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100 eredua

Gakoak

Aitorpen laburtua

Langilearen gakoa 

G

P

M

Langilea, erregimen orokorrekoa

Pentsioduna

Langile aktibo desgaitua

Aitortzailearen eta ezkontidearen / izatezko bikotekidearen datuak

Desgaitasun / mendetasun mota Ahaidetasuna

A 

B 

C 

D 
 

E

Desgaitasun-gradua % 33 edo handiagoa eta % 65 baino txikiagoa 
izatea

% 33ko desgaitasun-gradua edo handiagoa eta % 65 baino 
txikiagoa izatea, eta mugikortasun mugatua izatea 

% 65eko desgaitasun-gradua edo handiagoa izatea  
Mendetasun ertaina (I. gradua) 

Desgaitasuna % 75 edo handiagoa, eta hirugarren baten laguntza 
behar izateari dagokionez 15-39 puntu lortzea  
Mendetasun larria (II. gradua) 

Desgaitasuna % 75 edo handiagoa, eta hirugarren baten laguntza 
behar izateari dagokionez 40 puntu edo gehiago lortzea 
Mendetasun oso larria (III. gradua) 

H

H1...Hn 

A

F 

G 

O 

Seme-alaba kenkariduna, familia-unitatean ez dagoena 

Familia-unitateko seme-alaba kenkaridunak, edo kenkaririk ez 
dutenak

Aurreko ahaide kenkaridunak

Desgaitasuna edo mendetasuna duten beste senide kenkaridun 
batzuk

30 urte edo gehiagoko seme-alabak, mantenurako urtekoak 
ordaintzeagatik kenkarirako eskubidea ematen dutenak

Beste pertsona kenkaridun batzuk (gainerako ondorengoak, 
laugarren gradura arteko alboko ahaideak...) 

Kapital higigarriaren etekina

Beste etekin batzuk Finantza-aktiboen eskualdaketa, itzulketa, amortizazioa, 
trukea edo bihurketa

Gakoa Gakoa

S

O 

R

Ohiko etxebizitzaren azpierrentamenduaren ondoriozko etekinak

Eragiketa lotuetatik datozen etekinak eta 13/2013 FAko 54. 
artikuluko esleitutako etekinak

Kapital higigarriaren beste etekin batzuk 

T

S

O

P 

Atxikipenaren peko aktibo-eskualdaketak

Atxikipenaren pean ez dauden aktibo-eskualdaketak

Eragiketa lotuetatik datozen aktiboen eskualdaketak

Mendeko finantza-ekarpenen, lehentasunezko partaidetzen eta 
mendeko zorraren eskualdaketak 

Ondare-irabaziak eta -galerak

Sariak eta oinarri orokorreko beste batzuk Aurrezki-oinarrikoak

Gakoa Gakoa

P

O

Sariak

Oinarri orokorreko beste ondare-irabazi eta -galera batzuk

I

A 
 

L

G 

H

B 

X

Higiezinen eskualdaketak

Negoziatzeko onartutako akzioen kostu bidezko eskualdaketak, 
13/2013 FAko XGko aukerako tributazioaraubideari heldu ez 
diotenak

Negoziatzeko onartutako akzioen dohaineko eskualdaketak

Aurrezki-oinarriaren beste edozein ondare-elementuren 
eskualdaketak

Harpidetza-eskubideen eskualdaketa

Mendeko finantza-ekarpenen, lehentasunezko partaidetzen eta 
mendeko zorraren eskualdaketak 

Inbertsio-funtsak, 65 urtetik gorako pertsonek biziarteko errenta 
aseguratua funts horietan berrinbertitzeagatik salbuetsita daudenak
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Lanaren etekinak 
Negoziatzeko onartuta dauden baloreen ondoriozko ondare-
irabazientzako aukerako tributazio-araubidea (13/2013 FA, 24. XG) 
Errenten egozpena (Inbertsio kolektiboko erakundeak izan ezik)

Kapital higigarriaren etekinak 
Kapital higiezinaren etekinak
Ondare-irabaziak eta -galerak

Hartzailea Hartzailea

D

C

H1…Hn

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Familia-unitatekoak diren seme-alabak

D

C

H1…Hn

M

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Familia-unitatekoak diren seme-alabak

Aitortzailea eta ezkontidea edo izatezko bikotekidea 

Ekonomia-jardueren etekin garbiak 
Inbertsio kolektiboko erakundeak (zerga-paradisuak)

Higiezinen errentamendua (errentariaren datuak)

Titularra Hartzailea

D

C

H1…Hn

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Familia-unitatekoak diren seme-alabak 

D

C

M

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Aitortzailea eta ezkontidea edo izatezko bikotekidea 

Murrizpenak

Gizarte-aurreikuspeneko sistemen alde egindako ekarpenak

Gakoa

G 

H 

 

K 

L

Norberak borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen alde 
egindako ekarpenak

Norberak pentsio-planen eta gizarte aurreikuspeneko 
mutualitateen alde egindako ekarpenak 

Aurreikuspen-plan aseguratuetan eta mendekotasunaseguruetan 
ordaindutako primak

Norberak enpresaren gizarte-aurreikuspeneko planen alde 
egindako ekarpenak

Norberak enpleguko pentsio-planen eta gizarte-aurreikuspeneko 
mutualitateen edo enpleguko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen 
alde egindako ekarpenak 

X 
 

U

Norberak gizarte-aurreikuspeneko sistemen alde egindako 
ekarpenen ondoriozko gaindikinak, aurreko urteetakoak  
(2013ra arte)

Norberak gizarte-aurreikuspeneko sistemen alde egindako 
ekarpenen ondoriozko gaindikinak, aurreko urteetakoak (2014tik) 

I 

J 
 
 

Bazkide babesleak borondatezko gizarte aurreikuspeneko 
erakundeen alde egindako kontribuzioak

Sustatzaileak enpresako gizarte aurreikuspeneko tresna gisa 
diharduten gizarte-aurreikuspeneko mutualitateen pentsio-planei 
egindako kontribuzioak, eta hartzaileak enpresako gizarte-aurreikus-
peneko planei edo mendetasunaren aseguru kolektiboei egindakoak 

Y 

W 

Gizarte-aurreikuspeneko erakundeei egotzitako ekarpenen 
ondoriozko gaindikinak, aurreko urteetakoak (2013ra arte)

Gizarte-aurreikuspeneko erakundeei egotzitako ekarpenen 
ondoriozko gaindikinak, aurreko urteetakoak (2014tik) 

A Desgaitasuna duten pertsonentzat eratutako  
gizarte-aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenak

S Kirolari profesionalek gizarte-aurreikuspeneko mutualitateen alde 
egindako ekarpenak

D Hirugarren batzuen alde mendetasun-aseguruei ordaindutako 
primak

M 

N 

Hirugarren batzuen alde mendetasun-aseguruei ordaindutako primak 
direla-eta aurreko urteetan sortutako gaindikina (2013ra arte)

Hirugarren batzuen alde mendetasun-aseguruei ordaindutako 
primak direla-eta aurreko urteetan sortutako gaindikina (2014tik) 

F Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen alde  
gizarte-aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenak

O 

P 

Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen alde aurreko urteetan 
egindako ekarpenen ondoriozko gaindikinak (2013ra arte)

Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen alde aurreko urteetan 
egindako ekarpenen ondoriozko gaindikinak (2014tik) 
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Ekarpena egin duena Partaideak

D

C

H1…Hn

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Familia-unitatekoak diren seme-alabak

D

C

H1…Hn

O

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea 

Familia-unitatekoak diren seme-alabak

Beste batzuk

Kenkariak

Ohiko etxebizitza (Erostea) 

Etxebizitzaren datuak Etxebizitza-kontuaren datuak 

Eskuratzailea Titularra

D

C

M

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Aitortzailea eta ezkontidea edo izatezko bikotekidea 

D

C

H1…Hn

M

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Familia-unitatekoak diren seme-alabak

Aitortzailea eta ezkontidea edo izatezko bikotekidea Gakoa

A

E

P

F

G

O

Erosketa

Birgakuntza

Mailegua

Birfinantzaketa

Konturako ordainketak

Beste batzuk 

Ekonomia-jarduerak sustatzeko 

Titularra Entitatea

D

C

H

Aitortzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Familia-unitatekoak diren seme-alabak 

G

E

Orokorra

Berezia (ezaugarri berezidun ondare-tresna gisa kalifikatutako 
ekarpenak egin dituzten ABEE eta NEAko bazkideak)

Gakoa

G

P

Inbertsioak eta beste jarduera batzuk

Ekoizpen zinematografiko eta ikus-entzunezkoetarako egindako 
inbertsioak
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Eskala

Orokorra

Likidazio-oinarriaren muga 

Eurotan

Kuota osoa 

Eurotan

Likidazio-oinarriaren muga 

Eurotan

Aplikatu beharreko tasa

%

0 0 15.550 23

15.550 3.576,50 15.550 28

31.100 7.930,50 15.550 35

46.650 13.373,00 19.990 40

66.640 21.369,00 25.670 45

92.310 32.920,50 30.760 46

123.070 47.070,10 56.390 47

179.460 73.573,40 Hortik gora 49

Aurrezkiaren eskala

13/2013 Foru Arauan definituta dago aurrezkiaren eskala:

Aurrezkiaren likidazio-oinarriaren 
zatia 

Eurotan

Aplikatu beharreko 
tasa 

%

2.500,00 eurora arte 20

2.500,01 eta 10.000,00 bitartean 21

10.000,01 eta 15.000,00 bitartean 22

15.000,01 eta 30.000,00 bitartean 23

30.000,01 eurotik aurrera 25

Inprimakia betetzeko, aurrezkiaren eskalak duen eskala baliokide hau erabiliko da:

Likidazio-oinarriaren muga 

Eurotan

Kuota osoa 

Eurotan

Likidazio-oinarriaren muga 

Eurotan

Aplikatu beharreko tasa

%

0 0 2.500 20

2.500 500 7.500 21

10.000 2.075 5.000 22

15.000 3.175 15.000 23

30.000 6.625 Hortik gora 25


