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Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeei ekarpenen erregimena

MURRIZKETAREN MUGAK

Norberaren ekarpenak Enpresen kontribuzioak Urteko murrizketaren muga

5,000€ urtero 8,000€ urtero 12,000€ urtero 

·  Ekarpen handiagorik ez adin-arrazoiengatik.

·  Murrizgarritasunik eza erretiro-egoeran egotearen hurrengo zergaldia hasten denetik aurrera.

· Kapital moduko harrera duten ekarpenak eta/edo kontribuzioak dauden ekitaldian, murrizketaren zenbatekoa mugatuko da PFEZren

  zerga-oinarrian, jaso izanikoagatik, egiatan integratzen den kopurua. Salbuespenak:

  · enpleguko BGAEei egindakoak.
 
   ·     urtero 8.000 euroko edo hortik beherako sarrerak dituen ezkontidearen edo izatezko bikotearen aldekoak eta desgaitasuna duten pertsonen               alde egindakoak.

Ezkontide edo izatezko bikotearen 
aldeko ekarpenak

Sarrerarik gabe edo honetatik beherakoak Murrizketaren muga 

8.000€  urtero 2.400€  urtero

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA (ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA) 
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Ekarpenen eta enpresen kontribuzioen soberakina

Mugak gainditzeagatik 
Murrizteko posibilitatea hurrengo bost ekitaldietan beti ere, murrizketa egiten 
den ekitaldian, pertsona elkartuak erretiro-egoeran ez badaude.

Zerga-oinarri ez nahikoagatik 
Murrizteko posibilitatea hurrengo bost ekitaldietan beti ere, murrizketa egiten 
den ekitaldian, pertsona elkartuak erretiro-egoeran ez badaude. 

MURRIZKETAREN MUGA

Desgaituaren beraren ekarpenak 24.250€ urtero

Beste pertsonen ekarpenak 8.000€ urtero

Desgaitasuna duten pertsonen alde 
eraturiko aurreikuspeneko sistemei
ekarpenak 
 

Desgaituen izaera Ekarpenak

· Desgaitasun fisiko edo zentzumenezko
%65 edo hortik gorakoa.

· Adimenekoa %33 edo hortik gorakoa, edo.

· Auzibidez aitortua Kode Zibilaren arrazoiak
direla medio, edozein izanik maila.

·  Desgaituak berak.

·  Senideak linea zuzen edo aldamenekoan
hirugarren graduraino.

·  Ezkontidea, izatezko bikotea eta tutoretza
edo harrera-erregimena dutenak.
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MURRIZKETAREN MUGA

Ekarpenak guztira 24.250€ urtero (desgaituarenak barne) 

Ekarpenen soberakina mugak 
gainditzeagatik edo zerga-oinarri ez 
nahikoagatik 

Murrizteko posibilitatea hurrengo bost ekitaldietan. 

Langileei egotzi zaizkien bazkide babesleen ekarpenengatik
 kenkaria 

. Kenkaria gastu modura zerga-oinarrian. 

. Kenkaririk ez kuotan. 

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA (ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA) 
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Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeei prestazioen erregimena 

TRATAMENDU FISKALA     LANAREN ETEKINAK 

HARRERA MOTAK PFEZ-REN ZERGA OINARRIAN INTEGRAZIOA

ERRENTA %100

KAPITALA 
 
 Jaso izaniko lehen kopurua (1.ekarpenetik 2 urte baino
 gehiago badira, ezintasuna edo mendetasuna izan ezik
 

aportación excepto invalidez o dependencia). 

A) 300,000€ kopururaino %60          B) Gainerakoa %100

MIXTA (CAPITAL-RENTA) 

CAPITAL 

A) Hasta 300,000€     60% B) Resto: 100%

RENTA 100%Prestaciones percibidas en forma de renta por 

personas con discapacidad 

Exención con el límite de tres veces el salario mínimo 
interprofesional (SMI).	  

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA (ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA) 
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