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HONAKO HAU 2020ko MARTXOAN ARGITARATU ZEN, ETA
ARGITALPENAREN EDUKIA DATA HORRETAN INDARREAN
ZEGOEN ARAUDIAN DAGO OINARRITUTA; ARAUDI HORI
ALDATZEN EZ DEN ARTE, GIDA HONEN EDUKIA INDARREAN EGONGO DA ETORKIZUNEKO EKITALDIETARAKO.
Hala ere, gida hau argitaratzeko unean alarma-egoera
dago deklaratuta, COVID-19ak eragindako osasun-larrialdi
egoera dela eta (463/2020 Errege Dekretua, martxoaren
14koa, EAO 67. Zenbakia, 2020/03/14koa), beraz, ezin da
baztertu balizko arau-aldaketak edo 2019ko PFEZren
kanpainari eragingo dioten akordioak egitea.
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Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergak zer berezitasun fiskal ditu
desgaitasuna duten pertsonentzat?
Hauek dira ikusitako berezitasun fiskal nagusiak:
1. Errenta jakin batzuen zerga-salbuespenak.
2. Lan-etekintzat zer hartzen den zehazteko berezitasunak.
3. Izaera orokorrez lan-etekinentzat aurreikusitako hobariak baino handiagoak.
4. Berezitasunak kapitalaren etekintzat zer
hartzen den eta ondare-irabazitzat zer hartzen den zehazteko.
5. Berezitasunak,
likidazio-oinarri
orokorra kalkulatzeko, zerga-oinarri orokorrari
aplikatzen zaizkion murrizketetan.
6. Berezitasunak kuota likidoa kalkulatzeko
kenkari aplikagarrietan.
33/2013 Foru Arauaren 11. Xedapen Gehigarriak,
Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga arautzen duenak (PFEZFA), dio PFEZFAn aurreikusitako
% 65eko desgaitasun-maila edo handiagoa dutenentzako xedapen espezifikoak aplikagarriak izango zaizkiela desgaitasuna epai bidez, Kode Zibilaren arabera,
aitortuta dutenei ere, aipatutako desgaitasun-mailara
iritsi ez arren.
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1. Zer prestazio edo errenta daude salbuetsita?
a) PFEZFAko 9. artikuluan aipatutako prestazioak edo
errentak daude salbuetsita. Desgaitasuna duten pertsonei dagokienez, hauek dira, laburbilduz, salbuetsitako errentak, oker edo hutsik ezean:
• Gizarte-segurantzak (edo hura ordezkatzen duten erakundeek) desgaitasun-mota hauek dituztenei onartzen dizkien prestazioak: baliaezintasuna eragiten ez duten lesio iraunkorrak; ezintasun
iraunkor partziala, erabatekoa edo absolutua; edo
baliaezintasun handia.
[Dena den, ezintasun iraunkor partziala edo erabatekoa
dutenek ez dute salbuespenik izango (ezintasun horregatik jasotzen dituzten prestazioak lanaren etekin gisa
hartuko dira kontuan), baldin eta zergadunak jasotzen
dituen lan-etekinak ez badira PFEZFAren 18. a) artikuluan aurreikusitako lan-etekinak bezalakoak edo zergadunak ekonomia-jardueren etekinak jasotzen baditu.
Kasu horretan, salbuespenez, prestazioak aldizka jasotzen badira, prestazioa salbuetsita egongo da lehenengo
aldiz jasotzen den zergaldian, eta ez da lan-etekin gisa
hartuko].

• Gizarte Segurantzako langile autonomoen erregimen bereziarekiko alternatiboak diren gizarteaurreikuspeneko mutualitateek erregimen berezi
horretan ez dauden profesionalei onartzen dizkien
prestazioak, eta borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek pertsona bazkide kooperatibistei onartzen dizkien prestazioak, desgaitasunmota hauek dituztenei: baliaezintasuna eragiten ez
duten lesio iraunkorrak; ezintasun iraunkor partziala, erabatekoa edo absolutua; edo baliaezintasun handia. Prestazio horiek salbuetsita egongo dira soilik Gizarte Segurantzak kasuan kasuko
kontzeptuagatik onartzen duen gehieneko prestazioraino (hortik gorakoek lan-etekin gisa ordainduko dituzte zergak). PFEZFAren 9.3. Artikulua.
• Klase pasiboen erregimeneko ezintasun iraunkorragatiko pentsioak, baldin eta ezgaitasuna sortu
duen lesioak edo gaixotasunak pentsioa jasotzen
duen pertsona edozein lanbidetan edo ofiziotan
4

aritzeko gaitasunik gabe uzten badu edo, hori beteko ez balitz, baldin eta zergadunak PFEZFAren
18.a) artikuluan aurreikusitakoak ez diren beste
lan-etekinik edo beste jarduera ekonomiko batzuen etekinik jasotzen ez badu (bigarren kasu
horretan, salbuespenez, pentsioa lehen aldiz jasotzen den zergaldian salbuetsita egongo da eta ez
da lan-etekintzat hartuko). PFEZFAren 9.4. Artikulua.
• Edozein motatako lanak egiteko ezintasuna duten
pertsonei emandako pentsio eta baliabide pasiboak, Gizarte Segurantzako eta Klase Pasiboetako
erregimen publikoetatik jasotakoak. PFEZFAren
9.12.a) Artikulua.
• Gizarte Segurantzako langile autonomoen erregimen bereziarekiko alternatiboak diren gizarteaurreikuspeneko mutualitateek erregimen berezi
horretan ez dauden profesionalei onartzen dizkien
prestazioak, eta borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek pertsona bazkide kooperatibistei onartzen dizkien prestazioak. Prestazio horiek
salbuetsita egongo dira soilik Gizarte Segurantzak
kasuan kasuko kontzeptuagatik onartzen duen gehieneko prestazioraino (hortik gorakoek lan etekin
gisa ordainduko dituzte zergak). PFEZFAren 9.12.c)
eta d) Artikuluak.
• Pertsonei eragindako kalte fisiko edo psikikoengatiko erantzukizun zibilagatik jasotako kalteordainak (legez edo epai bidez onartutako zenbatekoa) eta pertsonei eragindako kalte fisiko edo
psikikoengatik aseguru-kontratuen ondorioz jasotakoak (azken kasu horretan, salbuetsita dauden
zenbatekoen gehienekoak ez dira beti berdinak;
handiagoa da lesioak pertsona hartzailea edozein
lan egiteko gaitasun gabe uzten badu edo, horrez
gain, pertsona hartzaileak beste pertsona baten
laguntza behar badu eguneroko bizitzako oinarrizko ekintzetarako). PFEZFAren 9.6. eta 9.7. Artikuluak.
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• Desgaitasuna duten pertsonek errenta moduan
jasotako prestazioak, desgaitasuna duten pertsonentzat eratutako Gizarte Aurreikuspeneko
Erakundeen ekarpenei dagozkienak (PFEZFAren
72. artikulukoak). Gehienez, lanbide arteko gutxieneko soldata halako hiru jaso dezakete.
• Senitartekoen zaintzarako eta banan-banakako
laguntzarako ematen diren prestazio ekonomiko
publikoak, norbanakoaren autonomia sustatzeko
eta besteren beharra duten pertsonak zaintzeko
legearen ondorio direnak.
• Askatasun eta eskubide demokratikoak defendatzeagatik eta aldarrikatzeagatik lesioak (ezintasuna sortzen dutenak) izan zituzten pertsonentzako
kalte-ordainak, gerra zibilean eta diktaduran jazarpena eta indarkeria jasan zituztenei onartutakoak, 52/2007 Legean, abenduaren 26koan.
b) Mendekotasun oso larrian edo mendekotasun larrian
dauden pertsonek beren ohiko etxebizitza kostu bidez
eskualdatzeagatik lortutako ondare-irabaziak, betiere norbanakoaren autonomia sustatzeko eta besteren
beharra duten pertsonak zaintzeko legearen ondorio
badira. PFEZFAren 42.b) Artikulua.
c) Ez dira errentatzat hartuko mendekotasun oso larrian
edo mendekotasun larrian dauden pertsonek beren
ohiko etxebizitzaren gaineko alderantzizko hipoteka
baten truke jasotako zenbatekoak ere, abenduaren
7ko 41/2007 Legeko Lehenengo Xedapen Gehigarriak
dioenaren arabera (EAO, 294. zenbakia, 2007/12/08).
[Alderantzizko hipoteka ohiko etxebizitzaren hipoteka-bermea daukan mailegu edo kreditua da eta 41/2007 Legeak
arautzen du. Gehieneko zenbatekoa mailegua onartu denean etxebizitzak duen tasazio-balioaren ehuneko baten
araberakoa da. Bezeroak (edo bezeroak kasuan-kasuan
izendatutako onuradunek) 65 urte edo gehiago izan behar
ditu, edo mendekotasuna edo ehuneko 33tik gorako desgaitasun-maila onartuta eduki behar du. Kredituaren zenbatekoak ordainketa bakarrean edo hileroko ordainketetan jaso
daitezke. Bezeroak ez du etxebizitzaren jabetza eta erabilera
galduko, eta maileguak ez dauka amortizazio-kuotarik, hau
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da, ez da hilero-hilero itzuli behar: mailegu-hartzailea hiltzen
denean baino ezingo du bankuak zorra itzultzeko eskatu eta
bermea ezingo da orduan baino exekutatu (edo, kontratuak
hala hizpatzen badu, azken pertsona onuraduna hiltzen denean). Hipoteka-zorduna hiltzen denean (edo, kontratuak
hala ezartzen badu, azken onuraduna hiltzen denean), haren
oinordekoek mailegua ezeztatu ahal izango dute, ezarritako
epean, hipoteka-hartzekodunari muga-eguneratutako zor
guztiak ordaintzen badizkiote, interesak barne. Hartzekodunak ezingo du ezeztapenagatik inolako konpentsaziorik
eskatu. Xedapen horrek araututako mailegua edo kreditua
azkentzen denean eta hipoteka-zordunaren oinordekoek
muga-eguneratutako zorrak, interes eta guzti, ez itzultzea
erabakitzen badute, hartzekodunak jarauspenaren ondasunen neurrian baino ezingo du zorra berreskuratu].

2. Lan-etekintzat zer hartzen den zehazteko berezitasunak
Zer dira lan-etekinak: Lan-etekintzat hartzen dira lan
pertsonaletik edo zordunaren lan- edo estatutu-harremanetik zuzenean edo zeharka eratorritako kontraprestazio edo onura guztiak, beren izena edo izaera edozein
izanik ere, eta diruzkoak edo gauzazkoak izanik ere, baldin eta jarduera ekonomikoen etekin izaera ez badute.
Lan-etekintzat hartzen diren eta desgaitasuna duten
pertsonekin zerikusia daukaten prestazioak:
Zergaren zerga-oinarria kalkulatzeko, hauek hartzen
dira lan-etekintzat (PFEZFAren 18.a) artikulua):
• Gizarte Segurantzako eta Klase Pasiboetako erregimen publikoetatik jasotako pentsioak eta ondasun
pasiboak, eta ezintasun, erretiro, istripu, gaixotasun,
alarguntza edo antzeko egoerengatiko gainerako
prestazio publikoak, salbuetsita ez baldin badaude.
[Salbuespenez, ekonomia-jardueretan aritzen direnek
prestazioak eta zenbatekoak jasotzen badituzte, eta jarduera horietarako aldi baterako ezintasuna badakarte, jarduera
horien etekin gisa zenbatuko dira (PFEZFAren 18.a.1. artikulua)].

• Pentsio-planen onuradunek jasotzen dituzten prestazioak (PFEZFAren 18.a)3. artikulua) eta erretiroaga7

tik edo baliaezintasunagatik gizarte-aurreikuspeneko
mutualitateekin itundutako aseguru-kontratuen onuradunek jasotako prestazioak, PFEZFAren 18.a)4. artikuluan ezarritakoaren arabera.
• Enpresen gizarte-aurreikuspenezko planak ez diren
aseguru kolektiboen kontratuen onuradunek erretiroagatik edo baliaezintasunagatik jasotako prestazioak, baldin eta PFEZFAren 18.a)6. artikuluan xedatutakoa betetzen badute.
• Mendekotasun-aseguruen onuradunek jasotzen dituzten prestazioak, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak,
autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasunegoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoak, xedatutakoaren arabera. PFEZFAren 18.a).8. Artikulua.
Prestazio horiek errenta gisa jasotzen badira, lanaren
etekin gisa zenbatuko dira osotasunean. Baina prestazio horiek kapital gisa jasotzen badira eta PFEZFAren 19. artikuluko inguruabarrak betetzen badira, jasotako zenbatekoaren % 60 hartuko da kontuan, edo,
kasu jakin batzuetan, % 25a, eta ez % 100a (urteko gehieneko muga bat jarriko da, eta hortik gorako zenbatekoaren % 100a hartuko da kontuan). Ehuneko horiek
hauen arabera aplikatuko dira: jasotzen den prestazioaren arabera, kontingentzia jakin bategatik jasotzen
den lehen prestazioa den ala ez, zenbat urte igaro diren lehen ekarpenetik, edo hala badagokio, aurreko
prestaziotik, aseguru-kontratuaren antzinatasunaren
arabera…

3. Izaera orokorrez lan-etekinentzat aurreikusitako
hobariak baino handiagoak
PFEZFAren 23.1. artikuluak aurreikusten duenez, lanaren etekin osoari gastu kengarriak kentzean lortzen den
emaitza (positiboa) hainbat zenbatekotan (“hobariak”)
banatuko da. Zenbateko horiek aldatu egiten dira emaitzaren arabera. Emaitzak hiru multzotan sailkatzen dira:
7.500 eurotik beherako emaitzak, 7.500,01 eta 15.000
euro artekoak edo 15.000 eurotik gorakoak. PFEZFAren
23.3 artikuluak aurreikusi egiten du PFEZFAren 23.1 ar8

tikuluan ezarritako izaera orokorreko hobariak ehuneko
hauetan handitzea:
• % 100 desgaitasuna duten langile aktiboentzat, baldin
eta euren desgaitasun-maila % 33koa edo hortik gorakoa eta % 65etik beherakoa bada.
• % 250 langile aktiboentzat, baldin eta % 33ko edo
hortik gorako eta mugikortasun murriztua izanik %
65etik beherako desgaitasun-maila badute (azken
hori, abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuko
II. Eranskineko mugikortasun-baremoa gainditzeagatik).
• % 250 desgaitasuna duten langile aktiboentzat, baldin eta % 65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila
badute edo desgaitasuna epai bidez aitortu badiote,
Kode Zibilean ezarritako kausak oinarri hartuta, desgaitasun-maila horretara iritsi ez arren (PFEZFAren
11. Xedapen Gehigarria).

4. Kapitalaren etekintzat zer hartzen den eta ondare-irabazitzat zer hartzen den zehazteko berezitasunak
Zer da kapitalaren etekina: Kapitalaren etekin osotzat
hartzen dira zuzenean edo zeharka zordunaren titulartasunpekoak diren eta haren jarduera ekonomikoei atxikita ez dauden ondare-elementuetatik, ondasunetatik
edo eskubideetatik datozen utilitate eta kontraprestazio
guztiak, beren izena edo izaera edozein izanik ere, eta
diruzkoak edo gauzazkoak izanik ere. Dena den, ondareelementuen titulartasunaren eskualdaketaren ondoriozko errentak, eskuarki, ondare- irabazitzat edo -galeratzat hartzen dira.
Honela banakatzen da: kapital higiezinen etekinak eta
kapital higigarrien etekinak.
Kapital higigarrien etekintzat hartzen diren errentak
eta etekinak, desgaitasuna duten pertsonekin zerikusia daukatenak:
• PFEZFAren 18.a) artikuluari jarraikiz lan-etekintzat
hartzen direnean izan ezik, baliaezintasun-aseguruen
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kontratuetatik jasotzen diren kapitalak eta errentak
(berehalakoak edo geroratuak) kapital higigarrien
etekin gisa kontuan hartzen dira, kasuan-kasuan aldatzen diren ehunekoetan (PFEZFAren 36. Artikulua) .
• Hauek ere kapital higigarritzat zenbatuko dira:
PFEZFAren 18.a) artikuluan xedatutakoak ez diren
baliaezintasun-aseguru kontratuen onuradunak diren
pertsonek, errenta gisa, erretiroagatik edo baliaezintasunagatik jasotako prestazioak, baldin eta PFEZFAren 36.1.d) 2. paragrafoko inguruabarrak betetzen badira.
Zer dira ondare-etekinak eta –galerak: Zergadunaren
ondarearen balioan izandako bariazioak dira, ondarean
izandako aldaketaren batengatik agerian geratu direnak,
salbu eta PFEZFAak etekintzat hartzen baditu. Eskuarki,
ondare-elementuen titulartasunaren eskualdaketaren
ondoriozko errentak ondare-irabazitzat edo -galeratzat
hartzen dira.
Berezitasunak desgaitasuna duten pertsonekin lotutako ondare-irabazitzat eta -galeratzat zer hartzen den
zehazteko: kostubidezko eskualdaketa baten edo mendekotasun larria edo oso larria duten pertsonek beren
etxebizitzaren gaineko alderantzizko hipoteka bat eratzearen ondoriozko ondare-etekinen salbuespenaz gain.
• Ez da ondare-etekintzat edo -galeratzat hartuko enpresak (edo ondarearen gaineko zergari buruzko Foru
Arauaren 6. artikuluak aipatzen dituen erakundeetako akzioak eta partizipazioak) hauei eskualdatzea:
ezkontideari, izatezko bikotekideari, aurreko ahaideei
eta ondorengoei, eta enpresan edo erakundean edo
taldeko erakundeetan zerbitzu ematen duen langile bati edo zerbitzu ematen duten langileei; baldin
eta besterentzaileak 65 urte edo gehiago baditu edo
ezintasun iraunkorra edo baliaezintasun absolutua
edo oso larria badu eta kasuan-kasurako PFEZFAren
41.2.c) eta 41.2.d) artikuluetako gainerako betekizunak
betetzen badira.
• Ez da ondare-etekintzat edo -galeratzat hartuko desgaitasuna duten pertsonentzat eratutako ondare babestuei egiten zaizkien ekarpenak.
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5. Berezitasunak, likidazio-oinarri orokorra kalkulatzeko, zerga-oinarri orokorrari aplikatzen zaizkion murrizketetan
Zerga-oinarriari hainbat kenkari aplikatuz lortzen da
likidazio-oinarri orokorra. Kenkarietako bat gizarteaurreikuspeneko sistemei egindako ekarpenei eragiten
diena da.
Berezitasuna datza, hain zuzen, desgaitasuna duten
pertsonentzat (% 65eko edo hortik gorako desgaitasun
fisikoa edo zentzumen-desgaitasuna dutenak edo %33ko
edo hortik gorako desgaitasun psikikoa dutenak edo,
desgaitasun-maila edozein izanik ere, epai bidez onartutako ezintasuna dutenak, Kode Zibileko kausak oinarri
hartuta) eratutako gizarte-aurreikuspenezko sistemei
egindako ekarpenei aplikatzen zaien urteroko kenkariaren mugan, askoz handiagoa baita gizarte-aurreikuspenezko sistemei egindako ekarpenengatik eskuarki
aplikatzen diren kenkarien gehieneko zenbatekoa baino.
PFEZFAren 72. Artikulua.
Horrez gainera, desgaitasuna duen pertsonak egiten dituen ekarpenak ez badira urteko murrizketa-muga maximora iristen, pertsona horren alde eratutako gizarteaurreikuspeneko sistema horiei beste pertsona batzuek
egindako ekarpenei aplikatu ahalko zaizkie murrizketak:
Kasu horretan:
• aparteko kenkaria beste pertsona horien PFEZren
zerga-oinarri orokorrari egingo zaio, era proportzionalean, baldin eta desgaitasuna duen pertsonarekin
ahaidetasun-harremana badute (zuzeneko lerrokoa
edo alboko lerrokoa, hirugarren mailakoa barne, bai
eta ezkontidea edo izatezko bikotekidea bada ere) edo
baldin eta desgaitasuna duen pertsona tutoretzapean
edo abegi hartuta baldin badute.
• Desgaitasuna duen pertsona beraren alde ekarpenak egiten dituzten pertsona guztien murrizketek
ezin dute inola ere desgaitasuna duten pertsonentzat
ezarritako murrizketa-muga maximoa gainditu; murrizketarik jaso ez duten ekarpenak hurrengo bost
ekitaldietan murriztu ahalko dira.
11

• Eta murrizketa horrek ez die kalterik egingo pertsona horiek jasotzen dituzten murrizketei; hau da, beren
gizarte-aurreikuspeneko sistemei egiten dizkieten
ekarpenengatik jasotzen dituzten murrizketei.

6. Izaera orokorrez aurreikusi diren kenkariak baino handiagoak kuota likidoa kalkulatzeko
Bi faktore gehituz lortzen da kuota osoa: bat, likidaziooinarri orokorraren karga-tasak (eskalaren araberako
karga-tasak) aplikatzean lortutako zenbatekoa; eta bi,
aurreztutakoa. Kuota osoari murrizketa batzuk eginez
lortzen da likidazio-kuota.
PFEZFAk aurreikusi egiten du desgaitasuna duten pertsonei lotutako bi kenkari jakin aplikatzea, kuota likidoa
kalkulatzeko.
a) Desgaitasunagatik edo mendekotasunagatik aplikatzen den kenkaria (PFEZFAren 82. artikulua). Mendekotasun- eta desgaitasun-mailaren araberakoa eta
hirugarren pertsona baten laguntza behar izatearen
araberakoa da kenkariaren zenbatekoa. Abenduaren
23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren I. eranskinean eta
otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera neurtuko dira horiek guztiak (azken
dekretu horretan onartu egiten da abenduaren 14ko
39/2006 Legeak, autonomia pertsonala sustatzeari
eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari
buruzkoak, xedatutako mendekotasun-egoera baloratzeko baremoa). Kenkari bera aplikatuko da hauengatik ere (kontuan hartuta mendekotasun- eta desgaitasun-maila eta hirugarren pertsona baten laguntza
behar den):
• Desgaitasuna edo mendekotasuna duen ezkontideagatik edo izatezko bikotekideagatik.
• Desgaitasuna edo mendekotasuna duen ondorengo, aurreko ahaide edo alboko lerroko ahaide bakoitzarengatik, laugarren gradura artekoak
barne (beren adina edozein izanik ere), baldin eta
dagokion zergaldian beren urteko errentak (salbuetsiak kontuan hartu gabe) ez badira lanbide arteko
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gutxieneko soldata halako bi baino handiagoak, eta
baldin eta zergadunarekin bizi badira.
• Foru-sarean edo gizarte-zerbitzuek parekatuta ez
dagoen egoitza-zentro batean bizi diren aurreko
ahaideengatik, ondorengoengatik eta alboko lerroko ahaideengatik (laugarren mailako odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasuna barne). Kasu horretan, kenkaria ahaidetasun-maila hurbilekoena
duten pertsonei aplikatuko zaie, baldin eta dagokion fakturaren bidez egiaztatzen badute beren
ahaidea zentro horietan egoteak sortutako gastuak ordaindu dituztela. Gastu horiek ordaintzen
dituzten eta maila bereko ahaidetasun-harremana
duten pertsona bat baino gehiago baldin badaude,
kenkaria hainbanatu egingo da eta horien guztien
artean kopuru beretan aplikatuko da.
• Aurreko ataletan aipatutako ahaidetasun-harremanik izan gabe, 65 urte edo gehiago dituen eta
zergadunarekin bizi den pertsona bakoitzarengatik, baldin eta lanbide arteko gutxieneko soldata
halako bi baino diru-sarrera txikiagoak baditu.
Desgaitasuna edo mendekotasuna duen pertsonak zerga honengatik autolikidazioa aurkezten badu, kenkaria
osorik hari aplikatu ahal izango zaio edo bere ardura
duen zergadunari aplikatu ahalko zaio, osorik (zergadun baten baino gehiagoren ardurapean baldin badago,
kenkaria hainbanatu egingo da eta horien artean kopuru
beretan aplikatuko da).
b) Desgaitasuna duen pertsonaren ondare babestuari
egindako ekarpenengatiko kenkaria: kenkari-portzentaje bat xedatu da (urteko gehieneko mugaduna)
desgaitasuna duen pertsonaren ondare babestuari
egindako ekarpenentzat (41/2003 Legeak, azaroaren
18koak, arautua), baldin eta ekarpen horiek desgaitasuna duen pertsonarekin zuzeneko edo alboko lerroko ahaidetasuna, hirugarren mailakoa barne, duten pertsonek egin badituzte, edo baldin eta haren
ezkontide edo izatezko bikotekide den, edo hura tutoretzapean edo abegi hartuta duen zergadunak egin
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baditu. Ondare babestuaren titularra den desgaitasuna duen pertsonak bere ondare babestuari egiten
dizkion ekarpenek ez dute, inola ere, murrizketarako
eskubiderik izango.
Horrez gain, eta ohiko etxebizitzaren alokairuagatiko
edo erosketagatiko kenkariei dagokienez, etxebizitza
ohikotzat hartuko da, zergaduna hiru urteko epe jarraituan han bizi izan ez arren, egoera hori etxebizitzan nahitaez aldaketak egitea eskatzen duten inguruabarrek
eragin badute, hala nola etxebizitza desegokia izatea zergadunaren desgaitasun-mailarentzat, edo harekin bizi
den aurreko ahaide baten edo ondorengo baten, ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen desgaitasunarentzat
(edo desgaitasunagatik edo mendekotasunagatik kenkaria jasotzeko eskubidea daukan pertsonaren baten desgaitasunarentzat).

ARAUDI INTERESGARRIA
• 33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzkoa (ALHAO 140. zk.,
2013-12-9koa, Gehigarria), eta haren aldaketak.
• 40/2014 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena,
abuztuaren 1ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegia onartzen duena (ALHAO 89. zk.,
2014ko abuztuaren 8koa), eta haren aldaketak.
Arabako Foru Aldundiaren web-orrian kontsultatu daiteke
aplikatu beharreko arautegia: https://web.araba.eus/es/
normativa-tributaria-actual (Zeharkako zergak / Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga).
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