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Autolikidazioa aurkeztu behar 
dutenak

Ondokoek aurkeztu behar dute autolikidazioa:

a) Autolikidazioaren ondorioz zerga ordaindu behar 
duten subjektu pasiboek, edo nahiz eta zerga ordaindu 
beharrik izan ez, 2.000.000 euro baino balio handiagoa 
duten ondasun-eskubideak dituzten subjektu pasiboek, 
balio hori zerga honetako arauen zehaztuta betiere.

b) Administrazioak berariazko agindeia egiten dien 
pertsonak.

c) Testamentu ahalmen bat gauzatzearen zain dauden 
herentziak.

Autolikidazioa aurkeztu behar den 
lekua

Zerga Bizkaiko Foru Aldundiak eskatuko du 
honelakoetan:

a) Norberaren betebeharra: zergadun moduan Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Bizkaiko Foru 
Aldundiari lotuta dauden pertsona fisikoak, eta zerga 
euren ondare garbi osoagatik eskatzen da. Hala ere, 
Bizkaiko egoiliar bat beste herrialde bateko egoiliar 
egiten denean, Zerga norberaren betebeharraren 
zioz Bizkaian ordaintzen jarraitu ahal izango du. 
Aukera horretaz baliatu nahi duenak norberaren 
betebeharraren ziozko autolikidazioa Bizkaiko egoiliar 
izateari utzi dion lehenbiziko ekitaldian aurkeztu behar 
du.

b) Betebehar erreala: Espainiako lurraldean egoitzarik 
ez duen pertsona fisika oro, Espainako lurraldean 
finkatuta dauden eta bere titulartasunean dituen 
ondasun eta eskubideengatik, gehienak euskal 
lurraldean egonik, Bizkaian finkatuta dauden balioa 
gainerako lurralde historiko bakoitzean daudenena 
baino handiagoa bada.

Egoitza Espainiako lurraldean ez duten pertsona 
fisikoek establezimendu iraunkorraren bidez 
badihardute, egoitza Bizkaian duen pertsona fisikoa 
edo juridikoa izendatu beharko dute Zergarekiko 
betebeharretan ordezkari jardun dezan, bai eta 
Espainiako lurraldean duen ondarearen zenbatekoa 
eta ezaugarriak kontuan hartuz Administrazioak hala 
eskatzen dionean ere.

Ohiko egoitza: Espainiako lurraldeko egoiliar 
den pertsona fisiko batek ohiko egoitza Bizkaiko 
Lurraldean Historikoan duen zehazteko, ondoko 
arauak aplikatuko dira ondoz ondo eta hierarkiaren 
arabera:

1go. Baldin eta, Euskadin zergaldiko egun gehiago 
egonik, Bizkaiko Lurralde Historikoan beste bietako 
bakoitzean baino egun gehiago egon bada.  
Bizkaian zenbat egun egon den zehazteko,  
lurraldetik kanpo ematen dituen epealdiak zenbatuko 
dira:

Bizkaiko Lurralde Historikoan egon den egun  
kopurua = Bizkaian fisikoki egon den egun kopurua + 
+ Aldi batez egon ez den egun 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.

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

2gn. 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-oinarri 
horien kalkulutik salbuesten dira kapital higigarriaren 
emaitzako errentak eta ondare irabaziak eta egotzi 
diren zerga-oinarriak.

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

Aitortu behar dena
Norberaren betebeharraren ziozko subjektu pasiboek 
euren ondare garbi osoa edukiko dute zergapean, 
zergaren xedea diren ondare elementuak kokatuta 
dauden lurraldea gorabehera.

Ondasun bidezko betebeharra duten subjektu 
pasiboak, beren titulartasunarenpean dituzten 
ondasunen eta eskubideen Zergarenpeko, beraiek 
aipaturiko lurralde espainolean kokatuta aurkitzen 
direnean, bertan burutzen direnean edota bertan bete 
behar direnean izango dira bakarrik, beti ere harako 
ondasunen eta eskubideen baliorik handiena euskal 
lurraldean kokatuta egonez gero, eta Bizkaiko Lurralde 
Historikoan kokatzen direnen balioa beste Lurralde 
Historiko bakoitzean kokatzen direnen balioa baino 
handiagoa baldin bada.

Autolikidazio mota bakarra
Autolikidazioa beti banaka egingo da. Famili unitateko 
kideek ezin dute autolikidazioa denek batera aurkeztu.

2012ko autolikidazioa aurkezteko epea
2013ko maiatzaren 2tik ekainaren 28ra arte autolikidazio 
mota guztietarako (positiboak eta negatiboak).

Autolikidazio hau Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren autolikidazioarekin batera 
aurkeztuko da.

Sarrera
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Autolikidazioaren inprimakia

Autolikidazioaren inprimakiak 4 orri ditu (bat 
orokorra eta hiru eranskin), hurrenez hurren 
zenbaturik eta espediente zenbaki baten 
erreferentziarekin. Kontuz ibili behar da espediente 
ezberdinetako orriak ez nahasteko. Orri bakoitzak 

bi ale daude (bata Administrazioarentzat eta bestea 
interesatuarentzat).

1. orrian Zergaren autolikidazioa egingo da;  
2. orria ondasun higiezinei buruzko eranskina da  
(hiri lurrekoak eta landalurrekoak); 3. orria higikorren 
baloreei buruzko eranskina da; 4. orria gainerako 
ondasun, eskubide eta zorrei buruzko eranskina da.
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Zergaren izaera
Ondarearen gaineko Zerga zuzeneko zerga pertsonala 
da eta subjektu pasiboen ondare garbia kargatzen du.

Zerga hau ez da hartu zerga gastu kenkortzat Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergan.

Zerga egitatea
Zerga honen zerga egitatea subjektu pasiboa 
Zergaren sortzapenean titular den ondare garbia 
da: ondare garbiaren osagaitzat hartuko dira 
zergadunaren ondasun eta eskubide ekonomiko 
guztiak, eta hartatik haien balioa txikitzen duten zamak 
eta kargak kenduko dira, bai eta aurre egin behar dien 
zorrak eta betebehar pertsonalak ere.

Halaber, Zerga Administrazioak ondarekotzat joko 
ditu subjektu pasiboak aurreko sortzapenetik izan 
dituen mota guztietako ondasun eta eskubide guztiak, 
eskualdatu edo ondare galera izan duela frogatu ezean.

Salbuetsitako ondarea
Zerga honetatik salbuetsita daude:

– Euskal Herriko Kultur Ondarearen edo Espainiako 
zein autonomi erkidegoetako ondare historikoen 
barruan dauden ondasunak, bakoitzari dagokion 
arautegian ezarritako baldintzak eta beharkizunak 
betez gero. Nolanahi ere, alde arkeologikoen eta toki 
edo multzo historikoen ezaugarriak kontuan izan 
behar dira.

– Artegaiak eta antzinatekoak, baldin eta beraien 
balioak Euskal Herriko kultur ondarea edo Espainiako 
ondare historikoa, kasuan kasu, araupetzen duten 
legeetan ezarritako muga gainditzen ez badu.

– Museoei edo irabazasmorik gabeko kultur 
erakundeei gordailu gisa gutxienez hiru urterako 
lagatutako artegaiak eta antzinatekoak, bertan dauden 
artean.

– Artisten euren obrak, egileen ondareetan dirauten 
bitartean.

– Etxe ostilamendua (norberaren gauzak eta etxekoak, 
etxeko tresnak eta norberaren erabilerarako ondasun 
higiezinak), salbu eta bitxiak, larrukiak, ibilgailuak, 
ontziak eta aireuntziak, Zergari buruzko arautegian 
ezarritakoaren arabera.

– Eduki ekonomikoa duten eskubideak, aurrezpen 
tresna hauetan:

a)  Bazkide osoen edo arrunten eskubide 
kontsolidatuak eta borondatzeko onuradunen 
eskubide kontsolidatuak eta onuradunen eskubide 
ekonomikoak, gizarte aurreikuspeneko entitate 
batean.

b)  Partaideen eskubide kontsolidatuak eta onuradunen 
eskubide ekonomikoak, pentsio plan batean.

c)  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauak aipatzen dituen aurreikuspen 
plan aseguratuei ordaindutako primei dagozkien 
eduki ekonomikoko eskubideak.

d)  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauak aipatzen dituen enpresen 
gizarte aurreikuspeneko planei subjektu pasiboak 
egindako ekarpenei dagozkien eduki ekonomikoko 
eskubideak, hartzailearen kontribuzioak barne.

e)  Enpresen gizarte aurreikuspeneko planekin zer 
ikusirik ez duten eduki ekonomikoko eskubideak, 
baldin eta enpresek pentsio gaitetan hartutako 
konpromisoak bideratzen dituzten aseguru 
kolektiboko kontratuei subjektu pasiboak 
ordaindutako primetatik badatoz, Pentsio Plan eta 
Fondoei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 
lehen xedapen gehigarrian eta horren garapenerako 
araudian jasotako eran. Era berean, enpresariek 
aseguru kolektiboko kontratu horiei ordaindutako 
primetatik datozen eduki ekonomikoko eskubideak 
ere bai.

f)  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauak 72. artikuluaren 7. paragrafoan 
aipatzen dituen mendetasun aseguru pribatuei 
ordaindutako primei dagozkien eduki ekonomikoko 
eskubideak.

– Jabetza intelektual edo industrialak dakartzan 
eskubideak, baldin eta egilearen ondarean badiraute 
eta inongo enpresa jarduerari loturik ez badaude.

– Egoiliar ez direnen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko 5/1999 Foru Arauaren 13. artikuluan 
ezarritakoaren arabera etekinak salbuetsita dituzten 
baloreak.

– Pertsona fisikoek euren enpresa edo lanbide 
jarduerak egiteko behar dituzten ondasun eta 
eskubideak; beti ere, jarduera horiek norberak 
zuzenean eta iraunkortasunez egin behar ditu eta 
errenta iturri nagusi izan behar ditu. Errenta-iturri 
nagusia kalkulatzeko, ez dira konputatuko hurrengo 
atalean aipatuta dauden erakundeetan burutzen diren 
zuzendaritza-funtzioen ordainketak edo erakunde 
horietako partaidetza kausa duten beste ordainketak. 
Halaber, salbuetsita daude senar-emazte bien edo 
izatezko bikoteko bi kideen ondasunak eta eskubideak, 
baldin eta bietako zeinahiren enpresa eta lanbide 
jardueretan erabiltzen badira.

– Erakundeetako partaidetzen jabetza osoa, jabetza 
soila eta haien gaineko biziarteko gozamen-eskubidea, 
merkatu antolatuetan kotizazio eduki zein ez, baldin 
eta honako baldintza hauek betetzen badira:

a)  Erakundearen jarduera nagusia higikorren edo 
higiezinen ondarearen kudeaketa ez izatea.

b)  Erakundea sozietatea bada, ondare Sozietateen 
araubidean ez egotea.

c)  Subjektu pasiboak erakundean duen partaidetza 
gutxienez %5ekoa izatea, berea soilik kontuan 
hartuta, edo %20koa beraren ezkontide, izatezko 
bikotekidea, aurrekoena, ondorengoena edo 
bigarren graduko albo-ahaideena ere konputatuta 

Kontzeptu orokorrak
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(ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkontza, 
izatezko bikotearen eraketa edo adopzioa izan 
daiteke).

d)  Subjektu pasiboak erakundean zuzendaritza 
funtzioak betetzea benetan, eta horren ordaina 
enpresa, lanbide edo norberaren lanaren etekin 
guztien %50 baino handiagoa izatea.

– Zergadunaren ohiko etxebizitza, 400.000 euroak 
gehienez.

Ondare elementuen titulartasuna
Ondasun eta eskubideak beraien titular diren subjektu 
pasiboei eratxikiko zaizkie kontuan izanik ondasun eta 
eskubideen titulartasun juridikoari buruzko arauak eta 
Administrazioak ekarritako frogak.

Hala denean, ezkontzaren edo izatezko bikotearen, 
ekonomi araubidean ondasun eta eskubideen 
titulartasun juridikoari buruz ezarritako arauak eta 
legeria zibilaren arabera familiako kideen arteko 
ondare-harremanetan aplika daitezkeen manuak 
aplikatuko dira.

Araubide ekonomikoko xedapen edo itunen arabera 
ezkontide bienak edo izatezko bikoteko kide bienak 
diren ondasunak eta eskubideak erdi bana egingo dira 
haien artean, partaidetza-kuotak beste batzuk direla 
frogatu ezean.

Ondasunen edo eskubideen titulartasuna behar bezala 
frogatuta ez dagoenean, Zerga Administrazioak titulartzat 
jo ahal izango du zerga erregistroren batean edo 
bestelako erregistro publikoren batean hala ageri dena.

Zamak, kargak, zorrak eta betebeharrak aurreko 
paragrafoetan azaldutako arauen arabera eratxikiko 
zaizkie subjektu pasiboei.

Ondarearen egozketa
Baldin eta ondasun eta eskubideen titularra sozietate 
zibil, jaraunspen banatugabe, ondasun erkidego edo 
Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 34.3. artikuluan 
azaldu diren gainerako erakunderen bat bada, 
ondasun eta eskubideok, hurrenez hurren, bazkide, 

jaraunsle, erkide edo partaideei eratxikiko zaizkie, 
kasuan kasu erabil daitezkeen arau edo itunen arabera 
banaturik, edo, holakorik agertarazita ez badago, zati 
berdinetan banaturik.

Testamentua egiteko boterea betearaztearen zain 
dauden jaraunspenen kasuan, baldin eta  
gozamen-eskubiderik badago, gozamendunari honen 
aurreko atalean bildu diren arauak aplikatuko zaizkio. 
Jabetza soilaren balioari dagokionez edo, baldin eta ez 
badago gozamendunik, testamentua egiteko boterea 
betearaztearen zain dauden jaraunspenek Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zerga Sistema Euskadiko Foru 
Zuzenbide Zibilaren Berezitasunei Egokitzeari buruzko 
urriaren 15eko 7/2002 Foru Arauaren II. Tituluan ezarri 
denaren arabera ordainduko dituzte zergak.

Euskal Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 
3/1992 Legearen 104. artikuluan ezarri den ezkontza 
osteko erkidegoan, testamentua egiteko boterea 
betearazi gabe dagoenean, ezkontide alargunak edo, 
izatezko bikotekideak dagokion erdia ordainduko 
du zerga moduan. Beste erdiari dagokionez honen 
aurreko bi paragrafoetan ezarri diren arauak betez 
ordainduko du zerga.

Ondasun edo eskubideen eskuraketaren prezioaren 
ordainketa oso-osorik edo zati batean geroratu bada, 
ondare elementuaren balioa eskuratzaileari egotziko 
zaio oso-osorik, eta hark bere zorretan sartuko du 
geroraturiko prezioaren zatia. Beste alde batetik, 
saltzaileak bere ondareko eskubideen artean sartuko 
du geroraturiko prezioaren zatiari dagokion  
kreditua. Jabari-erreserbadun ondasunak saldu 
badira, harik eta jabetza eskuratzaileari eskualdatu 
bitartean haren eskubideari dagokionez Zerga 
sortu den egunera arte emandako kopuru guztiak 
konputatuko dira; kopuruok saltzailearen zorrak 
izango dira eta berari egotziko zaio ondare 
elementuaren balioa (Zergari buruzko arauen 
araberako balioa).

Zergaren sortzapena
Zergaren sortzapena 2012ko abenduaren 31n  
gertatu da, eta subjektu pasiboek egun horretan 
titular gisa eduki duten ondareari dagokio.
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1   Likidazioari buruzko arau 
orokorrak

Zenbatekoa guztira zutabean talde bakoitzeko  
( A  - M ) ondasun edo eskubide ekonomikoen 2012ko 
abenduaren 31ko guztirako balorazioa  
jarriko da, Zergari buruzko arauei lotuz zenbatetsia. 
Likidazio orriko Zenbatekoa guztira zutabeko kopurua 
(inprimakiaren 1. orria) bat etorri behar da 1., 2 eta  
3. eranskineko Zenbatekoa guztira laukian 
jarritakoarekin, kasuan kasuko eranskina, ondasun 
edo eskubide ekonomikoen taldearen arabera.

2   Ondare elementuen balorazioa
Jabetza zatiturik badago edo gozameneko eskubide 
errealak badaude, eskubideak baloratzeko ondasunari 
zenbatetsitako balioa hartuko da oinarri, eta horretarako 
kontuan izango dira Zergari buruzko arauetan ondasun 
eta eskubide mota bakoitzari buruzko ezarritako arau 
zehatzak eta Ondorengotza eta Dohaintzen gaineko 
Zergari buruzko legerian eta Ondare Eskualdaketa 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari 
buruzkoan ezarritako arauak.

A   Ondasun higiezinak (hiri lurrekoak 
eta landalurrekoak)

Atal honetan hiri eta landa-ondasun higiezin guztiak 
jarriko dira.

Kargapeko ondasunak banaka identifikatu eta 
baloratuko dira inprimakiko 1. eranskineko A1 atalean, 
eta guztirako zenbatekoa ( 1  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian ere jarriko da. Eranskin 
horretako A2 atalean salbuetsitako ondasun higiezinak 
ere identifikatu beharko dira.

l Xedea zutabean ondokoa jarriko da:

–  UA gakoa, alokaturiko eta/edo berralokaturiko 
higiezinetarako.

–  HA gakoa, baldin eta ohiko etxebizitza bada. 
Salbuetsitako nahi salbuetsi gabeko ohiko 
etxebizitzak jaso behar dira. 400.000 euro arteko 
balioa salbuetsitako ondasunen atalean jaso behar 
da (A2), eta kopuru horren gaindikina, halakorik 
badago, inprimaki honen A1 atalean.

–  XR gakoa, salbuetsiriko landa higiezinetarako.

–  XU gakoa, salbuetsiriko hiri higiezinetarako.

–  U gakoa, gainerako hiri higiezin salbuetsietarako, 
orubeak kenduta. Orobat identifikatuko dira gako 
horrekin salbuetsitako beste ondasun higiezin 
batzuk; hain zuzen ere, Euskal Kultur Ondareari, 
Espainiako Ondare Historikoari edo autonomia 
erkidegoetako ondareari dagozkionak (inprimaki 
honen A2 atala). 

–  Landalurreko ondasun higiezin errentatu edota 
azpierrentatuak adierazteko, RA gakoa.

–  Gainerako landalurreko ondasun higiezinak 
adierazteko, R gakoa.

– Orubeak adierazteko, S gakoa.

–  Eraikitzen ari diren ondasun higiezinak adierazteko, 
C gakoa.

–  Jabetza anitzeko kontratua edo antzekoren bat dela 
bide eskuratutako ondasun higiezinak adierazteko, 
M gakoa.

l Egozketaren zenbaki finkoa zutabean Ondasun 
Higiezinen gaineko Zergaren ordainagirian ageri den 
zenbakia jarriko da.

l Hiri-ondasunak eta landa-ondasunak honela 
konputatuko dira:

1.  Balio hauetatik handiena: katastro balioa; 
Administrazioak beste zerga batzuetarako 
egiaztaturikoa; prezioa, kontraprestazioa edo 
eskuraketa balioa.

2.  Ondasuna oraindik eraikitzen ari bada, ondare 
baliotzat hartuko da Zergaren sortzapen egunera 
arte eraikintzan benetan inbertitutako kopuruen 
zenbatekoa eta orubearen ondare balioa bat eginda 
sortzen dena. Jabetza horizontala bada, orubearen 
balioaren proportziozko zatia ere batuko da, 
tituluan jarritako portzentajea aplikatuz.

3.  Errentamendu-kontratua 1985-5-9 baino lehen 
egindako etxebizitzei eta negozio-lokalei 
dagokienez, haiek baloratzeko urtean sortutako 
errenta %4 aplikatuz kapitalizatuko da, baldin eta 
emaitzako kopurua aurreko erregelen arabera 
sortuko litzatekeena baino txikiagoa bada.

4.  Jabetza anitzeko kontratuen bitartez, epealdiko 
jabetzako kontratuen bidez edo antzeko formularen 
batez baliatuz eskuratu diren ondasun higiezinen 
gaineko eskubideak honela baloratuko dira:

  a) Eskubideok higiezinaren titulartasun partziala 
badakarte, a) idatz-zatiko arauen arabera.

  b) Eskubideok higiezinaren titulartasun partziala ez 
badakarte, ziurtagirietako eskuraketa prezioa.

  Turismoko ondasun higiezinak txandaka 
aprobetxatzeko eskubideei eta haien zerga-arauei 
buruzko abenduaren 15eko 42/1998 Legean 
aipatutako eskubideak, direnak direlakoak, 
eskuraketa prezioaren arabera baloratuko dira.

B   Enpresa eta lanbide jarduerak

Inprimakiko 3. eranskinean deskribatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 2  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da.

Pertsona fisikoen ondasun eta eskubideen balioa 
zehazteko, baldin eta Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko arauen arabera ekonomiko 
jarduerei loturik badaude, aktiboari pasiboa kenduko 
zaio, Merkataritzako Kodean ezarritako moduan 
eramandako kontabilitatea kontuan harturik.

Ondarearen aitorpena
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Enpresa edo lanbide jarduerei loturiko ondasun 
higiezinak badira, Zerga honen Ondasun Higiezinak 
A  atalean adierazi den bezala baloratuko dira, salbu 

eta ondasunak aktibo zirkulatzailekoak direnean eta 
jarduera higiezinak salerostea edo eraikitzea edo 
sustatzea denean.

Ondasunak edota eskubideak Ondarearen 
gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 4/2011 
Foru Arauaren 4. artikuluko 10.1. idatz-zatian 
ezarritakoaren arabera salbuetsita badaude, jar 
ezazu kontabilitatearen emaitzako balioa 242 , 243  eta 
244  laukietan eta ez konputatu B  ataleko guztirako 
kopurua zehazteko ( 2  gakoa).

Kontabilitaterik ez baduzu, balorazioa jarraibide 
hauetako gainerako arauak aplikatuz egingo da.

C   Gordailuak kontu korrontean edo 
aurrezkikoan dela agerikoan dela 
eperakoan

Inprimakiko 3. eranskinean deskribatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 3  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da. Kontu korronte, 
aurrezki kontu, ageriko edo eperako kontuetako 
gordailuak konputatzeko, Zergaren sortzapen egunean 
eduki duten saldoa hartuko da, salbu eta saldo hori 
urtearen azken hiruhilekoan batez beste izandako 
saldoa baino txikiagoa denean; horrela bada, bigarren 
saldo hori hartuko da.

Batez besteko saldoa konputatzeko, subjektu 
pasiboaren ondareko ondasunak eta eskubideak 
eskuratzeko baliatutako kopuruak hartuko dira aintzat, 
edo zorrak kitatzeko edo txikitzeko baliatu direnak; 
hori dela eta, kopuruak urteko lehen saldotik edo 
jarraikoetatik kenduko dira, harik eta erabat estali arte.

Mailegu edo kreditu batek eragindako zorraren 
zenbatekoa urteko azken hiruhilekoan sartu bada C 
ataleko lehenengo paragrafoan aipatutako kontuetako 
batean, ez dira konputatuko batez besteko saldoa 
kalkulatzean, ez eta zor gisa kenduko ere.

Jabe anitzeko kontuetako batez besteko saldoak 
hainbana lainduko dira titularren artean, haiek beste 
proportziorik ezarri ezean.

D   Higikorren baloreak
Atal honetan higikorren balore guztiak adieraziko dira.

Baloreok banakaturik identifikatu eta baloratuko dira 
2. eranskinean, eta zenbatekoa guztira ( 4  gakoa) 
likidazio orriko zenbaki bereko laukian jarriko da  
(1. or.).

l Adieraz ezazu zein motatakoa den higikorren 
kapitala gako hauek erabiliz Balore mota zutabean:

–  Norberaren kapitalak gainontzekoei lagatu zaizkiela 
adierazten duten baloreak, merkatu antolatuetan 
negoziatuak badira (HZ, P1 edota B1):

 HZ: Herri Zorra, obligazioak eta kutxako bonuak.

  P1: Partaidetzak higiezin eta higikorretako inbertsio 
sozietateetan eta higiezin eta higikorretako 
inbertsio fondoetan.

 O1: Beste titulu batzuk.

–  Norberaren tituluak besteri lagatu izana adierazten 
duten gainerako baloreak (OB, P2 edota B2):

 OB: Obligazioak eta kutxako bonuak.

  P2: Partaidetzak higiezin eta higikorretako inbertsio 
sozietateetan eta higiezin eta higikorretako 
inbertsio fondoetan.

 O2: Beste titulu batzuk.

–  Mota guztietako erakundeen berezko fondoetan 
partaidetza hartu izana adierazten duten baloreak, 
merkatu antolatuetan negoziatu badira (PC).

–  Mota guztietako erakundeen berezko fondoetan 
hartutako partaidetza adierazten duten baloreak (PN).

  Baloreak Ondarearen gaineko Zergari buruzko 
abenduaren 28ko 4/2011 Foru Arauaren 4. artikuluko 
10.2. idatz-zatian ezarritakoaren arabera salbuetsita 
badaude, PN/SA gakoa jarriko da eta haien balioa 
Salbuetsiak zutabean adieraziko da, D  ataleko 
zenbatekoekin batera ez batzeko ( 4  gakoa).

l Gainontzeko lagatutako higikorren baloreak ondoko 
erregela hauen arabera baloratuko dira:

a)  Norberaren kapitalak gainontzekoei lagatu zaizkiela 
adierazten duten baloreak, merkatu antolatuetan 
negoziatuak badira (HZ, P1 edota B1):

  2012ko laugarren hiruhilekoko batez besteko 
negoziazio-balioaren arabera konputatuko dira.

  Ondore horietarako, Ekonomia eta Ogasun 
Ministerioak epealdi horretarako argitaratutako 
balore zerrenda hartuko da aintzat, hain zuzen ere 
haien batez besteko kotizazioa adierazten duena.

b)  Norberaren tituluak besteri lagatu izana adierazten 
duten gainerako baloreak (OB, P2 edota O2):

  Balio izendatuaren arabera baloratuko dira, eta 
behar denean amortizazio eta itzulketa primak ere 
kontuan hartuko dira.

c)  Norberaren kapitalak gainontzekoei lagatu zaizkiela 
adierazten duten baloreak, merkatu antolatuetan 
negoziatuak badira (PC):

  2012ko laugarren hiruhilekoan eduki duten batez 
besteko balioaren arabera konputatuko dira.

  Ondore horietarako, Ekonomia eta Ogasun 
Ministerioak epealdi horretarako argitaratutako 
balore zerrenda hartuko da aintzat, hain zuzen ere 
haien batez besteko kotizazioa adierazten duena.

  Akzio berriak harpidetuz gero: Titulu zaharrek 
harpidetza-epealdiaren barruan azkenekoz 
negoziatu direnean izan duten balioa.

  Kapitala zabaldu bada eta oraindik ordaindu ez 
bada, balorazioa dagoeneko oso-osorik ordainduta 
balego bezala egingo da eta ordaindu gabeko zatia 
subjektu pasiboaren zor gisa sartuko da.

d)  Mota guztietako erakundeen berezko fondoetan 
hartutako partaidetza adierazten duten baloreak (PN):

  Onetsitako azken balantzearen balio teorikoaren 
arabera, baldin eta balantze hori berrikusi eta 
egiaztatu egin bada eta auditoria-txostena aldekoa 
izan bada.
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  Balantzearen auditoretza egin gabe badago edo 
auditoretzaren txostena kontrakoa izan bada, hiru 
balio hauetatik handiena hartuko da: balio izendatua, 
azkeneko onetsi den balantzetik ateratzen den 
balio teorikoa, edo Zergaren sortzapen data baino 
lehenago itxitako azken hiru sozietate-ekitaldietako 
batez besteko mozkinak %20ko tasarekin 
kapitalizatzetik ateratzen den balioa.

  Ondore horietarako, mozkin gisa konputatuko 
dira banatutako dibidenduak eta erreserbarako 
kopuruak, erregulariazioetakoak eta  
balantze-egunerapenak kenduta.

  Inbertsio kolektiboko erakundeen kapital sozialeko 
edo ondare-funtseko akzioak eta partaidetzak 
direnean, halakoak konputatzeko, kontuan hartuko 
da akzio-partaidetza horiek 2012ko abenduaren 
31n duten likidazio-balioa. Horretarako, balantzean 
sartutako aktiboak haien legeria zehatzean 
jasotako arauekin bat etorriz balioztatuko dira, eta 
hirugarrenekiko betebeharrak kengarriak izango dira.

  Bazkideek edo kideei kooperatiben sozietate 
kapitalean duten partaidetza sozietateari borondatez 
zein nahitaez ekarritako kopuruen guztirako 
zenbatekoaren arabera zehaztuko da (onetsitako 
azken balantzea); integratu gabeko sozietate-
galerarik badago, kenduko egingo dira.

  255 - 263  laukitxoak. Eranskin honetan izendaturiko 
zenbateko guztien arabera izendatuko da zenbateko 
osoa.

E   Bizitza aseguruak eta biziarteko edo 
aldi baterako errentak

Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 5  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

– Bizitza aseguruak: 2012ko abenduaren 31ko 
erreskate-balioa konputatuko da.

– Aldi baterako edo biziarteko errentak, kapitala  
esku-dirutan,ondasun higiezinetan edo higikorretan 
emanez eratuak, 2012ko abenduaren 31n izan duten 
kapitalizazio-balioaren arabera konputatuko dira. 
Horretarako Ondare Eskualdaketa eta Egintza  
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan pentsioen 
eraketari buruzko ezarritako arauak aplikatuko dira.

F   Bitxiak, luxuzko larruak, ibilgailuak, 
itsasontziak eta aireontziak

Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 6  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

Bitxiak, luxuzko larruak, automobilak, 125 cc-ko 
edo gehiagoko zilindrada duten 2 edo 3 gurpileko 
ibilgailuak, josteta edo ur-kiroletarako ontziak, abioiak, 
abionetak, beladun ontziak eta gainerako aireuntziak, 
zergaren sortzapen egunean merkatuan izan duten 
balioaren arabera konputatuko dira.

Subjektu pasiboek, merkatuko balioa zehazteko, ibilgailu 
erabiliak Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko 
Dokumentatuen gaineko Zergaren eta Oinordetza eta 

Dohaintzen gaineko Zergaren ondoreetarako baloratzeko 
taulak erabili ahal izango dituzte, zerga honen sortzapen 
egunean indarrean egon direnak (2867/2011 FO, 2011ko 
azaroaren 26koa, Ondare Eskualdaketa eta Egintza 
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza 
eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Garraiobide 
Batzuen gaineko Zerga Bereziaren kudeaketan aplika 
daitezkeen salmentako batez besteko prezioak onetsi 
dituena), 2012. ekitaldierako.

G   Arte gaiak eta antzinatekoak

Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 7  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

Zergaren sortzapen egunean merkatuan izan duten 
balioaren arabera konputatuko dira.

Ondasunen azalpena:

a) Artegaiak: jatorrizko pinturak, eskulturak, marrazkiak, 
grabatuak, litografiak eta antzeko beste lan batzuk.

b) Antzinatekoak: 100 urte baino gehiago dituzten 
ondasun higiezinak, tresnak zein apaingarriak, 
artegaiez bestelakoak, baldin eta beraien jatorrizko 
ezaugarriak aldatu ez badira azken ehun urteetan.

H   Eskubide errealak
Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 8  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko 
Dokumentatuen gaineko Zergan adierazitako 
irizpideen arabera baloratuko dira.

I   Administrazio emakida edo 
kontzesioak

Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 9  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

Herri jabariko edo herri titulartasuneko zerbitzuak 
edo ondasunak ustiatzeko administrazio emakidak, 
haien iraupena gorabehera, Ondare Eskualdaketa 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan 
ezarritako irizpideen arabera baloratuko dira.

J   Jabetza intelektual edo industrialeko 
eskubideak

Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 10  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

Jabetza intelektualak edo industri jabetzak dakartzan 
eskubideak, gainontzekoengandik eskuratuak direnean, 
euren eskuraketa balioaren arabera agertarazi behar 
dira eskuratzailearen ondarean, jarraibide hauetako B  
letran ezarritakoaren kalterik gabe.
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K   Kontratuzko aukerak

Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 11  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko 
Dokumentatuen gaineko Zergari begira ezarrita 
dauden irizpideen arabera baloratuko dira.

L   Ekonomi izaera duten gainerako 
ondasun eta eskubideak

Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 12  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

2012ko abenduaren 31n merkatuan izan duten 
balioaren arabera konputatuko dira.

M   Zorrak

Inprimakiko 3. eranskinean identifikatu eta baloratuko 
dira, eta zenbatekoa guztira ( 13  gakoa) likidazio orriko 
zenbaki bereko laukian jarriko da (1. or.).

2012ko abenduaren 31n balio izendatuaren  
arabera baloratuko dira, eta behar bezala frogatuak 

baizik ez dira kenduko. Nolanahi ere, behar bezala 
frogatutzat joko dira erregistro publiko batean utzi 
edo inskribatutako agiri publiko edo pribaturen batean 
ageri direnak eta herri funtzionario bati emandakoetan 
ageri direnak, Kode Zibilaren 1.227. artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz.

Zorrak Zergaren sortzapen egunean izan duten balio 
izendatuaren arabera baloratuko dira, eta behar 
bezala frogaturik egon ezean ez dira kengarriak 
izango. Salbuetsitako ondasunen ziozko zorrak ez dira 
konputatuko.

Ezin kendu izango dira:

a) Abalatutako kopuruak, harik eta abala jarri duenak 
zordun nagusiaren aurkako eskubidea baliarazi 
eta hark huts egin ondoren zorra ordaindu behar 
izan arte. Betebeharra solidarioa bada, abalatutako 
kopuruak ezin kendu izango dira eskubidea abala jarri 
duenaren aurka baliatu arte.

b) Ondasuna eskuratzean geroratutako prezioa 
ordainduko dela bermatzen duen hipoteka; hala ere, 
geroratutako prezioa edo bermatutako zorra ken 
daiteke.

c) Salbuetsitako ondasunak edo eskubideak 
eskuratzeko egindako zorrak. Salbuespena partziala 
bada, salbuetsi gabe dagoen zatiari dagokion zor 
kopurua kendu ahal izango da.
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Zerga oinarria
Zerga honen oinarria subjektu pasiboaren ondare 
garbiaren balioa da.

Ondokoen arteko kenketa eginez zehaztuko da:

a) Subjektu pasiboa titulartzat duten ondasun eta 
eskubideak.

b) Subjektu pasiboak bere gain dituen zama eta 
kargak, zorrak eta norberaren betebeharrak.

Ondare garbia zehazteko, inolaz ere ez dira kenduko 
salbuetsitako ondasunen gaineko zamak eta kargak.

Zerga ordaindu behar erreala badago, Espainiako 
lurraldean dauden edo bertan baliarazi edo bete  
ahal diren ondasun eta eskubideen gaineko kargak  
eta zamak soilik kendu ahal izango dira, bai eta 
ondasun horietan inbertitutako kapitalen ziozko  
zorrak ere.

Likidazio oinarria
Zerga oinarriari 800.000 euroak kenduko zaizkio 
gutxieneko salbuespena dela eta.

Oinarri likidakorra zerga oinarriaren ( 15  gakoa) 
eta gutxieneko salbuespenaren ( 16  gakoa) arteko 
diferentzia da.

Kuota osoa
Oinarri likidakorra ondoko taulako tasen arabera 
kargatuko da:

 Oinarri likidakor  Kuota osoa Oinarri  Karga 
 orokorra, kopuru eurotan likidakorra  tasa 
 honetara arte  gainerakoa (portzentajea)

 0,00 0,00 200.000,00 0,20

 200.000,00 400,00 200.000,00 0,30

 400.000,00 1.000,00 400.000,00 0,50

 800.000,00 3.000,00 800.000,00 0,90

 1.600.000,00 10.200,00 1.600.000,00 1,30

 3.200.000,00 31.000,00 3.200.000,00 1,70

 6.400.000,00 85.400,00 6.400.000,00 2,10

   12.800.000,00    219.800,00     aurrera  2,50

( 18 ) eta ( 19 ) gakoetako zenbateko partzialak batuz 
kuota osoa sortuko da ( 20  gakoa).

Gaindikina, Kuotaren mugaren 
gainean
Betebehar pertsonalez zergapekoak diren subjektu 
pasiboen kasuan, Ondarearen gaineko Zergaren 

kuota osoaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren kuota osoko zatiaren batura 
ezin da izan PFEZaren zerga-oinarri orokorraren 
eta aurrezpenaren zerga-oinarriaren %60 baino 
handiagoa. Kuota bien baturak muga hori gainditzen 
badu, Ondarearen gaineko Zergaren kuota osoa 
txikitu behar da gaindirik dagokion kopuruan,  
( 20  gakoa); horrela kuota txikitua kalkulatuko da  
( 22  gakoa), kontuan izanez txikipena %80ko izan 
daitekeela gehienez.

22  gakoa = 20  gakoa – 21  gakoa.

Muga horren ondoreetarako:

a)  Ez da kontuan hartuko ondare irabazi edo 
galeretatik datorren aurrezpenaren zerga-
oninarriaren zatia, baldin eta zati hori badagokio 
eskualdatu baino gutxienez urtebete lehenago 
eskuratu edo hobetu diren ondare elementuak 
eskualdatzeagatik lortutako ondare irabazi 
edo galeren saldo positiboari. Era berean, 
ez da aintzakotzat hartuko aurrezpenaren 
zerga-oinarriaren zati horri  Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergan dagokion kuota 
osoaren zatia ere.

b)  Ez da kontuan hartuko haien izaera edo xedeagatik  
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
Foru Arauak zergapetutako etekinik sortzeko gai ez 
diren ondare elementuei Ondearen gaineko Zergan 
dagokien zatia.

c)  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
zerga-oinarriari  Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 
Foru Arauko 36. artikuluko 2. paragrafoak hizpide 
dituen debidenduen eta mozkinetako partaidetzen 
zenbatekoa gehituko zaio.

Famili unitateko kideek Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zerga batera ordaintzea hautatu badute, 
zerga horren eta Ondarearen gaineko Zergaren 
gehieneko kuota osoa kalkulatzeko haiek azken zerga 
horretan sortutako kuota osoak batuko dira. Txikipena 
egin ahal izanez gero, kopurua subjektu pasibo 
guztien artean lainduko da, bakoitzaren Ondarearen 
gaineko Zergaren kuota osoaren proportzioaren 
arabera.

Kenkaria, atzerriko zergengatik

Zerga betebehar pertsonalaren zioz ordaindu beharra 
dagoenean, Zergaren kuotatik kopuru biotatik 
txikiena ken daiteke Espainiatik kanpo dauden 
ondasunengatik edota Espainiatik kanpo baliatzen 
diren edo bete behar diren eskubideengatik:

a) Zerga honi begira konputatu diren ondare 
elementuen zioz atzerrian antzeko zerga baten zioz 
benetan ordaindutako zenbatekoa.

Likidazioa
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b) Atzerrian zergapetuta dagoen oinarri likidakorraren 
zatiari Zergaren batez besteko benetako tasa ezartzetik 
ateratzen den emaitza.

Batez besteko benetako karga tasatzat kopuru hau 
hartuko da: karga-eskala aplikatuz sortzen den kuota 
osoaren eta oinarri likidakorraren arteko zatidura 
eta ehun biderkatuz sortzen dena. Batez besteko 
benetako karga-tasa bi hamarrenekin adierazi behar 
da.

Atzerrian ordaindutako zenbatekoa agiri bidez frogatu 
beharko da. Frogatu ezean ez da ezer kenduko.

Zeuta eta Melillako kuotaren hobari 
edo bonifikazioa
Zerga oinarria zehazteko konputatu diren ondasunen 
artean edo eduki ekonomikodun eskubideen artean 
egoitza eta sozietate-xedea Zeutan, Melillan edo 
hauen barrutietan dituzten entitate juridikoen 
sozietate-kapitala ordezkatzen duten baloreak 
daudenean, edo lurralde horietan kokatutako 
establezimendu iraunkorrak direnean, ondasun edo 
eskubide horiei proportzioz dagokien kuota-zatian 
%75eko hobaria egingo da.

PFEZn errentarik sortzen ez duten 
ondare-osagaiak
28  laukian Pertsona Fisikoaren Errentaren gaineko 
Zergaren kargapeko errenta sortzen ez duten ondare 
elementu guztien balioa jarriko da.


