lehenengo hartukizuna eragin duen arrazoi beragatik (esaterako, luzaroko 

langabeziagatik) hurrengo ekitaldietan jasotzen dituen zenbatekoei ezingo die %60ko integrazio 

portzentajea berriro aplikatu, baina erretiroaren kontingentzia gertatzeagatik beste ekitaldi 

batean kapital eran lortzen duen lehenengo zenbatekoari bai, aplikatu ahal izango dio, kasu 

horretan pentsa daitekeelako diru kopuru hori aurreko hartukizuna eragin zuen arrazoia ez 

beste batengatik lortu dela. 

Dena dela, %60ko integrazio portzentajea aplikatu ahal zaion gehieneko zenbatekoa 300.000 

euro da, eta muga hori PFEZFAren 19. artikuluko 2. zenbakiko b) eta c) letretan aipatzen diren 

etekinen multzoari dagokio. Hau da, zergaduna bazkide, partaide edo onuradun duten gizarte 

aurreikuspeneko sistemen multzoari eta enplegatzaileen pentsio-konpromisoak gauzatzeko 

aseguru kolektiboen multzoari dagokie, kontsultaren egilea horrelako asegururen baten 

onuraduna bada. 
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e) Gaixotasun larria  

6.31 Zer da gaixotasun larria?  

Gaixotasun larria: Bazkidearen beraren, ezkontidearen edo izatezko bikotearen edo lehen 

mailako senideen gaixotasun fisikoa edo psikikoa, aldi baterako (hiru hilabetetik gora) ezinduta 

uzten duena baina ebakuntza handirik edo ospitalean sartzea behar ez duena, eta diru-sarrerak 

gutxitzea edo gastuak handitzea eragiten duena. 

5/2012 LEGEA, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeenaren 24.1 f) artikulua. (EHAA 

2012/03/6) 

6.32 Zenbat erreskatatu dezaket gaixotasun larriaren ondorioz? 

Gaixotasun larriaren ondoriozko erreskateak bazkidearen eskubide ekonomikoen zenbateko 

osoa jaso dezake? 

Ez. Erreskatearen zenbatekoan hauek baino ez dira sartuko: egiaztatu ahal diren gastuak edo, 

bestela, egiaztatu ahal diren sarreren murrizketa.Egiaztapen hori behar bezala egin beharko da, 

eta geroago justifikatuko diren aurrekontu ofizialak aurkeztea onartu ahal da. 

f) Borondatezko baja 10 urtekoa  

6.33 Ekarpenetik 10 urte igarotakoan, erabil daitezke norberaren borondatez BGAEetan eta 

pentsio planetan sendotutako eskubideak?  

Estatutuetan borondatezko baxarako eskubidea ezarrita badago, ondoko erregelak aplikatuko 

dira : 

 Hauxe da borondatezko baxa: BGAEko banakako modalitateko edo elkarte-modalitateko 

bazkideek aurretiaz eskuratu ahal izango dute banakako modalitateko edo elkarte-

modalitateko aurreikuspen-planetarako egindako ekarpenei dagozkien eskubide 

ekonomikoen zenbateko osoa edo zati bat, hamar urtetik gorako antzinatasuna baldin 

badute 

 Erreskate partzialek, gabealdia aurrekoa bera dela, erreserben zenbatekoa murriztuko 

dute: erreskatatutako guztirako kopurua gehi gastuak edota Estatutuetan finkatutako 

penalizazio-ehunekoak. 

6.34 BGAEen kapital-prestazioak, borondatezko baxagatik jasotzen direnak.  

BGAEetako bazkideek haietan dauzkaten eskubide ekonomikoak kobra ditzakete euren 

borontaez entitatea baja emanez gero, beste arrazoi batzuk beste direla (edo eskubideok 

erreskatatzeagatik metatutako erreserben kontua). 

Honetaz ari garela, BGAE batetik jasotako diru kopurua borondatezko bajaren edo eskubide 

ekonomikoak metatutako erreserben kargura erreskatatzearen ondorio dela esan daiteke 
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soilsoilik horretarako aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direnean, 87/1984 Dekretuko 31. 

artikuluan (aurrean transkribatu da) azaltzen diren inguruabarrak, hain zuzen. Bereziki, baja 

hori, edo erreskate eskubidearen erabilera, metatutako erreserbetan zordunduta osorik edo 

zati batean finantzatutako prestaz dira hartu zergadunak BGAEn baja hartu duelako edo 

erreskatatzeko eskubidea baliatu duelako kobratutzat, baizik eta kasuan kasuko kontingentzia 

gertatu izanaren ondoriozkotzat. 

Ildo bereko adierazpena egin du behin eta berriro Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Auzitegi Nagusiak, besteak beste, 2014ko azaroaren 6ko Epaian, erretiroaren kontingentzia 

gertatutakoan BGAE batetik kobratu izanari buruzkoan. Ondorio hau atera du: “… behin 

gertatuta kontingentzia, oraingo honetan erretiroa, zeina, demandatzailearen kasuan, 2001eko 

ekitaldian gertatu baitzen, jasotako prestazioak erretiroko prestazioak dira, eta ezin dute 

autonomiarik eduki, ondorio horietarako, ez antzinatasunagatiko erreskatetzat hartzeko 

eskaerak, ez horren onarpenak. (...)". 

6.35 BGAEaren erreskatea borondatezko baja eta erretiroko kontingentziagatik. Ekarpenak.  

Kontsultagilea hiru BGAEren bazkidea da; 2015ean, erretiro egoeran sartu zen. 2014an BGAE 

horietako batean 5.000 euro sartu zuen. Jakin nahi du zer zerga tratamendu dagokio, bai 

2014an BGAEari egin nahi zion 5.000 euroko ekarpena, bai aipatu entitateak pentsatutako bi 

aukeretan kobratzea: 1) 10 urtez gorako antzinatasuna frogatu duen BGAE bietatik 2014an 

jasotzea (borondatezko baja) eta bestetik 2015ean erretiroagatik; edo 2) denak 2015ean 

kobratzea, erretiroko kontingentziagatik.  

Zerga tratamenduari dagokionez, BGAEaren kobratzekoak lanaren etekintzat jo behar dira. 

Zergadunak dioenez, 2015ean erretiratu zen. Hortaz, egoera horretan, ulertu behar da, hala 

balitz, 2014an duela hamar urte baino gehiago bazkide den, edo zen, BGAE-etatik eskuratutako 

hartukizunak haietan borondatezko baja hartu izanetik datozela (erreskate eskubidea 

erabiltzetik). 

Beraz, zergadunak 100eko 60ko integrazio-portzentajea aplikatu ahalko zuen 2014an, hala 

balitz, BGAEren eskutik borondatezko baja zela eta kapital gisa jasotzen zituen kopuruetan, 

bertako bazkidea baita, edo baitzen, gehienez urteko 300.000 eurotan, arrazoi horren zioz 

jasotako lehenengo kopurua dela ulertzen baita. Hala ere, ezingo du integrazio-portzentaje hori 

berriz aplikatu hurrengo ekitaldietan arrazoi beraren zioz (borondatezko baja edo erreskate 

eskubidea erabiltzea) jasotzen dituen zenbatekoetan. 

Bestalde, 2015ean jaso nahi zuen kobrantzari dagokionez, esan behar da berriz aplikatu ahalko 

ziola 100eko 60ko integrazio-portzentajea (kapital gisa jasotzen zituen kopuruetan, bertako 

bazkidea baita, edo baitzen, gehienez urteko 300.000 eurotan), 2014ko hartukizuna ekarri 

zuenaz bestelako zio bategatik eskuratutzat har zaitekeen neurrian (alegia, erretiroko 

kontingentzia gertatzeagatik). 
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Hortaz, hala balitz, 2014an zergadunak eskuratutako hartukizuna entitate horietan 

borondatezko baja hartu izanak eragindakoa dela uler badaiteke (erretiroko kontingentzia 

artean beteta ez egoteagatik), berriz aplikatu ahalko die 100eko 60ko integrazio-portzentajea 

geroago erretiroagatik kapital moduan jasotako zenbatekoei (kontingentzia hori betetakoan, 

dirudienez 2015ean). 

Bestalde ekarpenari dagokionez, 2014an egindako ekarpenen kenkaria honako 

zenbatekoetatik txikienera mugatuko da: 

1. 5.000 euro; eta 

2. ekitaldi horretako zerga-oinarrian erreskate eskubidea erabiltzeagatik edo borondatezko 

bajagatik egiatan sartutako hartukizunen zenbatekoa, arestian adierazitakoaren arabera 

(noski, ekitaldi horretan zio horregatik errentak eskuratu baditu). 

Zergadunak 2015ean sartu zen egiatan erretiro egoeran. Beraz, 2015az geroztik erretiratuta 

egongo den neurrian, bere zerga-oinarritik ezingo ditu kendu 2016ko urtarrilaren 1az geroztik 

data horretan bazkide izaten jarraitzen duen BGAE-ei egindako ekarpenak. 

7. Erreskate modua: mistoa  

7.1 BGAEa modu mistoan (lehenengo errenta eran eta gero kapital eran) berreskuratuz gero, 

nola ordaintzen ditu zergak? 

Prestazioak modu mistoan lortzen direnean, hau da, edozein motatako errentak kapital erako 

kobrantzekin konbinatuz lortzen direnean, %60ko integrazio-ehunekoa kapital erako kobrantzei 

soilik aplikatuko zaie, hain zuzen ere, errenta erako prestazioen kobrantza hasi ondoren errenta 

aldez aurretik berreskuratzen bada, lorturiko errendimenduan %60ko integrazio-ehunekoa 

aplikatuko da, errenta eratzeko unean lehenengo ekarpenak zuen antzinatasunaren arabera. 

7.2 Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde batek emandako prestazio mistoak 

Zergaren Araudiko 15. artikuluko 1. idatz-zatia  

Kontingentzia bat gertatzeagatik, gaixotasun larriagatik, iraupen luzeko langabeziagatik edo 

bestelako arrazoiren batengatik lehenbizikoz kopuru bat jasotzen denean kapital bakarraz 

gainera aldizkako errenta ere ematen bada, lortutako kopuruak lanaren etekin oso gisa 

integratzeko ehuneko hauek aplikatu behar dira: 

1. Errenta gisa jasotako prestazioari dagokionez, ekitaldian jasotakoaren %100. 

2. Kapital gisa jasotako kobrantzari dagokionez, %60, baldin eta BGAEra lehenengo 

ekarpena egin zaionetik bi urte baino gehiago igaro badira. Epe hori ez da galdagarria 

izango baliaezintasunagatiko edo mendekotasun-egoeragatiko prestazioen kasuan. 

Honen ondoreetarako, errenta prestazioa da aldizkako ordainketak, bi edo gehiago jarraian, eta 

urte bakoitzean gutxienez ere ordainketa bat jasotzea. 
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Pentsio-planen edo 13/2013 Foru Arauko 18 a) 4, 5, 7 eta 8. artikuluetan ezarritako gizarte 

aurreikuspeneko gainerako sistemen prestazioak jasotzen diren kasuetan, irizpide berak 

aplikatuko dira. 

 


