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8. EZGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEI ZUZENDUTAKO
ZERGA POLITIKA EAEn

I- Sarrera

Azken hogei urte hauetan aurrerapauso garrantzitsuak eman badira ere
minusbaliotasuna duten pertsonek gainerakoek adina aukera izan ditzaten, oraindik ere
ezin esan daiteke Konstituzioak eta hura garatu duten legeek bilatzen duten erabateko
gizarteratzearen helburua erdietsi denik.

Konstituzioaren I. tituluko III. kapituluak politika sozial eta ekonomikoaren oinarrizko
printzipioak aipatzen ditu, eta 49. artikuluan ondokoa ezartzen du, hain zuzen ere:

“Botere publikoek aintzinamendu politika bat aurrera eramango dute, baita
tratamendu, berrabiltze eta elbarri fisiko, zentzu eta psikikoen
integrazioa, hauei behar duten arreta berezia eskainiz eta bereziki babestuko
die, Titulu honek hiritargoei eskaintzen dien eskubidearen gozatzeko.”

Aurreikuspen horren ondorioz ugari izan dira ikuspegi ezberdinetatik, arrakasta
handia nahiz txikia izan, funtsezko arauan diseinaturiko helburu hori erdiesten lagundu
duten ekimen publikoak; haien artean, tributuei dagozkienak. Ekimen horiek, hala ere,
bi ezaugarri izan dituzte: banaketa eta behin-behinekotasuna.

Hain zuzen ere, 1999ko azaroan, Estatuko Herriaren Defendatzailea Erakundeak
“Minusbaliatuaren fiskalitatearen orainaldia eta etorkizuna” izeneko txostena aurkeztu
zuen. Hartan, Minusbaliatuen Ordezkarien Espainiako Batzarraren laguntzarekin,
erakundeak aztertu nahi izan zuen, Espainiako tributu zuzenbidearen ikuspegitik,
botere publikoek ezarritako babes-helburu horiek noraino diren egokiak
minusbaliatuentzat.

Erabakigarria izan da txosen hori -Arartekoaren aurreko jarduerek talde
zaurkorrenen edo ezberdintasun-egoeran bizi direnen egoera dela-eta ezarritako bidean-
gomendio orokor honek helburu bera izateko, betiere aintzat harturik Estatuaren eta
EAEren artean sinaturiko hitzarmen ekonomikoak lurralde historikoetako erakunde
eskudunei ematen dien berezitasuna. Hitzarmen ekonomikoa maiatzaren 13ko
12/1981 Legeaz onetsi zen, eta bidea ematen die lurralde historikoetako erakundeei
beren lurraldeetan tributu-araubide propioa izateko, muga bakarrarekin: hitzarmenean
bildutako printzipio orokorrak eta koordinazio printzipioak begiratzea.

Kontua da, azken finean, egun eta EAEren esparruan minusbaliatuei tributu
ezberdinen arloan ematen zaien tratamendua azaltzea, bi helbururekin hain zuzen ere:
alde batetik, argi uztea praktikan egungo antolamenduak sortzen dituen arazoak; bestetik,
dauzkan hutsak antzematea, lurralde komunean indarrean diren arauei begira, askotan.
Gero, hala behar denean, arauak aldatzeko proposamenak egingo ditugu.

Izan ere, Arartekoaren iritziz, minusbaliotasuna duten beste pertsona batzuk erabat
gizarteratzeko botere publikoek egiten dituzten gainerako politikekin elkar gaineratu
gabe, lurralde historikoetako erakunde eskudunek tributuei buruz ematen dituzten
arauek helburu hori erdiesteko eginkizun lagungarri oso garrantzitsua eduki behar
dute.
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II- Komenigarria da tributuak politika sozialerako tresna gisa erabiltzea

Estu-estuan tributuen arloa denetik kanpo, minusbaliatuen aldeko bilbadura
juridikoari eusten dion egitura juridikoa ondoko oinarrizko hiru multzoek zehazten dute,
eskumen eremuaren arabera:

a) Estatuaren eremuan, Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzko legea (LISMI izenaz
ezagutzen dena). Konstituzioaren 49. artikulua du iturri.

b) Autonomiaren eremuan, Gizarte Zerbitzuen Legea (urriaren 18ko 5/1996 legea)
eta Irisgarritasuna Sustatzeko Legea (1997ko abenduaren 4koa). Halaber, Eusko
Jaurlaritzaren 257/86 eta 85/94 Dekretuak hartu behar dira aintzat; haien bitartez
minusbaliatuentzako gizarte zerbitzuen antolamendua arautu zen.

c) Lurralde historikoen eremuan, hasierako erreferentzia azaroaren 25eko
27/1983 Legea da, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-
Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harreman»ei Buruzkoa. (Lurralde
Historikoen Legea); haren bitartez, gizarte laguntza kudeatzeko ardura foru aldundiei
eskualdatzen zaie. Bestalde, horrenbestez, Gizarte Zerbitzuen Institutu Nazionalaren
(INSERSO izenaz ezagutzen dena) eginkizun eta zerbitzuen eskualdatzea arautzen duen
foru dekretua hartu behar da kontuan.

Lege horietako bakarrak ere ez du berariaz ezartzen haietan diseinaturiko helburuak
erdiesteko zerga-neurririk.

Horri erantsi behar zaio lege mailako xedapen horietan oro har bildutako
aurreikuspenetako batzuek -eta agian haien funtsa bera ere- eraginkortasun gutxi dutela,
hain zuzen ere botere publikoek ez dutelako beren gain hartu konpromiso erabakigarririk
haiek gauzatu eta betearazteko.

Bada, adibidez, Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzko 13/1982 Legeak ezarri
bazuen ere soldatapekoen kopuru jakin bat gainditzen duten enpresetan minusbaliatuen
kupo bat egongo dela, ez zen inolako zehapenik erantsi hori betetzen ez duten enpresetan
neurria eragingarria izango dela bermatzeko.

Era berean, Irisgarritasuna Sustatzeko Legeak -Eusko Legebiltzarrak aho batez
onetsi zuen eta minusbaliotasunen bat duten pertsonen kolektiboaren aldarrikapen
nagusietako baten erdiespena izan zen- oraindik ere ez da eragingarria, indarrean bi
urtez egon ondoren ere; izan ere, Eusko Jaurlaritzak behar diren zirriborroak prestatu
baditu ere, oraindik ere ez ditu hiri inguruneetako, gune publikoetako, eraikinetako,
garraioetako eta informazio eta komunikazio sistemetako irisgarritasun baldintzak
zehaztea bideratuko luketen arau teknikoak onetsi. Legeak berak ezarritakoa betez,
hark indarra hartu eta sei hilabeteko epean egin behar zuen hori.

Ikuspegi honetatik, ezarri diren zerga-neurriak -adibidez, bai Pertsona Fisikoen
gaineko Errentari buruzko Zergan, bai Sozietateen gaineko Zergan lan arloko edo lanaz
kanpoko oztopoak kentzea errazteari buruzkoak, edo ezgaitasunen bat duten pertsonak
lanera sar daitezen erraztekoak, edo zenbait zerbitzuri finantzaketa pribatua emateari
buruzkoak- justifikatzeko, esan daiteke ez direla soilik eragindako kolektibo baten
aldarrikapen hutsa, baizik eta botere publikoek berek sektore mailako lege hauetan
ezarritako helburuak.

Esan beharra dago lege hauek aldez aurretik egotea baliagarria dela, gutxienez
zilegitasun are handiagoa emateko haietan diseinaturiko helburuak erdiesteko bidean
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osagarri gerta daitezen edo helburu horiek erdiets daitezen lanaren arloan zerga-neurriak
txertatu behar direla gomendatzen dutenei.

Eta puntu honetara iritsita, planteatu daiteke ez ote den komeni tributuak erabiltzea
guztiz finantzaketaren arlokoak ez diren helburuak erdiesten laguntza emateko, sektoreari
buruzko arauak sakontzen eta hobetzen diren bidenabar.

Konstituzio Auzitegiak berak honelako interpretazioa egin du: jokaera
ekonomikoekin loturiko erabaki guztiak ez zaizkio lotu behar efizientzia nahiz efikazia
lortzeko helburuari. Zehazki, Konstituzioaren 9.2 artikuluaren ondorioz sortzen diren
egokitasun eta justizia helburuen barrenean bil daitezke ezgaitasunen bat duten pertsonak
gizarteratzeko neurriak, hain zuzen ere botere publiko ezberdinen eraginez. Botere
publikoek, hori lortzeko, irispidean dituzten mekanismo guztiak erabili ahal izango eta
erabili beharko dituzte, eta tributu-sistema horien arteko bat da.

Lurralde Historikoen Zergen Foru Arau Orokorra berak ere ondokoa aurreikusi
du: “Zergak, dirusarrera publikoak biltzeko bitartekoak izateaz gainera, politika
ekonomiko orokorraren tresna ere izan behar dute, gizartearen egonkortasunak
eta aurrerapenak eskatzen dituztenei erantzun behar diete eta errenta nazionala
hobeki banatzea izan behar dute helburu”.

Europako Erkidegoaren eremuan, berriz, Ruding (“sozietateen gaineko
zergapetzeari buruzko aditu independenteen batzarraren txostena”) txostena ez da
zerga-pizgarriak ematearen oso aldekoa, eta laguntza zuzenak ematearen zaleagoa da;
izan ere, uste du (Sozietateen gaineko Zergari dagokionez), era etengabean mantendutako
pizgarri batek merkatua nahas dezaketen jokaerak sor ditzakeela, edo, finean, aurreikusita
zegoen helburuak betetzeko eragingarritasunik ez edukitzeko moduan gera daitekeela.

Hori guztia gora behera, ez du oztoporik jartzen horrelako neurriak era moderatuan
erabiltzeko.

Aurretik azaldu den bezala, minusbaliotasunen bat duten pertsonek halako onura
berariazko batzuk dituzte lurralde historikoen tributu-sistema osatzen duten tributuetan
barreiaturik.

Funtsean, hiru neurri mota erabili izan dira ezgaitasunen bat duten pertsonen
zerga-tratamendua prestatzeko orduan:

a) Lehenbizi, tributuak ezgaitasunen bat duten pertsonen ahalmen ekonomikoei
doitzeko ahaleginetan egindako neurriak, tributu-betebeharrak betetzeko orduan kontuan
har dadin ezgaitasun hori izateagatik gerta daitekeen emendiozko gastua. Neurri horien
artean, adibidez, PFEZn norberaren lanaren etekina zehazteko gastuen zergarinketari
buruzkoak aipatu behar ditugu.

b) Bigarren mailan, zerga-akuilu gisa funtzionatu behar duten politikak daude, hain
zuzen ere ezgaitasunen bat duten pertsonak laneratzeari begira egindakoak. Eremu
horretan sartu behar dira langile minusbaliatuei enplegua emateagatiko zerga-kenkariak
eta lan ingurunea fisikoki egokitzeagatik aplikatzen diren zerga-kenkariak.

c) Azkenik, kolektibo honetako jendeari laguntza eta hezkuntza emateko arloan
eta haiek gizarteratzearen arloan aplikatzen diren zerga-babeseko mekanismoak aipatu
behar dira: adibidez, soilik minusbaliatuei laguntza, prestakuntza edo lana emateko dauden
zerga-onurak eta haiei dohainak edo ekarpenak emateagatiko zerga-onurak.

Horietako bakoitza zehaztekoa arrazoiek -justizia eta egokitasuna, desberdintasuna
konpentsatzea eta bazterkeria deuseztea, eta helburu orokorren arloan ordezko ekintzak
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konpentsatzea- indarrean diraute, eta adituen doktrinaren arabera, onura horiek egotea
eta etorkizunean ere mantentzea justifikatzen dute.

III- Zerga-babesaren hartzaile den kolektiboa legez mugatzea

Tributu nagusietan ezgaitasunen bat duten pertsonen alde ezarritako onurak
aztertzeari ekin baino lehen, komenigarria da haien hartzaile den subjektu pasiboa
definitzea.

Deigarria da, lehenbizi, ezgaitasunen bat duen pertsonaren egoera aipatzen duten
terminoetan ere gertatzen den zehaztasun eza eta banaketa. Minusbaliatua, ezindua,
ezgaitua, urria eta abar erabili izan dira maiz, gutxi-asko asmatuta, baita legeen arloan
bertan ere, elkarren sinonimo bezala errealitate ezberdinak aipatzeko. Hala jokatuta,
logikoa denez, halako nahasmen bat sortu da.

Hori dela eta, nolabaiteko homogeneotasuna erdiesteko asmoz, gizarte zerbitzuen
arloko eskumenak dituzten administrazioek Osasunaren Munduko Erakundeak
urritasunen, gaigabezien eta minusbaliotasunen nazioarteko sailkapena egin dute; haren
arabera:

- URRITASUNA: Egitura edo eginkizun psikologiko, fisiologiko edo anatomiko bat
galtzeari edo haietan normaltasunik ez izateari esaten zaio.
- EZGAITASUNA: Urritasun baten ondorioz, jarduera bat gizaki batentzat normaltzat
jotzen den moduan edo mugen barrenean egiteko ahalmenik ez izatea edo ahalmen
hori murriztua izatea.
- MINUSBALIOTASUNA: Gizaki jakin batek daukan desabantaila da, gizarteko rol
normal bat (adinaren, sexuaren, eta gizarte eta kultur ingurunearen arabera) betetzeko
daukan urritasun edo ezgaitasun baten ondorioz.

Termino horietako batzuk, “elbarriak” esate baterako -Espainiako Konstituzioak
49. artikuluan erabilitakoa-, alde batera utzi dira, zorionez, gaur egun, eta oso gutxi
erabiltzen dira dauzkaten oihartzun negatiboengatik eta ez direlako egoki jotzen ezgaitasun
fisiko, psikiko edo sentimenezkoak dituzten pertsonen erabateko gizarteratzea eta
onarpena bilatzen duen gizarte moderno baten baitan. Horrela, bada, agerian gelditu
da hitzen erabilerak daukan garrantzia, bai eta izan ditzaketen eragin integratzaileak
nahiz baztertzaileak, ezgaitasun baten errealitate jakin bat islatu nahi dutenean.

Hori dela eta, Nazio Batuen Erakundeko errelatoreak “giza eskubideak eta
ezgaitasunen bat duten pertsonak” azterlanean, “ezgaitasunen bat duten
pertsonak” terminoa erabiltzearen alde agertzen da. Termino hori formulatzeko irizpide
klinikoak ezezik ondokoak ere hartu dira kontuan: ezgaitasunen bat duten pertsonengan
eragin eta giza eskubideak betetzerakoan, aukera eta tratuko berdintasuna izaterakoan,
eta gizartean parte hartu eta autonomia izateko orduan oztopoak sorrarazten dituzten
gai zehatzak. Aurreratu dezakegu, beraz, tributu-administrazioei zuzendutako
gomendioetako lehenbizikoa izango dena: “ezgaitasunen bat duten pertsonak” terminoa
erabiltzea “minusbaliatua” terminoa erabili partez, ezertan kendu gabe unean une, soilik
legearen ondorioetarako, figura horri buruz gure antolamendu juridikoan dauden
manuetara jotzeko orduan, termino hori erabili behar izatea eskubide jakin batzuk
aitortzeko baldintza gisa.
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Izan ere, legearen ikuspegi estu-estua harturik, Gizarte Segurantzaren eremuan
ezartzen da minusbaliatuaren legezko egoera, eta figura horri eta ez besteri aitortzen
zaio eraginkortasun juridikoa antolamendu ezberdinetan, bereziki tributuen
antolamenduan, hain zuzen ere aztertzen ari garen horretan.

Bada, tributuak araupetzen dituzten foru arauek beren erregelamenduetara jo
beharra ezartzen dute, eta haietan bildutako kenkarien onura izan ahal izateko,
minusbaliatuaren legezko egoera edukitzea eskatzen dute; hau da, gutxienez ere % 33
minusbaliotasuna izatea eskatzen dute. Maila horretara iristen ez diren pertsonak, legez,
ezin dira minusbaliatutzat jo.

Horri dagokionez, derrigorrez aipatu behar dira ekainaren 20ko 1/1994 Errege
Dekretu Legegilearen 148.1 artikulua eta 1984ko martxoaren 8ko Lan eta Gizarte
Segurantzaren Ministerio Agindua. Azken horren arabera “ehunekoak erabiliz
adieraziko den minusbaliotasun maila zehazteko ustezko minusbaliatuaren ezgaitasun
fisikoari, psikikoari edo sentimenetakoari buruzko balioespen bat egingo da, bai
eta harengan eragina duten faktore sozial osagarrien balioespena ere.
Minusbaliotasunik badagoela joko da egindako balioespenen ondorioz ehuneko
33 edo gehiagoko minusbaliotasuna dagoenean.”

Beraz, minusbaliatuarena da legearen ikuspuntutik definituta dagoen kontzeptu
bakarra, eta ez dago indarreko bestelako araurik “elbarria” edo “ezgaitua” bezalako
kontzeptuak definitzen dituenik; azken hori, hala ere, “ezgaitasuna” bezalaxe, gizarteak
hobeki onartzen dituen terminoak dira pertsona horien gizarteratzeari buruz ardura
duten erakunde, elkarte eta kolektiboen esanetan.

Horri gagozkiolarik, foru aldundiek berek emandako datuen arabera,
“minusbaliatuen” kopuruak, hau da, dauden tributu-onurak izateko aukera duten pertsona
ezgaituenak, 10.682 egiten du Araban, 21.727 Bizkaian eta 18.660 Gipuzkoan. (1997,
1996 eta 1995eko datuak dira, hurrenez hurren).

Aparteko aipamena merezi du “elbarritasun” terminoa, eta harekin lotura handia
duen “ezintasun” terminoak ere. Horren bitartez, lehenbizikoaren modalitateak definitzen
dira, eta biak zehaztuta daude Gizarte Segurantzaren arloan; izan ere, azken Gizarte
Segurantzak bi kontzeptu horiek eta minusbaliotasun kontzeptua betidanik bereizi izan ditu.

Elbarritasun terminoak langile baten egoera -lan egiteko ahalmen handia nahiz
txikia galtzea ekartzen du berekin- aipatzen du; hori dela eta, aldez aurretik lan harremana
dagoela aurresuposatzen du. Minusbaliotasun terminoaren kasuan, ordea, ez da
beharrezkoa aldez aurretik harreman hori izatea.

Bi egoera horiek aitortzen dituzten erakunde publikoek eta aitorpen horretarako
erabili behar den administrazio prozedura arras ezberdinak dira. Minusbaliotasunaren
kasuan, Estatua-Autonomi Erkidegoa-lurralde historikoak eskumenen banaketaren
ondorioz, foru aldundiei dagokie haiek aitortzea; zergak ordaintzeko elbarritasunari
dagokionez, berriz, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionaleko probintzia bakoitzeko
zuzendaritzak dira egoera hori aitortzeko eskumena dutenak.

Bi figura horiek ere ezberdinak dira sortu ohi dituzten eraginei dagokienez ere;
izan ere, ezintasun iraunkor bat (elbarritasun modu bat) aitortzeak -edozein dela ere
haren maila- berekin ekartzen du interesdunak prestazio ekonomiko bat jasotzea;
minusbaliatua izatearen aitorpenak, berriz, ez du berekin zertan ekarri eskubide hori
edukitzea.
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Hala eta guztiz ere, bi termino horiek elkargune bat dute: Gizarte Segurantzaren
Institutu Nazionalak aitorturiko elbarritasun iraunkorra homologatzea foru erakundeek
aitorturiko minusbaliatu egoerarekin; erabakigarri suertatzen da hori zergei buruzko
arauak interpretatzeko orduan, eta, zehazki, PFEZri buruzko arauak interpretatzerakoan.
Gizarte Segurantzaren arauak elbarritasun maila bakoitzari dagokion minusbaliotasun
maila doi-doi eta ondorio guztietarako zehazten ez badu ere, bai bildu ditu arazoari
buruzko aipamen partzialak gaiari buruzko arau ezberdinetan; haien arabera, maila
berean jarri dira alde batetik “ehuneko 65 edo gehiagoko minusbaliotasuna” duten
pertsonak eta “lan guztietarako erabateko elbarritasuna” zerga-modalitatea aitortuta
dutenak, eta, bestetik, “ehuneko 75 edo gehiagoko minusbaliotasuna” dutenak eta
“elbarritasun handia” zerga-modalitatea aitortuta dutenak.

Zerga-onura horiek zuzenduta daudenen kolektiboa mugatzeari buruzko atal hau
bukatzeko, gogoratu beharra dago ezgaitasun bat sortzen duten arrazoiak ez direla
bakarrik sortzetikoak, eta edozein herritarrek nozitu dezakeela egoera hori bere bizitzako
une batean nahiz bestean, behin-behinekoz edo betiko: bihotzeko eta hodietako
gaixotasunak, gaixotasun neuromuskularrak, trafiko eta lan istripuak, hondamendi
naturalak dira, besteak beste, herri garatuenetan “ustekabeko” ezgaitasunak ekartzen
dituzten arrazoi nagusiak.

IV- Minusbaliotasunari buruzko zerga-araupetzea Foru Lurraldean

Euskal Autonomia Elkarteko hiru foru lurraldeetako (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa)
zerga-arauek ia idazkera bera dute oro har, salbuespen txiki batzuk alde batera utzirik.
Hori dela eta, zergei buruzko azterketa egiterakoan, Bizkaiko zerga-arauen artikuluak
aipatuko ditugu; izan ere, ezberdintasunak Zerga horren kudeaketari baitagozkio.

4.1 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

Lehenbizi, argitu behar da, Estatuaren eta Euskadiren arteko Hitzarmen
Ekonomikoa onetsi zuen maiatzaren 13ko 12/1981 Legeari jarraituz, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergak (hemendik aurrera PFEZ) autonomia mailako arauen
hitzartutako tributu baten izaera duela, subjektu pasiboak ohiko egoitza Euskadin duenean,
salbu ez-egoiliarren kasua (azken horiek Estatutako arauen arabera jokatu behar dute).

Abuztuaren 4ko 38/1997 Legeak Hitzarmen Ekonomikoan sortutako aldaketen
artean, zergan honetan eskumen berriak eta eskumen handiagoak hartzearena dago;
izan ere, araupetzeko autonomia gutxi zuen tributu bat izatetik, araupetzearen aldetik
erabateko autonomia duen tributu bat izatera pasatu da.

PFEZri buruzko abenduaren 16ko 35/1998 Foru Araua, PFEZri buruzko
abenduaren 24ko 8/1998 Foru Araua eta PFEZri buruzko abenduaren 21eko 10/
1998 Foru Araua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ohiko egoitza duten subjektu pasiboei
aplikatu behar zaie hurrenez hurren. Oro har, lurralde komunekoarekin -abenduaren
9ko 40/1998 Legetik heldu da hori- bat datorren likidazio eskema bat zehazten dute,
baina aldaketa txiki batzuk egiten dituzte kenkarietan, onuretan eta ehunekoei buruzko
tauletan.
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Bestalde, zerga-ondorioetarako minusbaliatu egoera aitortuta edukitzeko eskatzen
diren betekizunei dagokienez -lehen ere aipatu ditugu-, arauak bat datoz hiru lurralde
historikoetan.

Hona PFEZn minusbaliotasunak tratatzeari buruz garrantzitsuenak diren alderdiak:

4.1.a) Baterako zerga-ordainketa. Famili unitatea zer den

Hasierako gai gisa, esan beharra dago tutore karguak, funtsean doakoa dena,
tutorepekoaren bizitzeko premia larrienak betetzeko erantzukizuna dakarrela berekin,
bai eta tutorepekoaren jokaeraren erantzukizun zibil eta penala edukitzearen
erantzukizuna ere. Beraz, ez da koherentea kargu hori aitaren eta amaren figurekin
batera ez sartzea famili unitatea definitzeko orduan -hala eginez gero, baterako zerga-
ordainketaren araubidearen aplikazioa murriztuta gelditzen da ageriko arrazoirik gabe.

4.1.b) Salbuetsitako errentak

Ezgaitasunen bat duten pertsonei buruzko Euskadiko foru araupetzea Foru Arauaren
9. artikuluan bilduta dago, eta, ñabardura batzuk alde batera utzita, lurralde komunekoaren
idazkera berdina du. Horri dagokionez, artikulu horren idazketa bat dator funtsean lurralde
komuneko PFEZri buruzko Legearen antzinako idazkerarekin -ekainaren 6ko 18/91
Legeaz ari gara orain.

Bizkaiko PFEZri buruzko Foru Arauaren 9. artikuluari jarraituz:

«Errenta hauek salbuetsirik egongo dira:
a) Indarkeria ekintzengatik jasotzen diren ez ohiko prestazio publikoak.
b) Ezintasun iraunkor osoagatik Gizarte Segurantzak edo haren ordezko
erakundeek aitorturiko pentsioak, baldin eta zergadunak ez badu beste
lanaren edo jarduera ekonomikoen etekinik.
Letra honetan azaldutakoaren ondorioetarako, aurreko lerro-aldean
adierazitako prestazioetara egokituko dira, helburu bera izanik,
borondatezko gizarte aurreikuspen erakundeak bazkide kooperatibisteei
errokonozitutako errentak. Kontzeptu horrengatik salbuetsitako zenbatekoa,
ezin izango da inolaz ere izan aipatu bazkide kooperatibistek Gizarte
Segurantzaren araubide orokorrera afiliatuak egonez gero jasoko luketena
baino handiagoa.
c) Klase pasiboko araubidean daudenentzako ezintasun edo ezgaitasun
pentsioak, baldin eta zergadunak ez badu beste lanaren edo jarduera
ekonomikoen etekinik.
(...)
e) Pertsonei eginiko kalte fisiko, psikiko edo moralen ondoriozko erantzun
zibilaren kalte-ordainak, legalki edo juridikoki onetsi den zenbatekoan.
f) Aurreko letran adierazitako kalte berdinengatik aseguru kontratuen bidez
jasotzen diren zenbatekoak, 25 milioi pezetako mugaraino.
(...)
j) Pertsonak etxean hartzeagatik herri erakundeetatik jasotzen diren
zenbatekoak.
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k) 1936-1939 bitarteko gerra zibilaren ondorioz zauriak edo mutilazioak
jasan zituzten pertsonentzat alde onartutako pentsioak, dela Estatuko Klase
Pasiboen araubidearen bitartez, dela horretarako egindako legeria bereziaren
babesean.
l) Kargupeko seme-alabarengatik jasotako prestazioak, Gizarte Segurantzari
buruzko Lege Orokorraren testu bateratuko II. tituluko IX. kapituluan
araututakoak (ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzazko Errege Dekretuaren
bidez onetsitako testu bateratu hori).
(...)
n) Giza immunoeskasiaren birusak jota egoteagatik jasotzen diren edozein
motatako laguntzak, maiatzaren 28ko 9/1993 Legegintzazko Errege
Dekretuan araututakoak”

Salbuespenen azterketari dagokionez, aipatzekoa da ezintasun iraunkor osoaren
kontzeptuan jasotako pentsioen salbuespena berriz sartzea -PFEZri buruzko aurreko
arauetan zergapekoak ziren horiek, eta lurralde komunean aplikatzekoa den arauetan
ere hala diraute.

4.1.c) Lan-etekinak: Etekin garbia eta txikipenak

Lurralde komunean bezala, Euskadiko foru arauetan ehunekoen txikipenak daude
lanaren etekin garbia kalkulatzeko orduan, bai eta jada kalkulatutako etekin garbiaren
gaineko txikipenak ere; azken horien zenbatekoa arestian aipaturiko etekinen arabera
ezarriko da.

Lehenbizi, lanaren etekin garbia kalkulatzeari dagokionez, minusbaliotasunik
izatekotan kontuan hartu beharreko txikipenak Bizkaiko PFEZri buruzko Foru Arauko
16. artikuluan daude aurreikusirik; lurralde komunean aplikatu beharreko Legeko 17.
artikuluan ezarritakoen baliokideak badira ere, zenbait aldaketa daude idazkeran eta
edukian, hain zuzen ere ondokoen arabera:

«2. Alabaina, idazati honetan zerrendatuko diren kasuetan, lanaren etekin
osoa aurreko artikuluan zehaztu diren etekinen zenbateko osoari ondoko
portzentaiak aplikatuz kalkulatuko da:
(...)
b) Foru arau honetako 15.5. a) artikuluan ezarritako laguntzak dirutan
jasotakoak direnean, baldin eta aurreneko ekarpenetik bi urte baino gehiago
igaro badira, salbu foru arau horretako 15.5.
a) 5. artikuluak aipatzen dituen laguntzetatik eratorritako etekinak badira;
kasu horretan laguntzak jaso diren eguna baino bi urteko aurrerapenaz
ordaindutako primei dagozkien etekinei bakarrik aplikatuko zaie, 100eko
60. Bi urteko epea ezingo da exijitu laguntzak ezgaitasunagatik jasotakoak
direnean.
(...)
d) Ezgaitasunaren laguntzetatik sortutako etekinen kasuan, arauz
ezarritako modu eta mailatan jasotakoak badira, eta foru arau honetako
15.5. a) 5. artikuluak aipatzen dituen aseguru kolektiboen kontratuetako
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onuradunek jasotakoak badira, 100eko 40 eta ezgai-tasun laguntzetatik
sortutako etekinak izan baina aurreko eskakizunak betetzen ez direnean,
100eko 60.».

Horri dagokionez, 15.5.a).5gn. artikuluak ondokoa ezarri zuen:

«15. artikulua: Lan etekinak
5. Lan etekintzat joko dira:
a) Ondoko prestazioak:
(...)
5gn. Pentsio plan eta fondoak araupetzen dituen ekainaren 8ko 8/1987
Legeko lehen xedapen gehigarrian eta horren garapenerako araudian
ezarritakoaren arabera, enpresek bereganatu dituzten pentsio konpromisoak
bideratzeko aseguru kolektiboen kontratuetako onuradunek erretiroagatik
edo ezintasunagatik jasotzen dituzten prestazioak, horien zenbatekoek
zergetan egotzitako kontribuzioak eta langileek zuzenean egindako
ekarpenak gainditzen dituzten neurrian.»

Horrenbestez, norberaren lanaren etekintzat jotako erretiro- eta elbarritasun-
prestazioak bat datoz lurralde komunekoekin (lurralde horretako PFEZri buruzko legeko
16. artikuluan definitzen dira horiek).

Bigarrenik, lurralde komunean bezala, lan-etekin garbietarako oro har ezarritako
hobarien igoera bat dago minusbaliotasunik izatekotan; hala eta guztiz ere, muga
orokorrak txikiagoak dira, eta hobarien zenbatekoak eta haiek minusbaliotasun kasuan
izango dituzten igoerak ere ezberdinak dira.

Honi dagokionez, 19. artikuluan hobari orokor batzuk ezarri dira lan-etekin garbiari
buruz, bai lanaren etekin garbien arabera, bai ekitaldian zehar jasotako gainerako errenten
etekinaren arabera ere.

Horrela, bada, lanaren etekin garbiak -halakotzat hartuz etekin osoen eta gastu kenkorren
alde positiboa- ondotik zehazten diren zenbatekoen araberako hobariak izanen ditu:

«a) Diferentzia 1.250.000 pezetakoa edo hortik beherakoa bada, 625.000
pezetako hobaria ezarriko da.
b) Diferentzia 1.250.001 eta 2.500.000 pezeta bitartekoa bada, honako
hobaria aplikatuko da: 625.000 pezeta ken aipatu diferentziari 1.250.000
pezeta minoratu ondoren ateratzen den emaitza 0,22rekin biderkatuz
ateratzen den zenbatekoa.
c) Diferentzia 2.500.000 pezetatik gorakoa bada, 350.000 pezetako hobaria
aplikatuko da.
2. Zerga oinarrian lanetik ez datozen errentak zenbatzen direnean, eta horiek
1.250.000 pezetatik gorakoak ez badira, hobaria 350.000 pezetakoa izango da.»

Hobari horiek, ezgaitasunen bat duten pertsonen kasuan, lurralde komunean bezala
igoko dira:

“a) % 100, aktiboan dauden langile ezgaituentzat, baldin eta beren
minusbaliotasun maila % 33koa edo handiagoa izanik eta % 65era iritsi gabe,
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beren lanpostura joateko edo lana burutzeko beste norbaiten laguntza behar
dutela egiaztatzen badute edo mugikortasun mugatuko egoeran daudela
egiaztatzen badute.
b) % 150, aktiboan dauden langile ezgaituentzat, beren minusbaliotasun maila
% 65ekoa edo handiagoa bada.”

Hala eta guztiz ere, goian aipaturiko igoerak lurralde komunekoez bestelakoak
dira; lurralde komunean, txikipenak % 125 eta % 175 dira, eta, are garrantzitsuagoa
dena, ez dago % 75ko berariazko txikipenik ehuneko 33 eta ehuneko 65 bitarteko
minusbaliotasuna duten pertsonentzat, alde batera utzita beren lantokira joateko
laguntzarik behar duten edo lan egiteko laguntzarik behar duten. Euskal foru arauetan,
mugikortasun mugatuko egoera sartu da. Kontzeptu juridiko zehaztugabea da
hori, eta aplikazio praktikoan, gure ustez, arazo ugari sortuko ditu.

Artikulu honetan aurreikusitako hobariaren aplikazioak ez du sortuko lanaren etekin
negatiborik.

4.1.d) Higikorren kapitalaren etekina: gastu kenkorrak eta txikipenak

Higikorren kapitalaren etekinei Euskadin, oro har, ematen zaien tratamendua ez
da lurralde komuneko tratamenduaz oso bestelakoa.

33. artikuluari jarraituz, ondokoak hartuko dira higikorren kapitalaren etekin osotzat:

«33. artikulua.- Higikorren kapitalaren etekinen kontzeptua
1. Higikorren kapitalaren etekin osotzat hartuko dira hurrengoak:
(...)
c) Kapitalizazio eragiketetatik eta bizi edo baliaezintasun aseguruen
kontratuetatik ondorioztatutako etekinak, dirua zein gauzak izan.”

PFEZri buruzko Bizkaiko Foru Arauko 36. artikuluan kapitalizazio eragiketen eta
bizi edo elbarritasun aseguruen kontratuen ondoriozko diruzko higikorren kapitalaren
etekinen tratamendua ezarri zen. Bat dator tratamendu hori lurralde komunean
aplikatzekoa den PFEZri buruzko Legearen 23.2 artikuluan ezarritakoarekin.

Bestalde, 38.2.c) artikuluak ezarri zuen, arau orokor gisa, % 60ko txikipena egingo
dela elbarritasun prestazioen ondoriozko higikorren kapitalaren etekinekiko -arauz
ezarriko diren termino eta mailetan- baldin eta haiek kapital moduan jaso badira.
Horretarako salbuespena izango dira 15.5.a) 5gn. artikuluan jasotakoak. Halaber,
artikuluan ezarritako gainerako arau bereziak begiratu beharko dira.

«38. artikulua.- Higikorren kapitalaren etekin osoak
1. (...)
2. Hala eta guztiz ere, idazati honetan ezarritako kasuetan, higikorren
kapitalaren etekin osoa lortzeko ondoren datozen ehunekoak aplikatuko zaizkio
kapitulu honetako aurreko artikuluetan zehaztutako etekinen kopuru osoari:
(...)
c) Baliezintasun prestazioetatik ondorioztatutako etekinak, araudiz
finkatzen diren baldintza eta mailetan, foru arau honetako 15.5.a) artikuluko
5. idazatian jasotako aseguru kontratuez bestelakoen onuradunek jasotzen
dituztenean, 100eko 40z zenbatuko dira. Baliezintasun prestazioetatik



481GOMENDIO OROKORRAK

ondorioztatutako etekinak direnean, aurreko baldintzak betetzen badira,
100eko 60z zenbatuko dira.
Baliezintasun prestazioak hamabi urte baino gehiagoko antzinatasunaz
hitzarturiko aseguru kontratuen ondoriozkoak direnean 100eko 30ez
zenbatuko dira, baldin eta kontratuaren iraupenean zehar ordaindutako
primek halako aldizkakotasun eta erregulartasun bat izan badute, arauz
ezartzen diren baldintzetan betiere.”

4.1.e) Kenkari pertsonalak eta familiarrak

PFEZren azken aldaketaren ondorioz lurralde komuneko arauetan kuotako kenkari
pertsonalak eta familiarrak deuseztatu eta haien ordez gutxieneko pertsonala eta familiarra
jarri badira ere -zerga-oinarriaren arinketak dira horiek-, Euskadiko foru arauek oraindik
ere aurreko irizpidea mantentzen dute; horrenbestez, kuotako zergarinketa pertsonalak
eta familiarrak izaten jarraitzen dute.

Foru Arauaren 71. artikuluan, ondorengoentzat ezarritako zergarinketetan, 74.
artikuluko ezgaitasunarengatiko zergarinketan sar daitezkeen 30 urte baino gehiagoko
minusbaliatuak daude:

“1. Zergadunarekin bizi den ahaide bakoitzagatik honako kenkari hau
aplikatuko da:
a) 55.000 pezeta urteko, lehenengoagatik
b) 60.000 pezeta urteko, bigarrengoagatik
c) 80.000 pezeta urteko, hirugarrengoagatik eta ondorengo
bakoitzagatik.
Zergadunarekin bizi den hiru urte baino gutxiagoko ahaide bakoitzagatik,
aurre-aurreko 1. idazatian ezarritako kenkariaz gain, urteko 25.000 pezetako
kenkari osagarria aplikatuko da.
2. Ez da kenkarik izango ondorengo egoera baten dagoen ahaide
bakoitzarengatik:
a) Hogeita hamar urte baino gehiago dituenengatik, ondorengo ahaide horiek
foru arau honetako 74. artikuluan jasotzen den kenkaria izateko eskubidea
dutenen kasuan izan ezik. (ezgaitasunarengatiko zergarinketa; aurrerago hitz
egingo dugu horretaz).
b) Dagokion zergaldian, eta urte horretan, lanbidearteko oinarrizko soldatatik
gorako errentarik dutenengatik, salbuetsirikoak barne, edo beste familia
unitate baten parte hartzen dutenengatik, unitate horretako edozein kidek
dagokion zergaldian, eta urte horretan, lanbidearteko oinarrizko soldatatik
gorako errentarik badu.
c) Dagokion zergaldiaren barne Zerga honen aitorpena aurkezten dutenengatik.»

4.1.f) Ondarezko irabaziak edo galerak

41.3.c) artikuluak, Estatuko arauek bezala, ezartzen du ez dagoela ondarezko
irabazkin edo galerarik enpresa nahiz partaidetzen irabazi asmoko eskualdaketetan
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- Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 10. ataleko 4. artikuluan ezarritakoari
jarraituz-, baldin eta eskualdaketa horiek ezkontidearen, aurretikoen edo ondorengoen
alde egin eta eskualdatzen duena ezintasun iraunkorra badu (elbarritasun osoko edo
elbarritasun handiko mailan), eta gainera eransten diren gainerako baldintzak betetzen
badira.

«41. artikulua. Kontzeptua..
(...)
2. Ondarearen osaketan aldaketarik ez dela izan joko da hurrengo kasuotan:
(...)
c) Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Arauak 4. artikuluko 110.
idazatian aipatutako enpresa edo partaidetzen musu trukeko eskualdaketetan,
ezkontide, guraso edo seme-alaben alde egiten direnean, hurrengo baldintza
hauek betetzen badira:
Lehenengoa.- Eskualdatzaileak hirurogeita bost urte edo gehiago izatea, edo
ezintasun iraunkorra izatea, bai erabatekoa izan bai baliezintasun handia izan.
Bigarrena.- Eskualdatzailea zuzendaritza lanetan ari bazen, eginkizun horiek
eta dagozkien ordainsariak laga izana eskualdaketaren unetik beretik aurrera.
Eragin horietarako, sozietatearen administrazio kontseiluko kide izate hutsa
ez da zuzendaritza eginkizuntzat hartuko.
Hirugarrena.- Eskuratzaileak mantendu egin beharko ditu, dohaintzaren
eskritura publikoaren dataren ondorengo hurrengo bost urteetan zehar, jasotako
enpresa edo partaidetzak, baldin eta epe horren baitan hiltzen ez bada. Halaber,
eskuratzaileak ezin izango du eskuraketa balioa nabarmen murriz dezakeen
erabilpenik zein sozietate-eragiketarik gauzatu.
Zergadunak jarduera ekonomikoari, berau eskuratu eta gero, lotzen dizkion
ondarezko elementuak gutxienez eskualdaketaren dataren aurreko 5 urteetan
zehar etengabe atxikirik egonak beharko dira izan.
Mantendu beharreko epea bete ezean eskualdatzaileak bere zerga-egoera
arauzkotu egin beharko du, hain zuzen ere epea bete ez duen urteko
aitorpenean, eta izandako ondasun irabazi edo galera urte horretan
gertatutakotzat joko da.”

4.1.g) Ohiko etxebizitzan inbertsioak egiteagatiko kenkariak

Lurralde komuneko zerga-arauetan gertatzen den bezala, foru lurraldean, ohiko
etxebizitzarako kanpoko finantzaketako gastuengatik aplika daitezkeen kenkariei
dagokienez, zergadun minusbaliatuek ohiko etxebizitza egokitzeko obrak eta instalazioak
egiteko beste kasu bat sartu da. Kenkari horrek -Foru Arauaren 77. artikuluan bilduta
dago- garapen zehatza du zergari buruzko erregelamenduetan.

Zer dira egokitzeko obrak eta instalazioak?

- Alde batetik, ohiko etxebizitzaren barruko erreforma bat egiteko obrak.
- Bestetik, bai eraikineko elementu komunak, bai eta finkaren eta bide

publikoaren arteko derrigorrezko iraganbideak ere (eskailerak, igogailuak, korridoreak,
atalondoak) edo bestelako edozein arkitektura-elementu aldatzeko obrak.

- Azkenik, sentimen-komunikaziorako oztopoak gainditzeko edo
segurtasuna sustatzeko gailu elektronikoak aplikatzeko behar diren obrak.
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Obra eta instalazio horiei buruz aldez aurretiko ziurtagiria eman behar du
administrazio eskudunak, hain zuzen ere zergadun horiei duintasunez eta behar bezala
bizitzea errazteko behar diren irisgarritasuna eta sentimen-komunikaziorako beharrezkoak
direla esanez: gure lurralde eremuan, pertsona bati minusbaliotasunezko legezko egoera
aitortzeko foru aldundietan dagoen zerbitzu berak eman behar du ziurtagiria.

Berritasun garrantzitsua da kenkaria bai ezgaitasuna duen subjektu pasiboak, bai
harekin bizi denak ere aplikatu ahal izango dutela; eraikin bateko elementu komunak
aldatzeko obrak ordaindu behar dituzten jabekideek ere haiek aplikatzeko eskubidea
izango dute.

Hala ere ondokoaren falta nabaritzen da: berariaz sartzea, ohiko etxebizitza
aldatzeko arrazoi gisa, aurreko etxebizitza minusbaliotasuna daukan pertsonarentzat
desegokia izatea. Egoera hori lurralde komunean aurreikusi dira.

Eta oso garrantzitsua da, gure ikuspuntutik, kenkaria aplikatzeko eskubidea ematea
ere zergadun minusbaliatuak errentan, azpierrentan edo usufruktuan daukan etxebizitzan
egin beharreko egokitze-obrak eta -instalazioak.

4.1.h) Ezgaitasunarengatiko kenkaria

Lurralde komuneko arauetan ez bezala, Bizkaiko Foru Arauan berariazko kenkari
bat dago ezgaitasunarengatiko kuotan; kenkari hori ondokoei aplikatu ahal izango zaie:
arauan zehaztutako minusbaliotasunen bat duten zergadunei, ondorengoei, aurretikoei
nahiz tutoretzapekoei, bai eta 65 urtetik gora izan, zergadunarekin bizi eta laguntza
behar duten pertsonei ere.

Kenkari hori 74. artikuluan jasota dago. Hona:

“1. Zergadun bakoitzeko eta, hala balegokio, edozein adineko ondorengo
edo aurreko ahaide bakotzarengatik aplika daiteke kenkaria, betiere
aipatutako hauek eta dagokion zergaldiaren garaian, urteko lanbidearteko
oinarrizko soldatatik gorako errentarik ez badute eta jaiotzez edo geroztik
itsu, mutilatu edo elbarritu fisiko edo psikiko bilakatu badira, betiere
dagokion araudiari jarraiki, ezartzen den ezgaitasun mailaren arabera.
Aurreko artikuluetan xedatutakoaren arabera legozkioken kenkari horietaz
gain 62.000 pezetako beste kenkari bat aplikatuko da.
2. Era berean, kenkari hau aplikatu ahal izango da, minusbaliotasuna jasaten
duen pertsona hori zergadunaren mende, adingabekoen babespenari
dagokionez gai den Erakunde Publikoaren aurrean hitzartutako eta
dirutrukerik gabe etxean hartu edo tutoretzan duen adingabekoengatik,
eta aurreko idazatian adierazitako errenta eta elbarritasun maila ematen
direnean.
3. 65 urte edo hortik gora izan eta zergadunarekin bizi dadin pertsona
bakoitzeko, pertsona horrek inoren laguntza behar badu edo araudiz erabagi
dadin mailatik gorako mugitzeko ezintasuna badu, urtero Foru Arauz ezar
dadin zenbatekoaren araberako kenkaria egin ahal izango da.
Ez da kenkari hori egin ahal izango zergadunaren edo ezinduaren errentak
araudiz ezar dadin kopurutik gorakoak badira.
Kenkari hau eta 73. artikuluan eta artikulu honen 1. idazatian
agertzen direnak ezingo dira batera egin.”
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Beraz, manu honek ez du barne hartzen ezgaitasunen bat duen pertsona aurretikoa
edo ondorengoa, esanahi hertsian, ez izateko kasua, baldin eta pertsona hori 65 urtetik
gorakoa ez bada. Horrenbestez, kenkari horretatik kanpo gelditzen dira subjektu
pasiboarekin bizi diren 65 urtetik beherako aldeko ahaideak (anai-arrebak, osaba-izebak,
ilobak...), minusbaliatuak izatearen legezko egoera aitortuta badute ere.

“4. Kenkari hau izateko eskubidea ematen duten pertsonak zergadun
batzuren mende daudenean, kenkaria zati berdinetan hainbanatuko da
zergadun bakoitzaren artean.
Ezgaitasuna duen pertsonak ez badu zerga honen aitorpena egiten, eta
zenbait zergadunen mende dagoenean, kenkaria zati berdinetan
hainbanatuko da zergadun bakoitzaren artean.»

4.1.i) Minusbaliotasunen bat duten pertsonen alde eraturiko pentsio-planak
eta gizarte aurreikuspeneko entitateak

Minusbaliotasunen bat duten pertsonen alde borondatez eraturiko pentsio-planei
eta gizarte-aurreikuspeneko entitateei egindako diru-ekarpenei buruzko arauak Foru
Araueko hirugarren xedapen gehigarrian bildu dira, estatuko arauen antzeko terminoak
erabiliz baina Euskadiko borondatezko gizarte-aurreikuspenen araupetzeak berekin
ekartzen dituen berezitasunekin. Hona haien idazkera:

“1. Minusbaliotasuna duten pertsonen aldeko borondatezko gizarte
aurreikuspeneko erakundeei eta pentsio planei eginiko ekarpenak, arau
bidez finkatzen diren modu eta baldintzetan, Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren zerga oinarrian murriztu ahal izango dira, honako
gehienezko muga hauez:
a) Partaide bakoitzak berarekiko ahaidetasun harremana zuten pertsonen
alde egindako urteko ekarpenak, 1.100.000 pezetako mugaz. Hori guztia,
euren borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeei eta pentsio planei
egin dakizkiekeen ekarpenei kalterik egin gabe, foru arau honetako 62.
artikuluan finkatutako mugen arabera.
b) Minusbaliotasuna duen pertsona bakoitzaren aldeko urteko ekarpenak,
norbere ekarpenak barne, 2.200.000 pezetako mugaz. Minusbaliatuak berak
egindako ekarpenak eta beste pertsona batzuek bere alde egindakoak aldi
berean biltzen direnean, lehenik eta behin minusbaliatuak berak egindako
ekarpenak murriztu beharko dira, eta beroriek adierazitako 2.200.000
pezetako muga horretara iritsiko ez balira bakarrik murriztu ahal izango
dira beste pertsona batzuek horien zerga oinarrian bere alde egindako
ekarpenak, ahaidetasun gertutasunaren arabera, minusbaliatu beraren alde
ekarpenak egiten dituzten pertsonek gauzatutako murrizpenek inola ere
2.200.000 pezetako kopurua gainditzerik ez dutelarik.
2. Minusbalia duten pertsonek lortutako xedapen honek aipatzen dituen
borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde eta pentsio planen
ondoriozko eta 1999. urteko urtarrilaren 1az geroztik egindako ekarpenei
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dagozkien laguntzek, lanbidearteko oinarrizko soldata bikoizterainoko
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren murrizpena izango dute.
3. Xedapen gehigarri honetan ezarritako zerga araubidea aplikatzeko,
pentsio planek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko
Legearen xedapen gehigarrietatik hamazazpigarrenean finkatutako
betekizun, ezaugarri eta baldintzak bildu beharko dituzte.
4. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeei dagokienez, ekarpenak
minusbaliatuaz bestelako pertsona batek ere egiten dituenean xedapen
gehigarri honetan ezarritako zerga araubidea aplikatzeko, honako betekizun
hauek konplitu beharko dira:
a) Ekarpenak 100eko 65 edo goragoko minusbaliotasunaren legezko
baldintza duten pertsonen alde egin daitezela eta horiek edozein egoerarako
onuradun bakar eta ezeztaezinak izan daitezela.
b) Minusbaliatuarekin zuzeneko edo zeharko harremanak, hirugarren mailara
arte, berori barne, egon daitezela.
c) Laguntzak errenta moduan jaso daitezela, salbuespenezko egoerak me-
dio, eta arau bidez finkatzen diren baldintzetan, kapital moduan jaso
daitezkeenean izan ezik.
5. Gizarte aurreikuspeneko mutualitateen bitartez bideratutako erretiro
planen ekarpen eta laguntzak, zergari dagokionez, xedapen gehigarri
honetan finkatu bezala hartuko dira, betiere plan horiek bertan finkatutako
betekizun subjektiboak, ekarpen mugak eta errenta moduko jasotzea
betetzen badituzte.”

PFEZri buruzko atal honetan esandakoak laburbilduz, esan dezakegu estatuko
zergarekiko dauden aldeak foru arauaren eta Estatuko arauaren artean 1998tik aurrera
dauden egitura-ezberdintasunen ondorio direla, eta horrek askoz ere zailago egiten due-
la ezgaitasunen bat duen pertsonak lurralde batean eta bestean duen zerga-egoeraren
alderaketa. Betiere, adierazi beharra dago kuotako kenkariak berdin onuragarriak izaten
direla praktikan eta zerga-oinarriko zergarinketek kuotan duten jasanarazpena subjektu
pasiboaren errentaren araberakoak izaten direla. Hau da, zergarinketetan zenbat eta
handiagoa izan zamaren batez besteko tasa orduan eta handiagoa izango da kuotak
hark duen jasanarazpena.

 Hori guztia gorabehera, ondoko adibideetan egiazta daiteke ezgaitasuna
duten pertsonek egoera okerragoa dutela PFEZko subjektu pasibo gisa euskal
arauak aplikatzen direnean:
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1. ADIBIDEA. EZGAITASUNIK EZ DUEN LANGILEA, SOLDATA
BAKARRA, BI SEME-ALABA, ALOKAIRUA

SOLDATA LURRALDE
GARBIA KOMUNA EUSKADI ALDEA NAFARROA ALDEA

3.000.000 229.200 141.000 -88.200 147.000 -82.200
4.000.000 469.415 405.000 -64.415 411.400 -58.015
5.000.000 752.415 705.000 -47.415 691.400 -61.015
6.000.000 1.035.860 1.118.400 82.540 1.014.600 -21.260

10.000.000 2.641.250 2.763.200 121.950 2.692.800 51.550

2. ADIBIDEA. EZGAITASUNEN BAT DUEN LANGILEA, SOLDATA
BAKARRA, BI SEME-ALABA, ALOKAIRUA

SOLDATA LURRALDE
GARBIA KOMUNA EUSKADI ALDEA NAFARROA ALDEA

3.000.000 0 0 0 72.000 72.000
4.000.000 167.700 197.750 30.050 336.400 168.700
5.000.000 407.700 485.500 77.800 616.400 208.700
6.000.000 679.896 884.500 204.604 939.600 259.704

10.000.000 2.075.938 2.470.200 394.263 2.617.800 541.863

3. ADIBIDEA. EZGAITASUNIK EZ DUEN LANGILEA, SOLDATA
BAKARRA, BI SEME-ALABA

SOLDATA LURRALDE
GARBIA KOMUNA EUSKADI ALDEA NAFARROA ALDEA

3.000.000 229.200 240.000 10.800 246.000 16.800
4.000.000 469.415 504.000 34.585 510.400 40.985
5.000.000 752.415 804.000 51.585 790.400 37.985
6.000.000 1.035.860 1.118.400 82.540 1.113.600 77.740

10.000.000 2.641.250 2.763.200 121.950 2.918.300 277.050
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4. ADIBIDEA. EZGAITASUNEN BAT DUEN LANGILEA. SOLDATA
BAKARRA. BI SEME-ALABA

SOLDATA LURRALDE
GARBIA KOMUNA EUSKADI ALDEA NAFARROA ALDEA

3.000.000 0 46.750 46.750 171.000 171.000
4.000.000 167.700 296.750 129.050 435.400 267.700
5.000.000 407.700 584.500 176.800 715.400 307.700
6.000.000 679.896 884.500 204.604 1.038.600 358.704

10.000.000 2.075.938 2.470.200 394.263 2.843.300 767.363

Bestalde, gaixotasun gastuei buruzko kenkariak desagertu direnez, ezinezko egiten
zaie ezgaitasunen bat duten pertsonei, zati batean behintzat, beren egoerak berekin
ekartzen duen emendiozko kostua berreskuratzea; ezin da ontzat jo lan-etekin garbietan
aurreikusitako zergarinketa-ehunekoek eginkizun hori betebehar hori dutenik.

4.2 Sozietateen gaineko Zerga

PFEZrekin gertatzen den bezala, Sozietateen gaineko Zerga arauteria autonomoko
itunpeko tributua da.

Sozietateen gaineko Zergaren araupetzea ondokoetan jasota dago: Arabako
24/96 Foru Arauan eta 51/97 Foru Dekretuan, Bizkaiko 3/96 Foru Arauan 81/97
Foru Dekretuan eta Gipuzkoako 7/1996 Foru Arauan eta 45/97 Foru Dekretuan.

Bizkaiko Foru Arauaren 45.6 artikuluan, enplegua sortzeagatiko zenbait kenkari
aurreikusi dira (600.000 PTA eta 750.000 PTA, kasuaren arabera, kontratu
mugagabeengatik). Laguntza horiei 500.000 PTAko zenbatekoa gehitu behar zaie
minusbaliatuak kontratatzeagatik, ondoko xedapenen arabera:

«6. Artikulu honetan lana sortzeagatik ezarritako kenkariak 500.000
pezetatan gehituko dira kenkaria izateko eskubidedunak lan merkatuan
sartzeko zailtasundunetarikoak badira, horri buruzko araudietan
ohartematen denaren arabera.”

Gaiari buruzko argitasun batzuk emateko, lurralde komunean 800.000 PTAko
berariazko kenkaria dago langile minusbaliatuak kontratatzeagatik.

Bestalde, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko foru arauek Sozietateen gaineko
Zergaren kuota osoaren % 90ko hobaria aurreikusten dute, jarduketa sozialaren
lehenbiziko bost urteetan, zergen aldetik babestuta dauden lan elkartuko kooperatibei,
baldin eta gutxienez bazkideen % 50 kooperatiba eratzeko unean langabezian zeuden
minusbaliatuak badira.

Zerga honetan bereziki deigarria da kuotako zergarinketak edo kenkariak ez izatea
besteak beste arkitektura-oztopoak edo sentimenezko oztopoak deusezteko inbertsioen
kasuan, hain zuzen ere ezgaitasunen bat duten enplegatuen mugimenduak errazteko
balio duten inbertsioen kasuan.
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4.3 Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga

Hau ere arauteria autonomoko itunpeko tributua da. Beraz, lurralde historikoetako
erakundeek eskumen osoa dute hura araupetzeko.

Ondokoetan araupetuta dago: Bizkaiko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailean,
Gipuzkoako 3/1990 Foru Arauan eta Arabako 25/1989 Foru Arauan.

Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 2/1989
Foru Arauaren Testu Bateratua onesten duen ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu
Arau-emailearen arabera, mortis causa eskualdatzeetan ahaidetasun arrazoiengatik
oinarri likidagarrian egiteko diren txikipenek erantsitako txikipen bat dute,
minusbaliotasun fisikoko kasuetarako.

Lurralde komuneko arauetan bezala, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorrari
buruzko Testu Bateratuko 148. artikulua aipatzen da minusbaliotasuna zer den
definitzeko.

Hona 19.9 artikuluak ezartzen duena:

“’Mortis causa’ eskuraketetan, aurreko idatz-zatietan ezarritakoa ezertan
kendu gabe, oinarri likidagarria lortzeko zerga-oinarrian aplikatuko da
ondoko ahaidego-graduaren araberako kenkaria:
a) I. taldea. Bigarren graduko aldeko ahaideen eskuraketak, 5.000.000 pezeta.
b) II. taldea. Hirugarren graduko aldeko ahaideen, aurretikoen eta
ondorengoen eskuraketak, 2.500.000 pezeta.
c) III. taldea. Laugarren graduko aldeko ahaideen, gradu urrunagoko
ahaideen eta besteren eskuraketetan, ez dago kenkaririk.
Minusbaliotasun fisikoa, psikikoa edo sentimenezkoa duten pertsonen
eskuraketetan, 10.000.000 pezetako kenkaria aplikatuko da, ezertan kendu
gabe pertsona horrek kausatzailearekin daukan ahaidego-graduari dagokion
kenkaria.
Ondorio hauetarako, kenkaria jasotzeko eskubidea duten minusbaliatutzat joko
dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko legeetan ezarrita
dagoenaren arabera zerga horretan kenkaria aplikatzeko eskubidea dutela jotzen
diren pertsona guztiak.»

Lurralde Komunean ez bezala, ahaidetasun mailen araberako zerga-oinarriaren
txikipen orokorrak soilik aldeko ahaideei buruzkoa da; izan ere, zuzeneko oinordetzaren
kasuan (ezkontidea, aurretikoa, ondorengoa, adopzio-hartzailea edo adoptatutakoa),
lurralde historikoetan ez da Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga aplikatuko.

4.4 Balio Erantsiaren gaineko Zerga

Aurreko zergak ez bezala, Balio Erantsiaren gaineko Zerga Estatuan une bakoitzean
ezartzen diren eduki-arauen eta formazko arauen araberako itunpeko tributu bat da;
beraz, edukiaren aldetik ez da alderik izango lurralde komuneko arauekiko.

Zerga hau Bizkaiko 7/1994 Foru Arauan, Gipuzkoako 102/1992 Foru Dekretuan
eta Arabako 12/1993 Foru Dekretu Arau-emailean araupetuta dago.
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Azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauan minusbaliatuei buruzko berariazko araupetzea
ezarri da, hain zuzen ere ondoko artikuluetan:

e) Barneko eragiketen salbuespenak:
- 20. artikulua. Bat. 8gn. c) letra
- 20. artikulua. Bat. 11gn. b) letra

f) Inportazioari buruzko salbuespenak:
- 45. artikulua.

g) Elkartebarreneko eskuraketen salbuespenak:
- 26. artikulua. Bi.

h) Zerga-tasak:
- 91. artikulua. Bat.1.6gn.
- 91. artikulua. Bi.1.4gn.
- 91. artikulua. Bi.1.5gn.
- 91. artikulua. Bi.2.

Esan dugun bezala, Foru Araua bat dator zehatz-mehatz lurralde komuneko
arauekin, bai forman eta bai edukian ere; beraz, kasu honetan, estatuko araua aztertuko
dugu.

Balio Erantsiaren gaineko Zergari (hemendik aurrera, BEZ) buruzko abenduaren
28ko 37/1992 Legeak hainbat onura ezarri ditu ezgaitasunen bat duten pertsonentzat.
Horien ondorioz, zenbait salbuespen, bai barrenekoak bai inportazioari buruzkoak nahiz
elkartebarreneko eskuraketei buruzkoak, eta zerga-tasa txikituak ezarri dira. Hona haiei
buruzko eskema bat:

a) Barreneko eragiketetan aplikatu beharreko salbuespenak

37/1992 Legeko 20. artikuluak ondoko barreneko salbuespenak ezarri ditu
hezkuntza bereziko zerbitzuengatik eta ezgaitasunen bat duten pertsonei laguntza emateko
zerbitzuengatik:

«Bat. Zerga honetatik ondoko eragiketak salbuetsiko dira:
(...)
8. Zuzenbide publikoko entitateek edo gizarte izaerako entitate edo
establezimendu pribatuek burutu eta ondoren adieraziko diren gizarte
urgazpeneko zerbitzugintzak:
(...)
c) Minusbaliodunen bat duten pertsonentzako hezkuntza berezia eta
urgazpena.
(...)
Salbuespenean bildurik daude aipatu establezimendu edo entitateek, nork
bere baliabideekin edo besterenekin, elikadura eta ostatu zerbitzuak edo
aurrekoen osagarri diren garraio-zerbitzuak ematea.
11. Zuzentzako Ministraritzako erregistro egokian izena emanda duten erlijio-
entitateek, beren xedeak betez, burutzen dituzten pertsonal-lagapenak,
ondoko iharduerak egitea helburu dutela:
a) (...)



490 ARARTEKOA. 1999KO TXOSTENA

b) Atal honen 8. zenbakian bildurik dauden gizarte-urgazpenekoak.”

Artikulu bereko hirugarren idatz-zatian entitate edo establezimendu bati izaera
soziala aitortzeko behar diren betebeharrak ezartzen dira:

a) Irabazi helbururik ez edukitzea eta, hala denean, inoiz lor daitezkeen mozkinak
izaera bereko jarduera salbuetsiak egiteko erabiltzea.

b) Lehendakari, ugazaba edo legezko ordezkariaren karguek dohainekoak izan
beharko dute eta ez dute eduki beharko interesik ustiategiko emaitza ekonomikoetan,
ez berek berez, ez eta tartean jarritako pertsonaren baten bidez ere.

Hala eta guztiz ere, minusbaliatuei laguntza sozialeko zerbitzuak ematen dizkieten
entitateekin loturiko salbuespen hauek “salbuespen mugatuak” izenekoen barruan daude,
hau da, subjektu pasiboari jasandako BEZaren kuotetan kenkariak aplikatzeko bidea
ematen ez duten horietan.

Zergak berezko duen mekanismo horrek berekin ekartzen du zerbitzua ematen
duenak zerbitzu horren kostuetan sartzea jasandako BEZa, hain zuzen ere kendu ahal
izan ez duen hori. Horrenbestez, zerbitzu horien prezioa merkatzeko bilatzen zen eragin
hori murrizten da. Eragin hori lor zitekeen baldin eta salbuespen horiek “osoak” izenarekin
ezagutzen direnetakoak balira. Salbuespen osoak dira subjektu pasiboari jasandako
BEZaren kuotak kenkari gisa erabiltzeko bidea ematen diotenak.

- Hezkuntza bereziko zerbitzuak eta minusbaliotasuna duten pertsonei laguntza
zerbitzuak emateagatiko salbuespena.

Salbuespen horretaz balia daitezke zuzenbide publikoko entitateak eta entitate
edo establezimendu pribatuak, baldin eta -azken kasu horretan bakarrik- izaera soziala
badute.

Salbuespena zerbitzuak ematearen zerga-egitateari dagokio soilik -ez ondasunak
emateari-, eta, bereziki, hezkuntza bereziko eta minusbaliotasuna duten pertsonei laguntze
emateko zerbitzuak emateari. Gainera, salbuespen hori ondokoetara ere zabaltzen da:
entitate horiek, beren baliabideekin edo kanpoko baliabideekin, ematen dituzten elikadura,
lojamendu edo garraio zerbitzuetara, baldin eta hezkuntza bereziko eta minusbaliotasuna
duten pertsonei laguntzeko zerbitzuei erantsitakoak badira.

Salbuespenetik kanpo egongo dira, Tributuen Zuzendaritza Nagusiak ezarritako
doktrinari jarraituz, lanerako zentroek hirugarrenei emaniko zerbitzuak, zerbitzu horiek
langile minusbaliatuen bitartez ematen badituzte. Kanpo geratuko dira ere zentro horiek
hirugarrenei kontraprestazioaren bitartez gauzaturiko ondasunen ematea.

Salbuespen hau aplikatzeko derrigorrezkoa da aldez aurretik tributu-administrazioak
hura aitortzea. Zehazkiago, entitate edo establezimendu pribatuek edukiko dute betebehar
hori; izan ere, salbuespenaz baliatu ahal izateko, aldez aurretik Administrazioak izaera
sozialekoak direla deklaratu beharko baitu. Horrenbestez, ez da zerbitzu horien ematea
aldez aurretiko aitorpena behar duena, baizik eta zerbitzu horiek ematen dituzten
entitateak.
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- Erlijio-entitateetako langileak hezkuntza bereziko eta minusbaliotasuna duten pertsonei
laguntzeko lagatzeagatiko salbuespena.

Salbuespen hau zeharka baizik ez da onuragarria ezgaitasunen bat duten
pertsonentzat; hain zuzen ere salbuetsitzat jotzen dena erlijio-entitate batek beste entitate
bati edo beste pertsona bati zerbitzuak ematea da, eta entitate edo pertsona hori izango
da azken hartzaileari hezkuntza bereziko edo laguntzako zerbitzu horiek emateagatik
ordainsari bat jasoko duena. Salbuespena, beraz, erlijio-langileak lagatzeari buruzkoa
da soilik; bestela, lagatze horri BEZaren tasa orokorra zegokion.

Garrantzitsua da azpimarratzea salbuespen hori ez duela, inolaz ere, ez
determinatzen ez baldintzatzen 20.Bat.8gn. artikuluko salbuespenak -hezkuntza berezia
eta minusbaliotasuna duten pertsonentzako laguntza-; hori dela eta, erlijio-langileen
lagapenaren hartzaile den entitateak edo establezimenduak ez du zertan izaera soziala
izan, eta irabazi asmorik duen enpresa bat ere izan daiteke, ezertan ere kendu gabe
langileak lagatzeagatiko salbuespena. Hori bai, erlijio-langileen lagapen horrek bat etorri
beharko du erlijio-erakundearen helburuak betetzearekin eta hezkuntza-jarduera edo
minusbaliotasuna duten pertsonei laguntza emateko lanarekin edo artikulu honetan
jasotako gainerakoekin.

b) Inportazioari buruzko salbuespenak

BEZari buruzko legeak ezarri du helburu nagusi gisa ezgaitasuna duten pertsonei
laguntzea duten entitateei inportazioa dela-eta salbuespena egiteari buruzko ondoko kasua:

«45. artikulua. Pertsona minusbaliodunen onurarako inportatzen diren
ondasunak
Bat. Zergatik salbuetsirik egongo dira minusbalio fisiko zein mentala duten
pertsonen hezkuntza, enplegu edo gizarte sustapenerako beren beregi
pentsaturiko ondasunen iharduera nagusia honelako pertsonen hezkuntza
edo urgazpena duten erakunde edo organismo eskuetsiek burutzen dituzten
inportazioak, baldin eta ondasunok dohainik eta merkataritzako xederik
gabe bidaltzen bazaizkie aipatu erakunde eta organismoei.
Salbuespena ondasun horien ordezkai, elementu edo osagarrien
inportazioetara eta haien mantenimendu, kontrol, kalibrazio edo
konponketan erabiltzen diren erreminta edo tresnen inportazioetara
hedatuko da, ondasunekin batera inportatzen direnean edota haiei
dagozkiela identifikatzen denean.
Bi. Entitate edo establezimendu onuradunek salbuespena dutela inportatzen
diren ondasunak irabazi asmorik gabe mailegatu, alokatu edo lagatu ahal
izango dizkiete aurreko lerroaldean aipatu diren pertsonei, salbuespenaren
onuraren kalterik gabe.
Hiru. Aurreko lerroaldean aurrikusi denaren kalterik gabe, artikulu honetan
araupetu diren salbuespenei, eta beronetan deskribatu diren xedeei
dagokienez, honako Foru Arau honen 44. artikuluaren 3. atalean xedaturik
dagoena aplikatuko da.»
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Bestalde, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua onesten duen
abenduaren 29ko 1.624 Errege Dekretuaren 17. artikuluak legearen aipatu 45. artikulua
garatu zuen. Hona zer dioen:

«Ondasunen inportazioei dagozkien salbuespenak -Zergari buruzko
Legearen 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 54 eta 58. artikuluetan aipatzen
dira-baldintzatzen dituzten administrazio-baimenak inportatzailearen
helbide fiskala dagoen lurraldeko Tributu Administrazioaren Estatuko
Agentziaren Delegazioan edo Administrazioan eskatu beharko dira, eta
ondorioak sortuko dituzte kasuan kasuko erabakiaren egunetik aurrera
sortzapena izango duten inportazioei dagokienez, edo, halakorik
dagoenean, sortzapenak agertzen duen egunean».

Hemen aztertzen ari den inportazioa, aipatu salbuespena sortzen duena, behar
bezala baimenduta egon eta jarduera nagusi gisa ezgaitasunen bat duten pertsonei
hezkuntza edo laguntza ematea jarduera nagusi gisa duten erakundeek edo organismoek
egin beharko dute. Halaber, inportatuko diren ondasunak ezgaitasunen bat duten
pertsonen hezkuntza, enplegu edo gizarte sustapena bultzatzeko bereziki egindakoak
izan beharko dute, eta dohainik eta merkataritza-helbururik gabe igorri beharko dira.

Salbuespenak ondasun horien ordezko piezak, elementuak edo osagarriak eta
haiek mantendu, kontrolatu, kalibratu edo konpontzeko erabiltzen diren erreminta edo
tresnak ere biltzen ditu, baldin eta ondasun horiekin batera inportatzen badira edo
haietarako direla identifikatzen bada.

Gainera, hezkuntza bereziko zerbitzuak emateagatik eta minusbaliotasunen bat
duten pertsonei laguntza emateagatik ezarritako salbuespenaren kasuan bezala,
Administrazioak aldez aurretik aitortu beharreko salbuespena da. Aitorpen hori, bestalde,
erakunde edo organismo bati buruzkoa da, baldin eta helburu gisa minusbaliotasunen
bat duten pertsonei hezkuntza edo laguntza ematea badute. Beraz, stricto sensu, aipatu
helburuen inportazioa ez dago lotuta aldez aurretik administrazio baimena izateari: helburu
horiek betekizun duten entitateak dira lotura hori dutenak.

Salbuespena duten ondasun inportatu horiek ezin dira erabili edo maileguan nahiz
alokairuan utzi edo lagatu ez kostubidez ez dohainik minusbaliotasuna duten pertsonen
hezkuntza, enplegua edo gizarte sustapenaz besteko helburuetarako, salbu eragiketa
horiek dohainik egiten direnean eta hartzaileek salbuespena duten ondasun horiek
jasotzeko baimena badute; gainera, betiere, egitate hori tributu-administrazioari jakinarazi
beharko zaio aldez aurretik.

Aurreko lerroaldean ezarritakoa betetzen ez bada edo aldez aurretiko baimenaren
ematea oinarritzen duten betekizunak jada betetzen ez badira edo arauetan baimena
emateko baldintzei buruzko arauak aldatzen badira, zerga ordainaraziko da, inguruabar
horiek gertatu ziren eguna erreferentzia hartuta.

c) Elkartebarreneko eskuraketen salbuespenak

Inportazioak bezala, Legearen 45. artikuluak aipatzen dituen ondasunen
elkartebarreneko eskuraketak ere salbuetsita daude, 26.Bi artikuluan ezarritakoa betez.:

«Zergatik salbuetsirik daude:
(...)
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Bi. Titulu honen III. kapitulua dela bide, beti ere Zergatik salbuetsirik inporta
daitezkeen Elkartebarneko ondasun-eskuraketak.»

26.Bi artikuluak aipatzen duen III. kapitulua ondasunen inportazioari buruzkoa da;
hartan aipatu 45. artikulua ere -hari buruzko iruzkinak egin ditugu lehen- sartzen da.
Beraz, hartara jotzea gomendatzen dugu.

d) Ezgaitasunen bat duten pertsonei aplikatu beharreko zerga-tasa txikituak

Zergari buruzko Legeak 91.Bat.1 artikuluko 6. idatz-zatian ezartzen du 100eko
7ko zerga-tasa txikitua aplikatuko zaiela ezgaitasuna duten pertsonei. Hona zer dioen:

«Objektiboki ulertuz gizakiaren edo animalien akastasun fisikoak osatzeko
soilik erabil daitezkeen tresnak eta osagarriak, betaurreko graduatu eta
lentilak barne.
Objektiboki ulertuz gizakiaren edo animalien gaisotasun eta eritasunak
aurrikusi, diagnostikatu, zaindu, arindu edo sendatzeko soilik erabil
daitezkeen sanitatezko ekoizkinak, materialak, ekipamenduak eta tresneriak.
Zenbaki honetan xedatutakoa bigarren atalaren 10. zenbakian aurrikusi denaren
kalterik gabe ulertuko da. «

Halaber, 91.Bi artikuluan ezartzen du ezartzen du 100eko 4ko zerga-tasa aplikatuko
zaiela ezgaitasuna duten pertsonei, ondoko kasuetan:

«1. Ondoren adierazten diren ondasun-emateak, eta Elkartebarneko eskuraketa
edo inportazioak:
(...)

4gn. Trafiko, Ibilgailu Motoredunen Zirkulazio eta Bide-segurtasunari
buruzko Legearen testu artikulatua onetsi duen martxoaren 2ko 339/
1990 Legegintzazko Erret Dekretuaren eraskinaren 20. zenbakiak
aipatzen dituen minusbaliodunentzako kotxeak, eta haien erabilera
esklusiborako gurpil-aulkiak.
Gurpil-aulkia behar duten minusbaliodun pertsonak garraiatzeko
zuzenean edo moldaketa egin ondoren erabiltzen diren autotaxi edo auto-
turismo bereziak.
Aurreko lerroaldean aipaturiko ibilgailuei zerga-tasa txikitua aplikatzeak
eskuratzailearen eskubidearen aurretiazko aintzatespena beharko du, hark
ibilgailuaren xedea bidezkotu behar izango duelarik.
Lege honen ondoreetarako minusbaliotasuna duten pertsonatzat joko
dira legezko egoera hori dutenak 100eko 33ko edo gehiagoko graduan,
abenduaren 20ko 26/1990 Legeko bigarren xedapen gehigarriak aipatzen
duen baremoari jarraituz.
5gn. Pertsona minusbaliodunentzako protesi eta ortesiak.

2. Atal honetako 1. zenbakiko 9. idazatiaren lehenengo lerroaldean adierazten
diren kotxe eta gurpil-aulkien konponketa-zerbitzuak eta manu berorren
bigarren lerroaldean aipatzen diren pertsona minusbaliodunentzako autotaxi
eta autoturismoen moldaketa-zerbitzuak.»
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Minusbaliatuen autoak eta gurpil-aulkiak

Minusbaliatuen autoei dagokienez, 100eko 4ko zerga-tasa aplikatu ahal izateko
betekizun bakarra da onura honen helburua bat etortzea 339/1990 Errege Dekretu
Legegileko eranskinaren 20. artikuluak minusbaliatuen autotzat jotzen duenarekin. Ez
dago inolako betekizun subjektiborik, esate baterako subjektu pasiboak minusbaliotasuna
kreditatzea; izan ere, auto hauen konfigurazio objektiboa ikusirik, minusbaliotasun jakin
bat duten pertsonek baizik ezin izanen baitituzte auto hauek erabili.

Gurpil-aulkiei dagokienez, berriz, minusbaliatuek soilik erabiltzeko baldin badira
salbuetsiko dira. Zerga-tasa honetaz baliatzeko ez da inolako formalitaterik eskatzen
tributu administrazioari horren berri emateari edo hori aldez aurretik aitortzeari
dagokionez. Bai beharrezkoa da, ordea, saltzaileari kreditatzea 100eko 33 edo gehiagoko
minusbaliotasun egoera; horretarako INSERSOren edo autonomi erkidegoetako organo
eskudunaren ziurtagiri bat erabil daiteke.

Auto-turismoak eta auto-taxiak gurpil-aulkia behar duten pertsonak
garraiatzeko

Kasu hauetan zerga-tasa murriztu bat jasanarazteak berekin ekarriko du autoak
zerga-zama txikiagoa izatea, baina, hala ere, pizgarri horrek zeharka baizik ez die onurarik
ekartzen ezgaitasunen bat duten pertsonei.

Auto horiek egokitzeko zerbitzuei dagokienez, 100eko 4ko tasa aplika daiteke,
egokitzea auto-turismo auto-taxia erosi aurretik nahiz erosi eta gero egin. Halaber,
eskubide horretaz baliatzea ez da lotu behar Administrazioak aldez aurretik egoera hori
aitortzearekin; izan ere, aitorpen hori auto-turismoak edo auto-taxiak erosteari baizik ez
baitagokie.

Protesiak, ortesiak eta barruko inplanteak

Protesiek, ortesiek eta barruko inplanteek minusbaliotasun duten pertsonentzat
izan beharko dute; minusbaliotasuna duten pertsonatzat joko dira 100eko 33ko edo
gehiagoko graduaren legezko egoera dutenak. Gainera, aparatu hauek tasa
supermurriztuaren onuraz baliatzen den pertsonaren minusbaliotasunaren arrazoia arindu
edo sendatzea izan beharko dute helburu.

Baldintza horiek betetzen ez badira, kontuan hartu beharko da 100eko 7ko tasa
murriztua aplikatzen ahalko zaiela -protesiak, ortesiak edo inplanteak diren alde batera
utzirik-, soilik Objektiboki ulertuz gizakiaren gaisotasun eta eritasunak aurrikusi,
diagnostikatu, zaindu, arindu edo sendatzeko soilik erabil daitezkeen sanitatezko ekoizkin,
material, ekipamendu eta tresneriei. (BEZari buruzko Legearen 91.BAT.1.6gn.).

4.5 Garraiobide Jakin Batzuen gaineko Zerga Berezia

Alor honetan aipatzekoa da Garraiobide Jakin Batzuen gaineko Zerga Bereziari
edo Matrikulazioen gaineko Zergari dagokionez minusbaliotasunaren tratamendua
Euskadin lurralde komuneko bera dela.
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Foru lurraldean Zerga Bereziei buruzko 38/92 Legeko 66.1.d) artikulua aplikatu behar
da; hartan ezartzen da minusbaliatuen izenean matrikulaturiko ibilgailuak salbuetsita daudela.

Ezgaitasunen bat duten pertsonentzat Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko
38/1992 Legeak ezarritako onurak BEZari buruzko 37/1992 Legearen ondorioz
handituriko zerga-tasa deuseztatzearen isla dira. Garraiobide Jakin Batzuen gaineko
Zerga Bereziaren (GJBZB, hemendik aurrera) egiturak zerga-egitate berri bat ezarri
zuen: edozein ibilgailuren behin betiko lehen matrikulazioa. Horrek behar den askatzea
eskatzen du jasandako zerga-presioa berdintzeko -1993ko egoerarekin alderatuta-
ezgaitasunen bat duten pertsonek zenbait ibilgailu erosteko orduan; beraz, salbuespenaren
konponbide teknikoa hautatu da kasu batean (soilik minusbaliatuek erabiltzeko diren
ibilgailuak), eta ez zergapetzea bestean (minusbaliatuentzako autoak).

38/1992 Legeak, 65. artikuluan, ezgaitasunen bat duten pertsonen kasua ez
zergapetzea jasotzen du. Hona:

«1. Zerga hau ordaindu beharko dute:
Bide edo lur publikoetan barrena zirkulatzeko motordun auto-ibilgailu berri
nahiz zaharren Espainiako lehenbiziko behin betiko matrikulazioa, ondoko
kasuan salbu:
(...)
5º Trafiko, Ibilgailu Motoredunen Zirkulazio eta Bide-segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua onetsi duen martxoaren 2ko 339/1990
Legegintzazko Erret Dekretuaren eraskinaren 20. zenbakiak aipatzen dituen
minusbaliodunentzako kotxeak, eta haien erabilera esklusiborako gurpil-
aulkiak.”

Minusbaliatuen autoen lehen behin betiko matrikulazioa ez zergapetzearen kasu
honetaz baliatzeko, ez da eskatzen tributu administrazioak aldez aurretik aitorpena egitea.
Onura hori erabili ahal izateko betekizun objektibo bakarra dago: matrikulatu nahi den
ibilgailua bat etortzea 339/1990 Errege Dekretu Legegilearen eranskineko 20. zenbakiak
minusbaliatuen autotzat jotzen duenari egokitzea.

Antzeman daiteke ez dagoela inolako betekizun subjektiborik (esate baterako,
subjektu pasiboak minusbaliotasuna kreditatzea); izan ere, ibilgailu horiek duten
konfigurazio objektiboa ikusita, minusbaliotasun jakin bat dutenek baizik ezin izango
dute erabili.

Bestalde, Lege horren 66. artikuluak ezarri bezala, ondoko salbuespena ezarri da
soilik minusbaliatuek erabiltzeko diren ibilgailuen kasuan:

“1. Ondoko garraiobideetako behin betiko lehen matrikulazioa salbuetsirik dago:
(...)

d) Minusbaliatuen izenean eta haiek soilik erabiltzeko matrikulaturiko
ibilgailuak, ondokoak betetzen badituzte:
1gn. Gutxienez 4 urte igaro izana antzeko baldintzetan beste ibilgailu bat
erosi zenetik.
Hala eta guztiz ere, betekizun hori ez da eskatuko ibilgailuen siniestro
erabatekoa gertatu bada; betiere, behar bezala egiaztatuko da hori.
2º Matrikulatu ondoko lau urteetan ez eskuz aldatzea inter vivos esku-
aldaketa baten ondorioz.
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(...)
2. Aurreko idatz-zatiko a), b), c), d), f), i) eta k) letretan aipaturiko salbuespenak
egiteko tributu administrazioak aldez aurretik aitortu beharko ditu, arauz
ezartzen den moduan.
Zehazki, minusbaliotasuna duten pertsonen izenean matrikulaturiko auto-
ibilgaluak direnean, beharrezkoa izango da Gizarte Zerbitzuen Institutu
Nazionalak edo entitate kudeatzaile eskudunek (EAEren eremuan, foru
aldundietako zerbitzu eskudunek) minusbaliotasunari edo elbarritasunari
buruzko ziurtagiria ematea aldez aurretik.
Salbuespenaren gainerako kasuetan, beharrezkoa izango da tributu
administrazioaren aurrean aitorpen bat aurkeztea, Ekonomi eta Ogasun
Ministroak zehaztuko duen lekuan, moduan eta epean. eta behar den inprimakia
erabiliz”.

Onura hau eskatu beharreko salbuespen bat da, hau da, tributu administrazioak
aitortu beharko du interesdunak eskatuta.

Zerga-onura honen garrantziak eta hura erabil dezaketen pertsona ugari egoteak
berekin ekarri dute salbuespen horretaz baliatzeko aukera mugatzea; mugapen horren
ondorioz, ibilgailua soilik minusbaliotasuna duen pertsonak erabiltzekoa izango da, eta
halakotzat hartuko da, Tributuen Zuzendaritza Nagusiaren doktrinari jarraituz,
minusbaliatu bat barrenean daraman ibilgailu oro, nahiz eta beste pertsona batek gidatu.

Salbuespena galtzeko bi arrazoi daude:

- Ibilgailua esku-aldatzea matrikulatu zenetik lau urte igaro ez direnean.
- Salbuespenaz baliatzeko inguruabarrak edo betekizunak aldatzea; esate baterako,

minusbaliatua izatearen legezko egoera galtzea edo salbuespenaz baliatzen den pertsonaz
beste bat baliatzea ibilgailuaz.

4.6 Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga

Toki mailako zerga hau -derrigorrez eduki behar dute udal guztiek- ondoko foru
arauetan araupetuta dago lurralde historikoetan: 44/89 Foru Araua, Araban; 7/1989
Foru Araua, Bizkaian; eta 14/1989 Foru Araua, Gipuzkoan.

14/89 Foru Arauaren 2.d) artikuluan, Gipuzkoako lurralde historikoaren
martxoaren 18ko 26/1997 Foru Dekretuaz (28. artikulua) ezarritako idazketaren arabera,
minusbaliatuentzako Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren salbuespenak
aurreikusi ziren.

Arau horiek lurralde komuneko arauen ia berdinak dira; hala ere, Gipuzkoako
arauetan ibilgailuen potentziari buruz ezarritako mugak zertxobait ezberdinak dira.

Estatu mailan, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 28ko 39/1988 Legeak, 94.
artikuluan, Neurri Fiskal, Administratibo eta Gizarte Mailakoei buruzko abenduaren 30eko
50/1998 Legearen bitartez emaniko idazketari begiratuta, ondoko ezartzen du.
salbuetsita egongo dira Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga ordaintzetik
minusbaliatuen autoak eta ezgaitasunen bat duten pertsonek gidatzeko egokitutako
autoak. Arau hauei jarraituko zaie:
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«1. Zerga ordaintzetik salbuetsita daude:
(...)
d) Trafiko, Ibilgailu Motoredunen Zirkulazio eta Bide-segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua onetsi duen martxoaren 2ko 339/1990
Legegintzazko Erret Dekretuaren eraskinaren 20. zenbakiak aipatzen dituen
minusbaliodunentzako kotxeak, bai eta ezgaitasunen bat duten pertsonek
gidatzeko egokitutakoak ere, baldin eta 14 edo 17 zaldi fiskal baino potentzia
gutxiagokoak badira eta minusbaliatuen (100eko 65 baino gutxiagoko
minusbaliotasuna) edo fisikoki ezgaituak diren pertsonenak (100eko 65 edo
gehiago) badira. Betiere, salbuespen honetaz baliatuko diren subjektu
pasiboek ezin izanen dute ibilgailu baterako baino gehiagorako erabili, aldi
berean.
Halaber, 17 zaldi fiskal baino gutxiagoko pontentzia izan eta gurpil-aulkia
behar duten minusbaliatuak garraiatzeko erabiltzen diren auto-turismo
berezien kasuak, zuzenean edo egokitu eta gero. Horretarako,
minusbaliatutzat joko dira 100ko 33 edo gehiagoko minusbaliotasunaren
legezko egoera aitortuta dutenak, Gizarte Segurantzan prestazio ez-
kontributiboak ezartzen dituen abenduaren 20ko 26/1990 Legearen bigarren
xedapen gehigarriko baremoan ezarritakoari jarraituz.
2. Artikulu honetako lehen idatz-zatiko d) eta f) letretan aipatzen diren
salbuespenez baliatu ahal izateko, interesdunek haiek emateko eskatu
beharko dute, ibilgailuaren ezaugarriak, haren matrikula eta onuraren
arrazoia aipatuz. Udaleko administrazioak salbuespen hori aitorturik,
emakida hori ziurtatuko duen agiri bat emango da.
Gainera, aurreko idatz-zatiko d) letrako bigarren lerroaldean aurreikusitako
salbuespenari dagokionez, hartaz baliatu ahal izateko interesdunek ibilgailuaren
zertarakoa justifikatu beharko dute zerga ezarri behar duen Udalean, zerga
honi buruzko ordenantzan ezarritako moduan «.

Beraz, salbuespen horretaz baliatu daitezkeen ibilgailuak, aipatu lege-aldaketa egin
ondoren, ondokoak izango dira:

- 339/1990 Errege Dekretu Legegilearen eranskineko 20. zenbakiak aipatzen
dituen minusbaliatuen kotxeak.

- Ezgaitasun fisikoa duten pertsonek gidatzeko egokitutako ibilgailuak, baldin
eta 14 edo 17 zaldi fiskal baino gehiagokoak ez badira, eta minusbaliatuen (100eko 65
baino gutxiagoko minusbaliotasuna) edo fisikoki ezgaituta dauden pertsonenak (100eko
65 edo gehiago) badira.

- Auto-turismo bereziak, gurpil-aulkia duten minusbaliatuak garraiatzeko
erabiltzen badira, eta 17 zaldi fiskal baino gehiagokoak ez badira.

Azken kasu honetan, salbuespenaz baliatu ahal izateko, beste betekizun batzuen
artean, gurpil-aulkia behar duten minusbaliatuak garraiatzeko ibilgailua objetiboki
konfiguratuta egotea eskatuko da. Kontua ez da ibilgailua soilik pertsona horiek
garraiatzeko erabiltzea, baizik eta dauzkan ezaugarri objektiboengatik, horretarako baliatu
ahal izatea, nahiz eta horretaz gainera bestelako bidaiariak ere eramateko erabiliko
den.
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Salbuespenaren bigarren aukera horretan, derrigorrezkoa da Bizkaiko Batzar
Nagusien ekimenez hartutako ekimena. Izan ere, tributu-neurriei buruzko apirilaren
15eko 6/1999 Foru Arauaren bitartez, 1999rako -1999ko urtarrilaren 1etik aurrera
izango du indarra-, multzo horren barrenean itsuak ere sartu dira. Aurreko idazketarekin
haiek ezin ziren baliatu egokitutako ibilgailuetarako ezarritako salbuespenaz, ez eta garraio
berezirako salbuespenaz ere, zergatik eta berez ez dutelako gurpil-aulkirik erabiltzen.
Espero izatekoa da ekimen hori hemendik gutxira Gipuzkoako eta Arabako arauetan
ere txertatzea.

Bestalde, aurreratu dugun bezala, Gipuzkoako Foru Arauan potentzia fiskalaren
muga 13,50 zaldi fiskaletan ezarrita dago egokitutako autoetan, alde batera utzita
minusbaliotasunaren gradua, eta 12 zaldi fiskaletan auto-turismo berezien kasuan..

Beti ere eskatu beharreko salbuespen bat dira, hau da, salbuespenaz baliatu nahi
duen pertsonak eskatu beharrekoa. Udal administrazioak salbuespena eman dela aitortuko
du, behin interesduna salbuespen-eskaria egin eta gero.

Halaber, ibilgailu bat matrikulatzea eskatzen dutenek Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen
gaineko Zergatik salbuetsita daudela egiaztatu beharko dute kasuan kasuko Trafikoko
zuzendaritza probintzialean nahiz tokiko zuzendaritzan. Aldi berean, ibilgailuaren
zertarakoa justifikatu beharko dute zerga ezarri behar duen udalean.

Atal honetan -kasu honetan ere, praktikan sortu diren arazoengatik-, udal askotan
ibilgailuaren salbuespena aitortzeko dauden eragozpenak aipatu behar dira, ibilgailua
minusbaliatuaren beharretarako, geroan egokitzapenik egin gabe, egokiak diren
ibilgailuen kasuan, zehazki, kanbio automatikodun ibilgailuen kasuaz ari gara. Horren
aldeko zenbait erabaki eman izan dira epaitegietan.

Zehazki, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, azaroaren 18ko 964/1998 epaian,
gogorarazten du “bereziki” adjektiboa, ibilgailuaren salbuespena aitortzeko derrigorrez
eskatzen zena (egun, adjektibo hori kendu egin da), “hasieran ez zuen esan nahi
minusbaliatu bakoitzarentzat egokitzapen berezia egin behar zenik, baizik eta
ezgaitasunari egokitutakoa zela, ezgaitasun hori berdintzeko moduan. Beraz, kanbio
automatikoko serieko ibilgailu baten salbuespena legezkoa da, baldintza hori
gidatzeko baimenean aurreikusita badago, eta ezin zaio inori eskatu marka eta
mota bereko ibilgailu bat erosi eta hari kanbio automatikoki jartzeko salbuespenaz
baliatu ahal izateko, alde batera utzita serieko kanbio automatikodun autoak egon
badaudela.”

4.7 Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga (EIOZ) eta
Lursailen Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga (LBGZ)

Toki mailako zergen arloa utzi baino lehen, ezinbestekoa da aipatu bi zerga horietaz
aritzea. Zerga horiek, toki ogasunen foru arauetan, kasuan kasuko udalek aukeran
jartzekoak dira.

Horietako lehenbizikoa, EIOZa, edozein obra egiteko kasuan kasuko lizentzia
edukitzeko beharraren gainean ezartzen da, eta ez da inolako salbuespenik aurreikusten
ezgaitasunen bat duten pertsonentzako.

Arartekoaren iritziz, zerga horretan lizentzia behar duten obrak egiteko behar den
ahalmen ekonomikoaren gainean ezartzen bada, ez luke zergapetu beharko beren behar
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funtzionaletarako , sentimenezkoetarako eta abarretarako beren etxebizitzak egokitzeko
pertsona ezgaituek egiten dituzten obrak, baldin eta obra horiek ezgaitasun horren
ondorioz egin behar badira; betiere, kontuan hartu beharko da jende-multzo hori
gizarteratzea Konstituzioak berak sustatzen duela. Hau da, kasu hauetan ez gara, oro
har, aberastasun agerpen batez hitz egiten ari, baizik eta subjektu pasibo batek gizartean
nozitzen duen ezberdintasun gainditzeko, hau da gizarteratze erabatekora iristeko,
egindako obrez. Zerga horrekin lotura dutelakoan, udalek kasuan kasuko lizentzia
eskuratzeko eskatzen dituzten tasak ere aipatu behar dira: horietatik ere salbuetsita
egon beharko lukete ezgaitasunen bat duten pertsonek.

LBGZari (garai bateko plusbalioa) dagokionez, hiri lurzoru batek eskuratzen denetik
eskualdatzen denera izandako balio-gehikuntza zergapetzen du. Arrazoizkoa dirudi
balioaren gehikuntza hori ez zergapetzea, etxebizitzako titularrak, edo harekin bizi den
edozein pertsonak, daukan ezgaitasunari egokitzen ez delako eskualdatzen denean ohiko
etxebizitza hori.

Betiere, kasu guztietan, PFEZn kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duten
zaharberritze obretan gertatzen den bezala, eskualdaketa horren beharra foru aldundietako
organo eskudunak ziurtatu beharko du.

4.8 Inportazio Eskubideak

Inportazio Eskubideei dagokienez, aplikatu beharreko arauak lurraldeko komuneko
berak dira.

Europako Kontseiluaren urriaren 12ko 2913/92 Erregelamendua (EEE) -haren
bitartez Europako Aduanen Kodea ezarri zen, eta hori Europako aduanen arau guztien
testu bateratua da- 1994ko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean. Ez du inolako onura
berariazkorik ezartzen minusbaliotasuna duten pertsonentzat. Hala ere, 184. artikuluan
ezartzen du Kontseiluak -gehiengo kualifikatu baldin badu eta Europako Batzordeak
eskaturik- ezarriko dituela inportazio eskubideetan frankizia emateko inguruabar
bereziak.

Bestalde, Europako Aduanen Kodea zabaltzeko uztailaren 2ko 2454/93
Erregelamenduak (EEE) ere ez du ezgaitasunari buruzko inolako aipamenik egiten.

ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK

Lehenbizi, oro har, esan daiteke EAEren esparruan tributu ezberdinek ezgaitasunen
bat duten pertsonei ematen dieten berariazko tratamenduak ongi islatzen duela gizarteak
multzo horren beharrizanekiko duen sentsibilizazio gero eta handiagoa.

Gutxi batzuk dira ezgaitasunen bat duten pertsonei zuzendutako berariazko
neurriak biltzen ez dituzten zergak, Hala ere, gomendio honetan zehar antzeman ahal
izan dugu beharrezkoa dela jadanik dauden onuretan eragiteko beharra eta baita ere
onura berriak sortzeko beharra ere, hain zuzen ere eragingarriak izan daitezen gure
antolamendu juridikoan diseinaturiko gizarteratze erabatekoaren helburura iristen
laguntzeko.
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Zergaz zerga eginiko azterketa batean antzeman ahal izan dugu PFEZn -zerga
pertsonala eta jende guztiari aplikatzen zaiona; beraz, herritar guztiek ordaindu beharreko
zerga-, lurralde komuneko arauetan zehaztutako likidazio eskemak eta lurralde
historikoetakoak ezberdinak izateak zailtasunak sortzen dituela zenbakien bidezko
azterketa konparatibo bat egiteko.

Hala eta guztiz ere, lurraldeko komuneko eta Euskadiko tributazioaz egineko
konparaketa-adibideetan -errenta maila ezberdinak eta egoera ezberdinak kontuan
harturik-, argi gelditu da, oro har, PFEZri buruzko foru arauetan bildutakoak onura
txikiagoak ekartzen dizkietela ezgaitasunen bat duten pertsonei lurralde komunekoek
baino.

Gainerako zergei dagokienez, esan daiteke oro har ezgaitasunen bat duen
pertsonaren inguruan lurralde ezberdinetan ezarri diren arauak bat datozela; orobat,
hobetu daitezke, lortu nahi den erabateko gizarteratzearen helburuari begira.

Horri dagokionez, ikuspegi askotatik ageriko lorpenak lortu direla ahaztu gabe,
tributazioaren ikuspegitik, ezgaitasunen bat duten pertsonen multzoa aukera-
berdintasunaren bidean jartzeari begira esan dezakegu euskal zerga-arauek onura gutxiago
dakarzkiela pertsona Estatuaren gainerako lurraldetan aplikatzen direnek baino.

Hain zuzen ere, Hitzarmen Ekonomikoa aldatu zenean, abuztuaren 4ko 38/1997
Legearen bitartez, arauak emateko autonomia handiagoa ematen zaie lurralde
historikoetako erakundeei, funtsean PFEZren arloan; horrek bidea emango zien legearen
ikuspegitik lurralde komuneko arauen parean jartzeko eta baita ere arau horiek
gainditzeko ere.

Hori guztia dela eta -ez dugu zerrenda itxi bat egin nahi izan-, Arartekoaren iritziz
bidezkoa da ondoko gomendioak egitea euskal erakundeek, bakoitzak bere eskumenen
esparruan, zenbait arau alda ditzaten:

I. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

a) Famili unitateren definizioan, baterako tributazioaren ondoreetarako, ezgaitasuna
duen tutoretzapekoaren tutoreak ere sartzea, baldin eta administrazioaren edo justiziaren
erabakiaz emandako legezko hartzeaz ezgaitasunen bat duen pertsonaren ardura bere
gain badute, salbu eginkizun hori kargu profesional edo administratibo baten ondorioz
betetzen baldin bada.

b) Euskal foru arauetan mugikortasun mugatuko egoeraren exijitzea kendu
behar da, lan etekinen zergarinketaren gainean % 100eko hobaria aplikatzeko; hala
egiten ez bada, gure iritziz, arazo handiak sortuko dira haren aplikazio praktikoan.

c) Espresuki sartzea ohiko etxebizitza hiru urte igaro baino lehen eskualdatzeko
arrazoi determinatzaile gisa -kasuan kasuko kenkaria aplikatzeko eskubidea mantentzeari
begira-, hura egokia ez izatea subjektu pasiboaren edo harekin bizi diren pertsonen
ezgaitasunerako.

d) Ezgaitasunarengatiko kenkaria zabaltzea aldeko ahaideei eta subjektu
pasiboarekin bizi diren gainerako pertsonei ere, baldin eta minusbaliatuen legezko egoera
egiaztatzen bada, 65 urtetara iritsi diren begiratu gabe.

e) Eritasun gastuen kenkaria berriz jartzea subjektu pasiboaren ezgaitasunaren
ondoriozko gastu guztietarako.
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II. Sozietateen gaineko Zerga

a) Obra eta instalazioetan eginiko inbertsioen gaineko zergaren kuota osoan kenkari
berariazko bat jartzea azter dadin, ezgaitasuna duten pertsonak laneratzea errazteko
arkitektura-oztopoak, sentimenezko oztopoak eta abar kentzeagatik.

b) Ezgaitasunen bat duten pertsonentzat enplegua sortzeagatik foru arauetan
ezarritako kenkaria igo dadin aztertzea.

III. Balio Erantsiaren gaineko Zerga

a) Ondasunen ematearen eta zerbitzuen ematearen gainean ezartzen den zergari
tasa supermurriztua edo, gutxienez, murriztua aplika dadin aztertzea, hori
ezgaitasunen bat duten pertsonen urritasunak gainditzeko egiten denean. Ondasun
edo zerbitzuen izaerari begiratuta egin daiteke hori, edo, bestela, erosleak behar
bezala justifikatuta.

b) 1977ko maiatzaren 17ko Kontseiluaren 77/388/EEE Seigarren Zuzentarauaren
esparruan, BEZan eta Garraiobide Jakin Batzuen gaineko Zerga Berezian ematen diren
tratamendu ezberdinak zuzentzeko, lehentasunezko erabilera izango duten eta
minusbaliatuen izenean erosten diren ibilgailuak erosteko orduan tasa supermurriztua
aplika dadin aztertzea.

IV. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga

a) Minusbaliatuen izenean eta haiek erabiltzeko erositako ibilgailuen kasuan, alde
batera utzita egokitzeko beharra dagoen nahiz zenbateko potentzia fiskala duten,
Garraiobide Jakin Batzuen gaineko Zerga Berezian ibilgailu horietarako ezarri den
salbuespena bezalako onura fiskal bat jar dadin aztertzea.

b) Sorospidez, berehala, zerga honi guruzko Arabako eta Gipuzkoako lurralde
historikoetako foru arauek salbuespen hori zabaltzea itsuak garraiatzeko ibilgailuetarako
ere. Gipuzkoako arauaren kasuan, potentzia fiskalaren mugak beste bi euskal
lurraldeetakoarekin eta lurralde komunekoarekin berdintzea.

V. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga

Salbuespen erabatekoa ezartzea ezgaitasunen bat duen subjektu pasiboak etxebizitza
bere beharretara egokitzeko egiten dituen obretan.

VI. Lurzoruen Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga

Erabateko salbuespena ezartzea titularraren ezgaitasuna dela eta desegokiak diren
etxebizitzak eskualdatzeko kasuetan.
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VII. Hirigintza lizentziak emateko tasak

EIOZen proposaturiko salbuespenarekin bat etorriz, kasuan kasuko udal
ordenantzetan tasa horren erabateko salbuespena aurreikustea, arkitektura oztopoak
deusezteko edo subjektu pasiboaren etxebizitza egokitzeko obretarako lizentziak eskatzen
direnean.

VIII. Erabili behar den terminologia

Oro har, tributu administrazioak pixkanaka “Ezgaitasunen bat duen pertsona”
terminoa erabiltzen ohitu behar dira, minusbaliatua terminoa erabili ordez.




