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5/2002 GOMENDIOA, OTSAILAREN 22KOA, GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIARI EGINA, LURRALDE HISTORIKO HORRETAKO BATZAR 
NAGUSIEI HAUXE PROPOSA DIEZAIEN: ALDA DITZATELA 
ABENDUAREN 24KO 8/1998 FORU ARAUAREN -PERTSONA FISIKOEN 
ERRENTAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEKOA DA HORI- 71.4 ETA 72. 
ARTIKULUAK, ARAU HORREN EZARPEN-EREMUAN SARTUZ 
EPAILEAREN ERABAKIZ BEREN SEME-ALABAK ELIKATZEKO 
URTEAN KOPURU BAT ORDAINTZEN DUTEN ZERGADUN 
EZKONGABEAK. 
 

Aurrekariak 
 
1. Gipuzkoako biztanle batek kexa azaldu zuen erakunde honetan, izan ere, bere 

ustez, inolako arrazoirik gabe bereizkeriaz jokatzen da kasu honetan: Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) arautzen duen 8/1998 Foru Arauak 
pertsona banatuei, dibortziatuei edo ezkontza baliogabetzea lortu dutenei 
bakarrik uzten die 71.4 eta 72. artikuluetan jasotako familia-kenketak egiten. 
Beraz, kanpoan uzten ditu ezkongabeak izanagatik ere egoera berean dauden 
pertsonak: hau da, beren seme-alabekin bizi ez, baina epailearen erabakiz haiek 
elikatzeko pentsio bat ordaintzen dutenak. 

 
2. Kexagilearekin bat zetorrenez gero, araudi horretaz eta bereziki berdintasun 

printzipioarekin duen loturaz zein iritzi zuen azaltzeko eskatu zion erakunde 
honek Gipuzkoako Foru Ogasunari. Foru ogasun horrek baieztatu du tratu 
ezberdina ematen zaiela epailearen erabakiz beren seme-alabak elikatzeko 
urtero kopuru bat ordaindu behar duten pertsona ezkongabeei, banatuen, 
dibortziatuen edo ezkontza baliogabetzeko epaia jaso dutenen aldean. Hala ere, 
ez du baloratu tratu ezberdin hori gure legeriarekin bat datorren ala ez, eta ez 
du araudi horren edukia aldatzeko asmorik agertu. 

 
Gogoetak 

 
1. Gure ikuspuntutik, arrazoirik gabeko bereizkeria da 8/1998 Foru Arauaren 71.4 

artikuluan (ondorengoak izateagatik kenketa) eta 72.ean (seme-alabak 
elikatzeko pentsioagatiko kenketa) ez aintzat hartzea seme-alabekin bizi ez, 
baina haiek mantentzen laguntzen duten pertsona ezkongabeak. Izan ere, gure 
iritziz, tartean ezkontza-harreman hautsi bat izateak ala ez izateak ez dauka 
zerikusirik seme edo alaba bat ekonomikoki mantentzen laguntzeko 
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betebeharrarekin, eta, beraz, ezkontza-egoerak ez du beharrezko baldintza izan 
behar kenketa horiek ezartzeko. 

 
2. Foru lurraldeek arauak egiteko duten burujabetzaren mugak gainditzen ditu 

berdintasun printzipioak, eztabaidatzen ari garen ikuspegitik begiratuta. 
Horregatik, bidezkoa iruditu zaigu PFEZri buruzko Estatuko legeria aztertzea, 
alor honetan, zergadunaren egoera zibilaren arabera, bereizketarik egiten duen 
ala ez ikusteko. Horrela, zera egiaztatu dugu: PFEZri buruzko 40/1998 
Legearen behin betiko testuaren bidez aldatu egin zutela lege-egitasmoaren 
idazketa, eta seme-alabak elikatzeko urteko kopuruengatik kenketak ezarri 
zitzaizkiela ez bakarrik ezkontza hautsia zutenei, baizik eta epailearen erabakiz 
seme-alabak elikatzeko kopuru bat ordaintzen duten guztiei. 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin genuen, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -
erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 

5/2002 GOMENDIOA, otsailaren 22koa, Gipuzkoako Foru Aldundiari 
 
Foru aldundi horrek proposamen hau egin diezaiela Gipuzkoa Lurralde 
Historikoko Batzar Nagusiei: alda ditzatela abenduaren 24ko 8/1998 Foru 
Arauaren -Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzekoa da hori- 
71.4 eta 72. artikuluak, arau horren ezarpen-eremuan sartuz beren 
semealabekin bizi ez, baina epailearen erabakiz haiek elikatzeko urtean 
kopuru bat ordaintzen duten zergadun ezkongabeak. 
 


