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Nafarroako Gobernuak seme-alabengatiko 
kenkaria handitu du PFEZen, 250.000 euro 
arteko zuzeneko oinordetzak salbuetsi ditu eta 
iruzurraren aurkako borroka indartu du  
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2018rako zenbait zerga aldatzeko eta beste zerga-neurri batzuk 
ezartzeko Foru Lege proiektuan onartutako neurrietako batzuk dira  

Asteazkena, 2017.eko azaroak 8

Nafarroako 
Gobernuak 2018rako zenbait 
zerga aldatzeko eta beste 
zerga-neurri batzuk ezartzeko 
Foru Lege proiektua onartu du. 
Horien artean barne hartzen 
dira PFEZn seme-alabengatiko 
kenkaria handitzea, 250.000 
euro arteko zuzeneko 
oinordetzak salbuestea eta 
iruzurraren aurkako borroka 
indartzea. 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kasuan 
(PFEZ), nobedade nagusia da 100 eurotan handitu dela 3 urtetik beherako 
seme-alaba bakoitzarengatiko kenkaria, betiere errenta 30.000 euro baino 
handiagoa ez bada, edo 60.000 euro baterako aitorpenen kasuan. Espero 
da 10.000 familia inguru izatea neurri honen onuragarriak. 

Horrez gain, aldaketak ere sartuko dira pentsio-planetan, kapital gisa 
berreskuratzen diren prestazioetan % 40ko murrizketa kenduz, duela 10 
urte araubide erkidean dagoeneko gertatzen zen moduan. Hala ere, 
aldaketa honek 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako ekarpenetan 
bakarrik eragiten du, araubide iragankor bat ezartzen delako jadanik 
dauden pentsio-planetarako. 

Etxebizitzaren arloan, kasu guztietan desagertu egin da ohiko 
etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria, baina araubide iragankor bat ezarri 
da 2022ko abenduaren 31 arte, dagoeneko kenkaria izateko eskubide 
dutenentzat. Alokairuaren kasuan, etxebizitza errentatzaileek 
errentarengatik lortutako etekinen % 40 bakarrik kendu ahalko dute 
Nasuvinsaren alokairuko poltsa publikoaren bidez. Horrela, Nafarroako 
Gobernuak etxebizitza alokatzeko programa publiko hau sustatu nahi du. 
Errentarien kasuan, gaur egun bezala mantentzen dira kenkaria izateko 
baldintzak. 

Aurrezkiari dagokionez, nobedadeak sartu dira oinarri bereziaren 
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tributazioan, puntu bat igo dena tarte bakoitzean. 

Azkenik, neurriak ezarri dira desgaitasuna duten pertsonen egoera hobetzeko, hala nola enpresek 
aseguruak kontratatzeko ordaindutako kuotak gauzatan ordaintzea kontuan ez hartzea aseguruak 
kontratatzeko, betiere 1.500 euro baino handiagoak ez badira. Horrez gain, mendetasun-egoeran dauden 
pertsonen zerga-egoera desgaitasunen bat duen pertsonen zerga-egoerarekin parekatzen jarraitu du 
gobernuak legealdi honetan, zenbait aldaketa tekniko eginez.  

Ondarearen gaineko zergan bi nobedade nagusi daude: enpresa-ondasunen tributazioa arindu 
da, eta kenkaria % 80tik % 95era handitu da milioi bat eurotik aurrera. Bestalde, murriztu egin da zerga-
babesa delakoa, % 65etik % 55era. 

Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergan sartutako aldaketak lege-proiektuaren aldaketa 
nagusietako bat dira. Zuzeneko aurrekoen eta ondorengoen kasuan, % 0,8ko tributazioa kendu da 
heriotza-kasuan igorritako ondasunen lehen 250.000 eurotan. Horrela, kasuen % 91n erabat utziko liokete 
ordaintzeari zerga honengatik. Bestalde, gehikortasun elementu bat sartu da, herentzian jasotako 250.000 
eurotik aurrera eragina duena. Horren tributazioa % 2 (500.000 euro arteko ondasunetarako) eta % 16 
(3.000.000 eurotik gorako ondasunetarako) artekoa da. 

Tarifa gehikor berri honen ondorioz, gaur egungo zergaren aldean, proposamen berriak herentzia 
guztietatik ordaintzeko kopurua murriztuko da, haren balioa 416.000 eurotik beherakoa bada. Elementu 
gehikor bera bizitza-dohaintzetan ere sartu da, % 0,8ko tributaziotik abiatuz lehen 250.000 eurotan, % 8 
arte hiru milioi eurotik gorako balioetarako. Ezkontideen edo bikote egonkorren arteko eskualdaketa gaur 
egungo % 0,8ko tributazio berarekin mantentzen da, edozein dela balioa. 

Sozietateen gaineko zergan, enpresa-onurak ordaintzen dituztenen bidez, lege-proiektuak 
zenbait aldaketa sartzen ditu, funtsean zerga-irabazietan edo zergaren kenkarietan. 

Kalitatezko enplegu-sorkuntza sustatzeko eta emakumea lan-merkatuan sartzeko helburuarekin, 
enplegua sortzeko kenkariaren baldintzak handitu dira. Lanpostu mugagabeak sortzen dituzten enpresek 
jaso ahalko dute, soldata LGSren halako 2,5 bada (orain arte halako 1,7 izatea eskatzen zen). Kenkaria 
5.000 eurokoa izango da kontratatzen den pertsona emakumea bada, eta 2.500 eurokoa gizona bada. 

Horrez gain, aktibo finko berrietan egindako inbertsioagatiko kenkaria aldatu da, izan ere, jardueran 
eraginik ez duten higiezinen inbertsioak ez dira kengarria izango, hau da, enpresa horren jarduerarako 
erabiltzen ez diren higiezinak. Bestalde, berrinbertsioagatiko salbuespena % 50era mugatu da 
eskualdaketan lortutako errentetan. Eta oinarri likidagarri negatiboak konpentsatzeari dagokionez, gaur 
egungo % 70eko muga mantendu da ETEetarako, baina % 50 edo % 25era pasa da enpresen negozio-
zifraren arabera, Estatuan ezarritakoari jarraituz. 

Azkenik, Sozietateen gaineko Zergak nobedadeak ezarri ditu gutxieneko tributazioan: mikroenpresek 
gutxienez %13 tributatzen jarraitu beharko dute; enpresa txikientzako gutxienekoa % 16ra igo da, eta 
enpresa handiek, gutxienez, % 18 tributatu beharko dute, haien zerga-onurek kuota txikiagoa eman arren.  

Nobedadeak iruzurraren aurkako borrokan  

Iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko mekanismoak indartzeko helburuarekin, foru-lege proiektuak 
zenbait aldaketa ere jasotzen ditu. Besteak beste nabarmentzen da zehapen larrien igoera, % 75etik % 
90era handitu direnak zorpeko kuotan.

Horrez gain, 2018. urtetik aurrera Nafarroako Zerga Ogasunak urtero argitaratzen duen zordunen 
zerrendako baldintzak aldatu dira. Zerrendan sartzea ekartzen duen gutxieneko zorpekoa 250.000 eurotik 
120.000 eurora jaitsi da, delitu fiskaltzat hartzen den kopuru bera. Horrez gain, zordunari zerrendan 
sartzeko proposamena jakinarazten zaionean zorra preskribatzeko epea etengo da. 

Azkenik, zehapenak gauza daitezen, lehen aldiz goiz ordaintzeagatiko murrizketak ezarri dira lehen 
aldiz. Zehapen larrien kasuan, zehapenaren % 20ko murrizketa aplikatuko da; arinen kasuan % 30ekoa. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es - www.nafarroa.eus 2 2 


