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1.  Etxebizitzaren arloko zerga-politikaren berritasunak, 
Estatuan eta Euskadin 

 
Txosten honen aurreko edizioan, zerga-sistemaren eta etxebizitzaren arloetan 2016ra arte gertatutako 
berritasun nagusiak azaldu genituen 1 . Edizio hartan azpimarratzen zenez, 2013tik aurrera, PFEZn, 
inbertsioengatiko kenkari orokorrak bertan behera geratu ziren Espainian salerosketa-kontratu 
berrietarako eta birgaitze-obretarako, eta, 2015etik aurrera, alokairuaren ordainketarako kenkariak 
ere kendu ziren estatuaren eremuan.  
 
Horrenbestez, 2013az geroztik, Estatuan, etxebizitza erosteagatiko kenkari orokorrak 2013ko urtarrilaren 1a 
baino lehen erositako etxebizitzei soilik aplikatzen zaizkie. Gainera, kasu horietan ere, kenkariaren tasa 
txikiagoa da Euskadin aplikatzen dena baino; hain zuzen, % 7,5ekoa da, eta gehieneko oinarria 9.040 
eurokoa da zergadun bakoitzeko. 
 
Azken bi urteetako berritasunik aipagarriena Nafarroako Foru Komunitateak duela gutxi etxebizitza 
erosteagatiko eta alokairua ordaintzeagatiko kenkaria kendu izana da. 
 

Euskadi da 2013tik aurrera etxebizitza erosteagatiko kenkariei eusten 
dien autonomia‐erkidego bakarra. 
 
Hortaz, gaur egun, Euskadi da ohiko etxebizitza erosteagatiko eta alokairua ordaintzeagatiko kenkari 
orokorrak indarrean dituen erkidego bakarra. Izan ere, 2012az geroztik, unean-uneko doikuntza batzuk 
soilik egin dira. Haien artean, hau nabarmentzen da: 2013tik aurrera, zergadun bakoitzeko gehieneko 
kenkariak txikitu egin ziren eragiketa berrietarako. Horrek oso eragin mugatua du zerga-bilketako 
ahalmenean, Euskadin hipoteka-mailegu gehienak 2013 baino lehenagokoak baitira. Horrenbestez, 
erosteko eta birgaitzeko pizgarriek indarrean jarraitzen dute, baldintza hauetan: 

 
 Ohiko etxebizitza erosteko ordaindutako kopuruen (printzipala eta interesak, kanpoko kapitalak 

erabiliz egindako erosketen kasuan) % 18ko kenkaria aplika daiteke oraindik ere.  
 Etxebizitza-kontuetan inbertitutako diru-kopuruetarako kenkariak ere bere horretan jarraitzen du. 

Dena den, kasu horretan, gehienez ere sei urteko epea dago etxebizitza erosteko.  
 Urteko gehieneko kenkaria 1.530 eurokoa da zergadun bakoitzarentzat; 2012a baino lehen 

erositako etxebizitzen kasuan, berriz, gehieneko kenkaria handiagoa da: 2.160 eurokoa. Zergadun 
bakoitzeko zerga-kreditua 36.000 eurokoa da2. 
 

  

                                                            
1 http://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_adm_fiscal16/es_ovv_admi/adjuntos/fiscal_16.pdf 
2 30 urtetik beherako zergadunen zein familia ugarien kasuan, kenkariaren portzentajea % 23koa da, eta urteko gehieneko kenkaria, 
berriz, 1.955 eurokoa. 
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Euskadin,  ohiko  etxebizitza  birgaitzeagatiko  kenkariak  ere  bere 
horretan  jarraitzen  du.  Estatuko  PFEZren  tartean,  berriz,  kenkari 
hori kendu egin da. 
 
Erosteagatiko kenkaria bezala, hiru lurralde historikoek birgaitze-lanetarako kenkariei eutsi zieten, erosketan 
aplikatzen diren maila eta gehieneko muga berekin. Horrenbestez, kenkari horiek etxebizitza-inbertsioaren 
kontzeptuaren barruan sartzen dira. Obren kostuaren gaineko % 18ko tasa aplikatzen da, eta 1.530 euro 
aitorpen bakoitzeko. 
 
Aitzitik, Estatuan, 2013an etxebizitza-inbertsioagatiko kenkari orokorra kendu zenean, ohiko etxebizitza 
birgaitzeagatiko kenkaria ere kendu zen Estatuko gainerako lurraldeetan, data horretatik aurrera egindako 
obretarako. Ordura arte, ohiko etxebizitza birgaitzeagatiko edo handitzeagatiko kenkari estatala % 15ekoa 
zen obra horietan inbertitutako zenbatekoen gainean. 
 
Hala ere, autonomia-mailan, autonomia-erkidego askok birgaitzeagatiko kenkari autonomikoei eutsi diete, 
hala nola Balearrek, Kanariek, Kantabriak, Galiziak eta Valentziako Erkidegoak. Bestalde, Errioxan, Aragoin 
eta Murtzian ere zerga-pizgarri horiek mantentzen dira, baina baldintza jakin batzuekin: landa-
etxebizitzetarako, udalerri jakin batzuetan dauden etxebizitzetarako eta/edo oso jabe-kolektibo zehatzentzat 
soilik mantendu dira. Beraz, zerga-gastuari dagokionez, kenkariek oso eragin txikia dute. 
 

Halaber,  Euskadi  da  alokairua  ordaintzeagatiko  kenkari  orokorrari 
eusten dion autonomia‐erkidego bakarra. 
 
Euskadin soilik daude indarrean alokairua ordaintzeagatiko kenkari orokor horiek. Hurrengo taulan, zehatz-
mehatz azaltzen dira. Aitzitik, errentatzaileek duten hobaria (errendimenduen gaineko % 20koa) txikiagoa da 
Estatuko gainerako erkidegoetan baino. 
 

Alokairuaren zerga-tratamendua, hiru lurralde historikoetan 

PFEZ 
Kenkariak ohiko 
etxebizitza 
alokatzeagatik 

% 20ko kenkari orokorra, gehienez ere 1.600 eurokoa 30 urtetik beherako zergadunak eta 
familia ugariak*: % 25eko kenkaria, gehienez ere 2.000 eurokoa. 
Baterako aitorpenetan, muga ez da bikoizten. 
*Arabak, alokairurako kenkari-erregimen orokorreko salbuespenen artean, urritasun iraunkor 
osoa edo absolutua edo urritasun handia duten pertsonak hartzen ditu aintzat. 

PFEZ 
Errentatzailea - 
Kapital 
higiezinaren 
etekina 

Higiezinak alokatzeagatik lortzen diren etekinak kapital higiezinaren etekintzat hartzen dira, 
betiere alokairua jarduera ekonomikoa ez bada. 
Etekin garbia = (etekin osoa – gastu kengarriak) 

 Etekin osoa = errentatzaileak jasotako errentak, guztira. 

 Gastu kengarriak: etekin osoen gaineko % 20ko hobaria + etxebizitza erosteko, 
birgaitzeko edo hobetzeko kanpo-finantzaketaren interesak. 

 Etekin garbia ezin da negatiboa izan. 
Etekin osoek 2 urtetik gorako sortze-aldia badute, haien zenbatekoaren % 60 hartuko da 
etekin osotzat; sortze-aldia 5 urtetik gorakoa bada, edo araudiari jarraituz irregulartzat 
hartzen diren etekinen kasuan, % 50 zenbatuko da. 

 
Estatuan, lehen azaldu bezala, 2015etik aurrera desagertu zen ohiko etxebizitza alokatzeagatiko kenkari 
orokorra. Beraz, 2015eko urtarrilaren 1a baino lehenagoko errentamendu-kontratuetarako soilik aplika 
daiteke, baldin eta zerga-oinarria urteko 24.107,20 eurotik (% 10,05) beherakoa bada (urteko maximoa 
9.040 eurokoa da). Hortaz, zerga-politikaren bidez alokairua sustatzearen alde egindako ahaleginak 
(izan ere, alokairua sustatzeko kenkari horri eutsi zitzaion, eta erosketaren kenkaria kendu) bi urte soilik 
iraun zuen.  
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Nafarroako Foru Erkidegoan, alokairua duten pertsonei kenkaria aplikatzen jarraitzen da, 100tik 15ean 
kokatuz, eta gehienez 1.200 euro urteko. Kenkari hau subjektu pasiboaren ohiko etxebizitzaren alokairuaren 
zergaldian ordaindutako kantitateetan ezarria, hurrengo baldintzak bete izanez gero: 
  

 Subjektu pasiboaren errentak, errenta salbuetsiak alde batera utzita, 30.000 eurokoak edo 
txikiagoak izatea zergaldian. 

 Alokairu moduan ordaindutako zenbatekoak subjektu pasiboaren zergaldiko errenten % 10etik 
gorakoak izatea, errenta salbuetsiak alde batera utzita. 

 Kenketa hau, 100etik 20koa izango da, aurreko baldintzak betez, 30 urte baino gutxiago 
dutenek edo suposizio zehatz batzuetan familia unitate bat osatzen dutenek, eta zergaldian, 
subjektu pasiboaren ohiko etxebizitzaren alokairuagatik ordaindutakoaren, urteko 1.500 euro 
gehienez. 

 
 
Kanarietako eta Balearretako kenkari autonomikoei dagokienez, kenkari orokor bat aplikatzen zaie 
errentariei. Gainerako autonomia-erkidegoetan, gobernu gehienek kenkari jakin batzuei soilik eusten diete, 
biztanleria-talde eta errentari-talde espezifikoentzat, hain zuzen. Edonola ere, kenkari horiek eragin txikia 
edo oso txikia dute zerga-gastuan, tasatutako kasu horietan soilik aplikatzen baitira (errentari gazteentzat 
eta diru-sarrera gutxien dituzten pertsonentzat dira, eta zergadun bakoitzeko kenkari-maila maximoak urteko 
500 eurotik beherakoak dira). 

 
Hala ere, Estatuan, etxebizitza ohiko etxebizitzarako alokatzen duten 
jabeentzako hobaria nabarmen handiagoa da hiru lurralde historikoetan 
aplikatzen dena baino. 
 
Estatuan, PFEZn etxebizitza alokatzeagatik murriztapena lortutako etekin garbien %60koa da. Aurretik, 
2015ko erreforma arte, errentariak 30 urte baino gutxiago bazituen, murrizketa %100koa zen. Nolanahi ere, 
errentarientzako hobaria nabarmen handiagoa da Euskadikoa baino; Euskadin, % 20koa da. 
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AUTONOMIA‐ERKIDEGOEK PFEZ‐N 2017KO ZERGA‐EKITALDIRAKO EGINDAKO BERRITASUNEN LABURPENA  

Autonomia-
erkidegoa Eskurapena 

Alokairua
Birgaitzea 

Errentatzailea Errentaria

Balearrak  
Alokairuagatiko 
kenkari berria 

Onuradunen taldeak 
aldatzea 
Kenkariaren muga 
handitzea 
Aldi baterako 
lekualdaketagatiko 
kenkari berria 

Kenkari autonomikoa 
handitzea 

Kanariak 

Erosketarako 
dohaintzengatiko 
kenkaria aldatzea 
(dohaintza-
hartzailea) 

  

Energia birgaitzeagatiko 
kenkaria aldatzea 
Desgaitasunaren ondoriozko 
egokitzapen-lanengatiko 
kenkaria aldatzea 
Dohaintzak birgaitzeagatiko 
kenkaria aldatzea (dohaintza-
hartzailea) 
Kenkarien baterako 
zenbatekoaren muga berria 

Gaztela eta Leon   
36 urtetik beherakoen 
kenkaria handitzea 

 

Valentziako 
Erkidegoa 

  
Betekizunak aldatzea 
eta mugak handitzea 

 

Galizia    
Hirigune historikoetako 
higiezinak birgaitzeko 
kenkaria 

Madrilgo Erkidegoa   
35 urtetik beherakoen 
kenkaria handitzea 

 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

Etxebizitza 
erosteagatiko 
kenkaria kentzea 

Alokairuagatiko 
kenkaria kentzea 
(Nasuvinsaren bidez 
izan ezik) 
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2.   Etxebizitzarekin lotutako zerga-gastuak PFEZn izan 
duen bilakaera, Euskadin 

 
Euskadin,  PFEZn  etxebizitzarako  kenkarien  arloan  egindako  zerga‐
gastua 2.800 milioi euro ingurukoa izan da 2011tik 2017ra bitartean. 
 
 

2011tik 2017ra bitartean, PFEZn 
etxebizitzarekin lotuta egindako zerga-
kenkarien ondorioz, Euskadiko ogasunek 
2.798 milioi euro jasotzeari utzi diote; batez 
beste, 399,8 milioi euro urtero, aipatutako 
denboraldi horretan. 
 
 
Zerga-gastuaren zenbateko nabarmen hori 
PFEZn etxebizitza erosteagatiko (etxebizitza-
kontuak ere barne hartuta), alokatzeagatiko eta 
birgaitzeagatiko kenkariei dagokie. Dena den, 
kontzeptu horietako bakoitzak garrantzi 
desberdina izan du, jarraian aztertuko dugunez. 
 
 
 
 

 

 
PFEZrekin lotutako zerga-gastu metatua, etxebizitza-arlokoa, kenkari-motaren arabera, 2011-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Azken urteetan, etxebizitzaren erosketarekin lotutako zerga-gastua txikitzen ari da; alokairuarekin 
lotutako gastua, berriz, apurka ari da handitzen. Edonola ere, erosketarekin lotutako zerga-gastua 
ia 300 milioi eurokoa izan zen 2016an; etxebizitza alokatzearekin lotutakoa, berriz, 75 milioi 
eurokoa izan zen, lau aldiz txikiagoa. Ohiko etxebizitza birgaitzeagatiko kenkariari dagokion zerga-
gastua bazterrekoa da oraindik ere. 
  

Hala, kenkari horiei lotutako gasturik handiena, 
zalantzarik gabe, 2011tik 2017ra bitartean 
etxebizitza erosteko emandako pizgarrien 
ondorioz jaso ez den zenbatekoari dagokio; 
hain zuzen, 2.261 milioi euro. Horrela, 
etxebizitza-arloko kenkarien hamar eurotik zortzi 
(% 80,8) etxebizitza erosteko pizgarriari 
dagozkio. 
 
Aitzitik, azken zazpi urteetan alokatzeagatiko 
kenkariekin lotutako zerga-gastua 469 milioi 
eurokoa izan da. Hain zuzen, ekitaldi honetako 
etxebizitza-arloko kenkari guztien % 16,8; beste 
modu batean esanda, etxebizitza-erosketa 
sustatzeko bideratutako zerga-gastuaren 
bostena baino gutxiago. 
 
Bestalde, etxebizitzen birgaitzearekin lotutako 
zerga-gastua PFEZn 67 milioi eurokoa izan da, 
besterik ez; hots, 2011tik 2017ra bitartean 
etxebizitza-arloan aplikatutako kenkari guztien 
% 2,4 baino ez. 

Ohiko 
etxebizitzaren 

alokairua
469.641.351

%16,8

Erosketa eta 
etxebizitza-

kontua
2.261.618.934

%80,8

Ohiko 
etxebizitzaren 

birgakitzea
67.613.283

%2,4

Erosketa:  2.182.889.178  
 (%78,0) 
Etxebizitza-kontua: 78.729.756  
 (% 2,8) 

Etxebizitza-arloko 
kenkariak, guztira 

2.798.873.567 
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Etxebizitza-arloko kenkariek PFEZn eragindako zerga-gastua, 2011-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 2017ko datuak behin-behinekoak dira. 

 

 
* 2017ko datuak behin-behinekoak dira. 

Alokairua  

 
Etxebizitza birgaitzea 

 

 
* Kenkariak PFEZn 2011n eragindako gastuari buruzko datua falta da.  
* 2017ko datuak behin-behinekoak dira. 

Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 
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2016an,  etxebizitza‐arloko  zerga‐gastuak  PFEZn  izandako  eragina  oso 
nabarmena izan zen Euskadin: 379 milioi euro, urte hartako BPGdaren 
% 0,6 eta bildutako diru guztiaren % 3. 
 
2017ko datuak behin-behinekoak direnez, 2016ko ekitaldiko zerga-gastuari buruzko azterketa xehatua 
egin da, urte hartako datu guztiak finkatuta baitaude dagoeneko. 2016an, etxebizitza-arloko zerga-
gastua 379 milioi eurokoa izan zen; PFEZren guztizko bilketaren % 7,8 eta zerga guztien guztizko 
bilketaren %3,0. BPGdari dagokionez, pisu erlatiboa ere nabarmena da, Euskadiko BPGdaren % 0,6 
baita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Etxebizitza erosteagatiko kenkariaren zerga‐gastua 102 milioi txikitu 
zen 2011tik 2016ra bitartean. Alokairuaren ordainketarekin lotutakoa, 
berriz, 15,4 milioi handiagoa izan zen. 
 
2011tik 2016ra bitartean alokairuaren 
ordainketarekin lotutako zerga-gastuak 
izandako aldakuntza-tasa aztertuz gero, ikusiko 
dugu sei urte horietan % 25,4 handitu zela; hau 
da, 15,4 milioi gehiago 2016an 2011n baino. 
 
Aitzitik, 2016an, etxebizitzaren erosketarekin 
lotutako zerga-gastua 102 milioi txikiagoa izan 
zen 2011koa baino; alegia, % 25,7 txikiagoa.  
 
Hau da, Euskadiko hiru ogasunek 102 milioi 
euro gehiago lortu zituzten 2016an 2011n 
baino, aldi horretan erosketarekin lotutako 
zerga-gastua txikitu zelako. Bestalde, aldi 
horretan alokairuaren arloan lortutako zerga-
gastu handiagoa (15,4 milioi euro) sei aldiz 
txikiagoa izan zen aurreztutako zenbateko hori 
baino. 

 
  

Ohiko etxebizitza birgaitzeagatiko kenkariaren 
kasuan, datuak zuhurtasun handiagoz aztertu 
behar dira, informazio hori identifikatzeko 
zailtasunak baitaude.  
 
Nolanahi ere, zerga-gastu horren pisu erlatiboa 
hutsaren hurrengoa da, erosketagatiko 
kenkariarekin alderatuz gero. Gainera, 
beheranzko joera izan zuen 2011tik 2016ra 
bitartean. 
 
2017rako aurreikusita dagoenez, ohiko 
etxebizitza birgaitzeko lanengatiko kenkariaren 
zerga-gastua nabarmen handituko da. 

Etxebizitzagatiko kenkariak 2016ko PFEZn 

379 milioi euro 

BPGdaren 

% 0,6 
Guztizko  
bilketaren 

% 3 

PFEZren  
bilketaren 

% 7,8 
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Etxebizitza-arloko kenkariek PFEZn eragindako zerga-gastuaren aldakuntza Euskadin, 2011-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Birgaitzeagatiko kenkarien zerga-gastuaren kasuan, 2012-2016 aldiko bilakaera kalkulatu da, ez baitago 
Bizkaiko 2011ko daturik. Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 

 

Hala ere, 2016an, etxebizitza‐arloko kenkarien zerga‐gastuaren % 78 

etxebizitza erosteari zegokion. 

 

Etxebizitzarekin lotutako kenkarien ondorioz 
PFEZn biltzen ez den dirutik, hamar eurotik 
zortzi Euskadin inbertsioa sustatzeko 
indarrean jarraitzen duten pizgarri horiei 
dagokie.  
 

Higiezinen boomaren urteetan sinatutako hipoteka 
askok kenkari horiei onura ateratzen jarraitzen 
dute. Epe luzeko amortizazio-aldia (eskuarki, 25-
30 urtekoa) duten hipotekak dira, tasa aldakorren 
aldetik oso baldintza onak dituztenak eta gaur 
egun oso finantza-gastu txikia izango dutenak. 
Beraz, urte horietan, hipoteka-zorraren palanka-
efektu alderantzikatuaren pizgarria oso txikia izan 
da, Euriborraren bilakaerari begira. 
 

Horrenbestez, zerga-gastu gehiena 
printzipalaren amortizazioarekin dago lotuta; 
edo, beste modu batean esanda, funts 
galdurako diru-laguntza moduko bat da, 
zergadun bakoitzeko 36.000 euroko mugarekin 
(72.000 eurokoa bi titularren kasuan). 

 
  

15.436.361,9
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-102.548.940,0

-4.212.706,3
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100.000.000

Ohiko
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Erosketa Etxebizitza-kontua Erosketa eta
etxebizitza-kontua,

guztira

Ohiko
etxebizitzaren

birgaitzea

% 25,8 

-% 23,2 

-% 67,3 

-% 25,7 

-% 35,9 

 

Ildo horretan, nahiz eta erosketarekin 
lotutako zerga-gastuak goranzko joera izan, 
eta alokairuarekin lotutakoak beheranzko 
joera duen arren, bi kenkariek guztizko 
zerga-gastuan izan duten pisu erlatiboa ez 
da asko aldatu 2011tik 2016ra bitarteko aldi 
zabalean. 
 
Beraz, alokairuagatiko kenkariaren garrantzi 
erlatiboa portzentajezko zazpi puntu handitu 
zen 2011tik 2016ra bitartean; hain zuzen, 
2011n, zerga-gastu horren % 12,8koa zen, 
eta, 2016an, berriz, % 19,9. 
 

Aitzitik, PFEZren bilketan, etxebizitza 
erosteagatiko kenkariek zerga-gastuaren 
zatirik handiena izaten jarraitzen dute: 
2016an, % 78,1ekoa izan zen, eta, 2011n, 
7,2 puntu txikiagoa. 
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Alokairuagatiko kenkariaren eta erosketa/birgaitzeagatiko kenkariaren garrantzi erlatiboa zerga-gastuan 
EAEn, 2011-2017 

 
* 2017ko datuak behin-behinekoak dira. 

Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 

 

Etxebizitza erosteagatiko eta alokatzeagatiko kenkarien zerga‐gastuak joera 

bera du hiru lurralde historikoetan; hiruretan handitu da erosteagatikoa, 

eta hiruretan txikitu da alokatzeagatikoa. 

2011tik 2016ra bitartean, hiru lurralde historikoetan nabarmen txikitu zen erosteagatiko 
kenkariaren zerga-gastua. Araban eta Bizkaian, beherakada handiagoa izan zen (hurrenez hurren, 
% 28,6 eta % 24,9 txikitu zen). Gipuzkoan, beherakada neurrizkoagoa izan zen, % 16,7 txikitu baitzen. 
 
Halaber, aldi horretan, Bizkaian handitu zen gehien alokatzeagatiko kenkariarekin lotutako zerga-
gastua; hain zuzen, % 35,9 handitu zen, Gipuzkoan (% 22,4) eta, bereziki, Araban (% 9,8) baino askoz 
gehiago. 
 
Ohiko etxebizitza birgaitzeagatiko kenkariari dagokionez, zerga-gastuak beherakada handia izan zuen 
hiru lurraldeetan 2011tik 2016ra bitartean. Ildo horretan, aipatzekoa da Bizkaiko informazioa 2012-2016 
aldikoa dela. 
 
Etxebizitza-arloko kenkariekin lotutako zerga-gastuaren bilakaera, lurralde historikoaren arabera, 2011-2016 

 

Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa.   
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Dirudienez,  hipoteken  eraketaren  geldialdia  eta  interesengatiko 
zorraren beherakada inbertsioaren kenkariarekin lotutako zerga‐gastua 
erortzearen arrazoi nagusiak dira. 
 

2003tik 2010era bitartean, 285.655 etxebizitza-
hipoteka sinatu ziren Euskadin. Hurrengo zazpi 
urteetan, sinatutako hipoteken kopurua nabarmen 
txikitu da; hain zuzen ere, 2011tik 2017ra 
bitartean, 110.256 hipoteka sinatu dira. 
Horrenbestez, 2011tik 2017ra bitartean urtero 
batez beste sinatutako hipoteken kopurua 
% 55 txikiagoa izan zen 2003-2010 aldikoa 
baino. 
 

Beraz, indarrean dauden hipoteken (eta, beraz, 
erosteagatiko kenkaria lor dezaketenen) 
saldoa hiru lurraldeetan ari da txikitzen, eta, 
horren ondorioz, zerga-gastuak beheranzko joera 
du. Gainera, zerga-gastuan gertatutako 
murriztapen horretan, PFEZren 
erregulazioaren berezko faktoreek ere eragina 
izan dute; esaterako, kenkariaren muga 
maximoa txikitu izanak (gaur egun, 1.530 
eurokoa da zergadun bakoitzeko; 30 urtetik 
beherako pertsonen kasuan, 1.955 eurokoa da). 
 

Euskadin eta lurralde historiko bakoitzean sinatutako hipoteken kopuruaren bilakaera, 2003-2017 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: INE 
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Euskadin, pasa den hamarkadako higiezinen 
boomean sinatutako hipoteken batez 
besteko epea 25 urte ingurukoa da (2008ko 
datua), Erregistro Estatistikaren datuen 
arabera.  
 

Hortaz, erosketarekin lotutako zerga-
gastuaren beherakadak zerikusi handia 
izango du hipoteken finantza- eta zerga-
kostuaren bilakaerarekin. Interes-tasei 
dagokienez, ez da igoera handirik espero 
epe laburrean eta ertainean. Beraz, horrek 
ez luke sustatuko familien palanka-efektu 
alderantzikatua kenkariaren gehieneko 
mugaren gainetik. 
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Hiru lurraldeetan, 2011tik 2017ra bitartean, 
hipoteken eraketa-erritmoa asko moteldu zen, 
2003-2010 aldiarekin alderatuta. Beherakadarik 
handiena Bizkaian gertatu zen, sinatutako 
hipoteken kopurua % 60,1 txikitu baitzen; hain 
zuzen, 2011tik 2017ra bitartean, 97.550 hipoteka 
gutxiago eratu ziren. 
 
Gipuzkoan, 2011tik 2017ra bitartean batez beste 
eratutako hipoteken kopurua 2003-2011 aldikoa 
baino % 53,2 txikiagoa izan zen, eta, Araban 
berriz, % 47,8 txikiagoa. 

Iturria: INE. 
 

2011-2017 eta 2003-2010 aldietan eratutako hipoteken bilakaera, eta aldi bakoitzeko urteko batezbestekoa, 
lurralde historikoaren arabera 

 
 2011-2017 2003-2010 

Hipotekak, 
guztira 

Batez beste 
Hipotekak, 

guztira 
Batez beste 

Araba 22.368 3.195,43 48.966 6.120,75 
Bizkaia 52.365 7.480,71 149.915 18.739,375 
Gipuzkoa 35.523 5.074,71 86.774 10.846,75 

Iturria: INE. 
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3.   Etxebizitzarekin lotutako kenkaria duen aitorpen-
kopuruaren bilakaera eta eragina, diru-sarreren 
mailaren arabera 

 
2016an,  310.000  familiak  lortu  zuten  etxebizitza  erosteagatiko 
kenkaria; hots, 2011n, baino % 5ek gutxiago. 
 

PFEZn, etxebizitzarekin lotutako kenkariren bat duten aitorpenen kopuruak egonkor samar jarraitu du 
azken urteetan. 2011tik 2014ra, beheranzko joera txiki bat hauteman zen; hain zuzen, 421 mila 
aitorpen izan ziren 2011n, eta 398 mila, 2014an (% 5,4 gutxiago). 2015etik aurrera, ordea, apur bat 
handitu da kenkari-mota hori barne hartzen duten aitorpenen kopurua; esate baterako, 2016an, 409 
mila izan ziren. 2017rako, 408 aitorpen izango zirela aurreikusten da (% 2,6 gehiago). 
 

PFEZn etxebizitza-arloko kenkariak dituzten aitorpenen kopurua, 2011-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 2017ko datuak behin-behinekoak dira. 

Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 

 
2011-2016 aldiko aitorpen-kopurua eta aldakuntza-tasak 

2011 2016 
Aldakuntza-
tasak, 2011-

2016 

Aitorpen-kopuruen 
desberdintasuna, 

2011-2016 
Ohiko etxebizitzaren alokairua 55.928 77.616 % 38,8 +21.688
Erosketa 332.677 313.937 -% 5,6 -18.740
Etxebizitza-kontua 18.908 6.272 -% 66,8 -12.636
Ohiko etxebizitzaren birgaitzea* 19.821* 11.371 -% 42,6 - 8.450

* Birgaitzeari buruzko datua 2012koa da, urte horretan egon baitzen lehen aldiz informazio hori hiru lurraldeetan. 
Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 
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Edonola ere, aipatzekoa da 2016an PFEZren 
313.937 aitorpenetan aplikatu zela etxebizitza 
erosteagatiko kenkaria; 2011n baino % 5,6 
gutxiago, besterik ez. Bien bitartean, nabarmen 
handitu zen Euskadin PFEZren aitorpenean 
ohiko etxebizitzaren alokairuagatik 
ordaindutako zenbatekoa kendu zuten 
pertsonen kopurua (% 38,7 gehiago). Gainera, 
6.272 aitorpenetan, etxebizitza-kontuan 
sartutakoa kendu zen; hain zuzen, beherakada 
handia gertatu zen 2016. urtearekiko (-% 66,8).  
 

Beraz, erosketarekin lotutako kenkariren bat izan 
zuten aitorpenen kopurua asko txikitu zen, 2011tik 
2016ra bitartean izandako zerga-gastuarekin edo 
kenkari horien zenbatekoarekin alderatuta. 
 
PFEZn etxebizitzarekin lotutako kenkariren bat aplikatu zuten aitorpenen banaketa, kenkari-motaren arabera, 

2016an 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 
 

Bi kenkari‐moten (erosketa eta alokairua) eragina ez da gizartearen 
aldetik  neutroa.  Izan  ere,  alokairuagatiko  kenkaria  ohikoagoa  da 
diru‐sarrerarik txikienak dituzten pertsonen artean. 
 

Alokairua ordaintzeagatiko kenkaria aplikatzen duten aitorpen gehienak aurreko aitorpenean 30.000 
eurotik beherako likidazio-oinarria izan zuten zergadunenak izan ziren. Hain zuzen, 2016an 
alokairuagatiko kenkaria aplikatu zuten aitorpenen erdiek (% 48,1) 18.000 eurotik beherako 
likidazio-oinarria izan zuten; bestalde, diru-sarrerarik txikienak izan zituzten pertsonen % 20k 
aplikatu zuen erosteagatiko kenkaria bere aitorpenean. 
 
Halaber, adierazi beharra dago diru-sarrerarik txikienak dituzten kolektiboek, askotan, ezin dituztela 
alokairuagatiko edo erosteagatiko kenkariak aplikatu maila maximoetan. 
   

Bestalde, PFEZn kenkariren bat izan zuten 
aitorpenen % 78k etxebizitzaren 
erosketarekin lotutako kenkariren bat izan 
zuen; alokatzeagatiko kenkaria izan zuten 
aitorpenak, berriz, etxebizitzarekin lotutako 
kenkariren bat izan zuten aitorpenen % 19 
izan ziren. 
 
Ohiko etxebizitza birgaitzeagatiko kenkariak 
aplikatu zituzten aitorpenen kopurua oso 
txikia izan zen. 2016an, 11.000 aitorpen 
soilik izan ziren; hots, PFEZn 
etxebizitzarekin lotutako kenkariren bat izan 
zuten aitorpen guztien % 2,8. 
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Etxebizitzarekin lotutako kenkarien eragina, kenkari-motaren eta diru-sarreren mailen arabera, Euskadin, 
2016an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 

 
 
Etxebizitza erosteagatiko kenkariaren onuradun gehienek diru‐sarrera 
ertainak eta ertain‐handiak dituzte. 
 

Inbertsioagatiko kenkaria izan zuten aitorpenen % 43,9k 30.000 eurotik gorako likidazio-oinarria 
zuen; alokairuaren kasuan, % 23,8 izan ziren. Beraz, erosteagatiko kenkariari onura atera zioten 
aitorpenak errenta-maila ertaineko eta handiko zergadunenak izan ziren, neurri handiago batean. 
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Zergadunen kopuruaren eta kenkarien banaketa, kenkari-motaren eta diru-sarreren mailaren arabera, 
Euskadin, 2016an 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 
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Inbertsioagatiko  kenkarietan,  45.000  eurotik  gorako  errenten  zerga‐

gastua 54,8 milioi eurokoa da. 

Inbertsioagatiko kenkaria izan zuten aitorpen 
guztietatik, 45.000k 42.000 eurotik gorako 
likidazio-oinarria izan zuten. Haien zerga-
gastua 54,8 milioi eurokoa izan zen, 
alokatzeagatiko kenkaria aplikatu zuten 
aitorpenen zerga-gastua baino 6,9 aldiz 
handiagoa. 
 

2016ko errentarik handienen eta txikienen zerga-gastua, etxebizitza-arloko kenkari-motaren arabera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. 

 
Era berean, diru-sarrerarik handienak izan 
zituzten aitorpenak batez besteko kenkaririk 
handiena izan zutenak dira; batez beste, 1.200 
eurotik gorako kenkaria izan zuten, 42.000 
eurotik gorako aitorpen bakoitzeko. Aitzitik, 
diru-sarrerarik txikienak izan zituzten 
zergadunen kenkaria ez zen araututako muga 
maximora iritsi. Hori bereziki aipagarria izan 
zen alokairuagatiko kenkaria aplikatu zuten 
zergadunen kasuan, urtean zehar egindako 
atxikipenen zenbatekoa ez baitzen nahikoa izan 
kenkari potentzial guztiak lortzeko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Aitorpenen batez besteko kenkaria, 
kenkari-motaren arabera, 2016 
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Euskadiko alokairuagatiko hobariarekin  
lotutako zerga-gastuaren hurbilketa 

 
Euskadin, errentatzaileek % 20ko hobaria dute etxebizitzen higiezin-errendimenduekin lotutako diru-
sarreren gainean. Hobari horrek eragin negatiboa du zerga-bilketan; beraz, zerga-gastua da.  
 
Ez dago datu zehatzik, baina hurbilketa bat egin daiteke, errentatzaileen diru-sarreren tarteetan 
oinarrituta. Hala, % 20ko hobari horrek berekin dakarrenez, alokairutik lortutako errendimenduak 
ehuneko horretan txikitzen dira. Hobari hori zerga-oinarriaren (pertsonen gainerako errentak eta diru-
sarrerak barne hartzen dituena) gainean aplikatu ondoren, zerga-tasa ezartzen zaio. Tasa hori 
zergadun bakoitzaren diru-sarrera guztien araberakoa da. 
 
Ondorengo taulan, 2016rako egindako kalkulua dago. Ikusten denez, hobariarekin lotutako zerga-
gastua 23 milioi ingurukoa da. Gainera, hobari horrek estaldura handia izan zuen, 2016an 
Euskadiko 97.000 zergadunek baino zertxobait gehiagok lortu baitzuten. 
 
Orobat, hau da bereziki azpimarragarria: hobari hori aplikatzen duten jabe askok ez dute errenta-
maila edo zerga oinarri bereziki handia. Izan ere, % 47k 30.000 eurotik beherako likidazio-oinarria 
dute, baina hiru errentatzailetik batek (% 30) 42.000 eurotik gorako likidazio-oinarria du. 
 

Etxebizitza errentan ematen duten pertsonen PFEZko hobariarekin lotutako zerga-gastuaren  
hurbilketa, Euskadin, 2016an 

Aitorpenak Hobaria Zerga-gastua Aldakuntza %-tan 
Negatiboak 12 7.399,8 0
0-6000 5.182 3.704.258,1 774.079,0 % 3,4 
6000-18000 23.043 20.730.660,6 4.534.300,8 % 19,7 
18000-30000 25.707 24.301.535,6 5.589.353,1 % 24,3 
30000-42000 20.791 20.234.054,8 5.058.513,7 % 22,0 
42000-54000 9.383 10.545.239,4 2.636.309,9 % 11,5 
54000-66000 4.660 5.569.909,3 1.392.477,3 % 6,1 
66000-90000 4.247 5.522.472,3 1.380.618,1 % 6,0 
90.000 baino gehiago 4.279 6.558.214,9 1.639.553,7 % 7,1 
Guztizko orokorra 97.304 97.173.744,9 23.005.205,7 % 100,0 

Iturria: Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa.
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4.   Etxebizitzarekin lotutako zerga-gastuaren hurbilketa, 
Estatuko PFEZn 

 
Estatuko PFEZn, alokairuarekin lotutako zerga‐gastua asko txikitu zen 
2013az geroztik. 
 
2003ko urtarrilaren 1etik 2013ko urtarrilaren 
1era bitartean (inbertsioagatiko kenkariaren 
ezabapena indarrean sartu zenean), 8,7 milioi 
hipoteka sinatu ziren Estatuan, gutxi 
gorabehera. 2013tik 2017ra, 1,2 milioi hipoteka 
nekez sinatu ziren.  
 
Horrenbestez, urtean batez beste 871 mila 
hipoteka sinatu ziren 2003-2013 aldian. Kopuru 
hori hiru aldiz handiagoa da 2013-2017 aldian 
urtean batez beste sinatutako hipoteken (249 
mila) kopurua baino. 
 
Ildo horretan, Estatuan (Euskadi eta Nafarroa 
kenduta) kenkari orokorren (Estatuko tartea + 
erkidegoko tartea) 3  ondorioz etxebizitza 
erosteagatik sortutako zerga-gastua 2.939 
milioi eurokoa izan zen 2016an; 2013an baino 
% 23 gutxiago eta 2015ean baino % 4,6 
gutxiago.  
 
Hortaz, esan dezakegu erosteagatiko kenkaria 
2013an kendu izanaren eragina ez dela oso 
handia izan, kontuan hartuta zerga-araudian 
aldaketa hori egin aurretik hipoteka asko 
formalizatu zirela eta, beraz, aldaketa horrek 
ez diela eragiten. 
 
 

Estatuan formalizatutako hipoteken bilakaera, 2003-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Hipoteken Estatistika. INE. 

   

                                                            
3 Estatu-mailan eskura dauden datuak kenkari orokorrei (Estatuko tartea + erkidegoko tartea) buruzkoak dira. Autonomia-erkidegoetako 
kenkariak ez dira aintzat hartu; dena den, ia ez dute eraginik zerga-gastuan, ezabatu egin baitira edota kolektibo espezifikoei soilik 
aplikatzen baitzaizkie. 

Aitzitik, alokairuagatiko kenkaria kendu 
izanaren eragina azkarragoa eta handiagoa ari 
da izaten. 
 
Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren datuek 
adierazten dutenez, 2016an, kenkari horrek 
Estatuan (Euskadi eta Nafarroa kenduta) 
eragindako zerga-gastua 312 milioi eurokoa 
izan zen, 2013an baino % 36,2 txikiagoa.  
 
2015. urtearen (kenkariaren ezabapena 
indarrean sartu zenean) eta 2016ko ekitaldiaren 
artean, zerga-gastuaren beherakada % 21ekoa 
izan zen; aldi luzeago batean, hots, 2013tik 
2016ra bitarteko lau urteetan, erosteagatiko 
kenkaria kendu izanak ia beherakada-tasa bera 
izan zuen.  
 
2015etik 2016ra bitartean, alokairuaren zerga-
gastuaren murrizketa-tasa hamar aldiz 
handiagoa izan zen erosteagatiko kenkariaren 
zerga-gastuarena baino. 

989.439
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Erosketarekin lotutako zerga‐gastuaren beherakada txikiagoa izan zen. 
 

Aipatu dugun bezala, 2013az geroztik, asko txikitu 
zen formalizatutako hipoteken kopurua. Hala ere, 
hipoteka gehienak 2103 baino lehen sinatu 
zirenez, erosteagatiko kenkariarekin lotutako 
zerga-gastua gutxiago txikitu zen; hain zuzen, 
% 21 murriztu zen, alokairuagatiko 
kenkariarekin lotutako zerga-gastua baino 
portzentajezko 15 puntu gutxiago. 
 

Etxebizitza-arloko kenkariekin lotutako guztizko zerga-gastuaren bilakaera Espainian, 2013-2016. Estatuko 
tartea + erkidegoko tartea 
2013 2014 2015 2016 

Alokairua 362.469.061 378.903.578 292.958.251 231.424.383

Erosketa 3.422.959.203 3.154.548.107 2.777.101.414 2.696.933.577

 Eskurapena 3.394.911.149 3.136.832.340 2.764.021.819 2.686.798.980

 Eraikuntza 28.048.054 17.715.767 13.079.595 10.134.597

Birgaitzea 29.775.827 15.254.561 11.431.737 11.170.437

 Desgaitasunera egokitzea 1.425.840 1.106.271 827.265 814.826

 Etxebizitza hobetzea 12.968.361 3.723.906 936.423 295.855

 Ohiko etxebizitza hobetzea 534.774 125.702 27.851 0

 Birgaitzea / Handitzea 14.846.852 10.298.682 9.640.198 10.059.756

Guztizko orokorra 3.815.204.091 3.548.706.246 3.081.491.402 2.939.528.397
Iturria: Zerga Administrazioko Estatu Agentzia. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aitortzaileen 

estatistikak. 
 

Etxebizitzarekin lotutako zerga-gastuaren bilakaera Estatuko PFEZn, 2013-2016. Zenbatekoa eta aldakuntza-tasa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aldakuntzaren 

%-a 
Zerga-gastuaren guztizko 
zenbatekoaren aldakuntza 

Alokairua -% 36,2 -131.044.678 
Erosketa -% 21,2 -726.025.626 
Eskurapena -% 20,9 -708.112.169 
Eraikuntza -% 63,9 -17.913.457 
Birgaitzea -% 62,5 -18.605.390 
Urritasunera egokitzea -% 42,9 -611.014 
Etxebizitza hobetzea -% 97,7 -12.672.506 
Ohiko etxebizitza hobetzea -% 100,0 -534.774 
Birgaitzea / Handitzea -% 32,2 -4.787.096 
Guztizko orokorra -% 23,0 -875.675.694 

Iturria: Zerga Administrazioko Estatu Agentzia. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aitortzaileen 
estatistikak. 

 

Horrenbestez, etxebizitza erostearekin 
lotutako zerga-gastua ez da gehiegi txikitzen 
ari, zerga-erreformak ez baitie eragiten 2013 
baino lehenagoko salerosketengatik sinatutako 
hipotekei. 
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Ildo horretan, alokairuagatiko kenkariarekin lotutako zerga-gastuaren pisu erlatiboa txikitzen ari zen 
Estatuan (2013an % 9,5ekoa zen, eta 2016an % 7,9koa). Alabaina, erosteagatiko kenkariarekin lotutako 
zerga-gastuarena handitzen ari zen; 2013an % 89,7koa zen, eta 2016an, berriz, % 91,4koa. 

Etxebizitzarekin lotutako zerga-gastuaren banaketa Estatuko PFEZn, 2013-2016 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2016
Alokairua % 9,5 % 7,9 
Erosketa % 89,7 % 91,7 
Eskurapena % 89,0 % 91,4 
Eraikuntza % 0,7 % 0,3 
Birgaitzea % 0,8 % 0,4 
Urritasunera egokitzea % 0,0 % 0,0 
Etxebizitza hobetzea % 0,3 % 0,0 
Ohiko etxebizitza hobetzea % 0,0 % 0,0 
Birgaitzea / Handitzea % 0,4 % 0,3 

Iturria: Zerga Administrazioko Estatu Agentzia. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aitortzaileen 
estatistikak.  

 
2016an, erosteagatiko kenkariaren ondorioz, Espainiak ez zituen ia 3.000 milioi euro jaso PFEZn, eta 
aurreikusten da joera horrek epe ertainean bere horretan jarraituko duela. Bestalde, alokairuarekin 
lotutako zerga-gastua desagertu egingo da, betiere datozen urteetan zerga-araudian berrikuntza 
esanguratsurik egiten ez bada. 
 

Beraz, 2013an egindako zerga-erreformaren ondorioz, alokairuaren alde egin zuten pertsonek eta familiek 
etxebizitza lortzeko zituzten baldintzek okerrera egin zuten, 2013 baino lehen etxebizitza erosi zutenen 
aldean; beraz, zerga-progresibitateari dagokionez, atzerapausoa gertatu zen. 

 
Etxebizitzarekin lotutako zerga-gastuaren bilakaera Estatuko PFEZn, 2015-2016. Zenbatekoa eta aldakuntza-tasa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aldakuntzaren 

%-a 
Zerga-gastuaren guztizko 
zenbatekoaren aldakuntza 

Alokairua -% 21,0 -30.766.646 
Erosketa -% 2,9 -40.722.142 
Eskurapena -% 2,8 -39.247.113 
Eraikuntza -% 22,5 -1.475.029 
Birgaitzea -% 2,3 207.027 
Urritasunera egokitzea -% 1,5 -2.864 
Etxebizitza hobetzea -% 68,4 0 
Ohiko etxebizitza hobetzea -% 100,0 0 
Birgaitzea / Handitzea % 4,4 209.891 
Guztizko orokorra -% 4,6 -71.281.761 

Iturria: Zerga Administrazioko Estatu Agentzia. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aitortzaileen 
estatistikak.  
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5.   Ondorioak 
 

1. 2013an, Estatuan, salerosketa berrietan erosteagatiko zerga-kenkariak kendu egin ziren 
PFEZtik, foru-erregimena duten autonomia-erkidegoetan izan ezik; hots, Nafarroan eta 
Euskadin. Orobat, 2015etik aurrera, alokairua ordaintzeagatiko kenkari orokorrak ere ezabatu 
egin ziren salerosketa-kontratu berrietarako.  
 

2. Duela gutxi, Nafarroako Foru Komunitatean, kenkari horiek bertan behera geratu dira. Hori dela 
eta, Euskadi da eragiketa berrietarako erosteagatiko, birgaitzeagatiko eta alokatzeagatiko 
PFEZko kenkariak mantentzen dituen autonomia-erkidego bakarra. Zenbait autonomia-
erkidegotan, alokairua ordaintzeko kenkari autonomiko batzuk daude; dena den, ez dira oso 
esanguratsuak, oso kolektibo zehatzetarako direlako, eta oso kasu jakinetan. 
 

3. Horrenbestez, 2016ko ekitaldian (2017ko datuak behin-behinekoak dira oraindik ere), 
etxebizitzarekin lotutako zerga-pizgarri horiek Euskadin eragindako zerga-gastua 379 
milioi eurokoa izan zen, guztira. Beraz, zenbateko aipagarria da: hiru lurraldeetako zerga-
bilketaren % 3,0 eta PFEZrengatik bildu zenaren % 7,8. 
 

4. Orobat, zerga-gastu horren eragina nabarmen handiagoa da Euskadin Estatuko gainerako 
erkidegoetan baino, haietan erosteagatiko eta alokatzeagatiko kenkari orokorrak kendu zirenetik. 
2016an, 379 milioi euroko zenbateko hori Euskadiko BPGdaren % 0,6 izan zen, eta, 
Espainian, berriz, % 0,3. 
 

5. Horrenbestez, Euskadi da biztanleko zerga-gasturik handiena duen autonomia-erkidegoa, 
etxebizitzarekin lotutako PFEZko kenkariei dagokienez. 2016an, zerga-gastu horrek 
biztanlerian izandako eragina, termino erlatiboetan, 178,2 eurokoa izan zen biztanleko, 
Estatuko batezbestekoa (67,6 euro/biztanle) halako hiru. 

 
Autonomia-erkidegoen rankinga, biztanle bakoitzeko zerga-gastuaren eraginaren arabera, 2016an 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Iturria: Zerga Administrazioko Estatu Agentzia. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aitortzaileen 
estatistikak. 
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6. 2013an, hiru lurraldeetan urteko kenkariaren gehieneko mugak txikitu baziren ere, eta azken 
urteetan sinatutako hipoteken kopurua nabarmen murriztu arren, 2016ko ekitaldian, oraindik ere, 
etxebizitzarekin lotutako kenkariek Euskadin eragin zuten zerga-gastu (379 milioi euro) 
gehiena (% 78) etxebizitzen erosketa sustatzeko erabili zen. Bestalde, zerga-gastuaren 
% 20 izan zen alokairua ordaintzeagatiko kenkariaren ondorioa, eta % 2 soilik izan zen 
ohiko etxebizitza birgaitzeagatiko kenkariaren ondorioa. Alegia, 2016ko ekitaldian, 
etxebizitza erosteagatiko kenkariaren zerga-gastua 300 milioi eurokoa izan zen.  
 

7. Nolanahi ere, erosketarekin lotutako zerga-gastuaren beheranzko joera nabarmena da. 
2011tik 2016ra bitartean, 102,5 milioi euro txikitu zen (etxebizitza-kontuen kenkaria ere aintzat 
hartuta); hots, bost urte horietan, % 25eko murrizketa-tasa izan zuen.  
 

8. Dena den, alokairuarekin lotutako zerga-gastuak gora egin zuen 2011tik 2016ra bitartean; 
hain zuzen, 15,4 milioi euro handiagoa izan zen 2016an, guztira 75 milioi eurokoa izan 
baitzen. Hau da, alokairuarekin lotuta zerga-gastuaren gorakada zazpi aldiz txikiagoa izan zen 
erosketarekin lotutakoaren 102 milioi euroko beherakada baino. Gainera, Euskadin, 
errentatzaileek alokairu-errentaren gainean aplika dezaketen % 20ko hobariaren eragina 23 
milioi eurokoa izan zen. Jakina denez, Estatuan, hobari hori nabarmen handiagoa da; izan ere, 
kobratutako errenten %60koa izan daiteke. 
 

9. Bestalde, ohiko etxebizitza birgaitzeko obrekin lotutako zerga-gastuari buruzko datuen 
arabera, haren eragin ekonomikoa oso txikia da oraindik ere (4 milioikoa soilik 2016an). 
 

10. Zerga-kenkarien eraginaren zuzentasunaren ebaluazioaren ikuspegitik, zerga-gastua 
zergadunen diru-sarreren mailaren arabera banatzearen emaitzak aztertuz gero, ohartuko gara 
Euskadin zerga-gastu horren eragina ez dela neutroa gizartearen aldetik, eta ez datorrela 
bat zerga-progresibitatearen printzipioarekin. Etxebizitza erosteagatiko kenkaria 
onuragarriagoa da errenta-maila ertaina eta handia duten pertsonentzat, eta alokairuagatiko 
kenkaria ohikoagoa da diru-sarrera maila txikiagoa duten pertsonen eta familien artean. Orobat, 
alokairua ordaintzeagatiko kenkaria aplikatzen duten zergadunek zailtasun handiagoak dituzte 
kenkariaren gehieneko mugara iristeko eta, beraz, kenkari horretaz osorik baliatzeko. 
 

11. Espainiako etxebizitza-arloko zerga-gastuaren bilakaerari buruzko azterketa bereziki 
interesgarria da. Izan ere, erosketa eta alokatze-kontratu berrietarako kenkariak desagertu 
izanak zerga-gastuan izandako eraginari buruzko ikuspegi zehatza ematen du. Alokairu-errenta 
ordaintzeagatiko kenkari orokorrak 2015ean kendu ziren kontratu berrietarako, erosteagatiko 
kenkariak kendu eta bi urtera.  
 

12. Bada, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak 2016rako emandako datuek erakusten dutenez, 
zerga-gastuaren murrizketa azkarragoa eta handiagoa izan da alokairuagatiko kenkariaren 
kasuan. Nolabait, dinamika hori aurreikus zitekeen, kontuan hartuta 2013 baino lehen, 
higiezinen boomaren testuinguruan, zenbat eta zenbat hipoteka eratu ziren; izan ere, 
hipoteka horiek erosteagatiko kenkariaz baliatzen dira oraindik ere. 
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13. Ildo horretan, etorkizunera begira, aurreikusten da hurrengo urteetan alokairuarekin lotutako 

zerga-gastuak azkar txikitzen jarraituko duela Estatuan, eta erosketarekin lotutako zerga-
gastua, ordea, motelago murriztuko dela. Dinamika hori ez dator bat zerga-
progresibitatearen printzipioarekin, kalte handiagoa egiten baitie bere garaian alokairuaren 
alde egin zuten pertsonei, batez beste diru-sarrera maila txikiagoa dutenei.  
 

14. Euskadin, PFEZn etxebizitza-arloko kenkari-sisteman aldaketa nabarmenik ezean, litekeena da 
datozen urteetan zerga-gastu orokorrak pixkanaka txikitzen jarraitzea. Kenkari-motaren 
arabera, etxebizitzan egindako inbertsioarekin lotutako zerga-gastuak txikitzen jarraituko 
du, eta alokairuarekin lotutako zerga-gastuak, berriz, pixkanaka handitzen, etxebizitza 
eskuratzeko erregimen hori Euskadiko higiezinen merkatuan nagusitu ahala.  
 

15. Edonola ere, zerga-arloan berrikuntza handirik gertatzen ez bada, erosteagatiko kenkariekin 
lotutako zerga-gastuak guztizko zerga-gastuan duen garrantzi erlatiboa nagusi izango da 
datozen urteetan ere, argi eta garbi; aitzitik, alokairuagatiko kenkarien pisu erlatiboak txikiagoa 
izaten jarraituko du. Ildo horretan, 2011-2016 aldiko bilakaera-ereduak bere horretan 
jarraitzen badu, 2011tik 2016ra bitartean alokairuarekin lotuta egon zen zerga-gastua 
handitu egingo da, baina gorakada hori txikiagoa izango da erosketarekin lotutako zerga-
gastuan lortuko den aurrezpena baino. Beraz, maniobra-marjina handia egongo litzateke 
(aurrekontu-orekaren printzipioan eraginik izango ez zuena) alokairuaren zerga-pizgarriak 
ezartzeko, bai errentatzaileentzat, bai errentarientzat. 
 

 
 
 


