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Nortzuek aurkeztu behar dioten
autolikidazioa Bizkaiko Foru Aldundiari
Bizkaiko Foru Aldundiak jarraian adieraziko diren subjektu
pasiboei eskatuko die Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zerga:

Zergadun gisa:

A) Ohiko egoitza Bizkaian duten pertsona fisikoei.

Familia unitate bateko pertsonen ohiko egoitza beste
lurralde batean badago eta baterako zerga-ordainketa
hautatzen badute, Zerga Bizkaiko Foru Aldundiari
ordainduko diote likidazio oinarririk handiena duen
kideak ohiko egoitza Bizkaiko lurraldean duenean.

B) Espainiako nazionalitatea duten pertsona fisikoei,
beraien ezkontideei, legez banandurik ez badaude,
edo izatezko bikotekideei edo adingabeko seme-
alabei, baldin eta Bizkaiko zergen arloko arauei loturik
egon ondoren ohiko egoitza atzerrira aldatu badute
ondokoetako bat izanik:
a) Espainiako misio diplomatikoren bateko kidea,

dela misioburua, dela diplomazia langilea,
administraria, teknikaria edo zerbitzu-langilea.

b) Espainiako kontsul-bulegoren bateko kidea, dela
kontsula, dela hari atxikitako funtzionarioa edo
zerbitzu-langilea; honetatik salbuetsita daude
ohorezko kontsulordeak eta ohorezko agente
kontsularrak, bai eta haien menpeko langileak ere.

c) Estatu espainiarreko kargu edo lanpostu ofizial
bateko titularra, nazioarteko erakundeen aurrean
kreditatutako eskuordetza eta ordezkaritzaren
bateko kide edo atzerriko eskuordetza edo
behapen-misioren bateko kidea denean.

d) Atzerrian kargu edo lanpostu ofizialean ari
den ekineko funtzionarioa, ez diplomazian ez
kontsuletxean ari ez dena.

e) Euskal Administrazio Publikoaren zerbitzuan
haren atzerriko eskuordetzaren baten ari den
funtzionarioa edo langilea.

Nola zehaztu ohiko egoitza Bizkaiko
Lurralde Historikoan dagoen
Espainiako lurraldeko egoiliar den pertsona fisiko baten
ohiko egoitza Bizkaiko Lurralde Fisikoan dagoenez
zehazteko ondoko arauak aplikatuko dira, jarraian eta
agertzen diren hurrenkeran:

1. Zergaldiko egun gehienak Euskal Herrian ematen
dituela, Bizkaiko Lurralde Historikoan beste lurralde
historikoetako batean baino egun gehiagoan badago.
Bizkaian zenbat egun egon den zehazteko, lurraldetik
kanpo ematen dituen epealdiak zenbatuko dira:
– Bizkaiko Lurralde Historikoan egon den egunen

kopurua = Bizkaian fisikoki egon den egunen kopurua
+ Aldi batez egon ez den egunen kopurua.

– Nola zehaztu zenbat egun egon den Bizkaiko Lurralde
Historikoan egoitza atzerrira lekualdatu duen pertsona
fisikoa: atzerriko herrialdean egutegiko urteko 183
egun gutxienez egon dela frogatu beharko du; ondore
hauetarako, ez dira kontuan hartuko Bizkaiko Lurralde
Historikotik kanpo emandako epealdiak.
Zerga egoitza zerga paradisu gisa kalifikaturiko
herrialde edo lurraldeetako batean badago (ikus
zerga paradisuen zerrenda), Zerga Administrazioak
zergadunari eskatu ahal izango dio froga dezala
egutegiko urtean 183 egun egon dela bertan.

– Egonaldia Bizkaiko Lurralde Historikoan: pertsona
fisikoa Bizkaiko Lurralde Historikoan dagoela ulertuko
da ohiko etxebizitza bertan dagoenean.

2. Interesgune nagusia Bizkaiko Lurralde Historikoan
badu. Ondore hauetarako, pertsona fisikoaren
interesgune nagusia Bizkaian dagoela ulertuko da
Euskal Herriko zerga oinarriaren zatirik handiena bertan
lorturik horren zatirik handiena Bizkaiko Lurraldean
lortzen duenean, bi zerga oinarrion kalkulutik kapital
higigarriaren errentak eta ondare irabaziak eta egotzitako
zerga oinarriak kenduta.

3. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
ondoreetarako zergadunak aitortu duen azken egoitza
Bizkaiko Lurralde Historikoan badago.

Autolikidazioa egin beharra
Autolikidazioa aurkeztu behar dute zergapeko ondare
etekinak eta irabaziak lortzen dituzten zergadunek. Ez
dute aurkeztu beharko Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren autolikidaziorik etekinak ondoren
zehaztuko diren iturrietatik soilik lortzen dituzten
zergadunek:

A) Lanaren etekin gordinak, urtean 12.000
euroko mugarekin banako zerga-ordainketan;
salbuespena: Zerga Administrazioari jakinarazi
behar izatea edo erregularizazio edo sarreraren
bat egin behar izatea sortarazten duen
zergarekiko salbuespen, hobari, murrizketa,
kenkariren bati edo beste edozein zerga hobariri
heltzeko eskubidea jasotzeko ezarrita dauden
baldintza, epe edo inguruabarretarik baten bat
betetzen ez duten zergadunak.

Muga hori aipatu etekin mota lortu duten zergadunetako
bakoitzari aplikatuko zaio baterako zerga-ordainketan.

B) Banako zerga-ordainketan, lanaren etekin
gordinak 12.000 eurotik gora eta 20.000 gehienez
urtean; salbuespena: autolikidazioa egin beharra
dakarten kasu berezietako batean egotea.

Muga hori aipatu etekin mota lortu duten zergadunetako
bakoitzari aplikatuko zaio baterako zerga-ordainketan.
Muga horietatik kanpo egon arren, zerga honen
autolikidazioa aurkeztu behar dute:

a) Zergaldian zehar ordaintzaile baten baino gehiagoren
lanaren etekinak jaso dituzten zergadunek.

b) Ekitaldian lan kontratu edo harreman (lanekoa,
administratiboa zein bestelakoa) bat baino gehiago
sinatu dutenek edo indarrekoa luzatu zaienek.

c) Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen
konpentsazio-pentsioak edo mantenurako urtekoak
jasotzen dituzten zergadunek, gurasoek epai-erabaki
bidez mantenurako urtekoak jasotzen dituztenean izan
ezik.

d) Euskadiko foru erakundeek onetsitakoa ez beste
arautegi baten arabera kalkulaturiko atxikipenak
edo lanaren konturako sarrerak, edo Euskadiko
foru aldundi batean sartu ez direnak, jasan dituzten
zergadunek.

e) Ordainsariak giza lanetan edo eguneko lansaritan
jasotzeagatik.

f) Arrantzontzietako langileek, baldin eta ordainsari
gisa, ordainsari oso edo partzial gisa, arrantzuaren
balioaren edo haren bolumenaren parte bat jasotzen
badute.

g) Ordainsariak emaitzen arabera edo antzeko
parametroen arabera jasotzen dituzten zergadunek,

Sarrera



6

Zerga ordainketa: aukerak
Oro har, PFEZen zergadunek banaka ordainduko
dute zerga. Hala ere, familia unitate bateko kide
diren zergadunek batera ordaindu ahal izango dute
zeinahi zergalditan; horretarako kide guztiek izan
behar dute Zergaren zergadun eta sistema horren
arabera ordaintzea erabaki behar dute. Zerga honen
ondoreetarako, familia unitatean ondokoak egongo dira:

a) Senar-emazteak edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legean
xedatutakoaren arabera eraturiko izatezko bikotea izanez
gero: legez banandu gabeko ezkontideak edo izatezko
bikoteko kideak (bikotea aurreko legearen arabera
eratuta egon behar da) eta ondoko hauek, egonez gero:

– adingabeko seme-alabak, gurasoen baimenarekin
beren kontura bizi direnak izan ezik.

– epailearen aginduz ezgai diren adin nagusiko seme-
alabak, hain zuzen ere gurasoen ahalgo luzatu edo
birgaituari lotuta daudenak.

b) Baldin eta aita edo ama ezkongabea bada edo legez
bananduta badago (edo horri buruzko epai-ebazpena
badago):

Familia unitateko kideak gurasoa eta adingabeko seme-
alaba guztiak, norekin bizi diren gorabehera, gurasoen
adostasunarekin beren kabuz bizi direnak eta gurasoen
ahalgoa luzatua duten adin nagusiko seme-alabak izan
ezik; kontuan izan behar da beste gurasoa ez dela familia
unitate horretako kidetzat hartuko.

Familia unitatea eratzeko, seme-alaba guztiak guraso
bati eratxikiko zaizkio, biak ados jarrita.

Ados jarri ez badira, familia unitateko kideak epailearen
ebazpena dela bide seme-alaben zaintza daukan gurasoa
eta seme-alabak izango dira. Honelako kasuetan bi
familia unitate egon daitezke, bakoitzean guraso bat eta
epai-ebazpen bidez berak zaindu beharreko seme-alabak
daudela. Hala izan dadin, familia unitatea eratzeko
ezinbestekoa da seme edo alabaren baten zaintza
edukitzea epai-ebazpen bidez.

Pertsona bat ezin daiteke egon bi familia unitatetan aldi
berean.

Familia unitateko kideen zehazpena urte bakoitzeko
abenduaren 31ko egoera kontuan izanik burutuko da.

Urtean zehar familia unitateko kideetako bat hil bada,
gainerakoek Zerga denek batera ordaintzea hautatu
ahal izango dute; hala denean, autolikidazioan hildako
kidearen errentak sartu beharko dituzte, eta, egonez
gero, hildakoa familia unitatean egon den egutegiko
urteko epealdiari kenkari pertsonalak eta familia
kenkariak ere bai, proportziozko murrizketa egin gabe.

Ekitaldi batean Zerga batera ordaintzea hautatzeak ez du
berekin ekarriko familia unitateak ordutik aurrera beti
horrela ordaindu behar izatea.

Zerga batera ordaintzea hautatzen bada, familia
unitateko kide guztiak lotu beharko zaizkio. Baldin eta
familia unitateko kideetako batek banako autolikidazioa
aurkezten badu, gainerako kideek ere araubide horretan
ordaindu beharko dute Zerga. Zergaldi jakin baterako
hautatzen dena hurrengo ekitaldian aldatu ahal izango
da; horretarako epealdia PFEZen autolikidazioa nork
bere borondatez aurkezteko aldia izango da (2012ko
ekainaren 29ra arte) edo itzulketa jasotzen den egunera
artekoa, bestea baino lehen bada.

Autolikidazioa aurkeztu ezean, kideek Zerga banaka
ordainduko dutela pentsatuko da, baldin eta zergadunek
berariaz besterik adierazten ez badute Zerga
Administrazioak agindeia egiten duenetik hamar egun
pasatu baino lehen.

Autolikidazioa non egin
a) Pertsona fisikoa ez dago familia unitate batean:
pertsona fisikoaren ohiko egoitza Bizkaiko Lurralde

baldin eta ordainsariak atxikipenaren edo kontura
egindako sarreren ehunekoa kalkulatzeko kontuan
izan direnak baino handiagoak badira, Zergari buruzko
Foru Arauko 109. artikuluan ezarrita dagoen bezala.

h) Salbuespena, hobaria, murrizketa, kenketa edo
zeinahi zerga hobari gozatzeko eskubidea izateko
ezarritako baldintza, epe edo inguruabarretako bat
betetzen ez duten zergadunek, hobariak berekin
dakarrenean zerga administrazioari haren berri
jakinarazi beharra edo zerbait erregularizatu edo
ordaindu beharra.

Aurreko a) - g) bitarteko letretan ezarritako egoeretako
batean egoteagatik autolikidazioa aurkeztu behar duten
zergadunek ondokoen artean hauta dezakete:
a) Zerga berari buruzko xedapen orokorren arabera

ordaindu.
b) Zerga lanaren etekinak soilik kontuan izanik ordaindu,

ondoko arauei lotuz:
a’) Abenduaren 21eko 162/2010 Foru Dekretuan

2011ko ekitaldirako lanaren etekinez ezarritako
erregelak eta atxikipen-ehunekoak aplikatuko
zaizkio ekitaldian sortutako lanaren etekin
guztien zenbateko osoari. 6/2006 Foru Arauko 9.
artikuluaren arabera salbuetsita daudenak ez dira
kontuan hartuko zenbateko horretan.

b’) Aurreko a’) letran ezarritako eragiketaren
emaitzako kopurutik lanaren etekinen gainean
egindako atxikipenen eta kontura egindako
sarreren zenbatekoa kenduko da. Horren
emaitzako kopurua Foru Aldundian sartu beharko
da; ordainketa arauz ezartzen den bezala zatikatu
ahal izango da. Zerga-ordainketako prozedura
honetan ez da inolaz ere diru kopururik itzuliko.

c’) Inolaz ere ez da aplikatuko ez gastu kengarririk,
ez hobaririk, ez murrizketarik, ez baterako zerga-
ordainketako erregelarik, ez Zergaren arautegian
ezarritako pizgarririk.

C) Etekin gordinak, salbuetsiak eta ondare
irabaziak barne, denetara urtean 1.600 euro
gordin baino gehiago ez badira.

Zer aitortu behar den
Zergadunek lortzen duten errenta guztiaren araberako
karga jasango dute, errenta non lortzen duten eta
ordaintzailea bizi den tokia gorabehera:
– Zerga banaka ordaintzen bada, aitortzaileak lortutako
errentak aitortu behar dira.
– Familia unitate batean dauden pertsonek batera
ordaintzea hautatzen badute, denek lortutako errenta
guztiak aitortu behar dira.
Halaber, Zergari buruzko Arauan ezarritako errenta-
egozketak lortutako errentatzat hartuko dira.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
2011ko autolikidazioan sartu behar ez diren
errentak:

1. Zergapean ez dauden errentak:
a) Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren

kargapean dauden errentak.
b) Epailearen erabakia dela bide, gurasoek seme-alabei

ematen dizkieten mantenurako urtekoak. Modu
berean tratatuko dira Janarien Ordainketaren Berme
Funtsaren antolamenduari eta funtzionamenduari
buruzko abenduaren 7ko 1.618/2007 Errege Dekretuak
araupetutako Janarien Ordainketaren Berme Funtsak
ematen dituen kopuruak.

2. 6/2006 FAko 9. artikulua dela bide salbuetsitako
errentak.
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– Kapital higigarriaren etekinei aplikatutako atxikipenen
kasuan, erakunde edo enpresa ordaintzailearen
ziurtagiria.

– Atxikipen eratxikigarrien kasuan, finantza erakundeek
emandako agiria.

7. Kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak eta
konturako sarrerak:
– Alokatutako hiri higiezinen gaineko atxikipenen

frogagiria.
8. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren atxikipenen
ziurtagiria. Zergaren kontura ordainketa zatikaturik egin
bada, sarrerak frogatzen dituzten ordain-gutunak.
9. Sarien gaineko atxikipenak eta kontura egindako
sarrerak.
10. Ondare irabazien gaineko atxikipenak eta kontura
egindako sarrerak (talde inbertsioko erakundeak).
11. Zerga oinarriaren txikipenak:
– Gizarte aurreikuspeneko sistemetara egindako

ekarpenen ziurtagiria.
– Konpentsazio-pentsioak eta janari-urtekoak: epailearen

epaia edo erabakia, arau-hitzarmena, eta murriztu
beharreko kopuruak ordaindu direla frogatzen duen
agiria.

– Baterako zerga-ordainketa: familia liburuaren
fotokopia (ezkontza) edo Izatezko Bikoteen
Erregistroko inskripzioaren ziurtagiria (maiatzaren 7ko
2/2003 Legean xedatutakoaren arabera).

12. Kuotako kenkariak:
12-1. Ondorengoak:
– Familia liburuaren fotokopia.
– Harrera edo zaintza gertatu bada, hura frogatzen

duen agiria.
– Behar denean, elkarbizitza-ziurtagiria.
12-2. Seme-alaben mantenurako urtekoak ordaintzea:
– Bananketa edo dibortzioaren epaiaren fotokopia.
– Bananketa edo dibortzioaren arau-hitzarmenaren

fotokopia.
– Urtekoak ordaindu direla frogatzen duten agiriak.
12-3. Aurrekoak:
– Elkarbizitza-ziurtagiria. Egoitzako egonaldi-gastuak

ordaindu direla frogatzen duen faktura.
12-4. Urritasuna:
– Minusbalio-graduaren frogagiria.
– Harrera edo zaintza gertatu bada, hura frogatzen

duen agiria.
– Ukituriko pertsona Gizarte Segurantzaren itzalpean

badago, hori frogatzen duen ziurtagiria, Lan eta
Gizarte Segurantzaren Ministerioaren organo
eskudunek edo autonomia erkidegoetakoek
emana.

– Familiako kideetako bat 65 urte edo gehiagokoa
bada:
• Elkarbizitza-ziurtagiria.
• Urritasunaren ziurtagiria.
• Besteren laguntza behar duela frogatzen duen
agiria.

Aurreko kenkariak aplikatzeko, jaiotzarik edo
heriotzarik egon bada, edo egutegiko urtean kideren
batek ezarritako adina gainditu badu, horren
frogagiria aurkeztu behar da.
12-5. Ohiko etxebizitzaren alogera:
– Errentamendu-kontratuaren fotokopia.
– Egindako ordainketen frogagiriak.
12-6. Emariak:
– Egindako emariaren frogagiria.
12-7. Inbertsioa ohiko etxebizitzan:

Historikoan badago, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta
Finantza Sailak dauka eskumena.

b) Pertsona fisikoa familia unitate batean dago:

– Familia unitateko kideek Zerga banaka ordaintzen
badute: ohiko egoitza Bizkaian duten familia unitateko
kideen zerga-ordainketaren gaineko eskumena Bizkaiko
Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak dauka.

– Familia unitateko kideek Zerga batera ordaintzea
hautatzen badute: likidazio oinarririk handiena daukan
kidearen ohiko egoitza Bizkaian egonez gero, Bizkaian
ordaindu behar dute Zerga. Likidazio oinarri handiena
kalkulatzeko, Bizkaiko egoiliar ez diren zergadunei
beraiei dagokien arautegia aplikatuko zaie.

Autolikidazioa non aurkeztu
Autolikidazioa finantza erakunde laguntzaileetan
(bankuak, aurrezki kutxak etab.) edo Bizkaiko Foru
Aldundiaren Ogasun eta Finantza Sailean aurkeztu ahal
izango da.

Autolikidazioa nork sinatu behar duen
– Zerga banaka ordaintzea hautatzen bada: autolikidazioa
zergadunak edo beraren ordezkariak sinatu behar du.
– Familia unitateko kideek denek batera ordaintzea
hautatzen badute, hauexek sinatu behar dute
autolikidazioa:
a) Familia unitateetan bi ezkontideak edo izatezko

bikoteko kideak egonez gero, biek sinatu behar dute,
ondoko kasuetan izan ezik: bietako bat ezgai izatea
edo batak besteari ematea ordezkaritza.

b) Familia unitatean ezkontide edo izatezko bikoteko
kide alarguna edo legez bananduta badago, edo aita
edo ama ezkon gabea, berak sinatu behar du.

Aurkeztu beharreko agiriak

GARRANTZITSUA: Autolikidazioa egiteko inprimaketa-
modulua erabili bada (laguntza programa) eta Foru
Ogasunak emandako zerga datuak sartu badira, ez dago
agiririk erantsi beharrik.
Datuetako bat ez badator bat zergadunak daukanarekin
edo datu gehiago sartzen badira, behar diren agiriak
aurkeztu behar dira (ondoko atalean azalduko da nola
egin behar den).

Aurreko salbuespenak kontuan edukita, Zergaren
autolikidazioarekin batera hauek ere aurkeztu behar dira:
1. Identifikazio-orria, Bizkaiko Foru Ogasunak bidalia;
hau aurkeztu ezean, aitortzailearen edota ezkontidearen
edo izatezko bikotekidearen (kasuan kasukoa) NANaren
fotokopia aurkeztu beharko da.
2. Atzerrian egindako lanen ondoriozko etekinen
salbuespena. Lanak egin diren lurraldean PFEZ bezalako
zerga edo antzekoa aplikatzen dela frogatzen duen
ziurtagiria.
3. Lanaren hobaria gehitzeko eskubidea ematen duten
inguruabarren frogagiria (minusbalioaren %, besteren
laguntza behar dela edo mugitzeko gaitasuna urrituta
duela frogatzen duen agiria).
4. Errentan edota azpierrentan emandako ondasunak
eskuratzeko edo hobetzeko ezarritako besteren kapitalen
etekinen frogagiria.
5. Lanaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura
egindako sarrerak:
– Lanaren eta kooperatiben gaineko atxikipenen eta

konturako sarreren urteko laburpena (10-T eredua).
– Lan-harreman bereziren bat egonez gero, hura

frogatzen duen lan-kontratua aurkeztu behar da.
6. Kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak eta
konturako sarrerak:
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– 2011n eskuratutako ohiko etxebizitzaren
eskuraketa-balioaren frogagiria.

– Eraikitzaileari kontura egindako ordainketak.
– Ohiko etxebizitzaren eskuraketa edo birgaikuntza

finantzatu duen banku-ziurtagiria (amortizazioa eta
korrituak).

– Ohiko etxebizitza eskuratzeari datxezkion gastuen
frogagiria.

– Etxebizitza birgaitu bada, kalifikazioaren
ziurtagiria, Eusko Jaurlaritzaren organo eskudunak
emana.

– Minusbaliodun pertsonak hobeto ibiltzeko atontze-
obrak egin badira, organo eskudunak emandako
ziurtagiria.

– Etxebizitza kontuko saldoan gertatu den
gehikuntzaren frogagiria.

12-8. Inbertsioak jardueretan edota zerga
gardentasunaren araubideko sozietateetan:

– Inbertsioa frogatzen du(t)en faktura(k) edota
enpresa gardenaren ziurtagiria.

12-9. Langileek enpresan duten partaidetza:

– Akzio edo partaidetza eskuraketen frogagiria.

Beste batzuk

– Erkideak ondasun erkidegoan duen partaidetzaren
ehunekoaren frogagiria.

– Kreditu erakundeetan jarduera ekonomiko bati ekiteko
inbertsiorako kontuko saldoaren gehikuntza frogatzen
duen agiria.

Aurkezteko epealdia

2012ko maiatzaren 2tik ekainaren 29ra arte, autolikidazio
mota guztietarako, bai emaitza dirua sartu beharra
dutenetarako, bai itzuli beharra dutenetarako.
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1. ORRIA. Azala
Aitortzailearen datuak

Aitortzailearen eta beraren ezkontidearen edo izatezko
bikotekidearen datuen laukiak nahitaez bete behar dira.
Autolikidazioa egiten denean indarrean dauden datuak jarri
behar dira. Bizkaiko Foru Ogasunak bidalitako identifikazio-
datuen orriko daturen bat (zerga egoitza, udalerria, bankuko
helbideratzea etab.) oker badago, daturen bat falta bada
edo aldaketak egin behar badira, hauxe egingo da:
Datu zuzenak 1. orriko atal honetan adierazi eta, gainera,
15. orrialdeko Identifikazio-datuak aldatu eranskina bete,
hots, zer datu zuzendu, aldatu edo gehitu behar den
adierazi.
Zergadunak edo beraren ezkontideak edo izatezko
bikotekideak baimena eman nahi badiote Foru
Ogasunari berriemateak bidaltzeko sakelako telefonora
edota helbide elektronikora, 15. orrialdeko Zerga
Administrazioaren berriemateak jasotzeko baimena
eranskina bete behar dute.
441 eta 445 laukiak: Jaiotza-data. Aitortzailea jaio zeneko
urtea, hila eta eguna zehaztu behar dira, eta, behar
denean, beraren ezkontide edo izatezko bikotekidea jaio
zenekoak ere bai.
442 laukia. Egoera zibila. Zergaldiko azken egunean
zergadunak izan duen egoera zibila adierazi behar da
behar den lekuan X jarrita (ezkondua, izatezko bikotea,
alarguna, ezkongabea, beste batzuk).
440 eta 444 laukiak: Gaigabezia mota. Lauki hauek
aitortzailea edota ezkontidea edo izatezko bikotekidea
itsua, mutilatua, elbarri fisiko edo psikikoa (jatorriz nahiz
gertaera bidez) izanez gero bete behar dira. Ondoko
gakoetako bat jarri behar da, minusbalio-graduaren eta
besteren laguntzaren beharraren arabera:
– A: minusbalio-gradua %33koa edo handiagoa eta

%65koa baino txikiagoa.
– B: minusbalio-gradua %33koa edo handiagoa eta

%65koa baino txikiagoa, eta mugitzeko gaitasuna
murriztuta.

– C: minusbalio-gradua %33koa edo handiagoa.
– D: minusbalio-gradua %75ekoa edo handiagoa eta

15 - 39 puntu bitartean besteren laguntza behar
izateagatik.

– E: minusbalio-gradua %75ekoa edo handiagoa eta 40
puntutik gora besteren laguntza behar izateagatik.

443 laukia. Araubide ekonomikoa. Senar-emazteen
edo izatezko bikotearen araubide ekonomikoa adierazi
behar da, behar den lekuan “X” jarrita, bai banako
aitorpenetan, bai baterako zerga-ordainketaren
araubidea hautatzen denean.
446 laukia. Familia ugaritsua bada, lauki hau X batez
markatu behar da.

Zerga-ordainketa mota

Atal honetan aurkeztutako aitorpenaren mota zehaztu
behar da:
• Aitortzailea familia unitate bateko kidea bada eta

unitateko kideek Zergaren aitorpena banaka aurkezten
badute, edo familia unitate bateko kide ez bada, “X”
jarri behar da 451 laukian.

• Aitortzailea familia unitate bateko kidea bada eta
unitateko kideek Zergaren aitorpena batera aurkeztea
hautatu badute, 452 laukian jarri behar da “X”.

Aitorpen mota
453 laukia. Aitorpen arrunta. Lauki hau “X” batez markatu
behar da aitorpena hurrengo bi laukietakoa ez bada.

454 laukia. Aitorpen laburra. Lauki honetan “X” jarriko
da aitortu beharra duten zergadun batzuentzat ezarritako
zerga-ordainketako sistema berezian (inprimakiaren 14.
orria).
455 laukia. Aitorpen osagarria. Lauki honetan X jarriko da
baldin eta aitorpenaren helburua ekitaldi bereko aurreko
beste aitorpen batean sartu behar ziren baina sartu gabe
utzi ziren datuak edota errentak aitortzea bada.

Pertsona kenkaridunen zerrenda

Familia unitatean ondorengoen ziozko kenkarirako edota
urritasunaren ziozko kenkarirako eskubidea sortzen
duen kiderik badago, kide horren edo horien datuak atal
honetan jarri behar dira.

1. Ondorengoak:
a) Adingabeko seme-alabak (gurasoen baimenaz

gurasoengandik banandurik bizi direnak izan ezik),
baldin eta beraien urteko errentak 8.979,60 euro
baino gehiago ez badira (salbuetsitako errentak
zenbatu gabe) eta zerga honen autolikidaziorik
aurkezten ez badute edo aurkeztu behar ez badute.

b) Epaileak ezgaiturik eta gurasoen ahalgo luzatuaren
edo birgaituaren menpean dauden adin nagusiko
seme-alabak, baldin eta haien urteko errentak
8.979,60 euro baino gehiago ez badira (salbuetsitako
errentak zenbatu gabe) eta zerga honen aitorpenik
aurkezten ez badute edo aurkeztu behar ez badute.

c) Adin nagusiko seme-alabak (epaileak ezgaiturik
eta gurasoen ahalgo luzatuaren edo birgaituaren
menpean daudenak izan ezik), baldin eta
aitortzailearekin bizi badira, urteko errentak 8.979,60
euro baino gehiago ez badira (salbuetsitako errentak
zenbatu gabe), Zergaren sortzapenaren egunean
hogeita hamar urte baino gutxiago badituzte eta
zerga honen autolikidaziorik aurkezten ez badute edo
aurkeztu behar ez badute.

d) Epaileak onetsitako hitzarmena dela bide
zergadunaren mantenurako urtekoak jasotzen
dituzten seme-alabak.

e) Aitortzailearekin bizi diren gainerako ondorengoak,
baldin eta zerga honen sortzapenaren egunean
hogeita hamar urte baino gutxiago badituzte,
haien urteko errentak 8.979,60 euro baino gehiago
badira (salbuetsita errentak zenbatu gabe), haien
famili unitatean urtean 8.979,60tik gora euroko
errentak dituen kiderik ez badago eta zerga honen
autolikidaziorik aurkezten ez badute edo aurkeztu
behar ez badute.

f) Familia unitatekoak izan arren, behar diren
betekizunak bete ez eta ondorengo gisa kenkarirako
eskubidea ematen ez duten seme-alabak.

2. Aurrekoak:

Aitortzailearekin bizi diren aurrekoak, baldin eta
haien urteko errentak 8.979,60 euro baino gehiago
izan ez badira (salbuetsitako errentak zenbatu gabe),
haien famili unitatean urtean 8.979,60tik gora euroko
errentak dituen kiderik ez badago eta zerga honen
autolikidaziorik aurkezten ez badute edo aurkeztu behar
ez badute.

3. Itsuak, mutilatuak eta jatorrizko edo gertaera bidezko
ezindu fisiko edo psikikoak, %33ko edo gehiagoko
legezko minusbalio-gradua dutenak:

a) Adingabeko seme-alabak (gurasoen baimenaz
haiengandik banandurik bizi direnak izan ezik), baldin
eta beraien urteko errentak 17.959,2 euro baino
gehiago ez badira, salbuetsitako errentak zenbatu
gabe.

Autolikidazioa
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b) Epaileak ezgaiturik eta gurasoen ahalgo luzatuaren
edo birgaituaren menpean dauden adin nagusiko
seme-alabak, baldin eta beraien urteko errentak
17.959,2 euro baino gehiago ez badira, salbuetsitako
errentak zenbatu gabe.

c) Familia unitatetik kanpoko gainerako ondorengoak,
adina gorabehera, baldin eta aitortzailearen kargura
bizi badira eta beraien urteko errentak 17.959,2 euro
baino gehiago ez badira, salbuetsitako errentak
zenbatu gabe.

d) Aitortzailearen kargura bizi diren aurrekoak, baldin eta
beraien urteko errentak 17.959,2 euro baino gehiago
ez badira, salbuetsitako errentak zenbatu gabe, adina
gorabehera.

e) Zergadunaren tutoretzapean daudelako edo
zergadunak harrera egiten dielako aitortzailearen
menpean bizi diren pertsonak, baldin eta beraien
urteko errentak 17.959,2 euro baino gehiago ez
badira, salbuetsitako errentak zenbatu gabe.

f) Zergadunaren kargura dauden laugarren gradura
arteko albo-ahaideak, adina gorabehera, baldin eta
beraien urteko errentak 17.959,2 euro baino gehiago
ez badira, salbuetsitako errentak zenbatu gabe.

g) Zergadunarekin bizi diren 65 urtetik gorako pertsonak,
aurrean aipatutakoak ez beste batzuk, minusbalio-
graduaren eta besteren laguntzaren beharraren
arabera, baldin eta urteko errentak 17.959,2 euro
baino gehiago ez badira, salbuetsitako errentak
zenbatu gabe.

Ahaidetasuna. Gako hauetako bat jarri behar da:

– H: Kenkaridun semea/alaba, familia unitatekoa ez dena.

– H1, H2, H3...: Familia unitateko seme-alabak,
kenkaridunak zein kenkari gabeak.

– A: Kenkaridun aurrekoak.

– F: Beste senide ezindu batzuk.

– O: Kenkari eskubidea ematen duten beste pertsona
batzuk (gainerako ondorengoak, laugarren gradura
arteko albo-ahaideak....).

Jaiotza data: formatu honetan jarri behar da: uu-hh-ee.
Gaigabezia mota. Urritasunik izanez gero, 440 eta 444

laukietan adierazitako gakoa jarri behar da.

Ordezkaria

Zergadunak hala nahi duelako edo jarduteko gaitasunik
ez duelako ordezkaria izendatzen badu, ordezkariaren
datuak jarri behar dira. Adingabeko aitortzaileen
ordezkaria aita, ama edo tutorea izango da.

Zerga zorra

Atal honetan hiru multzo daude:

– Sartu beharreko zerga zorra:
Zergaren autolikidazioaren azken emaitza kopuru
positiboa bada, 374 laukian jarri behar da. Kopuru hori
inprimaki honetako 4. orriko eta 14. orriko 374 laukian
ageri dena bera izan behar da.
Gero aitortzaileak bere zerga zorra dena batera edo
bitan zatituta ordaindu nahi duen zehaztu behar da;
horretarako “X” jarri behar da lauki hauetako batean:
DENA BATERA ORDAINDU NAHI DUT: hala bada, sartu
beharreko kopuru osoa (%100) idatzi behar da.
ZORRA ZATI BITAN ORDAINDU NAHI DUT: hala bada,
420 laukian zerga zorraren %60 jarri behar da eta
gainerako %40 421 gakoan.
Aitortzaileak zerga zorra bi zatitan ordaindu nahi duela
adieraziz gero, bigarren ordainketa (2012ko azaroaren
10ekoa) helbideratu ahal izango du. Horretarako “X”
jarri behar du hauetako batean:

BAI, ZORRAREN BIGARREN ORDAINKETA (%40)
HELBIDERATU NAHI DUT

EZ DUT HELBIDERATU NAHI ZORRAREN BIGARREN
ORDAINKETA (%40)

OHAR GARRANTZITSUA: zerga zorra zatika ordaindu
ahal izateko, autolikidazioa borondatezko epealdian
aurkeztu behar da. Ordainketa aitortzailearen datu
pertsonalen atalean adierazitako kontuan helbideratuko
da. Atal hori orri honetan bertan dago.

– Zero. 4. orriko 360 laukiko emaitza zero bada, jarri 429

laukian jarri behar da.

– Itzuli beharra:

Zergaren autolikidazioaren azken emaitza dirua itzuli
beharra bada, kopurua 375 laukian jarri behar da.
Kopuru hori inprimaki honetako 4. orriko 375 laukian
ageri dena bera izan behar da.

Itzuli beharreko kopurua aitortzailearen datu pertsonalen
atalean adierazitako kontuan sartuko da. Atal hori orri
honetan bertan dago.

2. ORRIA

A Lanaren etekinak

Hartzailea laukia. Hurrengo gakoetako bat jarri behar da:

D: sarreren hartzailea aitortzailea bera bada.

C: sarreren hartzailea ezkontidea edo izatezko
bikotekidea bada.

H1..., Hn: sarreren hartzailea familia unitateko seme-
alabetako bat bada.

Enpresa ordaintzailearen IFZ laukia. Enpresaren
identifikazio fiskaleko zenbakia osorik jarri behar da
(letra eta zazpi digituak).

Atxikipenak laukia. Atal honetan aitortutako sarrerak izan
dituen pertsonari egin zaizkion atxikipenen zenbatekoa
jarri behar da.

Jasanarazitako konturako sarrerak laukia. Gauzazko
ordainsariak direla eta langilearen kargura kontura
egindako sarreren zenbatekoa jarri behar da.

Jasanarazi gabeko konturako sarrerak laukia. Gauzazko
ordainsariak ordaintzen dituen enpresaren kargura
kontura egindako sarreren zenbatekoa jarri behar da.

Atxikipenen eta konturako sarreren batura laukia.
Atxikipenak, Jasanarazi gabeko konturako sarrerak eta
Jasanarazitako konturako sarrerak laukietan dauden
kopuruen batura jarri behar da.

61 laukia: Atxikipenak eta konturako sarrerak, guztira.
6 , 24 , 42 eta 60 laukietako kopuruen batura jarri behar

da.

Diru-sarrerak laukia. Zergadunaren diru-sarreren
guztirako zenbatekoa jarri behar da.

Enpresen ekarpena BGAEetara laukia. Enpresak BGAE
baten bazkide babesle gisa jarritako kopuruak adierazi
behar dira.

Enpresen ekarpena PP eta GAko mutualitateetara laukia.
Enpresak pentsio planen sustatzaile gisa ekarritako
kopuruak nahiz langilearen alde bere hain hartutako
pentsio konpromisoei aurre egiteko ordaindutako
kopuruak zehaztu behar dira.

Sarrerak, guztira laukia. Lauki hauetako kopuruen batura
hau jarri behar da: Diru-sarrerak + Enpresen ekarpenak
BGAE-PP-GAMetara + Jasanarazi gabeko konturako
sarrerak + Beste batzuk.

Integratu gabeko kopurua laukia:

1. Diru-sarreretan bi urtetik bost urtera bitarteko aldian
lortutako etekinak sartu badira, aldian-aldian edo
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behin baino gehiagotan lortzen ez direnak, lauki
honetan diru-etekin horien %40 jarri behar da.

2. Diru-sarreretan bost urte baino aldi luzeagoan
sortutako etekinak edo PFEZen Araudiko 14. artikuluan
irregulartzat kalifikaturiko etekinak sartu badira, lauki
honetan diru-etekin horien %50 jarri behar da.

Integratu beharreko etekinak laukia. Kenketa honen
emaitza jarri behar da: Sarrerak, guztira – Integratu
gabeko kopurua.

Beste gastu batzuk laukia. Jarraiko ataletako kopuruak
batu behar dira.
1. Lan harreman bereziak. Zergadunak lanaren etekinak

lortzen baditu besteren menpeko ez diren lan harreman
berezietan eta joan-etorrietako gastuak eta mantenu-
gastuak zerbitzuak egiten dizkien enpresek berariaz
medeatzen ez badizkiote, bere etekin garbiak zehazteko
sarreretatik jarraiko laukiko kopuruak kendu ahal izango
ditu, baldin eta joan-etorrietako gastuak frogatzen baditu.

Joan-etorrien gastuak:

A) Garraio publikoa erabiltzea

Zenbatekoa, faktura edo agiri baliokidearen
bidez frogaturik

B) Gainerako kasuak

0,29 euro ibilitako kilometroko, gehi bidesariak
eta aparkamentu-gastuak, frogatuz gero

Mantenu-gastuak:

Ohiko lanlekua dagoen udalerrira
ez beste batera joatea:

Espainiako lurraldea Atzerriko lurraldea

26,67 euro egunean 48,08 euro egunean

Egonaldi-gastuak:

Frogatutako zenbatekoak

Egonaldi-gastuak enpresak ordaindu behar ditu

Langileak nahitaez frogatu behar du joan-etorriak
benetan gertatu direla.

2. Alderdi politikoentzako ekarpenak.
Gastuak, guztira laukia. Eragiketa honen emaitza:
Gastuak, guztira = Gizarte Segurantza + Beste gastu batzuk
Aurreko etekin garbia laukia. Kenketa honen emaitza jarri
behar da: Integratu beharreko etekinak – Gastuak, guztira.
74 laukia: Aurreko etekin garbia, guztira. Lauki hauetako
kopuruen batura jarri behar da: 18 , 36 , 54 eta 73 .
75 laukia. Gehitutako hobariaren ehunekoa. Hurrengo
atalean azalduko diren kasuetan langile ezinduek lanaren
hobarian aplika dezaketen gehikuntza-ehunekoa adierazi
behar da.
76 laukia. Aplikatutako hobaria. Lauki honetako kopurua
kalkulatzeko, aurretik lanetik ez datozen errenten
zenbatekoa kalkulatu behar da.
Etekin osoen guztirako zenbatekoaren eta gastu
kengarrien arteko diferentzia positiboa bada, hobari
hauek aplikatuko dira:
a) Diferentzia 7.500 euro edo gutxiago bada, hobaria

4.650 euro izango da.
b) Diferentzia 7.500,01 eta 15.000 euro artekoa bada,

hobariaren zenbatekoa kalkulatzeko eragiketa hau
egin behar da: B = 4.650 – 0,22 x (Integratu beharreko
etekinak – Gastu kengarriak – 7.500).

c) Diferentzia 15.000 euro baino gehiago bada, hobaria
3.000 euro izango da.

Nolanahi ere, zerga oinarrian konputatutako lanetik
ez datozen errentak 7.500 euro baino gehiago badira,
hobaria 3.000 euro izango da.

Urritasuna dagoen kasuetan aurreko kopuru horiek
ondoko ehunekoen arabera gehituko dira:

a) %33 eta %65 arteko minusbalio-gradua duten langile
urritu aktiboen hobaria %100 gehituko da.

b) %33 eta %65 bitarteko minusbalioa edukitzeaz
gainera mugitzeko gaitasuna murriztuta duten langile
aktibo urrituen hobaria %250 gehituko da. Halakotzat
joko dira minusbalioaren gradua aintzatetsi, adierazi
eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999
Errege Dekretuaren III. eranskineko baremoko A,
B eta C letretan adierazitako egoeretako batean
daudenak, baremo horretako D, E, F, G edo H letran
7 puntu edo gehiago dauzkatenak. Ehuneko bera
aplikatuko zaie %65eko minusbalioa edo handiagoa
daukaten langile ezinduei ere.

Hobaria aplikatzearen emaitza inolaz ere ezin da izan
lanaren etekin negatiboa.

Zerga batera ordaintzea hautatu bada eta lanaren
etekinen hartzaile bat baino gehiago egon bada, hobari
bakar bat aplikatuko zaio lanaren etekinen guztirako
kopuruari, hartzaileen kopurua gorabehera.
77 laukia. Etekin garbia, guztira. Eragiketa hau egin
behar da: Aurreko etekin garbia, guztira - Aplikatutako
hobaria.
77 laukia = 74 laukia – 76 laukia.

B Higigarrien kapitalaren etekinak

Aurrezkiaren oinarriaren etekinak

Sarrera osoak zutabea, 96 gakoa. Aseguruak eta
kapitalizazio eragiketak. Etekinak integratu behar
dira, Zergari buruzko Foru Arauko 38. artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz kalkulatu ondoren.

Sarrera osoak zutabea, 533 gakoa. Finantza aktiboen
eskualdaketa. Kapital higigarriaren etekinak finantza
aktiboak eskualdatuta lortu badira, edo bi hil baino
aldi laburragoko etekin negatiboak integratu behar
badira, 5. orriko B1 eranskina bete behar da eta 533 eta
532 laukietako kopuruak orri horretako zenbaki bereko
laukietan jarri.

Sarrera osoak zutabea, 99 gakoa. Sozietateen
dibidenduak. Jasotako zenbateko osoa adierazi behar da.

90 laukia. Dibidenduen salbuespena. PFEZi buruzko
6/2006 Foru Arauko 36. artikuluko 1. idatz-zatiko a) eta b)
letretan aipatutako mozkin dibidenduak eta partaidetzak
salbuetsita daude, muga honekin: 1.500 euro urtean.
Muga hau autolikidazio bakoitzean aplikatu behar da.

Salbuespen hau ez zaie aplikatuko talde inbertsioko
erakundeek banatzen dituzten dibidenduei eta mozkinei,
ez eta baloreen eta partaidetzen ondoriozkoei ere, baldin
eta dibidenduak ordaindu aurreko bi hiletan eskuratu
badira eta ondorengo bi hiletan balore homogeneoak
eskualdatu badira. 2004/39/ CE Zuzentarauan
azaldutako bigarren mailako balore merkatu ofizialetan
negoziatzeko onartzen ez diren balore eta partaidetzen
kasuan epealdia urtebetekoa izango da.

Halaber, salbuespen hau ez zaie aplikatuko kooperatibek
bazkideei ordaintzen dizkieten ekarpenen korrituei ere.

104 laukia. Aurrezkiaren oinarriaren etekin garbia.
Kenketa hau egin behar da:

94 laukia + 95 laukia + 96 laukia + 533 laukia +
+ 98 laukia + 99 laukia – 90 laukia



12

Aurrezkiaren oinarriaren etekinak

Sarrera osoak zutabea. 101 laukia: Beste etekin batzuk
(39. art.). Zergari buruzko Foru Arauko 39. artikuluan
azaldutako etekinak zehaztu behar dira (jarduera
ekonomiko ez diren ondasun higigarri, negozio edo
meatzeen errentamenduaren ziozko etekinak, jabetza
intelektualaren eta industrialaren ziozkoak, laguntza
teknikoa ematearen ziozkoak…).

102 laukia. Gastu kengarriak (39. art.). Behar izanez
gero, 101 laukian adierazitako etekinei dagozkien gastu
kengarriak adieraziko dira.

103 laukia. Integratu gabeko kopurua.

101 laukian (Beste etekin batzuk, 39. art.) adierazitako
etekin osoetan bi urte baino aldi luzeagoan sortutako
etekinak sartu badira, lauki honetan etekin osoen %40
jarri behar da. Etekinak 5 urte baino aldi luzeagoan sortu
badira edo PFEZen Araudiaren arabera modu nabarmen
irregularrean lortutzat jotzen badira, haien %50 jarri
behar da.

93 laukia. Atxikipenak eta konturako sarrerak, guztira.
Kapital higigarriaren etekinei aplikatutako atxikipenen
eta konturako sarreren guztirako zenbatekoa jarri behar
da.

93 laukia = 85 laukia + 86 laukia + 87 laukia +
+ 532 laukia + 89 laukia + 91 laukia + 92 laukia.
105 laukia. Etekin garbiak. Oinarri orokorra. Kenketa hau
egin behar da:

105 laukia = 100 laukia + 544 laukia + ( 101 laukia –
– 102 laukia) – 103 laukia.

C Higiezinen kapitalaren etekinak

115 , 123 eta 132 gakoak. Higiezinen kopurua adierazi
behar da.

116 laukia. Etxebizitzaren errentamenduaren sarrerak.
Ondasun higiezinak errentatuta edo azpierrentatuta
lortutako guztirako zenbatekoa jarri behar da, Hiri
Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko
2. artikuluarekin bat etorriz (etxebizitza iraunkorren
errentamenduak).
117 laukia = 116 laukia.
118 laukia. Hobaria. 116 laukian (Etxebizitzaren
errentamenduaren sarrerak) jarritako zenbatekoaren
%20 aplikatu behar da (higiezineko). 1985eko maiatzaren
9a baino lehen sinatutako errentamendu-kontratuen
ondoriozko etekinak direla eta, baldin eta kontratuan
ez bada ezarri errenta berrikusteko eskubidea Hiri
Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko
bigarren xedapen iragankorreko 11. idatz-zatiko 7.
erregela aplikatuta, hobaria %50ekoa izango da.
119 laukia. Besteren kapitalen interesak. Errentatutako
etxebizitzak erosteko, birgaitzeko edo hobetzeko
inbertitutako besteren kapitalen korrituak eta gainerako
finantzaketa gastuak zehaztu behar dira.
121 laukia. Hobaria + Gastu kengarriak, guztira. 118

laukiko zenbatekoa (Hobaria) eta 119 laukikoa (Besteren
kapitalen interesak) batu behar dira.
Etekin garbia laukia. 117 laukiko zenbatekotik 121

laukikoa kendu behar da, kontuan edukita higiezin
bakoitzaren etekin garbia ezin dela izan negatiboa.
122 laukia = 117 laukia – 121 laukia ≥ 0
123 laukia. Sarrerak. Beste errentamendu batzuk.
Beste landa edo hiri ondasun higiezin batzuk errentatuta
edo azpierrentatuta lortutako guztirako zenbatekoa jarri
behar da ( 116 laukian -Etxebizitzaren errentamenduaren
sarrerak- adierazitakoak salbu utzita).
132 laukia. Sarrerak. Beste etekin batzuk. Landa edo
hiri ondasun higiezinak erabiltzeko edo lupertzeko

eskubideak eratu edo lagata lortutako guztirako
zenbatekoa jarri behar da.
Integratu gabeko kopurua laukia. Etekin osoetan (Beste
errentamendu batzuk eta Beste etekin batzuk) bi urtetik
bost urtera bitarteko aldian sortutako etekinik sartu
bada, lauki honetan etekin oso horien %40 jarri behar
da. Etekinak 5 urte baino aldi luzeagoan sortu badira
edo PFEZen Araudiaren arabera modu nabarmen
irregularrean lortutzat jotzen badira, haien %50 jarri
behar da.
Integratu beharreko etekinak laukia. Kenketa hau egin
behar da: Sarrerak – Integratu gabeko kopurua.
Hobaria laukia. 1985eko maiatzaren 9a baino lehen
sinatutako errentamendu-kontratuen ondoriozko
etekinak direla eta, baldin eta kontratuan ez bada ezarri
errenta berrikusteko eskubidea Hiri Errentamenduei
buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko bigarren
xedapen iragankorreko 11. idatz-zatiko 7. erregela
aplikatuta, hobariaren zenbatekoa Sarrerak. Beste
errentamendu batzuk laukian eta Beste etekin batzuk
laukian jarritakoaren %40 izango da (higiezineko).
Hobaria + Gastu kengarriak, guztira laukia. Lauki
honetan Hobariak, Besteren kapitalen interesak eta Beste
gastu kengarri batzuk laukietan adierazitako kopuruen
batura jarri behar da.
Etekin garbia laukia. Integratu beharreko etekinak
laukiko zenbatekotik Hobariak + Gastu kengarriak,
guztira laukikoa kendu behar da, kontuan izanik higiezin
bakoitzaren etekin garbia ezin dela izan negatiboa.
131 laukia = 126 laukia – 130 laukia ≥ 0.
140 laukia = 135 laukia – 139 laukia ≥ 0.
142 laukia. Aurrezkiaren oinarriaren etekin garbia,
guztira. 122 laukiko (Etekin garbia) zenbatekoa jarri
behar da.
143 laukia. Oinarri orokorraren etekin garbia, guztira.
131 eta 140 laukietako etekin garbien batura jarri
behar da.
143 laukia = 131 laukia + 140 laukia.
141 laukia. Atxikipenak eta konturako sarrerak, guztira.
Kapital higiezinaren etekinei aplikatutako atxikipenen eta
konturako sarreren guztirako zenbatekoa adierazi behar
da. Lauki honetako zenbatekoa 4. orriko kode bereko
laukian ere jarri behar da.

D Jarduera ekonomikoen etekin garbiak

150 laukia. Jardueren eranskinetan (9, 10, 11 eta 12.
orriak) ageri diren egotzitako etekin garbiak batzearen
emaitzako kopurua jarri behar da.

E Oinarri egozgarriak nazioarteko gardetasun
fiskaleko araubidean ABEEn araubidean eta
ekonomia-intereseko taldeen araubidean

563 laukia. 5. orriko E eranskineko zenbaki bereko
laukian (Egotzitako oinarriak, guztira) jarritako kopurua
jarri behar da.

F Inbertsio kolektiboko erakundeak (zerga
paradisuak)

543 laukia. 5. orriko F eranskineko zenbaki bereko
laukian (Egotzi beharreko errenta, guztira) jarritako
kopurua jarri behar da.

G Batasunaren politikaren ziozko galerak

153 laukia. Batasunaren politikaren zioz hartu diren
laguntzetatik politika horrek berak jarduerei loturiko
ondare elementuetan eragindako galerak kendu behar
dira. Emaitza negatiboa bada, zenbatekoa lauki honetan
jarri behar da, baldin eta PFEZi buruzko 6/2006 Foru
Arauko 9.19 artikuluko betekizunak betetzen badira.
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182 laukia. Galera garbia. Ondare galeren eta irabazien
integrazio eta konpentsazioaren emaitzako kopurua
negatiboa izanez gero, hementxe jarri behar da.
172 laukia + 175 laukia + 178 laukia + 181 laukia < 0.
183 laukia. Irabazi garbia. Ondare galeren eta irabazien
integrazio eta konpentsazioaren emaitzako kopurua
positiboa izanez gero, hementxe jarri behar da.
172 laukia + 175 laukia + 178 laukia + 181 laukia ≥ 0.

Emaitza galera garbia izan bada edo 2007-2010
ekitaldietako oinarri orokorraren ondare galera garbiak
konpentsatu nahi badira, 6. orriko eranskina ere bete
behar da (jarraibideak 20. orrialdean) eta 182 edo 183

laukiko kopurua, kasuan kasukoa, 6. orriko eranskineko H
ataleko lauki berean jarri.

Ondare irabazi hauei dagozkien atxikipenak inprimaki
honetako 4. orriko 354 laukian jarri behar dira.
Zerga oinarri orokorra, guztira
184 laukia. Eragiketa hau egin behar da:

[( 169 laukia + 183 laukia) edo 6. orriko H eranskineko 604

laukia, bete bada] eta honen emaitzari 2. orriko
153 laukiko kopurua kendu.

184 laukia = ( 169 laukia + 183 laukia – 153 laukia) edo
( 604 laukia – 153 laukia).

I Txikipenak

a) Konpentsazio-pentsioak eta mantenurako urtekoak.
192 laukia. Pentsioaren zenbatekoa. Epailearen erabakia
dela bide ezkontideari edo izatezko bikotekideari
ordaindutako konpentsazio-pentsioak jarri behar dira,
bai eta mantenurako urtekoak ere, seme-alabentzat
direnak izan ezik.
193 laukia. Aplikatutako zenbatekoa. Zerga oinarri
orokorrean aplikatu beharreko konpentsazio-pentsioen
eta mantenurako urtekoen zenbatekoa adierazi behar da,
kontuan izanik atal honetako murrizketak ( 193 , 2405 eta
195 laukiak) aplikatzearen emaitza ezin dela izan likidazio
oinarri orokor negatiboa, ez eta haren gehikuntza ere.
192 laukian (Pentsioaren zenbatekoa) jarritako
zenbatekoa 193 laukikoa baino gehiago bada, gaindikina
(Gerakina) 252 laukian jarri behar da, aurrezkiaren zerga
oinarrian aplikatu ahal izateko, bidezkoa bada.

b) Gizarte aurreikuspeneko sistemetara egindako ekarpenak.
2405 laukia. 7. eranskineko I1 ataleko 2405 laukiko kopurua
jarri behar da: Gizarte aurreikuspeneko sistemetara
(BGAEak, pentsio planak...) egindako ekarpenak.

c) Baterako zerga-ordainketaren ziozko murrizketa.
195 laukia. Baterako zerga-ordainketaren ziozko
txikipena. Baterako zerga-ordainketa hautatu bada, urteko
txikipena 4.033 eurokoa da (familia unitatea 6/2006 Foru
Arauko 100. artikuluko 2. idatz-zatian aipatutakoetakoa
bada, 3.503 euro).
196 laukia. Txikipenak, guztira. Eragiketa honen emaitza
jarri behar da:
193 laukia + 2405 laukia + 195 laukia.

Oinarri likidagarri orokorra

200 laukia. Eragiketa hau egin behar da:

Zerga oinarri orokorra 184 – Txikipenak, guztira 196 .

Likidazio oinarri orokorra negatiboa bada, 201 eta 202

laukietan ez da jarri behar ezer.
201 laukia. 2007-2010 ekitaldietako likidazio oinarri
negatiboen konpentsazioak. 200 laukiko kopurua
positiboa bada, 2007, 2008, 2009 eta 2010eko ekitaldietako
likidazio oinarri orokor negatiboak konpentsatu ahal dira.

3. ORRIA

OINARRI OROKORRA

169 laukia. Etekinak eta errenta egozketak, guztira
(oinarri orokorra). Oinarri orokorrean integratu
beharreko etekinen eta errenta egozketen batura adierazi
behar da.
169 laukia = 77 laukia + 105 laukia + 143 laukia +
+ 150 laukia + 563 laukia + 543 laukia.

H Sariak eta beste ondare irabazi edo galera
batzuk. Oinarri orokorra

Atal hau ekitaldian ondare elementuak eskualdatuz
beste era batera (sariak….) lortutako ondare irabazi edo
galeren berri emateko bete behar da.
Hartzailea (D, C, H1,...M)) laukia. Hemen D, C, H1,...M
gakoetako bat jarri behar da ondare irabaziaren edo
galeraren titularra zehazteko: aitortzailea, beraren
ezkontidea edo izatezko bikotekidea, familia unitateko
seme edo alabaren bat edo aitortzailea eta ezkontidea
edo izatezko bikotekidea batera.
Gakoa (P, O) laukia. Gako hauetako bat izan behar da:
P: Lortutako sarien ondoriozko ondare irabaziak.
O: Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozkoak ez
diren ondare irabaziak edo galerak.
Irabazia edo galera laukia. Eskualdaketa-balioaren eta
eskuraketa-balio eguneratuaren arteko diferentzia jarri
behar da.
Eskualdaketa-balioa: elementua eskualdatu zeneko
benetako zenbatekoa jarri behar da.
Eskuraketa-balio eguneratua: elementua eskuratu zeneko
benetako zenbatekoa eskuraketaren urteari dagokion
egunerapen-koefizienteaz biderkatuko da eta horren
emaitza jarri.

Ekitaldia Egunerapen
koefizientea

1994 eta aurrekoak 1,457

1995 1,548

1996 1,491

1997 1,457

1998 1,425

1999 1,386

2000 1,339

2001 1,289

2002 1,244

2003 1,210

2004 1,174

2005 1,137

2006 1,099

2007 1,069

2008 1,028

2009 1,024

2010 1,010

2011 1,000

Ondare elementua 1994ko abenduaren 31n
eskuratu bada, 1995eko koefizientea aplikatuko da
egunerapenerako.
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221 laukia. Aurrezkiaren etekin garbi positiboa, guztira.
Aurrezkiaren oinarrian sartutako etekin garbiak integratu
eta konpentsatzearen emaitza positiboa izanez gero,
zenbatekoa lauki honetan idatzi behar da.
221 laukia = 104 laukia + 142 laukia ≥ 0.
222 laukia. 2007-2010 ekitaldietako aurrezkiaren etekin
garbi negatiboen konpentsazioa. Aurrezkiaren etekin
garbia positiboa bada ( 222 laukia), 2007-2010 ekitaldietako
aurrezkiaren etekin garbi negatiboak konpentsa daitezke.
223 laukia. Aurrezkiaren etekin garbi positiboa
konpentsazioaren ondoren, guztira. Kenketa hau egin
behar da:
223 laukia = 221 laukia – 222 laukia.

K Talde inbertsioko funtsetako partaidetzak
eskualdatuta soilik lortutako ondare irabaziak eta
galerak

Atal hau talde inbertsioko erakundeen kapitalaren edo
ondarearen ordezkari diren akzioak edo partaidetzak
soilik eskualdatuta lortutako ondare irabaziak eta galerak
daudenean soilik bete behar da.

Hartzailea (D, C, H1..., M) laukia. Hemen D, C, H1..., M
gakoetako bat jarri behar da ondare irabaziaren edo
galeraren titularra zehazteko: aitortzailea, beraren
ezkontidea edo izatezko bikotekidea, familia unitateko
seme edo alabaren bat edo aitortzailea eta ezkontidea
edo izatezko bikotekidea batera.

Titulartasunaren ehunekoa laukia. Hartzaileak ondasunaren
titulartasunean duen ehunekoa adierazi behar da.

Irabazia edo galera laukia. Eskualdaketa-balioaren eta
eskuraketa-balio eguneratuaren arteko diferentzia jarri
behar da.

Eskualdaketa-balioa: elementua eskualdatu zeneko
benetako zenbatekoa jarri behar da.
Eskuraketa-balio eguneratua: elementua eskuratu zeneko
benetako zenbatekoa eskuraketaren urteari dagokion
egunerapen-koefizienteaz biderkatuko da eta horren
emaitza jarri.

Ekitaldiak Egunerapen
koefizientea

1994 eta aurrekoak 1,457

1995 1,548

1996 1,491

1997 1,457

1998 1,425

1999 1,386

2000 1,339

2001 1,289

2002 1,244

2003 1,210

2004 1,174

2005 1,137

2006 1,099

2007 1,069

2008 1,028

2009 1,024

2010 1,010

2011 1,000

Ondare elementua 1994ko abenduaren 31n
eskuratu bada, 1995eko koefizientea aplikatuko da
egunerapenerako.

202 laukia. Oinarri likidagarri orokorra, guztira,
konpentsazioa egin ondoren. Kenketa hau egin behar da:

Oinarri likidagarri orokorra – 2007-2010 ekitaldietako
likidazio oinarri negatiboen konpentsazioa
202 laukia = 200 laukia – 201 laukia.
203 laukia. Nazioarteko hitzarmenen aplikazioaren
ondoriozko errentak. Behar denean, lauki honetan
zergadunak ekitaldian lortu eta Zergatik salbuetsita egon
arren gainerako errentei aplikatu beharreko karga-tasa
zehazteko kontuan izan behar diren errenten zenbatekoa
jarri behar da. Errenta hauek “gehikortasunez
salbuetsitako errentak” dira.

J Oinarri likidagarri orokorraren kuota osoaren
kalkulua

Karga eskala

Likidazio oinarri Likidazio oinarriaren Aplikatuorokorra, Kuota osoa gainerakoa, beharrekoGehienez (euroak) gehieneko kopurua tasa (%)(euroak) (euroak)

0 0 14.860 23,00

14.860 3.417,80 14.860 28,00

29.720 7.578,60 14.860 35,00

44.580 12.779,60 19.100 40,00

63.680 20.419,60 Hortik aurrera 45,00

204 laukia. Batez besteko tasa kalkulatzeko oinarria.

Likidazio oinarri orokorra (konpentsatu ondoren) eta
nazioarteko hitzarmenen aplikazioaren ondoriozko
errentak batzearen emaitza jarri behar da. Horrelako
errentarik egon ezean, lauki honetan 202 laukiko kopuru
bera jarri behar da.

Oinarri likidagarri orokorraren kuota osoaren
kalkulua

Kuota hori kalkulatzeko 204 laukian jarritako kopuruari
karga eskala aplikatuko zaio.

Behin kuota orokor osoa kalkulatu ondoren, batez
besteko karga-tasa orokorra kalkulatuko da eta haren
zenbatekoa 208 laukian jarri behar da:

207 laukia
208 laukia = x 100

204 laukia

209 laukia. Aurreko kuota orokor osoa.
202 laukiko kopurua eta 208 laukikoa biderkatu behar dira.
210 laukia. Jarduera ekonomikoen ondare irabazien
txikipena.

Baldin eta 208 laukian dagoen batez besteko karga-tasa
Sozietateen gaineko Zergaren tasa orokorra baino handiagoa
bada, tasa horien arteko diferentzia jardueraren etekin garbi
positiboan sartzen diren ondare irabazien zenbatekoari
aplikatzearen emaitzako kopurua jarri behar da.
211 laukia. Kuota orokor osoa, guztira. Kenketa hau egin
behar da:
211 laukia = 209 laukia – 210 laukia.

AURREZKIAREN OINARRIA

220 laukia. Aurrezkiaren etekin garbi negatiboa, guztira.
Aurrezkiaren oinarrian sartutako etekin garbiak integratu
eta konpentsatzearen emaitza negatiboa izanez gero,
zenbatekoa lauki honetan idatzi behar da.
220 laukia = 104 laukia + 142 laukia < 0.
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Eskualdaketa-balioaren eta eskuraketa-balio
eguneratuaren arteko diferentzia positiboa bada
(irabazia) eta akzioak edo partaidetzak 1994/12/31
baino lehen eskuratu badira, PFEZi buruzko 6/2006
Foru Arauko lehenengo xedapen iragankorrean
xedatutakoa aplikatu behar da.

242 laukia. Galera garbia. Ondare galeren eta irabazien
integrazio eta konpentsazioaren emaitzako kopurua
negatiboa izanez gero, hementxe jarri behar da.
232 laukia + 235 laukia + 238 laukia + 241 laukia < 0.
243 laukia. Irabazi garbia. Ondare galeren eta irabazien
integrazio eta konpentsazioaren emaitzako kopurua
positiboa izanez gero, hementxe jarri behar da.
232 laukia + 235 laukia + 238 laukia + 241 laukia ≥ 0.
Atal honetan aipatutakoak ez beste ondare elementu
batzuk eskualdatu badira edota aurreko ekitaldietako
ondare galerak konpentsatu nahi badira, honez gainera
6. orriko eranskina ere bete behar da (ikus jarraibideak
20. orrialdean) eta 242 edo 243 laukiko kopurua, kasuan
kasukoa, 6. orriko eranskineko K1 ataleko zenbaki bereko
laukian jarri behar da.
Ondare irabazi hauei dagozkien atxikipenak inprimaki
honetako 4. orriko 355 laukian jarri behar dira.
Aurrezkiaren oinarriaren ondare irabaziak, guztira. 6.
orriko K2 eranskineko 243 edo 669 laukiko kopurua jarri
behar da.
250 laukia = 243 laukia edo 669 laukia.

Aurrezkiaren zerga oinarria

251 laukia = 223 laukia + 250 laukia
252 laukia. Txikipenak (gerakina). Bidezkoa izanez gero,
192 laukiaren (Pentsioaren zenbatekoa) eta 193 laukiaren
(Aplikatutako zenbatekoa) arteko kenketaren emaitza
jarri behar da.

Aurrezkiaren likidagarria oinarri

253 laukia = 251 laukia – 252 laukia ≥ 0

L Aurrezkiaren oinarri likidagarriaren kuota osoa

254 laukia. Lauki honetako zenbatekoa kalkulatzeko %20
aplikatu behar zaio aurrezkiaren likidazio oinarriari.
254 laukia = 253 laukia x %20

Kuota osoa, guztira

255 laukia. Kuota osoa, guztira. 211 eta 254 laukietako
kopuruak batu behar dira.

4. ORRIA

M Kuotako kenkariak

Kenkari orokorra

Autolikidazio bakoitzean, zergadunek 1.327 euroko
kenkaria aplika dezakete urtean.
300 laukia. Kenkariaren zenbatekoa, 1.327 euro.

Jarduera ekonomikoa sustatzeko kenkaria

a) Zerga oinarria 15.000 eurokoa edo hortik beherakoa
duten zergadunek 400 euroko kenkaria aplikatuko
dute urtean. Kenkari bat aplikatuko da autolikidazio
bakoitzean.

b) Zerga oinarria 15.001 eta 20.000 euro bitartekoa
duten zergadunek 400 euroko kenkaria aplikatuko
dute urtean, ondoko eragiketaren emaitza kenduta:
zerga oinarritik 15.000 euro kendu eta horren
emaitza 0,08z biderkatu. Kenkari bat aplikatuko da
autolikidazio bakoitzean.

Kenkari honen ondoreetarako zerga oinarria batuketa
honen emaitza da: zerga oinarri orokorra ( 184 laukia)
gehi aurrezkiaren zerga oinarria ( 251 laukia). Zerga
oinarri orokorra negatiboa izanez gero, aurrean
aipatutako batuketan zero konputatu behar da.

Konpentsazio kenkaria pentsiodunentzat eta
langabezia prestazioaren jasotzaileentzat

Erabateko ezintasun iraunkorra, erretiroa, alarguntasuna,
zurztasuna edota langabezia dela eta Gizarte
Segurantzaren eta klase pasiboen araubide publikoetako
pentsio eta hartzeko pasiboak, kargapekoak zein
kargapean ez daudenak, jasotzen dituzten zergadunek
kenkaria aplikatu ahal izango dute, hain zuzen ere
kontzeptu horien zioz konputatutako lanaren etekin
garbiaren %1, zerga oinarria 20.000 eurotik gorakoa izan
ezean.
Kenkari honen ondoreetarako zerga oinarria batuketa
honen emaitza da: zerga oinarri orokorra ( 184 laukia)
gehi aurrezkiaren zerga oinarria ( 251 laukia). Zerga
oinarri orokorra negatiboa izanez gero, aurrean
aipatutako batuketan zero konputatu behar da.
Kenkari bat aplikatuko da autolikidazio bakoitzean.
381 laukia: Integratu beharreko etekinen zenbatekoa.
Kenkarirako eskubidea sortzen duten pentsioen eta
langabezia prestazioen zioz integratu beharreko etekinen
guztirako zenbatekoa zehaztu behar da (2. orriko 14, 32,
50 edota 69 laukiak).
382 laukia = 381 laukia %1

Famili kenkariak eta kenkari pertsonalak

Familiaren eta norberaren inguruabarrak zehazteko
orduan jaramon egingo zaio Zergaren sortzapen
egunean familiak eta norberak izandako egoerari.
Kenkari horiek kalkulatzeko inolaz ere ezin da aplikatu
inguruabarrak gertatu diren egutegiko egunen
proportzioa.
Aurreko atalean xedatutakoa gorabehera, zergaldian
kenkaria aplikatzeko eskubidea duen pertsona hil
bada, kapitulu honetan ezarritako kenkariak aplikatzeko
kontuan eduki beharreko inguruabar pertsonalak eta
familiarrak hura hil denean izan den egoera aintzat
hartuta zehaztuko dira, eta kenkaria ez da murriztuko
egun horren araberako proportzioan.
301 laukia. Kenkari eskubidea sortzen duten
ondorengoen kopurua. Kenkarirako eskubidea ematen
duten ondorengoen kopurua jarri behar da, hurrengo
atalean ezarritako betekizunak kontuan edukita.
305 laukia. Kenkariaren zenbatekoa. Zergadunarekin bizi
den ondorengo bakoitzeko:
– 558 euro urtean lehenengoagatik.
– 691 euro urtean bigarrenagatik.
– 1.168 euro urtean hirugarrenagatik.
– 1.380 euro urtean laugarrenagatik.
– 1.804 euro urtean bosgarrenagatik eta hortik gorako
bakoitzagatik.
Aldiz, jarraian adieraziko diren ondorengoengatik ez da
kenkaririk aplikatuko:
– Zergaren sortzapen eguna baino lehen hogeita hamar
urte bete dituztenak, urritasunaren ziozko kenkaria
dutenak izan ezik.
– Urtean 8.979,60 eurotik gorako errentak lortzen
dituztenak, errenta salbuetsiak zenbatu gabe.
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– Beste familia unitate bateko kide direnak, baldin eta
unitateko kideren batek urtean 8.979,60tik gora euroko
errentak lortzen baditu.
– Zerga honen aitorpena aurkezten dutenak edo
aurkeztu behar dutenak.
Ondorengoak gradu bereko aurreko batekin baino
gehiagorekin bizi direnean, kenkaria bakoitzaren
autolikidazioan egingo da, guztiei kenkari bera
aplikatuta.
Ondorengoak ahaidetasun-gradu desberdineko
hainbat aurrekorekin bizi badira, gradu hurbileneko
ahaidetasuna duten aurrekoek baino ez dute kenkarirako
eskubidea, eta hainbana lainduko eta aplikatu behar da,
urteko errentak 8.979,60 eurotik beherakoak izan ezean
(hala bada, kenkaria gradu urrunagoko ahaideengana
pasatuko da).
Epaile baten erabakia dela bide seme-alabak
ekonomikoki mantendu beharra ezarri bada,
ondorengoen ziozko kenkaria haien mantenuaren ardura
daukan gurasoak aplikatuko du bere autolikidazioan,
zama berak bakarrik hartu badu. Bestela, mantenu
ekonomikoa bi gurasoen ardura bada, kenkaria hainbana
lainduko dute. Eskumena daukan epai-agintaritzak
xedatutakoa beteko da, eta arestian aipaturiko
mantenimendu ekonomikoaren egiazkotasuna eta
eraginkortasuna frogatu beharko dira.
Zergadunak tutoretzapean edo harreran dauzkan
adingabekoak zergadunaren ondorengotzat hartuko
dira, baldin eta tutoretza edo harrera adingabekoen
babesaren arloan eskumena daukan herri erakundean
formalizatu bada.
302 laukia. kenkari eskubidea ematen duten 6 urtetik
beherako ondorengoen kopurua zehaztu behar da.
306 laukia. Kenkariaren zenbatekoa. Kenkari eskubidea
ematen duen sei urtetik beherako ondorengo bakoitzeko
urtean 319 euroko kenkaria aplikatuko da.
303 laukia. Kenkari eskubidea ematen duten aurrekoen
kopurua. Kenkarirako eskubidea ematen duten
aurrekoen kopurua jarri behar da, hurrengo atalean
ezarritako betekizunak kontuan edukita.
307 laukia. Kenkariaren zenbatekoa. Kenkari eskubidea
ematen duen aurreko bakoitzeko 266 euroko kenkaria
aplikatuko da urtean.
Kenkari hau ezin da aplikatu arrazoi hauen zioz:
– Aurrekoak urtean 8.979,60tik gora euroko errentak
lortzen baditu, errenta salbuetsiak zenbatu gabe.
– Aurrekoaren familia unitateko kideren baten urteko
errentak 8.979,60 euro baino gehiago badira, errenta
salbuetsiak zenbatu gabe.
– Aurrekoak ekitaldi bereko autolikidazioa aurkezten
badu edo aurkeztu behar badu.
– Aurrekoa zergadunarekin egutegiko urte osoan eten
gabe bizi ez bada. Kenkari hau aplikatzeko, aurreko
paragrafoan deskribatutako elkarbizitzarekin berdinetsiko
dira ondorengoak aurrekoa bizi den egoitzaren gastuak,
urteko guztikoak, bere ondaretik ordaintzen ditueneko
kasuak.
Aurrekoak gradu bereko hainbat ondorengorekin bizi
badira, kenkaria hainbana lainduko da. Seme-alabek
ezin dute kenkari hau aplikatu gurasoek ere aplikatzeko
eskubidea badute, ondoko kasuan izan ezik: gurasoen
urteko errentak 8.979,60 euro baino gutxiago direnean.
Aurrekoa egoitza-zentro batean bizi bada, beraren ziozko
kenkaria hango egonaldi-gastuak ordaindu dituela
faktura bidez frogatzen duen hurbileneko ondorengoak
aplikatu ahal izango du. Gastuok hurbiltasun-gradu
bereko ondorengo batzuek ordaindu badituzte, kenkaria
hainbana lainduko da denen artean.

Adinaren ziozko kenkaria (65 urte baino gehiago)
304 laukia. 65 urtetik gorako zergadunen kopurua.

308 laukia. 65 urtetik gorako zergadun bakoitzagatik
319 euroko kenkaria aplikatu ahal izango da. 75 urtetik
gorako zergadun bakoitzagatik 584 euroko kenkaria
aplikatu ahal izango da.

Seme-alaben mantenurako urtekoak
ordaintzearen ziozko kenkaria
309 laukia. Mantenurako urtekoak jasotzen dituztenen
kopurua. Mantenurako urtekoak jasotzen dituzten seme-
alaben kopurua zehaztu behar da. Lauki hau epaile baten
erabakia dela bide seme-alaben mantenurako urtekoak
ordaintzen diren kasuetan bete behar da.
310 laukia. Zergadunak seme-alaben mantenurako
urtekoak direla eta ordaindu duen kopurua jarri behar
da.
311 laukia. Kenkariaren zenbatekoa. Ordaindutako
kopuruen %15 jarri behar da, muga hauekin:
– 167,4 euro urtean lehenengo seme edo alabarengatik.
– 207,3 euro urtean bigarren seme edo alabarengatik.
– 350,4 euro urtean hirugarren seme edo alabarengatik.
– 414 euro urtean laugarren seme edo alabarengatik.
– 541,2 euro urtean bosgarren seme edo alabarengatik
eta hurrengoengatik.

Ezintasunaren ziozko kenkaria
312 laukia. Zergadun, senitarteko edo berdinetsitako
kenkaridunen kopurua. Adierazitako beharkizunak
betetzeagatik urritasunaren ziozko kenkaria sortzen
duten zergadun, aurreko, ondorengo, ezkontide edo
laugarren gradura arteko albo-ahaideen kopurua adierazi
behar da.
313 laukia. Kenkariaren zenbatekoa. Hauxe izango da:

Menpekotasunaren edo urritasunaren Kenkaria
gradua eta besteren laguntza behar izatea (euroak)
– Urritasuna %33koa edo handiagoa eta 744%65ekoa baino txikiagoa
– Urritasuna %65ekoa edo handiagoa 1.062– Menpekotasun ertaina (I. gradua)
– Urritasuna %75ekoa edo handiagoa

eta 15-39 puntu besteren laguntza behar 1.274izateagatik
– Menpekotasun larria (II. gradua)
– Urritasuna %75ekoa edo handiagoa
eta 40 puntutik gora besteren laguntza 1.592behar izateagatik

– Menpekotasun handia (III. gradua)

Menpekotasunaren edo urritasunaren gradua eta
laguntza behar izateagatiko puntuak ondokoetan
ezarritakoarekin bat etorriz neurtuko dira: abenduaren
23ko 1.971/1999 Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinak;
besteren menpean bizi diren pertsonen autonomia
pertsonala eta arreta sustatzeko abenduaren 14ko
39/2006 Legeak ezarritako menpekotasuna baloratzeko
baremoa onetsi duen apirilaren 20ko 504/2007 Errege
Dekretua.
Urritua zergaduna ez bada, ondoko kasuetan ez da
aplikatuko kenkaria:
– Zergadunaren kargura bizi ez bada.
– Beraren urteko errentak 17.959,2 euro baino gehiago
izan badira, errenta salbuetsiak zenbatu gabe.
Halaber, bidezkoa da kenkari hau aplikatzea zergadunak
tutoretzapean dituen edo harrera egiten dien
pertsonengatik, baldin eta adingabekoen babesaren
gaineko eskumena daukan herri erakundearen aurrean
formalizaturik badago.
Kenkari hau aplika daiteke, halaber, aurreko atalean
adierazitako senitartekoen edo berdinetsitakoen
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zerrendan ageri ez den 65 urte edo gehiagoko pertsona
bakoitzeko, baldin eta zergadunarekin bizi bada eta
beraren urteko sarrerak, errenta salbuetsiak zenbatu
gabe, 17.959,2 euro baino gutxiago izan badira.
Urrituak edo menpekotasunean dagoenak zerga honen
autolikidazioa aurkezten badu, bi aukera edukiko ditu:
kenkaria osorik aplikatzea edo beraz kargu hartzen duen
zergadunak aplikatzea. Bigarren aukera baliatzen bada
eta urritua edo menpekotasunean dagoena zergadun
batzuen kargura badago, kenkaria haien artean lainduko
da eta hein bereko kenkaria aplikatuko zaie denei.
Urritasuna Zuzenbidean onartzen diren bideetako
edozein erabilita froga daiteke. Urritasuna frogatutzat
joko da kasu hauetan:
– Foru Aldundiko organo eskudunak, Adinekoen eta
Gizarte Zerbitzuen Institutu Nazionalak edo autonomia
erkidegoetako organoak ziurtatzen badu.
– Gizarte Segurantzak edo Klase Pasiboen Araubide
Bereziak aintzatetsitako elbarritasun iraunkorraren ziozko
prestazioak hartzen direnean, egoera hori aintzatesteko
behar den urritasun-gradua edukiz gero.
Hain zuzen ere, ondokoei %33ko urritasuna edo
handiagoa frogatutzat emango zaie: ezintasun
iraunkor osoaren, erabateko ezintasun iraunkorraren
edo baliaezintasun handiaren ziozko pentsioa
aintzatetsita daukaten Gizarte Segurantzako
pentsiodunak; zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik
edo baliaezintasunagatik erretiro-pentsioa aintzatetsita
daukaten klase pasiboetako pentsiodunak.
Nolanahi ere, Kode Zibilean ezarritako zioengatiko
ezintasunaren adierazpen judiziala dela-eta, aplikagarriak
izango dira %65eko edo hortik gorako urritasuna
duten ezinduen alde ezarritako Zerga honen xedapen
espezifikoak.

Ohiko etxebizitzaren alogeraren ziozko kenkaria
314 laukia. Alogeraren zenbatekoa. Ekitaldian
ordaindutako kopurua jarri behar da.
315 laukia. Kenkariaren zenbatekoa. Zergadunaren ohiko
etxebizitzaren alogeragatik ordaindutako kopuruen %20
kendu ahal da (1.600 euro urtean gehienez).
315 laukia = 314 laukia x %20 (1.600 euro urtean
gehienez).
Zergaren sortzapenean 35 urte baino gutxiago izan
dituzten zergadunek edo familia ugaritsuaren titular
direnek eta epaile baten erabakiz famili etxebizitzaren
alogera ordaindu behar dutenek zergaldian kontzeptu
horren zioz ordaindutako kopuruen %25 kendu ahal dute
(2.000 euro urtean gehienez).
315 laukia = 314 laukia x %25 (2.000 euro urtean
gehienez).
Zerga batera ordaintzea hautatzen bada eta kenkari hau
hainbat pertsonak aplikatu ahal badute, batzuk 35 urtetik
beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak,
kenkaria %25ekoa izango da eta denen baterako muga
2.000 euro.
Epaile baten erabakia dela bide zergadunak berak
bakarrik ordaindu behar badu etxebizitza familiarraren
alogera, autolikidazioan kenkari hau aplikatzeko
eskubidea edukiko du. Betebehar hori bi zergadunei
ezarri bazaie, kenkaria bien artean lainduko da
eta bakoitzak berari dagokiona aplikatuko du bere
autolikidazioan: kenkaria %25ekoa izango da eta
bakoitzak 2.000 euro kendu ahal izango ditu gehienez.

Emarien ziozko kenkaria

%30eko kenkaria duten emariak

Zergadunek irabazteko asmorik gabeko erakundeen
zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

araupetu dituzten foru arauetan zerga honetarako
ezarritako kenkariak aplika ditzakete.

Hain zuzen ere, irabazteko asmorik gabeko erakundeen
zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei
buruzko otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauan ezarritako
kenkariak aplika daitezke.

Mezenasgorako zerga pizgarriak

%30eko kenkaria duten emariak

Erakunde hauei emandako dohaintza, emari eta ekarpen
guztien kenkari-oinarria zehaztu behar da:

a) Irabazteko asmorik gabeko erakundeak, hain zuzen
ere 1/2004 Foru Arauko II. tituluan ezarritako zerga
araubidea aplikatu ahal zaienak, betekizun jakin batzuk
betetzen badituzte:

1. Fundazioak.

2. Herri onurako adierazitako elkarteak.

3. Aurreko bi zenbakietan aipatutako irabazteko asmorik
gabeko erakundeen fundazioak eta elkarteak, helburu
orokorrak izanik erregistro egokian erregistratuta
badaude.

b) Bizkaiko Foru Aldundia, beste foru aldundiak,
Estatua, autonomia erkidegoak, toki erakundeak, eta
Estatuaren erakunde autonomoak eta aurrean aipatutako
administrazioen antzeko erakunde autonomoak.

c) Unibertsitateak eta haiei atxikitako zentroak.

d) Instituto Cervantes eta Institut Ramon Llull
erakundeak eta berezko hizkuntza duten autonomia
erkidegoetan haien antzeko xedeak dituzten erakundeak.

e) Euskaltzaindia, Instituto de España erakundea eta
hari atxikitako errege akademiak, eta berezko hizkuntza
ofiziala duten autonomia erkidegoetan Euskaltzaindiaren
antzeko helburuak dituzten erakundeak.

f) Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos,
Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea-Real Sociedad
Bascongada de Amigos del Pais eta Labayru Ikastegia.

g) Espainiako Komite Olinpikoa eta Espainiako Komite
Paralinpikoa.

h) Espainiako Gurutze Gorria eta Estatuko Itsuen
Erakundea.

i) Eliza Katolikoaren eta Estatu espainiarrarekin
lankidetzako akordioa edo hitzarmena sinatu duten eliza,
konfesio eta komunitate erlijiosoen fundazioak.

j) Estatu espainiarraren eta Egoitza Santuaren arteko Gai
Ekonomikoei buruzko 1979ko urtarrilaren 3ko Akordioko
IV. eta V. artikuluetan adierazitako elkarteak eta
erakundeak, eta Estatu espainiarrak beste eliza, konfesio
eta komunitate erlijiosoen arteko lankidetza-akordioetan
adierazitakoak.
319 laukia = 318 laukia x %30.

Lehenetsitako jarduerei aplikatu dakizkiekeen zerga onurak

1/2004 Foru Arauan ezarri den bezala, Bizkaiko Foru
Aldundiak ekitaldi bakoitzean mezenasgoko jarduera
batzuk lehenetsi ahal ditu, interes orokorra aintzat
hartuta, eta erakunde onuradunak eta jarduera horietan
bete beharreko betekizunak eta baldintzak ezarri.
Jarduera horiei ondoko zerga onurak aplikatuko zaizkie:

%30eko kenkaria duten emariak.

Jarduera ekonomikorik egiten ez duten zergadunek
edo jarduera ekonomikoak egin eta haien etekin garbia
zenbatespen objektiboaren bidez zehazten dutenek
lehenetsitako jardueretarako kopuruen %30 ken
dezakete.
319 laukia = 318 laukia x %30.

%18ko kenkaria duten emariak

Egindako jarduera ekonomikoen etekina zuzeneko
zenbatespenaren bidez zehazten duten zergadunek
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lehenetsitako jardueretarako kopuruen %18 ken dezakete
(publizitateko babes-kontratuen bitartez ordaindutako
kopuruak barne direla).
Gainera, kopuru horiek gastu kengarriak izango dira
jardueren etekin garbia kalkulatzeko.
321 laukia = 320 laukia x %18
2011ko ekitaldirako jarduera batzuk lehentasunekotzat
jo dituen abenduaren 9ko 142/2010 Foru Dekretuaren
bidez otsailaren 24ko 1/2010 Foru Arauko 29. artikulua
garatu da; horren arabera hauexek dira lehentasuneko
jarduerak:
a) Kirolen arloan:
– Bizkaiko Lurralde Historikoko herri administrazioek

eskola kirolen eremuan antolatutako edo sustatutako
jarduerak.

– Bizkaiko Lurralde Historikoaren eta lurraldeko
udalerrien izena zabaltzen laguntzen duten kirol talde
eta kirol ekitaldi edo agerpenei zuzendutako kopuruak.

– Udalen edo Aldundiaren kirol instalazio berriak egitea
eta haien kirol instalazioak artatzeko, eraberritzeko edo
egokitzeko obrak egitea.

– Kirol taldeak elkartzea edo batzea, baldin eta ondorioz
taldeak desagertzen badira.

– Estatuko eta Araba eta Gipuzkoako lurralde
historikoetako organo eskudunek halakotzat jotzen
dituzten jarduerak eta programak, baldin eta haietan
ere elkarrekikotasunarekin aintzatesten badituzte.

– Ondokoek burututako jarduerak eta programak:
– Bizkaia-Bizkaialde fundazioa.
– Athletic Club Fundazioa.
– Bizkaiko Kirol Federakundeen Elkartea.
– Fundación Ciclista de Euskadi – Euskadiko

Txirrindularitza Iraskundea.
– Sociedad Ciclista Duranguesaren goi mailako

emakumezkoen taldea.
– Fundación Baque - Baque Iraskundea.
– Euskal Kirol Federazioen Batasuna - Unión de

Federaciones Deportivas Vascas.
– Bilbao Basket fundazioa.
– Euskal Pilotaren Munduko Kontseiluaren Fundazioa.
– Euskadi Kirola Fundazioa.
– Lagun-Aro Fundazioa.
– Bizkaia Basket Fundazioa.
– Nazioarteko Soka Tira Txapelketa: “Gaztedi

Clubaren 50. urteurrena”.
– Atxemasge S.L.
– Ocean World S.L.
– Saskibaloiko 2014ko Munduko Txapelketa, egoitza

Bilbon.
b) Gazteen eremuan, honako hauek:
– Ume eta gazteen astialdiko hezitzaileen prestakuntza

eskolek antolatutako jarduerak.
– Legez aintzatetsitako gazte elkarteek egindako

jarduerak, arruntak eta kanpamentuetakoak.
– Euskaltel Fundazioak antolatzen duen “Euskal

Encounter” jarduera.
– Estatuko eta Araba eta Gipuzkoako lurralde

historikoetako organo eskudunek halakotzat jotzen
dituzten jarduerak eta programak, baldin eta haietan
ere elkarrekikotasunarekin aintzatesten badituzte.

c) Kultur ondarearen arloan, balioa kulturala duten
Bizkaiko Higiezin-Ondasun Kalifikatuak artatu,
zaharberritu eta hobetzeko obren burutzapena, Euskal
Herriko Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legeko II. tituluko I. kapituluan ezarrita dagoena dela
bide.

Ondoko jarduerak, zehatz-mehatz:
– Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa.
– Euskal Museoa-Euskal Arkeologia, Etnografia eta

Kondaira Museoa (Bilbo).
– Bilboko Elizbarrutiko Artearen Museoa.
– Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa.
– Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoaren Fundazioa.
– Bilboko Arte Ederren Museoaren Fundazioa.
– Gernikako Bakearen Museoaren Fundazioa.
– Fundación Boinas La Encartada Kultur Ingurunea.
– Durangoko Arte eta Historiaren Museoa.
– Euskal abertzaletasunaren museoa (Artea, Arratia).
– Aste Santuko pasoen museoa. Bilbo.
– Transbordador del puente de Bizkaia, S.L.
– Simón Bolivar Museoa.
– Bilboko Artelanen Kopien Museoa.
– Eliza Katolikoaren Bilboko Gotzaindegiak elizetan

egindako lan arkitektonikoak.
– Eliza Katolikoaren Gasteizko Gotzaindegiak Urduñako

elizetan egindako lan arkitektonikoak.
– Sociedad Bilbaina – Erakundearen 175. urteurrena eta

egoitzaren mendeurrena direla eta egoitza dagoen
eraikinean egindako lan arkitektonikoak.

– BizkaiKOA foru enpresa-erakunde publikoaren bidez
prestatutako kultur ondarearen arloko proiektu
hauek:
– Bizkaiko Arkeologi Museoa.
– Gernika-Lumoko Euskalerria Museoa.
– Bermeoko Arrantzaleen Museoa.
– El Pobaleko burdinola (Muskiz).
– Santimamiñe-Oma multzoa.
– Rekalde Erakusketa Aretoa (Bilbo).
– Muñatones gaztelua.

d) Euskaren sustapenaren arloan lehentasuneko jo
dira:
– Ibilaldia Kultur Elkarteak antolatzen duen Ibilaldiaren

2011ko edizioa.
– Vasconiako Atlas Etnografikoaren inguruko jarduerak.
– “Euskalkien atlasa”ren inguruko jarduerak.
– Durangoko 2011ko Azoka.
– Azkue Fundazioak arlo honetan antolatzen dituenak.
e) Kulturaren zabalkundearen arloan:
– Bilboko opera denboraldia, ABAOk antolatzen duena.
– Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) erakundearen

kontzertu-denboraldia.
– Bilboko CAC Arriaga SAren eszena-artearen

denboraldia.
– Barakaldoko Barakaldo Antzokiaren eszena-artearen

denboraldia.
– Serantes Kultur Aretoaren eszena-artearen

denboraldia.
– Basauriko Social Antzokiaren eszena-artearen

denboraldia.
– Serantes Kultur Aretoaren Nazioarteko Antzerki

Jaialdia.
– Elai Alai Dantzari Taldearen Nazioarteko Folklore

Jaialdia.
– Getxoko Kultura Aretoaren Nazioarteko Folk Jaialdia.
– Portugaleteko Folklore Azoka (Elai-Alai Fundazioa).
– Getxoko Kultura Aretoaren Nazioarteko Jazz Jaialdia.
– Musika klasikoaren “Musika-Música” jaialdia. Bilbao

700 III Milenium Fundazioa.
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– “Dantzaldia” nazioarteko dantza jaialdia. La Fundición.

– Ikus arteen produkzioak. Consonni.

– Umore Azoka–Leioako Kaleko Umore Artisten Azoka.
Leioako Udala.

– Bilboko Nazioarteko Kantu Txapelketa.

– “2011ko kontzertuen” egitaraua, Bilboko Sozietate
Koralak antolatua.

– “Bilbo Arte”ren erakusketen programa.

– Ekonomi Ituna Sustatu eta Ezagutarazteko “Ad
Concordiam” Elkarteak antolatutako jardueren
egitaraua.

– Deusto Fundazioa.

– Basques 2.0 Fundazioa: a Laboratory for thought and
Inquiry.

– Sala de exposiciones Rekalde, S.L.ren erakustaldien
egitaraua.

– Deusto Campus Mundus 2015 proiektua.

– Euskampus proiektua.

f) Lankidetzaren arloan:

– Fundación BBK Solidario Fundazioa.

– Alboan fundazioa.

– Fundación ITAKA-Escolapios/ITAKA-Escolapios
Fundazioak garapenerako lankidetzaren arloan
egindako jarduerak.

Kenkari hau aplikatu ahal izateko, zergadunak Bizkaiko
Foru Aldundiko sail eskudunak emandako ziurtagiria
aurkeztu behar du Zergaren aitorpenarekin batera,
hain zuzen ere kenkarirako eskubidea sortzen duten
diru kopuruen xede izan diren jarduerak ekitaldirako
lehentasunekotzat jo direla frogatzen duen ziurtagiria.

Pertsona ezinduen ondare babestuetara
egindako ekarpenen ziozko kenkaria

Zergadunek pertsona ezinduen ondare babestuetara
(41/2003 Legea) egindako ekarpenen ziozko kenkaria
aplika dezakete: %30, urtean 3.000 euro gehienez.

Kenkari hau aplikatu ahal izateko, zergaduna ezinduaren
ahaidea izan behar da (zuzenekoa zein albo-ahaidea),
edo ezkontidea edo izatezko bikotekidea, edo haren
tutoretza edo harrera eduki behar du.

Ezinduak berak bere ondare babestura egindako
ekarpenak ez dute kenkarirako eskubiderik ematen.
322 laukia. Eragiketa honen emaitza jarri behar da:
323 laukia = 322 laukia x %30 (3.000 euro urtean
gehienez).

Langileen sindikatuei ordaindutako kuoten
ziozko kenkaria

Zergadunek langileen sindikatuei ordaindutako kuoten
%30eko kenkaria aplikatu ahal dute.
324 laukia. Ekitaldian ordaindutako sindikatu kuotaren
guztirako zenbatekoa jarri behar da.
325 laukia = 324 laukia x %30.

Alderdi politikoen kuoten eta haientzako
ekarpenen ziozko kenkaria

Alderdi politikoei ordaindutako afiliazio-kuoten eta
alderdiei eginiko ekarpenen %30eko kenkaria aplika
dezakete zergadunek. Hala eginez gero, gastu gisa
kendutako kopuruak ezin dira sartu kenkariaren oinarrian
norberaren lanaren etekin garbia kalkulatzean.
361 laukia. Ekitaldian ordaindutako afiliazio-kuota eta
ekarpena batu behar dira.
362 laukia = 361 laukia x %30.

Inbertsioen eta beste jarduera batzuen ziozko
kenkaria. 13. orrialdeko eranskina
2056 laukia

13. orriko eranskineko M2 ataleko (Jardueretan
inbertitzearen ziozko kenkaria) 2056 laukian adierazitako
eragiketen emaitzako kopurua jarri behar da.
338 laukia. Atxikipen eratxikigarriak. Atxikipen jakin
batzuen zati bat jarriko da, alegia, hobari motaren bat
aplikatu ahal izateagatik subjektu pasiboari benetan
atxiki ez zitzaion zatia, zeren, konturako sarrerarik egin
ez zenez, zati hori ezin baitzaio itzuli. Ezaugarri horiek
dituzten kapital higigarriaren etekinak hartu badira,
kenkaria hartutako kopuruaren %22,8 izango da.

Beste kenkari batzuk. 13. orriko eranskineko M3
atala.
2064 laukia. 13. orriko eranskineko 2064 laukiko emaitza
jarri behar da.

Ohiko etxebizitza erosteagatik kenkaria
326 , 327 eta 328 laukiak. Lauki hauetan ohiko etxebizitzan
egindako inbertsioei buruzko eranskinean egindako
eragiketen emaitzako kopurua jarri behar da (8. orria).
326 laukia. Inbertsioa. Ohiko etxebizitzako inbertsioaren
M1 eranskineko Etxebizitzaren ziozko kenkariaren
laburpena ataleko Inbertsioa laukietako zenbatekoak jarri
behar dira.
327 laukia. Finantzaketa. Ohiko etxebizitzako
inbertsioaren M1 eranskineko Etxebizitzaren ziozko
kenkariaren laburpena ataleko Finantzaketa laukietako
zenbatekoak jarri behar dira.
328 laukia. Kenkariaren zenbatekoa. Ohiko etxebizitzako
inbertsioaren M1 eranskineko Etxebizitzaren zerga
kreditua ataleko Aplikatutako etxebizitzaren ziozko
kenkaria laukietako zenbatekoak jarri behar dira.

GUZTIENTZAKO OHARRA: Banakako zerga-ordainketa
hautatuz gero, aitortzaileari dagokion kenkariaren
zenbatekoa baino ez da jarri behar. Baterako zerga-
ordainketa hautatuz gero, aitortzailearen, haren
ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen eta bien
seme-alaben zutabeetan ageri diren zenbateko guztiak
batu behar dira.

Etxebizitza kontuan gordailaturiko kopuruak
329 eta 330 laukiak. Titularra. Hemen D, C, H1,...M
gakoetako bat jarri behar da etxebizitza kontuaren
titularra nor den zehazteko: aitortzailea, beraren
ezkontidea edo izatezko bikotekidea, familia unitateko
seme edo alabaren bat edo aitortzailea eta ezkontidea
edo izatezko bikotekidea batera.
331 eta 332 laukiak. Irekiera data. Etxebizitza kontua ireki
den eguna, hila eta urtea zehaztu behar dira.
333 eta 334 laukiak. Saldoaren gehikuntza.
Etxebizitza kontuaren saldoan 2011. urtean izandako
gehikuntza jarri behar da (11-12-31ko saldoa – 10-12-
31ko saldoa).
335 laukia = 333 laukia. x %18.
336 laukia = 334 laukia. x %18.
335 eta 336 laukien batura bat etorri behar da ohiko
etxebizitzako inbertsioaren eranskineko Etxebizitzaren
zerga kreditua ataleko Etxebizitza kontuaren ziozko
kenkaria laukietako zenbatekoarekin (Ikus jarraibideak 23.
orrian).
343 laukia: Kenkariak, guztira.
343 laukia = 300 + 380 + 382 + 305 + 306 + 307 + 308 +
311 + 313 + 315 + 319 + 321 + 323 + 325 + 362 + 2056 +
338 + 2064 + 328 + 335 + 336 .
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344 laukia: Diferentzia. 344 laukia = 255 laukia – 343

laukia. Emaitza negatiboa bada, zero jarri behar da.

345 laukia: Zerga mozkinen galeraren ziozko
gehikuntza. Aurreko ekitaldietan aplikatutako
kenkariren bat itzuli beharra badago, baldintzaren bat
bete gabe utzi delako, lauki honetan adierazi behar
da zenbatekoa. (Etxebizitza kontuaren ziozko kenkaria,
kapital geroratuko aseguruen ziozkoa, zergadunak lan
egiten duen erakundean partaidetzak eskuratzearen
ziozkoa etab.).

346 laukia: Kuota likidoa = 344 laukia + 345 laukia.

359 laukia: Atxikipenak eta konturako sarrerak, guztira.
Lauki honetan zergadunari dagozkion atxikipenen,
konturako sarreren eta zatikako ordainketen guztirako
zenbatekoa jarri behar da, banakako zerga-ordainketa
hautatu bada, edo familia unitateko kide guztiei
dagozkienak, baterako ordainketa hautatu bada.

359 laukia = 61 + 93 + 141 + 351 + 352 + 353 + 354 +
355 + 562 + 357

360 laukia: Diferentziazko kuota. Kenketa hau egin behar
da: Kuota likidoa – Atxikipenak eta konturako sarrerak,
guztira.

360 laukia = 346 – 359

Kenketa horren emaitza negatiboa izanez gero, 375

laukian jarri behar da (Itzuli beharreko zenbatekoa). Itzuli
beharreko kopurua ezin da izan 359 laukian dagoen
kopurua baino gehiago.

Kenketaren emaitza zero bada, azaleko 429 laukian jarri
behar da.

5. ORRIA

B1 Finantza aktiboen eskualdatu

Finantza aktiboak eskualdatu, itzuli, amortizatu,
trukatu edo bihurtuta lortutako etekinak

Hartzailea (D, C, H1..., M). laukia. Hemen D, C, H1..., M
gakoetako bat jarri behar da eskualdatutako finantza
aktiboaren titularra nor den zehazteko: aitortzailea,
beraren ezkontidea edo izatezko bikotekidea, familia
unitateko seme edo alabaren bat, edo aitortzailea eta
ezkontidea edo izatezko bikotekidea batera.

Gakoa (T, S,O) laukia. Hauetako bat jarri behar da:

T: aktiboen eskualdaketan atxikipena egin behar da.

S: aktiboen eskualdaketan ez da egin behar atxikipenik.

O: lotutako erakundeetako aktiboen eskualdaketak.
Eskualdaketa-balioa (A) laukia. Eskualdatutako baloreen
eskualdaketa, itzulketa, amortizazio, truke edo bihurketa
zenbatekoari eskualdaketari datxezkion gastuak kenduta
geratzen den kopurua jarri behar da.
Eskuraketa-balioa (B) laukia. Eskualdatutako baloreen
eskualdaketa-balioari edo harpidetza-balioari
eskualdaketari datxezkion gastuak batuta sortzen den
kopurua jarri behar da.
Etekina guztira (A) – (B) laukia. Eskualdaketa-baliotik
eskuraketa-balioa kenduta zenbat geratzen den zehaztu
behar da.
Etekin negatiboen integrazioa (bi hilabete baino
gutxiago) laukia. Aurreko urteetan sortu eta
eskualdaketaren aurreko edo ondoko bi hiletan finantza
aktibo homogeneoak eskualdatzeagatik ezin konputatu
izan diren zenbateko negatiboak zehaztu behar dira,
hain zuzen oraingo ekitaldian balore homogeneoak
eskualdatu izanagatik konpentsatu ahal direnak.
Etekin garbia laukia. Etekina guztira (A) – (B) laukiko
kopurutik Etekin negatiboen integrazioa (bi hilabete
baino gutxiago) laukiko kopurua kendu behar da.

Atxikipenak laukia. Finantza aktiboaren eskualdaketak
atxikipena egin beharra badakar, egindako atxikipena
konputatu behar da.

532 laukia. Atxikipenak, guztira. 507 , 515 , 523 eta 531

laukietako kopuruen batura jarri behar da.

Lauki honetako kopurua 2. orriko Higigarrien kapitalaren
etekinak ataleko zenbaki bereko laukian jarri behar da.
533 laukia. Aurrezkiaren oinarriaren etekin garbi osoa
506 , 514 , 522 eta 530 laukietako etekin garbien batura
da.

Lauki honetako kopurua 2. orriko Higigarrien kapitalaren
etekinak ataleko zenbaki bereko laukian jarri behar da.
544 laukia. Oinarri orokorraren etekin garbi osoa.
Zutabeetako batean O gakoa jarri bada, etekin horiei
dagozkien etekin garbien batura lauki honetan jarri
behar da. Baturaren emaitza inprimakiaren 2. orrialdeko
105 laukian (Oinarri orokorraren etekin garbiak) jarritako
zenbatekoari batu behar zaio eta bidezko atxikipenen
zenbatekoa orrialde bereko 93 laukian ezarri behar da.
534 laukia. Hurrengo ekitaldietan integratu beharreko
etekin negatiboak (bi hilabete baino gutxiago). Baldin
eta zergadunak finantza aktiboak eskualdatu aurreko edo
ondoko bi hiletan finantza aktibo homogeneoak eskuratu
baditu, 2011. urtean finantza aktiboak eskualdatzearen
zioz sortu den kopuru negatiboa zehaztu behar da.

E Zerga oinarriak: nazioarteko zerga
gardentasunaren araubidea, EABak eta IEEak

Egotzitako oinarriak zutabean zerga gardentasunaren
araubideko sozietatearen zerga oinarri positiboaren zati
bat jarri behar da, alegia, bazkideari dagokion zatia.

Guztira
562 laukia = 556 laukia + 557 laukia + 558 laukia.
563 laukia = 559 laukia + 560 laukia + 561 laukia.

F Inbertsio kolektiboko erakundeak (zerga
paradisuak)

Titularra (D, C, H1, H2) laukia. Hemen D, C, H1, H2
gakoetako bat jarri behar da errentaren titularra nor den
zehazteko: aitortzailea, beraren ezkontidea edo izatezko
bikotekidea edo familia unitateko seme edo alabaren bat.

Egotzi beharreko errenta, guztira laukia. Zergaldia ixten
den egunean partaidetzak eduki duen likidazio-baliotik
partaidetzaren eskuraketa-balioa kendu behar da eta horren
emaitzako kopuru positiboa lauki honetan jarri. Kenketaren
emaitzako diferentzia, besterik frogatu ezean, akzioaren edo
partaidetzaren eskuraketa-balioaren %15 izango da.

543 laukia. Lauki hauetako kopuruen batura jarri behar
da 536 , 538 , 540 eta 542 .

6. ORRIA

Eranskin hau kasu hauetan bete behar da:

a) Zergadunak galera garbia eduki badu ondare
elementuak eskualdatuta ez beste modu batean (sariak….).

b) Zergadunak talde inbertsioko erakundeen kapitalaren
edo ondarearen ordezkari diren akzioak edo partaidetzak
ez beste ondare elementu batzuk eskualdatu baditu.

c) Talde inbertsioko erakundeen kapitalaren edo
ondarearen ordezkari diren akzioak edo partaidetzekin
batera aurreko atalean aipatutako akzioak edo
partaidetzak eskualdatu badira.

d) Aurreko ekitaldietako ondare galerak konpentsatu
nahi direnean.
169 laukia. Etekinak eta errenta egozketak, guztira
(oinarri orokorra). 3. orriko zenbaki bereko laukiko
kopurua jarri behar da.
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Eskualdaketa-balioa laukia. Elementua eskualdatu
zeneko benetako zenbatekoa jarri behar da.

Eskuraketa-balio eguneratua laukia. Elementua eskuratu
zeneko benetako zenbatekoa eskuraketaren urteari
dagokion egunerapen-koefizienteaz biderkatuko da eta
biderkadura jarri behar da.

Ekitaldiak Egunerapen-koefizientea

1994 eta aurrekoak 1,457

1995 1,548

1996 1,491

1997 1,457

1998 1,425

1999 1,386

2000 1,339

2001 1,289

2002 1,244

2003 1,210

2004 1,174

2005 1,137

2006 1,099

2007 1,069

2008 1,028

2009 1,024

2010 1,010

2011 1,000

Ondare elementua 1994ko abenduaren 31n
eskuratu bada, 1995eko koefizientea aplikatuko da
egunerapenerako.

Ondare balioa. 2006ko abenduaren 31n araupeko
merkaturen batean negoziatzeko onartuta egon diren
baloreak eskualdatuz gero, edo talde inbertsioko
erakundeen akzioak edo partaidetzak, Ondarearen
gaineko Zergaren ondoreetarako 2006. urtean eduki
duten balioa jarri behar da.

Irabazia edo galera laukia. Kenketa honen emaitza jarri behar
da: Eskualdaketa-balioa – Eskuraketa-balio eguneratua.

1994ko abenduaren 31 baino lehen eskuratutako
ondasunak eskualdatuz gero, 6/2006 FAko lehenengo
xedapen iragankorrean xedatutakoa aplikatu behar da.

Murrizketa-koefizienteak

Ondare elementua Murrizketa

Higiezinak 11,11%

Negoziaziorako onartu diren akzioak 25,00%

Gainerako ondare elementuak 14,28%

Berrinbertsioa ohiko etxebizitzan laukia. Eskualdatutako
ondare elementua zergadunaren ohiko etxebizitza
izanez gero eta eskualdaketan lortutako kopurua osorik
edo zati batean berriro inbertitu bada ohiko etxebizitza
berria eskuratzeko, berrinbertitu den kopuruari dagokion
ondare irabazia Zergaren kargapetik salbuetsiko da.
Ohiko etxebizitza berria eskuratzeko berrinbertitu den
kopurua lauki honetan jarri behar da.

2011n jasotako zenbatekoa laukia. Besterentze-balioaren
zenbatekoa zatika hartzen bada, hau da, urte bakoitzean
zati bat hartzen bada, lauki honetan 2011n jasotako zatia
jarri behar da. Bestela, besterentze-balioaren zenbateko
osoa jarri behar da.

H Sariak eta beste ondare irabazi edo galera
batzuk (Oinarri orokorra)

Inprimaki honen 3. orriko 182 laukiko (Galera garbia)
edo 183 laukiko (Irabazi garbia) kopurua jarri behar da,
kasuan kasukoa.
183 kopurua jarriz gero soilik jar daiteke zerbait 600

laukian.
600 laukia. 2007-2010 ekitaldietako oinarri orokorraren
ondare galera garbiak zehaztu behar dira.
601 laukia. Ondare irabazia konpentsazioaren ondoren.
Kenketa hau egin behar da:
601 laukia = 183 laukia – 600 laukia.
Aurreko zerga oinarri orokorra, guztira. Ondoko eragiketa
egin behar da:
602 laukia = 169 laukia + 601 laukia.
605 laukia. 2007-2010 ekitaldietako galera garbien
konpentsazioa (muga: 169 laukiko kopuruaren %25) – 605 .
2007-2010 ekitaldietako galera garbiak ezin konpentsatu
izan badira edo guztiz konpentsatu ez badira 600 laukian,
gaindikina 169 laukiko —Etekinak eta errenta egozketak,
guztira (oinarri orokorra)— saldo positiboarekin konpentsa
daiteke, baina muga honekin: saldoaren %25.
603 laukia. Ekitaldiko galera garbiaren konpentsazioa
(muga: 169 laukiko kopuruaren %25) – 605 . H ataleko
emaitza galera garbia bada, 169 laukiko —Etekinak eta
errenta egozketak, guztira (oinarri orokorra)— saldo
positiboarekin konpentsa daiteke (saldoaren %25
gehienez), 2007-2009 ekitaldietako galera garbien
konpentsazioa ( 605 laukia) kenduta, bidezkoa izanez gero.
Konpentsazioaren ondoren saldo negatiboa garatzen
bada, honen zenbatekoa hurrengo lau urteetan
konpentsa daiteke aurrean adierazitako hurrenkeran.
603 laukia = 182 laukia (muga: 169 laukiko kopuruaren
%25) – 605 laukia.
604 laukia. Zerga oinarri orokorra konpentsazioa
ondoren. Kenketa hau egin behar da:
604 laukia = 602 laukia – 605 laukia – 603 laukia.

K1 Talde inbertsioko funtsetako partaidetzak
eskualdatuta lortutako ondare irabaziak eta
galerak

Inprimaki honen 3. orriko 242 laukiko (Galera garbia)
edo 243 laukiko (Irabazi garbia) kopurua jarri behar da,
kasuan kasukoa.

K2 Aurrezkiaren oinarriko ondare irabazi eta
galerak (inbertsio-fondoenak izan ezik)

Atal hau K1 atalekoak ez beste ondare elementu batzuk
eskualdatu badira bete behar da.

Hartzailea (D, C, H1..., M) laukia. Hemen D,C, H1…M,
M gakoetako bat jarri behar da ondare irabaziaren
edo galeraren titularra zehazteko: aitortzailea, beraren
ezkontidea edo izatezko bikotekidea, familia unitateko
seme edo alabaren bat edo aitortzailea eta ezkontidea
edo izatezko bikotekidea batera.

Gakoa (I, A, G) laukia. Hauetatik behar dena jarri behar da:
– I: higiezinen eskualdaketak.
– A: negoziatzeko onartutako akzioen eskualdaketak.
– G: gainerako ondare elementuen eskualdaketak.

Eskualdaketa data laukia. Eskualdaketa noiz egin den
zehaztu behar da: eguna, hila eta urtea.

Eskuraketa data laukia. Eskualdatutako elementuaren
eskuraketa noiz egin den zehaztu behar da: eguna, hila
eta urtea.

koefizientea
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2011n kargatutako irabazia edo galera laukia. 2011ko
ekitaldiari dagokion kopurua jarri behar da. Ohiko
etxebizitzako berrinbertsiorik ez badago eta besterentze-
balioa zatika hartzen ez bada, 2011n kargatutako irabazia
edo galera eta Irabazia kopuru bera izango dira. Aldiz,
ohiko etxebizitzako berrinbertsioa edota zatikako
hartukizuna badago, jarraian azaltzen den formula
erabiliko da:
– Berrinbertsioa ohiko etxebizitzan: Irabazia x (1 –

Berrinbertsioa / Besterentze-balioa).
– Zatikako hartukizuna: Irabazia x (2011n hartutako

zatia / Besterentze-balioa).
– Biak: Irabazia x (1 – Berrinbertsioa / Besterentze-balioa)

x (2011n hartutako zatia / Besterentze-balioa).

2011n kargatutako irabazia edo galera = (Irabazia) x
x [1 – (Berrinbertsioa ohiko etxebizitzan) / Eskualdaketa-
balioa] x 2011n hartutako zatia / Eskualdaketa-balioa).

Titulartasunaren ehunekoa laukia. Hartzaileak
ondasunaren titulartasunean duen ehunekoa adierazi
behar da.
Egotzitako irabazia edo galera laukia. 2011n kargatutako
irabazi edo galerari titulartasunaren ehunekoa
aplikatzearen emaitza jarri behar da.
662 laukia. Galera garbia. Ondare galeren eta irabazien
integrazio eta konpentsazioaren emaitzako kopurua
negatiboa izanez gero, hementxe jarri behar da.
622 laukia + 635 laukia + 648 laukia + 661 laukia < 0.
663 laukia. Irabazi garbia. Ondare galeren eta irabazien
integrazio eta konpentsazioaren emaitzako kopurua
positiboa izanez gero, hementxe jarri behar da.
622 laukia + 635 laukia + 648 laukia + 661 laukia ≥ 0.

2011ko ondare irabazien eta galeren integrazioa
edota konpentsazioa
664 laukia. Aurreko ekitaldietako galera konputaezinen
integrazioa. Aurreko ekitaldietan izandako galera
garbietatik eskualdaketa aurreko edo ondoko bi hiletan,
edo urtean, balore edo partaidetza homogeneoak
eskuratzeagatik ezin konputatu izan direnak jarriko dira,
hain zuzen ere aitorpenaren urtean balore homogeneoak
eskualdatzearen zioz konpentsa daitezkeenak.
665 laukia. Integrazioaren emaitzako kopurua zero baino
gutxiago denean bete behar da; kopuru hori hurrengo
lau ekitaldietan konpentsatu ahal izango da mota bereko
ondare irabazi garbiekin.
666 laukia. Sartutakoaren emaitza zerotik gorakoa
denean beteko da.
666 laukian zenbatekoren bat jartzen denean baino ezin
izango da bete 668 laukia.
668 laukia. 2007-2010 urteetako aurrezkiaren ondare-
galera garbiak jarri ahal izango dira.
669 laukia. Ondare-irabazi garbia, konpentsazioa egin
ondoren. Honako kenketa honen emaitza izango da:
669 laukia = 666 laukia – 668 laukia.
Lauki horren emaitza inprimaki honen 3. orriko 250

laukiko osagaietako bat izango da.
670 laukia. Ekitaldiko galera konputaezinak. Zergadunak
eskualdatu aurreko edo ondoko bi hiletan balore
homogeneoak eskuratu baditu, araupeko merkatuetako
batean negoziaziorako onartutako baloreak edo
partaidetzak eskualdatuta sortutako galerak jarri behar
dira. Araupeko merkatuetan negoziaziorako onartu
ez diren baloreak edo partaidetzak eskualdatuz gero,
aurreko epea urtebete izango da.

7. ORRIA

ERANSKINA: Ekarpenak gizarte-aurreikuspeneko
sistemei (BGAE, PP...)

Gakoa laukia. Hauetako bat jarri behar da:

– X: Aurreko urteetako norberaren ekarpenen gaindikinak

– Y: Aurreko urteetan egotzitako ekarpenen gaindikinak

– G: Norberaren ekarpenak GABEetara

– H: Norberaren ekarpenak pentsio-plan, mutualitate,
BAP eta menpekotasun aseguruetara

– I: Enpresaren egozketak GABEetara

– J: Enpresaren egozketak pentsio-plan eta
mutualitateetara

– S: Kirol mutualitateak

– A: Minusbaliodunen aldeko ekarpenak

– D: Menpekotasun aseguruetara hirugarrenen alde
egindako ekarpenak

– F: Ezkontidearen aldeko ekarpenak

– V: Beste batzuk

Urtea laukia. Ekarpenak ekitaldian egin badira: 2011

Aurreko urteetako ekarpen gaindikinak, txikipenik eragin ez
dutenak, egonez gero (“X” gakoa), ekarpenak egin diren
urtea zehaztu behar da: 2006, 2007, 2008, 2009 eta 2010.

Ekartzailea laukia:

– D: aitortzailea.

– C: ezkontidea edo izatezko bikotekidea.

– H1, H2, etab.: famili unitateko seme-alabak.

Partaidea laukia:

– D: aitortzailea.

– C: ezkontidea edo izatezko bikotekidea.

– H: famili unitateko seme-alabak.

– O: beste batzuk.

Ekarpena laukia. Bazkideek, partaideek, mutualistek edo
aseguratuek egindako ekarpenak zenbatu behar dira,
bai eta bazkide babesleek, enpleguko pentsio planen
(Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren
2003ko ekainaren 3ko 2003/41/CE Zuzentarauak
araupetutakoak barne) sustatzaileek, enpresen gizarte
aurreikuspenerako tresna gisa jarduten duten gizarte
aurreikuspeneko mutualitateek edo enpresen gizarte
aurreikuspeneko planetako hartzaileek bazkide, partaide,
aseguratu eta mutualisten alde egindako enpresa
kontribuzioak ere, lanaren etekin gisa egotzi bazaizkie.

Ekarpen txikitua laukia.

1. Norberaren ekarpenak. Ekarpen hauen muga 8.000
euro izango da urtean. Kopuru horri 1.250 euro
gehituko zaizkio bazkideak, partaideak, mutualistak
edo aseguratuak 52tik gora duen urte bakoitzeko. 65
urte edo gehiagoko bazkide, mutualista, partaide edo
aseguratuentzat murrizketa 24.250 euro izango da
gehienez.

2. Enpresa ekarpenak. Bazkide babesleek, enpleguko
pentsio planen (Europako Parlamentuaren eta
Kontseilu Europarraren 2003ko ekainaren 3ko
2003/41/CE Zuzentarauak araupetutakoak barne)
sustatzaileek, enpresen gizarte aurreikuspenerako
tresna gisa jarduten duten gizarte aurreikuspeneko
mutualitateek edo enpresen gizarte aurreikuspeneko
planetako hartzaileek zergadunaren alde egindako
eta hari egotzitako enpresa kontribuzioak muga
hau dauka: 8.000 euro urtean. Kopuru horri 1.250
euro gehituko zaizkio bazkideak, partaideak edo
mutualistak 52tik gora duen urte bakoitzeko. 65 urte
edo gehiagoko bazkide, mutualista edo partaideentzat
murrizketa 24.250 euro izango da gehienez.

Norbanako enpresariek gizarte aurreikuspeneko
mutualitate edo erakundeetara, enpleguko pentsio
planetara edo enpresen gizarte aurreikuspeneko
planetara egiten dituzten ekarpen propioak, beraiek
sustatzaile eta partaide edo mutualista edo bazkide
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babesle edo onuradun direla, horiek ere gehieneko
kopuru horretan sartuko dira.

3. Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen aldeko
ekarpenak. Aurreko mugen arabera egindako
murrizketez gainera, zergadunak zerga oinarri
orokorra murriztu ahal izango du ezkontidearen edo
izatezko bikotekidearen alde bazkide, aseguratu,
mutualista edo partaide den gizarte aurreikuspeneko
sistemetara (aurrean aipatutakoetara) egindako
ekarpenen zioz, 2.400 euro gehienez, baldin eta
ezkontideak edo izatezko bikotekideak ez badu
lortu zerga oinarri orokorrean integratu beharreko
errentarik edo, lortu baditu, haien urteko zenbatekoa
8.000 euro baino gutxiago izan bada.

4. Ezgaien mesederako egindako ekarpenak

Zergari buruzko Foru Arauko 72. artikuluan aipatzen
diren ekarpenek, gizarte aurreikuspeneko sistemetara
egindakoek (hain zuzen ere %65eko urritasun fisikoa
edo zentzumenezkoa edo handiagoa edo %33ko
urritasun psikikoa edo handiagoa daukaten pertsonen
aldekoak direnek eta Kode Zibilean jasotako kausak
direla medio epaileak ezindutzat, gradua gorabehera,
jo dituen pertsonentzat direnek) zerga oinarri orokorra
murriztu dezakete, muga hauekin:

a) Pertsona bakoitzak ahaide duen edo
tutoretzapean daukan urritu baten alde urtean
ekarritako kopuruak, 8.000,00 euro gehienez.
Hori gorabehera, zergadunak bere gizarte
aurreikuspeneko sistemetara ekarritakoa ere kendu
ahal izango du, aurreko 1. zenbakian adierazitako
mugekin.

b) Ezinduak berak urtean egindako ekarpenak,
24.250,00 euro gehienez.

Pertsona urritu baten alde urtean egindako ekarpen
guztien ziozko murrizketen zenbatekoa, urrituak berak
egindakoak ere zenbatuta, ezin da izan 24.250 euro baino
gehiago. Honen ondoreetarako, urtean zehar pertsona
urritu baten alde ekarpen batzuk egin badira, lehenik
eta behin pertsona urrituak berak egindako ekarpenek
sortuko dituzte murrizketak eta gero, aurrean ezarritako
24.250,00 euroko mugara iritsi ezean, beste pertsona
batzuek euren zerga oinarrietan aplikatu ahal izango
dituzte egindako ekarpenen ziozko murrizketa, modu
proportzionalean. Pertsona urritu baten aldeko ekarpenak
egin dituzten pertsonek aplikatutako murrizketen
zenbatekoa ezin da 24.250,00 euro baino gehiago.

Atal honetako mugak batera aplikatuko zaizkie pertsona
urritu bakoitzaren alde eratutako gizarte aurreikuspeneko
sistema guztiei.

Gaindikina laukia. Ekitaldiko zerga oinarritik ezin kendu
izan den kopurua jarri behar da.

Zerga batera ordaintzea hautatu bada, familia unitateko
kide bakoitzaren zerga oinarri orokor murriztua zehaztu
behar da.

8. ORRIA

Eranskina: Inbertsioa ohiko etxebizitzan

Etxebizitzaren datuak

Atal honetan kenkariak sortu dituen etxebizitzaren
datuak adierazi behar dira; hura eskuratzeko besteren
finantzaketa erabili bada, horren datuak ere eman behar
dira: maileguaren identifikazio zenbakia, emate data
etab.

Zenbaki finkoa laukia. OHZren ordainagirian agertzen
den zenbakia jarri behar da.

Eskuraketa-data laukia. Kenkaria aplikatzeko eskubidea
ematen duen etxebizitza noiz erosi zen zehaztu behar da:
eguna, hila eta urtea.

Gakoa (A, E, G, O, P, F) laukia. Hauetako bat jarri behar
da:
A Eskuraketa
E Birgaitzea
P Mailegua
F Birfinantzaketa
G Konturako ordainketak
O Beste batzuk

Etxebizitza batean gako bat baino gehiago ezarri behar
bada, datu zutabe bat bete behar da gako bakoitzeko.

Eskuraketa-balioa laukia. Etxebizitzaren erosketa-balioa
edo birgaikuntza-balioa zehaztu behar da. Kopuru
horretan eskrituratutako balioa eta erosketak eta
finantzaketak eragindako gastuak sartu behar dira. Lauki
hau A, G, E edo O gakoa erabili bada soilik bete behar da.

2011n eskudirutan ordaindutako zenbatekoa laukia.
Eskudirutan ordaindutako kopurua zehaztu behar da.
Lauki hau A, G, E edo O gakoa erabili bada soilik bete
behar da.

Etxebizitza eskuratzeko besteren finantzaketa erabili
bada, maileguaren datuak adierazi behar dira:
identifikazio zenbakia, emate data, balio izendatua.

Saldoa 2011/01/01ean (birfinantzaketaren saldoa) laukia.

– Gakoa laukian P jarri bada (Mailegua), 2011ko
urtarrilaren 1ean eduki duen saldoa adierazi behar da.

– Gakoa laukian F jarri bada (Birfinantzaketa), hau
da, etxebizitza eskuratzeko mailegua birfinantzatu
bada, aurreko maileguak kitatzean eduki duen saldo
kengarria adierazi behar da.

Amortizazioa laukia. Maileguaren amortizaziorako
ordaindutako guztirako zenbatekoa zehaztu behar da.

Korrituak laukia. Besteren kapitalen korrituengatik
ordaindutako guztirako zenbatekoa zehaztu behar da.

Maileguaren kenkariaren ehunekoa laukia. Maileguaren
kenkariaren ehunekoa jarri behar da.

Mailegua osorik kendu ahal bada: %100.

Mailegua osorik kendu ezin bada: maileguaren
lainketaren ehunekoa.

Saldoa 2011/12/31n (azken saldoa) laukia.

– Gakoa laukian P jarri bada (Mailegua), 2011ko
abenduaren 31n eduki duen saldoa adierazi behar da.

– Gakoa laukian F jarri bada (Birfinantzaketa), hau da,
etxebizitza eskuratzeko mailegua birfinantzatu bada,
aurreko maileguak kitatzean eduki duen saldoa adierazi
behar da.

Etxebizitzaren ziozko kenkariaren laburpena atala

Atal honetan familia unitateko eskuratzaile guztien
datuak agertu behar dira.

Inbertsioa laukia. Eragiketa hau egin behar da:

2011n eskudirutan ordaindutako zenbatekoa +
(Amortizazioa x Maileguaren kenkariaren ehunekoa).

Finantzaketa laukia. Eragiketa hau egin behar da:

Korrituak laukia x Maileguaren kenkariaren ehunekoa
laukia.

Kenkariaren ehunekoa (%18, %23) laukia. Hauetako bat
izan behar da:

a) %18, orokorra

b) %23, kasu hauetan:

– Zergadunak 35 urte baino gutxiago edukiz gero.

– Zergaduna familia ugaritsuaren titularra izanez gero.

– Zergadunak epaile baten erabakia dela bide famili
etxebizitzagatik kenkari-eskubidea ematen duen
kopururen bat ordaindu behar badu.

Zerga batera ordaintzea hautatzen bada eta kenkari hau
hainbat pertsonak aplikatu ahal badute, batzuk 35 urtetik
beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak,
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kenkaria %23koa izango da familia unitateko kide
guztientzat.

Kalkulatutako etxebizitza kenkaria laukia. Eragiketa hau
egin behar da:

(Inbertsioa + Finantzaketa) x Kenkariaren ehunekoa.
Horren zenbatekoa ezin da izan benetan aplikatutako
kenkariarena (zerga mugak aplikatu ondoren).

Etxebizitzaren zerga kreditua atala

Zergadun batek etxebizitzan egindako inbertsioen zioz
aplikatutako kenkarien batura ezin da izan 36.000 euro
baino gehiago, ohiko etxebizitza noiz eskuratu duen
kontuan hartu gabe.

36.000 euroko muga ohiko etxebizitzan 1999/1/1etik
egindako inbertsioen ziozko kenkariak eta
berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabaziaren %15 edo
%18 (kasuan kasukoa) aplikatuta murriztu behar da.

2010/12/31 arte erabilitako zerga kreditua laukia.
Eragiketa hau egin behar da:

Ohiko etxebizitzan 99/1/1etik 10/12/31ra arte egindako
inbertsioen ziozko kenkarien guztirako batura + Ohiko
etxebizitzan 06/12/31ra arte egindako berrinbertsioaren
zioz salbuetsitako irabaziaren %15 + Ohiko etxebizitzan
07/01/01era arte egindako berrinbertsioaren zioz
salbuetsitako irabaziaren %18.

Zerga kredituaren saldoa 2011/01/01ean laukia. Kenketa
hau egin behar da:

Zerga kredituaren saldoa 2011/01/01ean = 36.000 –
2010/12/31ra arte erabilitako zerga kreditua.

Berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia x %18
laukia. 2011. urtean aurreko ohiko etxebizitza eskualdatu
bada eta berrinbertsioaren ziozko salbuespena aplikatu
bada, lauki honetan berrinbertsioaren ziozko ondare
irabaziaren %18 jarri behar da.

Aplikatutako etxebizitza kenkaria laukia. Etxebizitzaren
ziozko kenkariaren laburpena ataleko Aplikatutako
etxebizitza kenkaria laukiko zenbatekoa jarri behar da,
ondoko bietako txikiena baino gutxiago izanez gero:

a) Zerga kredituaren saldoa 2011/01/01ean – 2011n
berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia x %18.

b) Zergari buruzko Foru Arauko 89. artikuluko 2. eta 4.
idatz-zatietan ezarritako urteko gehieneko kenkaria:
2.160 edo 2.760 euro, kasuan kasukoa.
– Urteko gehieneko kenkaria 2.160 euro da, oro har.
– Ondoko kasuetan urteko gehieneko kenkaria 2.760

euro izango da:
– Zergadunak 35 urte baino gutxiago edukiz gero.

– Zergaduna familia ugaritsuaren titularra izanez
gero.

– Zergadunak epaile baten erabakia dela bide
familia etxebizitzagatik kenkari-eskubidea ematen
duen kopururen bat ordaindu behar badu.

Zerga batera ordaintzea hautatzen bada eta kenkari hau
hainbat pertsonak aplikatu ahal badute, batzuk 35 urtetik
beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak,
familia unitateko kideek 2.760 euroko muga edukiko
dute, denek batera.
Familia unitateen baterako zerga-ordainketari
dagokionez (Zergari buruzko Foru Arauko 100.1
artikulua: legez banandu gabeko ezkontideak edo
izatezko bikoteko kideak eta, egonez gero, adingabeko
seme-alabak eta gurasoen ahalgoa luzatua duten seme-
alaba adinez nagusiak), aurrean aipatutako gehieneko
kopuruak (2.160 eta 2.760) bikoiztu egingo dira.
Aplikatutako etxebizitza kenkaria laukiko kopurua a) eta
b) ataletan ezarritako muga baino gehiago bada, ondoko
zenbatekoa jarri behar da Aplikatutako etxebizitza kenkaria
laukian: a) eta b) ataletako zenbatekoetan txikiena.
Lauki honetako zenbatekoa 4. orriko 328 laukian jarri
behar da.

Etxebizitza kontuaren ziozko kenkaria laukia. Etxebizitza
kontuaren saldoan 2011. urtean izan den gehikuntzaren
%18.
(Etxebizitza kontuaren saldoa 11/12/31n – Etxebizitza
kontuaren saldoa 10/12/31n) x %18
Etxebizitza eskuratzearen ziozko kenkaria eta etxebizitza
kontuaren ziozko kenkaria aplikatzen badira, bien
zenbatekoak batu egin behar dira aurreko mugen
ondoreetarako.
2011n erabilitako zerga kreditua laukia. Eragiketa hau
egin behar da:
Berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia x %18 +
Aplikatutako etxebizitza kenkaria + Etxebizitza kontuaren
ziozko kenkaria.
Erabili gabeko zerga kreditua laukia. Kenketa hau egin
behar da:
Zerga kredituaren saldoa 2011/01/01ean – 2011n
erabilitako zerga kreditua.

9. ORRIA

D1 Jarduera ekonomikoak zuzeneko
zenbatespenaren modalitate arruntean

Identifikazio datuak

Titularra (gakoa) laukia. D,C, H1, H2... gakoetako bat jarri
behar da, kasuan kasukoa jarduera egiten duenaren
arabera: aitortzailea, haren ezkontidea izatezko
bikotekidea, edo familia unitateko seme edo alabaren bat.
Titularraren IFZ / Errenta-eratxikipenaren araubideko
erakundearen IFZ laukia. Jardueraren titularraren IFZ
jarri behar da; errenta-eratxikipenaren araubideko
erakunde bateko kidea bada, erakundearen IFZ ere
adierazi behar da.
2011ko ekitaldi osoan jarduerarik egin ez bada, “X” jarri
behar da 1202 , 1252 edo 1302 laukian.
Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundearen
partaidetza-ehunekoa laukia. Zergaduna errenta-
eratxikipenaren araubideko erakunde bateko kidea bada,
haren jarduera ekonomikoan daukan partaidetzaren
ehunekoa adierazi behar du, egotzitako etekin garbia
kalkulatzeko.
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafea
laukia. Egindako jarduerari dagokion Zergaren tarifen
epigrafea zehaztu behar da.

Izakinen aldakuntza

Atal honetan 2011/12/31n egon diren izakinak (a),
2011/1/1ean egon direnak (b) eta bi egun horien artean
gertatu den aldakuntza jarri behar dira.
Izakinen aldakuntza (c)= Amaierako izakinak (a) -
Hasierako izakinak (b).

Aurreko etekinaren kalkulua

Sarrerak, guztira (f) laukia. Kopuru hauek batu behar dira:
ekitaldiko salmentak eta sarrerak, izakinen aldakuntza
positiboa, diru-laguntzak eta autokontsumoa eta aldi
baterako ezintasunaren ziozko hartukizunak.
Gastuak, guztira (g) laukia. Atal honetako lauki guztietan
dauden kopuruak batu behar dira: Erosketak, Izakinen
aldakuntza negatiboa, Errentamendu eta kanonak,
Konponketak eta artapena, Ekarpenak fundazioei etab.
(f) – (g) Diferentzia laukia. Kenketa honen emaitza jarri
behar da:
Sarrerak, guztira (f) – Gastuak, guztira (g)
Lotutako ondasunen eskualdaketa-balioa laukia.
Jarduerari atxikitako ondare elementurik eskualdatu bada,
eskualdaketaren benetako zenbatekoa jarri behar da.
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Jarduerei loturiko ondasunen ondare irabazia laukia.
Jarduera ekonomikoari lotutako ondare elementurik
eskualdatu bada eta horren ondoriozko ondare
aldakuntza positiboa izan bada, kopurua lauki honetan
adierazi behar da.
Zenbatekoa kalkulatzeko Sozietateen gaineko Zergari
buruzko arauak aplikatu behar dira.
Berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia laukia.
Aparteko mozkinak berrinbertitu badira, Sozietateen
gaineko Zergari buruzko 3/96 Foru Arauko 22. artikuluan
xedatutakoa aplikatuko da.
Jarduerei loturiko ondasunen kargapeko ondare irabazia
laukia. Kenketa honen emaitza jarri behar da:
Jarduerei lotutako ondasunen ondare irabazia –
Berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia.
Berrinbertitutako kopurua eskualdaketan guztira
lortutakoa baino gutxiago bada, integratu gabe utz
daiteke berrinbertitutako zenbatekoaren proportziozko
ondare irabaziaren zatia.
Jarduerei loturiko ondasunen ondare galera laukia.
Jarduera ekonomikoari lotutako ondare elementurik
eskualdatu bada eta horren ondoriozko ondare
aldakuntza negatiboa izan bada, kopurua lauki honetan
adierazi behar da.
Aurreko etekin garbia laukia. Honela kalkulatu behar da:
guztirako sarrerei guztirako gastuak kendu, emaitzari
irabaziak gehitu eta gero jarduerari loturiko ondasunen
ondare galerak kendu.
Integratu gabeko kopurua laukia.
– Jarduera ekonomikoaren aurreko etekin garbiaren
sortzapen aldia bi urte baino luzeagoa izan bada eta
etekin hori aldian-aldian edo behin baino gehiagotan
lortzen ez bada, lauki honetan aurreko etekin garbiaren
%40 jarri behar da.
– Jarduera ekonomikoaren aurreko etekin garbia bost
urtean baino luzeagoan sortu bada edo Araudiko 23.
artikuluaren arabera irregulartzat kalifikatu behar badira,
lauki honetan aurreko etekin garbiaren %50 jarri behar
da.
Etekin garbia laukia. Kenketa hau egin behar da:
Aurreko etekin garbia - Integratu gabeko kopurua.
Egotzitako etekin garbia laukia. Kopuru hau kalkulatzeko
Etekin garbia laukiko zenbatekoari partaidetza-ehunekoa
aplikatu behar zaio.
Egotzitako etekin garbia kalkulatu ondoren, kopuru hori
inprimaki honetako 2. orriko D ataleko 150 laukian jarri
behar da.

10. ORRIA

D2 Jarduera ekonomikoak zuzeneko
zenbatespen erraztuan

Identifikazio datuak

Titularra (gakoa) laukia. D, C, H1, H2..., gakoetako
bat jarri behar da, kasuan kasukoa jarduera egiten
duenaren arabera: aitortzailea, haren ezkontidea izatezko
bikotekidea, edo familia unitateko seme edo alabaren bat.
Titularraren IFZ / Errenta-eratxikipenaren araubideko
erakundearen IFZ laukia Jardueraren titularraren IFZ jarri
behar da; errenta-eratxikipenaren araubideko erakunde
bateko kidea bada, erakundearen IFZ ere adierazi behar
da.
2011ko ekitaldian jarduera egin ez bada, “X” jarri behar
da 1402 , 1452 edo 1502 laukian.
Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundearen
partaidetza-ehunekoa laukia. Zergaduna errenta-
eratxikipenaren araubideko erakunde bateko kidea bada,
haren jarduera ekonomikoan daukan partaidetzaren

ehunekoa adierazi behar du, egotzitako etekin garbia
kalkulatzeko guztirako etekin garbia oinarritzat hartuta.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafea
laukia. Egindako jarduerari dagokion Zergaren tarifen
epigrafea zehaztu behar da.

Izakinen aldakuntza

Atal honetan 2011/12/31n egon diren izakinak (a),
2011/1/1ean egon direnak (b) eta bi egun horien artean
gertatu den aldakuntza jarri behar dira.

Izakinen aldakuntza (c)= Amaierako izakinak (a) -
Hasierako izakinak (b)

Aurreko etekinaren kalkulua

(f) - (g) diferentzia laukia. Guztirako sarreretatik guztirako
gastuak kendu behar dira.

(f) – (g) diferentzia = Sarrerak, guztira (f) – Gastuak,
guztira (g)

Gastuen koefizientea laukia. Lauki honetako zenbatekoa
kalkulatzeko %10 aplikatu behar zaio Diferentzia
laukikoari.

Gastuen koefizientea = %10 x Diferentzia.

Aurreko etekina laukia. Kenketa hau egin behar da:

Aurreko etekina = Diferentzia – Gastuen koefizientea.

Lotutako ondasunen eskualdaketa-balioa laukia.
jarduerari atxikitako ondare elementurik eskualdatu
bada, eskualdaketaren benetako zenbatekoa jarri behar
da.

Jarduerei loturiko ondasunen ondare irabazia laukia.
Jarduera ekonomikoari lotutako ondare elementurik
eskualdatu bada eta horren ondoriozko ondare
aldakuntza positiboa izan bada, kopurua lauki honetan
adierazi behar da.

Zenbatekoa kalkulatzeko Sozietateen gaineko Zergari
buruzko arauak aplikatu behar dira.

Berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia laukia.
Aparteko mozkinak berrinbertitu badira, Sozietateen
gaineko Zergari buruzko 3/96 Foru Arauko 22. artikuluan
xedatutakoa aplikatuko da.

Jarduerei loturiko ondasunen kargapeko ondare irabazia
laukia. Kenketa honen emaitza jarri behar da:

Jarduerei lotutako ondasunen ondare irabazia –
Berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia

Berrinbertitutako kopurua eskualdaketan guztira
lortutakoa baino gutxiago bada, integratu gabe utz
daiteke berrinbertitutako zenbatekoaren proportziozko
ondare irabaziaren zatia.

Jarduerei loturiko ondasunen ondare galera laukia.
Jarduera ekonomikoari lotutako ondare elementurik
eskualdatu bada eta horren ondoriozko ondare
aldakuntza negatiboa izan bada, kopurua lauki honetan
adierazi behar da.

Aurreko etekin garbia nola zehaztu

Aurreko etekin garbia laukia. Aurreko etekina laukiko
Loturiko ondasunen ondare irabazi eta galerak laukikoa
gehitu edo gutxituko zaio.

Integratu gabeko kopurua laukia.

– Jarduera ekonomikoaren etekin garbia bi urte baino
aldi luzeagoan sortu bada eta aldian-aldian lortu ez
bada, lauki honetan Aurreko etekin garbia laukian
jarritako zenbatekoaren %40 jarri behar da.

– Jarduera ekonomikoaren etekin garbia bost urte baino
aldi luzeagoan sortu bada edo Araudiko 23. artikuluan
irregulartzat kalifikatu behar bada, lauki honetan aurreko
etekin garbiaren %50 jarri behar da.
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Etekin garbia laukia. Kenketa hau egin behar da:

Aurretiazko etekin garbia – Integratu gabeko kopurua

Egotzitako etekin garbia laukia. Kopuru hau kalkulatzeko
Etekin garbia laukiko zenbatekoari partaidetza-ehunekoa
aplikatu behar zaio.
Egotzitako etekin garbia kalkulatu ondoren, kopuru hori
inprimaki honetako 2. orriko D ataleko 150 laukian jarri
behar da.

11. ORRIA

D3 Enpresa jarduerak zenbatespen objektiboan
(zeinu, indize edo moduluen modalitatea)

Identifikazio datuak

Titularra (gakoa) laukia. D,C, H1, H2... gakoetako bat jarri
behar da, kasuan kasukoa jarduera egiten duenaren
arabera: aitortzailea, haren ezkontidea edo izatezko
bikotekidea, edo familia unitateko seme edo alabaren bat.

Titularraren IFZ / Errenta-eratxikipenaren araubideko
erakundearen IFZ laukia. Jardueraren titularraren IFZ
jarri behar da; errenta-eratxikipenaren araubideko
erakunde bateko kidea bada, erakundearen IFZ ere
adierazi behar da.
2011ko ekitaldian jarduera egin ez bada, “X” jarri behar
da 1602 edo 1672 laukian.

Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundearen
partaidetza-ehunekoa laukia. Zergaduna errenta-
eratxikipenaren araubideko erakunde bateko kidea bada,
haren jarduera ekonomikoan daukan partaidetzaren
ehunekoa adierazi behar du, egotzitako etekin garbia
kalkulatzeko.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafea
laukia. Egindako jarduerari dagokion Zergaren tarifen
epigrafea adierazi behar da.

Datu ekonomikoak

Etekin garbiaren kalkulua
1. Soldatapeko langileen modulua.

Soldatapekoak dira jardueran soldataren trukean
lan egiten duten guztiak. Zergadunaren ezkontidea
edo izatezko bikotekidea eta berarekin bizi diren
adingabeko seme-alabak soldatapeko langile gisa
konputatuko dira moduluetan, ondoko inguruabarrak
gertatzen direnean:
– Lan-kontratua egotea.
– Gizarte Segurantzaren araubide orokorreko kideak
izatea.
– Zergadunaren enpresa jardueran jarraitasunarekin
lan egitea.

NOLA KONPUTATU SOLDATAPEKO LANGILEEN MODULUKO UNITATEAK:
a) Kasu orokorra:

Urtean lan egindako orduen kopurua
1.800

b) Hitzarmen kolektiboa badago:
Urtean lan egindako orduen kopurua

Hitzarmen kolektiboko orduen kopurua

Soldatapeko langileen moduluko unitateak
konputatzeko kontuan eduki behar dira Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen
objektiboaren araubidea 2011. urtean aplikatzeko
zeinu, indize eta moduluak finkatu dituen abenduaren
29ko 3092/2010 Foru Aginduaren III. eranskinean
ezarritako zerga onurak.

Soldatapeko langileen unitateen kopurua kalkulatu
ondoren hauxe egin behar da: likidatu beharreko
urtean soldatapeko langileen kopurua gehitu den
argitu. Horretarako, aurreko urtean soldatapean
egon diren langileen kopuruaren eta urte horretako
soldatapeko langileen kopuruaren arteko diferentzia
kalkulatu behar da.
Aurreko urtean zeinu, indize edo moduluen
modalitatearen barruan egon ez bada, unitateen
kopurua hartan egon balitz edukiko lukeena izango
da. Hori aztertu eta gero:
1) Diferentzia positiboa bada, 0,6 koefizientea

aplikatuko zaio.
2) Moduluko gainerako unitateei ondoren adieraziko

diren koefizienteak aplikatuko zaizkie, tarteka:

Tartea Koefizientea

1,00 arte 0,90

1,01 – 3,00 bitartean 0,85

3,01 – 5,00 bitartean 0,80

5,01 – 8,00 bitartean 0,75

8,00 baino gehiago 0,70

1) eta 2) puntuetan lortutako emaitzen batura
soldatapeko langileen moduluko unitateen kopurua
izango da.
Unitatea zutabea. Modulu bakoitzetik egindako
jarduerak JEZen daukan epigrafeari dagokion
kopurua zehaztu behar da.
Urteko etekina zutabea. Unitate kopurua eta
moduluari Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea 2011.
urtean aplikatzeko zeinu, indize eta moduluak finkatu
dituen abenduaren 29ko 3092/2010 Foru Aginduaren
II. eranskinean ezarritako balioa biderkatu behar dira.

2. Soldata gabeko langileen modulua.
Soldatarik gabeko langilea enpresaria da, jardueran
lan egiten badu. Halaber, halakotzat joko dira beraren
ezkontidea edo izatezko bikotekidea eta berarekin
bizi diren adingabeko seme-alabak ere, baldin eta
jardueran lan eginik lan-kontraturik ez badute eta
Gizarte Segurantzaren araubide egokian afiliaturik ez
badaude.
Soldatarik gabeko langiletzat hartuko da jardueran
urtean gutxienez 1.800 ordu egiten dituena.
Enpresariari dagokionez, ekitaldian zehar ondoren
azalduko diren inguruabarretako bat gertatu denean
soilik konputatu ahal izango da bat baino gutxiago:
– Egutegiko urtean jarduerari alta edo baxa ematea
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan.
– Beste jarduera bat norberaren edo besteren kontura
egitea.
– Aldi baterako ezintasuna sortu duten egoerak.
– Zergadunari ezin egotzi zaizkion inguruabarrak
direla eta, jarduera gelditu izatea.
Enpresaburuak erretiroa hartua duela egiaztatzen
bada, nahiz eta jarduera ekonomikoaren
titulartasunari eutsi, jarduera zuzentzeko, antolatzeko
eta planifikatzeko atazak eta, oro har, jardueraren
titulartasunari dagozkionak zenbatekotzeko,
enpresaburua 0,25 pertsona/urteko zenbatuko
da, modu sinesgarrian arduraldia handiagoa edo
txikiagoa dela frogatu ezean.
Ezkontidea edo izatezko bikotekidea edo adingabeko
seme-alabak soldatarik gabeko langileak izanez gero,
%50ean konputatuko dira, baldin eta jardueraren
titularra bere osoan konputatzen bada eta
soldatapeko langilerik ez badago.
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1641 eta 1711 laukiak. Aurreko etekina. Urteko etekina
zutabeko gakoetan ageri diren kopuruen batura da.

1642 eta 1712 laukiak. Amortizazioak. Lauki hauek
JEZen 722. taldeko Merkatugaien garraioa jarduerarako
soilik beteko dira, aurrean aipatutako foru aginduaren
II. eranskinean ezarritako jarraibideak aintzat hartuta.

1643 eta 1713 laukiak. Jardueraren etekina. Kenketa
hau egin behar da: Aurreko etekina - Amortizazioak.
– Merkatugaien garraioa:

1643 laukia = 1641 laukia – 1642 laukia.
1713 laukia = 1711 laukia – 1712 laukia.

– Gainerako jarduerak:
1643 laukia = 1641 laukia.
1713 laukia = 1711 laukia.

1654 eta 1724 laukiak. Jardueraren etekin zuzendua.
Kopuru hau kalkulatzeko 1643 eta 1713 laukietako
zenbatekoei abenduaren 29ko 3092/2010 Foru
Aginduaren II. eranskineko baldintzetan indize
zuzentzaileei dagozkien koefizienteak aplikatu behar
zaizkie. Foru agindu horretan bildutako indize
zuzentzaileak aplikatu ahal direnean, hauxe egin
behar da:
1644 , 1646 , 1648 , 1650 eta 1652 laukietan eta, behar
denean, 1714 , 1716 , 1718 , 1720 eta 1722 laukietan indize
zuzentzaile egokiak jarri behar dira, abenduaren 29ko
3092/2010 Foru Aginduaren II. eranskinean ezarritako
koefizienteen arabera.
1644 eta 1714 laukiak. Indize zuzentzaile bereziak.
Jarduera hauei soilik aplikatuko zaizkie:
– Autotaxi garraioa:

Udalerriko biztanleria Indizea

10.000 biztanle gehienez 0,85

10.000 biztanle baino gehiago
eta 100.000 baino gutxiago 0,90

100.000 biztanle baino gehiago 1,00

Jarduera udalerri batean baino gehiagotan egiten dela
eta atal honetan adierazitako indize bat baino gehiago
aplikatu ahal denean, biztanle gehien dituen udalerrikoa
soilik aplikatuko da.
– Bidaiarien errepideko garraioa: titularrak ibilgailu
bakarra badauka, 0,80.
– Merkatugaien errepideko garraioa: 0,80 oro har,
titularrak ibilgailu bakarra badauka. Jarduera kamioi
traktoreekin egiten bada eta titularrak erdiatoirik ez
badauka, 0,90. Jarduera kamioi traktore bakarrarekin
eta atoirik gabe egiten bada, 0,75eko indizea soilik
aplikatuko da.
– Etxe-aldaketen zerbitzua: titularrak ibilgailu bakarra
badauka eta jarduera soldatapeko langilerik gabe egiten
badu, 0,80.

1645 laukia = 1643 laukia x 1644 laukia;
1715 laukia = 1713 laukia x 1714 laukia.
1646 eta 1716 laukiak: Indize zuzentzaile orokorra.
Jarraian azalduko diren inguruabar guztiak gertatzen
diren jarduerei aplikatuko zaie:
• titularra pertsona fisikoa izatea; • soldatapeko
langilerik ez izatea; • jarduera lokal bakarrean egitera;
• jarduera egiteko ibilgailu bat baino gehiago ez izatea
eta hark gehienez ere 1.000 kg-ko zama hartzea.

Udalerriko biztanleria Indizea

2.000 biztanle gehienez 0,70

2.000 biztanle baino gehiago
eta 5.000 baino gutxiago 0,75

5.000 biztanle baino gehiago 0,80

Indize zuzentzaileak jarduera egiten den udalerriko
biztanleriaren arabera aplikatuko dira.
Jarduera udalerri batean baino gehiagotan
egiteagatik atal honetan adierazitako indize bat baino
gehiago aplikatu ahal bada, biztanle gehien dituen
udalerrikoa soilik aplikatuko da.

1647 laukia = 1643 laukia x 1646 laukia.
1717 laukia = 1713 laukia x 1716 laukia.
1648 eta 1718 laukiak: Boladako indize zuzentzailea.

Denboraldiaren iraupena Indizea

60 egun gehienez 1,50

61 - 120 egun 1,35

121 - 180 egun 1,25

Baldin eta subjektu pasiboak boladako jardueraren
bat egiten badu aurretik beste indize zuzentzailerik
aplikatu gabe:

1649 laukia = 1643 laukia x 1648 laukia.
1719 laukia = 1713 laukia x 1718 laukia.
Autotaxi garraioa, Bidaiarien errepideko garraioa,
Merkatugaien errepideko garraioa eta Etxaldaketa
zerbitzuak jardueretan, indize zuzentzaile berezietako
bat aplikatu ahal izan bada:
1649 laukia = 1645 laukia x 1648 laukia.
1719 laukia = 1715 laukia x 1718 laukia.

1650 eta 1720 laukiak: Gaindikinaren indize
zuzentzailea. Lauki hauetako zenbatekoa kalkulatzeko
taula honetara jo behar da: Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen
objektiboaren araubidea 2011. urtean aplikatzeko
zeinuak, indizeak eta moduluak finkatu dituen
abenduaren 29ko 3092/2010 Foru Aginduan II.
eranskinean PFEZen zeinuak, indizeak edo moduluak
aplikatzeko ezarri diren jarraibideen esku-liburuko 3.4
puntuan ageri den taula.

OHAR GARRANTZITSUA: indize zuzentzaile orokorra
aplikatu ahal denean, ezin aplikatu izango da
gaindikinaren indize zuzentzailea.

1650 eta 1720 laukietan 1,30 jarri behar da.
Aurretik indize zuzentzailerik aplikatu beharrik egon
ez bada:
1651 laukia = 1,30 x ( 1643 laukia – zenbatekoa) +
+ zenbatekoa.
1721 laukia = 1,30 x ( 1713 laukia – zenbatekoa) +
+ zenbatekoa.
Jarraian adieraziko diren jardueretan, baldin eta
boladako jarduera gisa egin ez badira:
– Bidaiarien errepideko garraioa:
1651 laukia = 1,30 x ( 1643 laukia – 42.576,96) +
+ 42.576,96.
1721 laukia = 1,30 x ( 1713 laukia – 42.576,96) +
+ 42.576,96.
– Merkatugaien errepideko garraioa:
1651 laukia = 1,30 x ( 1643 laukia – 33.640,86) +
+ 33.640,86.
1721 laukia = 1,30 x ( 1713 laukia – 33.640,86) +
+ 33.640,86.
– Etxe-aldaketen zerbitzua:
1651 laukia = 1,30 x ( 1643 laukia – 40.694,99) +
+ 40.694,99.
1721 laukia = 1,30 x ( 1713 laukia – 40.694,99) +
+ 40.694,99.
Baldin eta subjektu pasiboa boladako jarduera batean
aritu bada, indize zuzentzaile orokorra aplikatu ahal
den jardueretan izan ezik:



1651 laukia = 1,30 x ( 1649 laukia – zenbatekoa) +
+ zenbatekoa.
1721 laukia = 1,30 x ( 1719 laukia – zenbatekoa) +
+ zenbatekoa.
1652 eta 1722 laukiak. Jarduera berria hasteagatiko
indize zuzentzailea. Indize hau merkatugaien
garraioari soilik aplikatu ahal izango zaio (722
epigrafea), inguruabar hauek gertatuz gero:
– Jarduera 2010/1/1az gero hastea.
– Jarduera boladakoa ez izatea.
– Jarduera hori lehenago beste titular batek egin
badu edo beste sailkapen batean egin bada, ezin da
aplikatu.
– Horrexetarako baizik erabiltzen ez den lokalean
edo establezimenduan egitea, gainerako jarduera
ekonomikoetatik bereiz.
Indize zuzentzaileak:
– Lehenengo ekitaldian: 0,80.
– Bigarren ekitaldian: 0,90.
1652 eta 1722 laukietan 0,80 edo 0,90 jarri behar da,
kasuan kasukoa.
Indize zuzentzaile berezia aplikatu bada:
1653 laukia = 1645 laukia x 1652 laukia.
1723 laukia = 1715 laukia x 1722 laukia.
Gaindikinaren ziozko indize zuzentzailea aplikatu
bada:
1653 laukia = 1651 laukia x 1652 laukia.
1723 laukia = 1721 laukia x 1722 laukia.

1654 eta 1724 laukiak. Jardueraren etekin zuzendua.
1645 , 1647 , 1649 , 1651 , 1653 eta 1715 , 1717 , 1719 , 1721

eta 1723 laukietan ageri diren zenbatekoak jarri
behar dira, aplikatu beharreko indize zuzentzailearen
arabera.

Lotutako ondasunen eskualdaketa-balioa laukia:
jarduerari atxikitako ondare elementurik eskualdatu
bada, eskualdaketaren benetako zenbatekoa jarri
behar da.

Jarduerei loturiko ondasunen ondare irabazia laukia.
Jarduera ekonomikoari lotutako ondare elementurik
eskualdatu bada eta horren ondoriozko ondare
aldakuntza positiboa izan bada, kopurua lauki
honetan adierazi behar da.

Zenbatekoa kalkulatzeko Sozietateen gaineko Zergari
buruzko arauak aplikatu behar dira.

Berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia laukia.
Aparteko mozkinak berrinbertitu badira, Sozietateen
gaineko Zergari buruzko 3/96 Foru Arauko 22.
artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

Jarduerei loturiko ondasunen kargapeko ondare
irabazia laukia. Kenketa honen emaitza jarri behar
da:

Jarduerei lotutako ondasunen ondare irabazia –
Berrinbertsioaren zioz salbuetsitako irabazia.

Berrinbertitutako kopurua eskualdaketan guztira
lortutakoa baino gutxiago bada, integratu gabe utz
daiteke berrinbertitutako zenbatekoaren proportziozko
ondare irabaziaren zatia.

Jarduerei loturiko ondasunen ondare galera laukia.
Jarduera ekonomikoari lotutako ondare elementurik
eskualdatu bada eta horren ondoriozko ondare
aldakuntza negatiboa izan bada, kopurua lauki
honetan adierazi behar da.
1662 eta 1732 laukiak: Etekin garbia. Jardueraren
etekin zuzenduaren eta loturiko ondasunen ondare
irabazien eta aldi baterako ezintasunaren ziozko
hartukizunen baturari loturiko ondasunen ondare
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galerak eta aparteko gastuak eta galerak kenduta
geratzen dena jarri behar da.
1662 laukia = 1654 laukia – 1655 laukia +
+ 1659 laukia – 1660 laukia + 1661 laukia.

1732 laukia = 1724 laukia – 1725 laukia +
+ 1729 laukia – 1730 laukia + 1731 laukia.

1663 eta 1733 laukiak. Egotzitako etekin garbia.
Errenta-eratxikipenaren araubideko erakunde
bateko kidea izanez gero, enpresa jardueraren
titularrak duen partaidetzaren ehunekoa adierazi
behar da 1603 eta 1673 laukietan. Egotzitako
etekin garbia kalkulatzeko ( 1663 eta 1733 laukiak),
ehuneko hori aplikatu behar da etekin garbiaren
gainean:

1663 laukia = 1603 laukia x 1662 laukia;
1733 laukia = 1673 laukia x 1732 laukia.

Egotzitako etekin garbia kalkulatu ondoren, kopuru
hori inprimaki honetako 2. orriko D ataleko 150

laukian jarri behar da.

12. ORRIA

D4 Nekazaritza-abeltzaintzako jarduerak,
basogintzako ustiapenak eta baxurako arrantza
zeinu, indize edo moduluen bidezko zenbatespen
objektiboan

Identifikazio datuak

Titularra (gakoa) laukia. D,C, H1, H2... gakoetako bat jarri
behar da, kasuan kasukoa jarduera egiten duenaren
arabera: aitortzailea, haren ezkontidea edo izatezko
bikotekidea, edo familia unitateko seme edo alabaren
bat.

Titularraren IFZ / Errenta-eratxikipenaren araubideko
erakundearen IFZ laukia. Jardueraren titularraren IFZ
jarri behar da; errenta-eratxikipenaren araubideko
erakunde bateko kidea bada, erakundearen IFZ ere
adierazi behar da.

2011ko ekitaldian jarduera egin ez bada, “X” jarri behar
da 1802 edo 1902 laukian.

Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundearen
partaidetza-ehunekoa laukia. Zergaduna errenta-
eratxikipenaren araubideko erakunde bateko kidea
bada, haren jardueran daukan partaidetzaren
ehunekoa adierazi behar du, egotzitako etekin garbia
kalkulatzeko.

Etekin garbiaren kalkulua

Unitatea zutabea. Egindako jarduera bakoitzari dagokion
moduluaren definizioaren araberako unitate kopurua
jarri behar da.

Urteko etekina zutabea. Ondokoen biderketa egin behar
da: unitateen kopurua eta Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea
aplikatzeko zeinuak, indizeak eta moduluak finkatu
dituen abenduaren 29ko 3092/2010 Foru Aginduaren I.
eranskinean eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea
baxurako arrantzaren arloan aplikatzeko zeinuak,
indizeak eta moduluak onetsi dituen otsailaren 22ko
460/2010 Foru Aginduan ezarritako balioa (Aleko balioa
zutabean ageri da).
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Mód.-1 241

A-1 6.636,99

A-2 19.910,15

A-2 1,2 x 19.910,15

A-3 1.011,78

A-4 167,71

A-5 500,97

G-1:1 239,54

G-1:2 159,49

G-2:1 95,83

G-2:2 64,30

G-3:1 95,83

G-3:2 11,16

G-4:1 95,83

G-4:2 64,30

G-5 477,77

G-5 1,2 x 477,77

G-6 318,93

G-6- 1,2 x 318,93

G-7 47,93

G-7 1,2 x 47,93

G-8 273,47

G-8 1,2 x 273,47

G-9 39,38

G-10 1,63

G-11 0,60

G-12 14,94

G-13 38,30

T-1 541,59

T-1 1,2 x 541,59

F-1 1.750,02 (%25 7.000,10)

F-2 3.500,05

F-3 11.601,71

1874 eta 1971 laukiak. Basoberritzearen ziozko txikipena.
Lauki hauek basogintzako jardueretan soilik beteko
dira.

Ustiatzen diren sailak basoberrituz gero, edo zuhaitzik ez
dauden sailak edo izurriteak, suteak, haizeteak edo beste
natur fenomenoren batek erasandako sailak, aurreko
moduluak aplikatuz sortzen diren kopuruetatik 1.312,06
euro kenduko dira basoberritzen den hektareako,
zuhaitz berriak koniferoak badira, 845,42 euro errondotik
ernetzen diren hazkunde bizkorreko hostozabalen
ernamuinak hautatu, saileko belar-sastrakak kendu
eta ongarria emateagatik, eta 2.523,85 euro hazkunde
geldoko hostozabalak badira. Horrezaz gainera badago
beste baldintza bat: ebaketarako baimena ematen
denetik hiru urteko epean basoberritu behar da saila.
1874 laukia = 1871 laukia x 1.312,06 + 1872 laukia x
x 845,42 + 1873 laukia x 2.523,85.
1971 laukia basogintzako beste jarduera bat egiten
denean soilik bete behar da.
1875 , 1876 eta 1972 laukiak: Mantenimenduaren ziozko
murrizketa: Gainera, basoberritutako sailen mantentze-
lanei dagokienez, aurreko moduluak aplikatuz sortzen
diren kopuruetatik 506,77 euro kenduko dira hektareako
eta urteko, baldin eta lanok basoberritzeko baimena
eman eta hiru urte igaro aurretik egin badira.

1877 eta 1973 laukiak. Jardueraren etekina. Zenbatekoa
kalkulatzeko eragiketa hau egin behar da: Urteko etekina
zutabeko zenbatekoak batu eta horren emaitzako
kopurutik Basoberritzearen ziozko murrizketa zutabeko
gakoetako zenbatekoen batura kendu.
1879 eta 1975 laukiak. Ezaugarrien araberako indize
zuzentzailea (baxurako arrantza eta basozaintzako
jarduerak izan ezik). Jarraian adieraziko diren
inguruabarrak gertatzen diren nekazaritza eta
abeltzaintzako jardueretan (A, G eta T moduluetako
jarduerak), 0,80ko indize zuzentzailea aplikatuko zaio
jardueraren etekinari:

1. Jardueraren titularra pertsona fisikoa izatea.

2. Ez dauka soldatapeko langilerik.

3. Jardueran aritzen diren soldatarik gabeko langileak
hauexek dira: titularra eta, hala denean, beraren
ezkontidea edo izatezko bikotekidea edo adingabeko
seme-alabak.
1879 laukia = 0,80 x 1877 laukia;
1975 laukia = 0,80 x 1973 laukia.
1880 eta 1976 laukiak. Etekin zuzendua. Ezaugarrien
araberako indize zuzentzailea aplikatzerik egon ez den
kasuetan, lauki hauetako zenbatekoak 1877 eta 1973

laukietakoak izan behar dira, hurrenez hurren; indize
zuzentzaile hori aplikatu bada, lauki hauetan 1879 eta
1975 gakoetako zenbatekoak jarri behar dira.
1882 eta 1978 laukiak: Modulukako etekin garbia. Etekin
zuzenduaren zenbatekotik sute, lapurreta, uholde eta
halakoen ondoriozko aparteko gastuak edota galerak
kenduta geratzen dena jarri behar da.

1884 eta 1980 laukiak: Nekazaritzako lehentasuneko
instalazioaren ziozko indize txikitzailea. Baldin eta
nekazaritzako ustiapen bat lehentasunekotzat jotzen
bada Nekazaritzako Ustiategi batzuen Zerga Araubideari
buruzko urtarrilaren 22ko 1/1997 Foru Arauko II. tituluan
ezarritakoaren itzalpean, Modulukako etekin garbia
atalean jarritako zenbatekoari 0,75eko murrizketa-indizea
aplikatuko zaio, halako moldez non: 1884 laukia = 0,75 x
1882 laukia:
1980 laukia = 0,75 x 1978 laukia.
1885 eta 1981 laukiak. Etekin garbi txikitua. Nekazaritzako
lehentasuneko instalazioaren ziozko murrizketa-indizea
aplikatu ahal denean, 1884 eta 1980 laukietan ageri den
zenbatekoa jarri behar da.
1888 eta 1984 laukiak. Aurreko etekin garbia. Etekin garbi
murriztua, loturiko ondasunen ondare irabazi eta galerak
eta aldi baterako ezintasunaren ziozko hartukizunak bat
eginez sortzen den zenbatekoa jarri behar da.
1889 eta 1985 laukiak. Integratu gabeko kopurua. Lauki
hauek etekin garbia basogintzako jarduera batek sortu
duenean soilik beteko dira.

Basogintzako jardueraren aurreko etekin garbia 5
urte baino aldi luzeagoan sortu bada, aurreko etekin
garbiaren %50 jarri behar da.
1889 laukia = %50 x 1888 laukia;
1985 laukia = %50 x 1984 laukia.
1890 eta 1986 laukiak. Etekin garbia. Eragiketa hau egin
behar da: Aurreko etekin garbia laukiko zenbatekotik
Integratu gabeko kopurua laukikoa kendu.
1890 laukia = 1888 laukia – 1889 laukia;
1986 laukia = 1984 laukia – 1985 laukia.
1891 eta 1987 laukiak. Egotzitako etekin garbia.
Errenta-eratxikipenaren araubideko erakunde bateko
kidea izanez gero, titularrak duen partaidetza-
ehunekoa aplikatu behar da ( 1803 eta 1903 laukietan
adierazitakoa).

Egotzitako etekin garbia kalkulatu ondoren, kopuru hori
inprimaki honetako 2. orriko D ataleko 150 laukian jarri
behar da.
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13. ORRIA

M2 Jardueretan edota zerga gardentasunaren
araubideko sozietateetan inbertitzearen ziozko
kenkaria

2011. urtean egindako inbertsioak, Sozietateen gaineko
Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/2004 Foru Arauaren
arabera, beraien laukietan adierazi behar dira; kopuruez
gainera kenkari-ehunekoa eta kuotaren muga-ehunekoa
zehaztu behar dira.

Pizgarri hauek ez zaizkie aplikatuko etekin garbia
zenbatespen objektiboaren bidez kalkulatzeko metodoari
heltzen dioten subjektu pasiboei.

Titularra (gakoa) laukia. D,C, H... gakoetako bat
jarri behar da inbertsioa nork egin duen zehazteko:
aitortzaileak, haren ezkontideak, izatezko bikotekideak
edo familia unitateko seme edo alabaren batek.

Ekitaldia laukia. Aplikatutako kenkaria zer urtetan sortu
den zehaztu behar da.

2011ko inbertsioa laukia / Aurreko urteetako kenkariak
laukia. Zutabe honetako laukietan aurreko ekitaldietan
sortu eta 2011n aplikatu den kenkariaren zenbatekoa
adierazi behar da.

% zutabea. 20101n egindako inbertsioari dagokion
kenkariaren ehunekoa.

Kuotaren muga (%) zutabea. Inbertsioari dagokion
kuotaren muga jarri behar da, ehunekoan adierazita.

Onartutako kenkaria zutabea. Ekitaldian egindako
inbertsioari dagokion kenkariaren zenbatekoa.

Hurrengo ekitaldietarako dagoen saldoa zutabea.
Hurrengo ekitaldietan aplikatzeko uzten den kenkariaren
zenbatekoa jarri behar da.

M3 Beste kenkari batzuk

Langileek enpresan parte hartzearen ziozko kenkaria laukia.

1. Zergadunek %10eko kenkaria aplikatu ahal
izango dute (1.800 euroko mugarekin) lana egiten
duten erakundeko edo bere sozietate taldeko beste
enpresa bateko akzioak edo partaidetzak erosteko
edo eskuratzeko zergaldian zehar dirutan jarritako
kopuruetan.

2. Aurrekoaz gainera, baldintza hauek bete behar dira
kenkaria aplikatu ahal izateko:

a) Balore horiek ezingo dira negoziatu araupetutako
balore merkatuetan.

b) Erakunde horiek enpresa txiki edo ertainen
multzoan sailkatuta egon behar dira, Sozietateen
gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 49. artikuluan
ezarritakoaren arabera.

c) Merkataritza Kodeko 42. artikuluan ezarritako sozietate
taldeen kasuan ere aplikatu ahal izango da kenkari
hau, taldeko parte den edozein sozietatetako akzioak
edo partaidetzak erostean eta, betiere, aurreko bi
letretan ezarritako baldintzak betetzen direnean.

d) Eskuraketa edo harpidetza erakundeen langile guztiei
egin zaien eskaintzaren ondorio izan behar da (langile
guztiei aukera bera emanda eta inor baztertu gabe
egindako eskaintza).

e) Langile bakoitzaren eta beraren ezkontidearen
edo izatezko bikotekidearen eta laugarren gradura
bitarteko ahaideen partaidetza, zuzenekoa edo
zeharkakoa, erakundean edo taldeko beste
edozeinetan ezin da izan %5 baino gehiago.

f) Kenkari honetarako eskubidea ematen duten akzioak
edo partaidetzak gutxienez bost urtean eduki behar
dira. Epealdia amaitu aurretik eskualdatzen badira,
bidegabe kendutako kopuruak itzuli behar dira eta

haien berandutze-korrituak ordaindu. Zenbat diru
itzuli behar den kalkulatzeko, bidegabe kendutako
kopuruari araua urratu den zergaldiko diferentziazko
kuota batuko zaio. Alabaina, zergadunak bidegabe
kendutako kopuru horiek (dagozkien berandutze-
korrituekin batera) aurrerago ordaintzeko aukera
izango du.

2057 laukia. Zenbatekoa. Zergadunak lan egiten duen
enpresan daukan partaidetzaren zenbatekoa zehaztu
behar da.
2058 laukia. Kenkariaren zenbatekoa. Eragiketa hau egin
behar da: %10 x 2057 laukia (muga: 1.800 euro).
Kreditu-erakundeetan jarduera ekonomiko bati ekiteko
inbertsiorako kopuruak gordailatzearen ziozko kenkaria
laukia.
1. Zergadunek kreditu-erakundeetan gordailatutako
kopuruen %10eko kenkaria aplikatu ahal izango dute
(urtean 2.000 euro gehienez).
2. Kenkari hau behin bakarrik aplikatu ahal izango du
zergadun bakoitzak.
Enpresen gizarte aurreikuspeneko sistemara egindako
ekarpenen ziozko kenkaria laukia. 2007ko urtarrilaren
1ean hasi eta 2011ko abenduaren 31ra arteko
zergaldietan, zergadunek zergaldian zehar enpresen
gizarte aurreikuspeneko tresnetara egindako ekarpenen
%50eko kenkaria aplikatu ahal izango dute, 200 euroko
mugarekin, baldin eta tresna horiek Sozietateen gaineko
Zergari buruzko Foru Arauko 44 bis artikuluan eta foru
arau hori garatzeko arauetan ezartzen diren baldintzak
betetzen badituzte.
Hauxe izango da kenkariaren oinarria:
– Hitzarmen edo akordio kolektiboa edo antzeko

xedapen bat dela bide 2007ko urtarrilaren 1az gero
eratutako enpresen gizarte aurrikuspeneko sistemetara
egindako ekarpen berriak.

– Badauden enpresen gizarte aurrikuspeneko
sistemetara egindako ekarpenak, hitzarmenean,
akordio kolektiboan edo antzeko xedapenean
ezarritako konpromisoen ondoriozkoak, hain zuzen
ere langilearen ekarpenean gehikuntza portzentuala
eragiten dutenak aurreko urtearekin alderatuta.

2061 laukia. Enpresen gizarte aurreikuspeneko tresnetara
egindako ekarpenen zenbatekoa.
2062 laukia = 2061 laukia x %50 (gehieneko kenkaria: 200
euro).
2063 laukia. Nazioarteko zergapetze bikoitzaren ziozko
kenkaria. Zergadunaren errenten artean atzerrian
lortutako eta zergapetutako etekinak edo irabaziak
egonez gero, kopuru hauetatik txikiena kenduko da:
– Ondare etekin edo irabazi horiengatik zerga honen

antzeko kargak direla eta edo Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zergaren zioz atzerrian ordaindutako kopurua.

– Atzerrian lortutako errentari batez besteko karga tasa
(orokorra edo aurrezkiarena, errenta integratu den
likidazio-oinarriaren zatiaren arabera: orokorra edo
aurrezkiarena) aplikatuta sortzen den kopurua.

Bizitza aseguruengatiko kenkaria

2007tik aurrera hasitako zergaldietan aurrezkiaren zerga
oinarrian ondoko etekinak integratu dituztenek aplika
dezakete: kapital geroratuko hartukizunen ondoriozko
etekinak (Zergari buruzko 6/2006 Foru Arauko 38.1.a)
artikuluan aipatutako hartukizunak), 2007ko urtarrilaren
1a baino lehen kontratatutako bizitza edo elbarritasun
aseguruei dagozkienak, baldin eta 10/1998 Foru Arauko
38.2.b) artikuluan (2006ko abenduaren 31n indarrean
zegoen testua) ezarritako integrazio-ehunekoa aplikatu
bazaie (%60 eta %25, hurrenez hurren).
Kenkariaren zenbatekoa kenketa honen emaitza
positiboa da: aurrean aipatutako kapital geroratuko
hartukizunen ondoriozko etekin garbien guztirako
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zenbatekoak integratu eta elkarrekin konpentsatzearen
emaitzako saldo positiboari %18ko karga tasa aplikatuta
geratzen den kopurutik etekinok zerga oinarri orokorren
integratuz gero (10/1998 Foru Arauko 38.2.b artikuluko
ehunekoak aplikatuta) egongo litzatekeen kuota osoa
kendu behar zaio.
347 . Konpentsazio-eskubidea ematen duen etekina.
Kapital geroratuko hartukizunen ondoriozko etekin
garbien guztirako zenbatekoak integratu eta elkarrekin
konpentsatzearen emaitzako saldo positiboa jarri behar
da.
348 . Etekin garbia. Oinarri orokorra (6/2006 FA,
17.a xed. irag.) laukia. Kapital geroratuko aseguru
kontratuen ondoriozko etekin garbiak integratu eta
elkarrekin konpentsatzearen emaitzako saldoa jarri
behar da (10/1998 Foru Arauko 38.2.b artikuluan eta
bederatzigarren xedapen iragankorrean ezarritako
integrazio-ehunekoak aplikatuta).
349 . Kenkariaren zenbatekoa laukia. Eragiketa hau egin
behar da:
Kenkaria = 0,18 x Kapital geroratuko aseguruen
guztirako etekin garbia – Kuota osoaren zenbateko
teorikoa β Kapital geroratuko aseguruen guztirako etekin
garbia > 0.
Nola kalkulatu kuota osoaren zenbateko teorikoa:
a) Kapital geroratuko aseguru kontratuen

ondoriozko etekin garbiak integratu eta elkarrekin
konpentsatzearen emaitzako saldoa (10/1998 Foru
Arauko 38.2.b artikuluan eta bederatzigarren xedapen
iragankorrean ezarritako integrazio-ehunekoak
aplikatuta) zero edo gutxiago bada: kuota osoaren
zenbateko teorikoa zero da.
Kenkaria = 0,18 x Kapital geroratuko aseguruen
guztirako etekin garbia.

b) Kapital geroratuko aseguru kontratuen
ondoriozko etekin garbiak integratu eta elkarrekin
konpentsatzearen emaitzako saldoa (10/1998
Foru Arauko 38.2.b artikuluan eta bederatzigarren
xedapen iragankorrean ezarritako integrazio-
ehunekoak aplikatuta) zero baino gehiago bada: kuota
osoaren zenbateko teorikoa ondoko bi kopuruen
arteko kenketaren emaitza izango da: zerga oinarri
orokorraren eta hemen aipatutako saldo positiboaren
baturari 6/2006 Foru Arauko 77. artikuluan
xedatutakoa (likidazio oinarri orokorrari dagokion
kuota osoaren kalkulua) aplikatzearen emaitzako
kuota, batetik, eta artikulu horretan ezarritakoa
likidazio oinarri orokorrari aplikatzearen emaitzako
kuota, bestetik.
Kuota osoaren zenbateko teorikoa = Likidazio oinarri
orokorrari dagokion kuota osoa, kapital geroratuko
aseguruen ondoriozko etekin garbia (10/1998 Foru
Arauko 38.2.b artikuluan eta bederatzigarren xedapen
iragankorrean ezarritako integrazio-ehunekoak
aplikatuta) gehituta - likidazio oinarri orokorrari
dagokion kuota osoa.
Kenkaria = 0,18 x Kapital geroratuko aseguruen
guztirako etekin garbia – Kuota osoaren zenbateko
teorikoa.

Higiezinen errentamendua (errentatzailearen
datuak)

Atal hau kuotan Ohiko etxebizitzaren alogera
kontzeptuen zioz kenkaria aplikatu duten zergadunek
bete behar dute.
Gakoa laukia. Hauetako bat jarri behar da:
A: Jardueren ondoriozko errentamenduak.
O: Gainerako errentamenduak.
Zenbatekoa laukia. Errentamenduagatik eman edota
jasotako kopuruen zenbateko garbia adierazi behar da.

Higiezinen errentamendua (errentariaren datuak)

Atal hau higiezinen errentamenduaren bitartez
errentak lortu eta bidezko atxikipenak aplikatu dituzten
zergadunek bete behar dute.
Hartzailea (D, C, M) laukia. Hemen D, C, M gakoetatik
egoki dena jarri behar da, errentaria nor den:
aitortzailea, beraren ezkontidea edo izatezko bikotekidea
edo aitortzailea eta ezkontidea edo izatezko bikotekidea
batera.
Zenbatekoa laukia. Errentamenduagatik emandako
kopuruen zenbateko garbia adierazi behar da.
Atxikipenak laukia. Ordaindutako alogeraren zenbatekoari
aplikatutako atxikipenen zenbatekoa adierazi behar da.

14. ORRIA
ERANSKINA: Aitorpen laburra (Atxikipenen
erregularizazioa)

Zergadunak urtean lanaren bidez eskuratu dituen etekin
gordinak 12.000 euro baino gehiago eta 20.000 euro
baino gutxiago izan badira, eta Zergaren autolikidazioa
aurkeztu behar badu jarraikoetako baten zioz:
a) Zergaldian zehar ordaintzaile baten baino gehiagoren

lanaren etekinak jasotzeagatik, edo etekinok
ordaintzaile berak emanik jasotzeagatik, baldin eta,
kontzeptu euren edo beste batzuen zioz etekinak
ordaintzeagatik, atxikipenen ondoreetarako pilatzen
ez baditu, bai eta zergaldi berean lan-kontratu edo
lan, administrazio edo bestelako harreman bat baino
gehiago sinatzeagatik ere.

b) Kontratu edo harreman batzuen hasieran hitzartutako
epealdia amaitutakoan enplegatzaile berari zerbitzuak
egiten jarraitzen duten zergadunek, edo zergaldi
berean berriro egiten dizkiotenek, bai eta lan-
kontratua edo lan-, administrazio edo bestelako
harremanak luzatu dituztenek ere.

c) Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen
konpentsazio-pentsioak edo mantenurako urtekoak
jasotzen dituzten zergadunek, gurasoek epai-erabaki
bidez mantenurako urtekoak jasotzen dituztenean
izan ezik.

d) Euskadiko foru erakundeek onetsitakoa ez beste
arautegi baten arabera kalkulaturiko atxikipenak edo
lanaren konturako sarrerak, edo foru aldundi batean
sartu ez direnak, jasan dituzten zergadunek.

e) Ordainsariak giza lanetan edo eguneko lansaritan
jasotzeagatik.

f) Arrantzontzietako langileek, baldin eta ordainsari
gisa, ordainsari oso edo partzial gisa, arrantzu-
balioaren parte bat jasotzen badute.

g) Ordainsariak emaitzen arabera edo antzeko
parametroen arabera jasotzen dituzten zergadunek,
baldin eta ordainsariak atxikipenaren edo kontura
egindako diru-sarreren ehunekoa kalkulatzeko kontuan
izan direnak baino handiagoak badira, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 6/2006
Foru Arauko 109. artikuluan ezarrita dagoen bezala.

h) Salbuespena, hobaria, murrizketa, kenkaria edo
zeinahi zerga hobari gozatzeko eskubidea izateko
ezarritako baldintza, epe edo inguruabarretako bat
betetzen ez duten zergadunek, hobariak berekin
dakarrenean zerga administrazioari haren berri
jakinarazi beharra edo zerbait erregularizatu edo
ordaindu beharra.

Aurreko a) - g) bitarteko letretan ezarritako egoeretako
batean egoteagatik autolikidazioa aurkeztu behar duten
zergadunek ondokoen artean hauta dezakete:
1. Zerga berari buruzko xedapen orokorren arabera
ordaindu eta inprimaki osoa bete (1-13 orriak, kasuan
kasukoa).
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2. Zerga lanaren etekinak soilik kontuan izanik ordaindu,
arau hauei lotuta:
a´) Abenduaren 21eko 162/2010 Foru Dekretuan 2011ko

ekitaldirako lanaren etekinez ezarritako erregelak eta
atxikipen-ehunekoak aplikatuko dira, 6/2006 Foru
Arauko 9. artikuluaren arabera salbuetsita daudenak
kanpo utzita.

b´) Aurreko a’) letran ezarritako eragiketaren emaitzako
kopurutik lanaren etekinen gainean egindako
atxikipenen eta kontura egindako sarreren
zenbatekoa kenduko da. Horren emaitzako kopurua
Foru Aldundian sartu beharko da, eta ordainketa
arauz ezartzen den bezala zatikatu ahal izango da.
Inolaz ere ez da diru-kopururik itzuliko likidazio honen
ondorioz.

c´) Inolaz ere ez da aplikatuko ez gastu kengarririk,
ez hobaririk, ez murrizketarik, ez baterako zerga-
ordainketako erregelarik, ez Zergaren arauetan
ezarritako pizgarririk. Familia unitate bateko kide
diren zergadunek Zerga ordaintzeko sistema hau
hautatzen badute, ezin aurkeztu izango dute baterako
aitorpena.

Zerga ordaintzeko sistema hau hautatzen badu,
zergadunak ondokoak soilik bete behar ditu: 1. orria
(inprimakiazala) eta 14. orria.
2091 laukia. Langilearen gakoa (G, P, M,). Hauetako bat
jarri behar da:
G: Langilea, oro har.
P: Pentsioduna.
M: Langile aktibo urritua.
2092 laukia. Kenkari eskubidea ematen duten
ondorengoen kopurua. Kenkaria egiteko eskubidea
ematen duten ondorengoen kopurua jarri behar da,
jarraibide hauetako 15. orrian (Kuotatiko kenkariak)
ezarritakoaren arabera. Ondore hauetarako, egoera
2011-1-1ekoa izango da, edo lan-harremanak hasi diren
egunekoa, baldin eta harremanok geroago hasi badira.
2011. urtean 30 urte baino gehiago izan dituzten
ondorengoak ez dira konputatuko, urritasuna dela eta
kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen dutenean izan
ezik.
2093 laukia. Etekinak, aplikatu beharreko %aren
kalkulurako. Norberaren lanagatik 2011n jasotako
sarrera gordinen guztirako zenbatekoa adierazi behar
da. Lanaren etekinak bi urte baino aldi luzeagoan
sortu badira eta aldian-aldian lortu ez badira, edo bost
urte baino aldi luzeagoan sortu badira, edo nabari
irregulartzat jo badira, bidezko integrazio-ehunekoa
aplikatuko zaie. Ez dira oinarri horretan sartuko
BGAEetako bazkide babesleek eta pentsio planen
sustatzaileek ordaindutako ekarpenak eta langileek

gizarte aurreikuspeneko mutualitateei ordaindutako
kopuruak, baldin eta zerga oinarria murrizten badute,
Zergari buruzko Foru Arauan ezarritako gehieneko
mugarekin.
2094 laukia. Aplikatu beharreko ehunekoa. Inguruabar
pertsonalak eta familiarrak direla bide eta ordainsariaren
zenbatekoa dela eta abenduaren 21eko 162/2010 Foru
Dekretuan ezarritako atxikipen-taulen arabera mota
honetako etekinen guztirako zenbatekoari aplikatu behar
zaien ehunekoa (taulak inprimakiaren orri honetan ageri
dira).
2095 laukia. Sarrera osoak. 2094 laukiko ehunekoa
aplikatuko zaien etekinen guztirako zenbatekoa adierazi
behar da.

2096 laukia. Kalkulatutako atxikipenak. Etekinen guztirako
kopuruari behar den ehunekoa aplikatuta sortzen den
kopurua:
2096 laukia = 2093 laukia x 2094 laukia.

2097 laukia. Egindako atxikipenak. Benetan egindako
atxikipenen guztirako kopurua jarri behar da.

2098 laukia. Diferentzia. Hau kalkulatzeko kenketa hau
egin behar da: Kalkulatutako atxikipenak - Egindako
atxikipenak.
2098 laukia = 2096 laukia – 2097 laukia.
2098 laukiko kopurua positiboa edo zero bada, Sartu
beharreko zerga zorra izango da eta orri honetako 360

laukian jarri behar da.
2098 laukiko kopurua negatiboa bada, likidazioak ez du
ekarriko ezer itzuli beharrik eta 360 laukian 0 jarri behar da.

15. ORRIA
ERANSKINA: Identifikazio datuen aldaketa

Foru Ogasunak bidalitako identifikazio-orrian daturen
bat falta bada edo oker badago, eranskin honetan datu
zuzenak jarriko dira eta falta diren datuak erantsiko
dira.
Identifikazio-orrian oker dauden edo falta diren datuak
aitortzailearenak edo beraren ezkontidearenak edo
izatezko bikotekidearenak badira, eranskin honekin
batera datuak dagozkion pertsonaren NAN aurkeztu
behar da.

ERANSKINA: Zerga Administrazioaren
berriemateetarako baimena

Eranskin honen bidez zergadunak, edo beraren
ezkontideak edo izatezko bikotekideak, baimena eman
diezaioke Foru Ogasunari berriemateak bidaltzeko
sakelako telefonora edota helbide elektronikora.


