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Hedapen ekonomikoko urteek eta horren osteko

krisiak –eraikuntzaren eta etxebizitzaren

sektorean bereziki eragina izan zuenak–

biztanleek, sektorean esku hartzen duten

eragileek eta administrazio publikoek erabakiak

hartzerakoan kontuan dituzten alderdiak aldatu

dituzte.

Duela urte batzuetatik hona, lan-merkatua eta

hipoteka-kredituaren merkatua aldatu ondoren,

pertsonek eta familiek ere beste aukera eta

lehentasun batzuk dituzte ohiko etxebizitza

eskuratzeari dagokionez. Hala ere,

Etxebizitzaren Legean ere aitortzen diren

premiei eta eskubideei erantzuna emateko

eskatzen jarraitzen dute.

Era berean, etxebizitzaren merkatuan esku

hartzen duten eragileak egokitu egin dira, eta

parametro eta prezio nahiz obra mota

desberdinekin bideratu eta berreskuratu dute

jarduera.

Halaber, administrazio publikoek, egoera berri

honetan eta baliabide gutxiagorekin, berriro

zehaztu dituzte etxebizitza-politikak, erabilera

soziala aintzat hartuta, ohiko etxebizitza

edukitzearen aldean alokairu-erregimena

indartuta, etxebizitza sustatzeko eredu berriak

ezarrita eta birgaikuntza bultzatuta; batez ere,

irisgarritasunarekin eta energiaren

efizientziarekin lotutakoa.

Etxebizitzaren arloan, politika fiskalak ere

zeregin garrantzitsua dauka tresna eta pizgarri

gisa, horren bidez baliabide publikoak lortu eta

zergadunen erabakiak orientatzeko, bai eta

jarduera ekonomikoa sustatzeko ere.

 

 
Egoera berri honetan, etxebizitzako politika fiskalak ere erantzun

eraginkorra eman behar die erronka berriei, modu koordinatuan

eta etxebizitza-gastuen arloko gizarte-politika publikoekin

elkarlanean.

Hori horrela, alokairuaren aldeko apustua egiteko eta alokairuko

etxebizitza-parke publiko bat garatu eta finkatzeko, ezinbestean

berrikusi eta birmoldatu behar da etxebizitzako politika fiskala.



Deducciones
vivienda IRPF

País Vasco
2004-2017 

Fuente: Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca (declaraciones consolidadas IRPF) y HH.FF (2016 y 2017)

Adquisición: incluye datos de rehabilitación, cuentas vivienda y adquisición

Declaraciones presentadas en 2015-2018

Lurralde historikoetako batzar nagusiek eta foru-aldundiek Espainiako Konstituzioan, Autonomia

Estatutuan eta Ekonomia Itunean aurreikusitakoaren arabera erabiltzen dituzte zergaren arloko

eskumenak, beren lurraldearen barruan zerga-araubidea ezarri eta araututa, bai eta zergen zati

handiena ordainarazita, kudeatuta, likidatuta, bilduta eta ikuskatuta ere.

Udalek ere toki-mailako eskumenak dituzte, tributu propioei dagokienez, Espainiako

Konstituzioan, Ekonomia Itunean eta toki-ogasunen araudi erregulatzailean xedatutakoaren

babesean.

 

Hala, zerga-figurek eta erregulatzen dituen araudiak foru- eta toki-mailako zerga-sistemak

osatzen dituzte. Sistema horiek eragina dute etxebizitzari buruzko fiskalitatean, etxebizitzarekin

lotutako hainbat zerga-egitateren kargaren bidez eta tratamendu fiskal espezifikoak eta

pizgarriak aplikatuta.

 

Zerga-figuren artean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ) –bereziki, araututako

onura fiskalei dagokienez–, sozietateen gaineko zerga eta balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ)

nabarmentzen dira, bai eta toki-mailako tributuak ere; batez ere, ondasun higiezinen gaineko

zerga (OHZ).

 



Recaudación
tributos

locales País
Vasco 2006-

2016 
(mill. euros)

Bestalde, Eusko Jaurlaritzari eta EAEko administrazio orokorrari dagokie etxebizitzaren arloko

eskumen esklusiboa, Autonomia Estatutuarekin eta Lurralde Historikoaren Legearekin bat

etorriz (azaroaren 25eko 27/1983 Legea).

 

Horrela, 24/2016 Dekretuaren arabera, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari,

besteak beste, etxebizitzarekin lotutako jarduketa-eremu eta zeregin hauek esleitzen zaizkio:

-    Lurzorua eta hirigintza,

-    Etxebizitza eta etxebizitzari atxikitako lurzorua eta hirigintza,

-    Arkitektura, eraikingintza eta eraikuntzaren jasangarritasuna eta kalitatea, eta

-    Irisgarritasunaren sustapena.

 

Gainera, VISESA eta Alokabide SA sozietate publikoak sail honi atxikita daude.

Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailean «4312 Etxebizitza» eta «4313 Lurralde-

antolamendua» programak kudeatzen dira, eta horien bidez, Etxebizitzaren Gida Planeko

erronka estrategikoei aurre egiteko neurriak gauzatzen dira. Horretarako, azken ekitaldietan,

135 milioi euro inguruko urteko baliabideak izan ditu (2018ko aurrekontuak).

Fuente: Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca 

Derechos reconocidos

Alde batetik, VISESA babes ofizialeko etxebizitza-politikaren

elementu eragilea da. Gaur egun, Euskadiko etxebizitza-sustatzaile

nagusia da. Kalitatezko etxebizitza babestuak sustatu eta birgaitzea

du helburu; hala, gizarte-sektore guztietan etxebizitza duin bat

izateko eskubidearen aldeko ahalegin publikoari lagunduta.



Alokabide, bestetik, etxebizitzen alokairu-politikak kudeatzeko tresna da, eta Euskadin

alokairua sustatzeko sozietate nagusia. Bere jarduera etxebizitza babestua alokatzearen

aldeko apustu publikoan oinarritzen da; bereziki, etxebizitza sozialen modalitatean.

Hori horrela, alokairuko etxebizitza-parke publiko bat garatu eta eratzea zeregin oso

garrantzitsua da. Alokabidek 13.500 etxebizitza inguru kudeatzen ditu (2018ko abenduko

datuak), hileko 228 euroko errentarekin, batez beste:

 

4.275  etxebizitza sozial, Alokabideren jabetzakoak, hileko 217 euroko errentarekin, batez

beste,

3.326  etxebizitza sozial eta zuzkidura-bizitoki, EAEko administrazio orokorrarenak, hileko

243 euroko errentarekin, batez beste,

5.325  etxebizitza, Bizigune programakoak (etxebizitza hutsen jabeek alokairu sozialerako

lagatzen dituzte euren etxebizitzak, hainbat bermeren truke), hileko 201 euroko

errentarekin, batez beste.

151  etxebizitza, udalen eta beste erakunde batzuen jabetzakoak, hileko 257 euroko

errentarekin, batez beste.

263  etxebizitza, ASAP programakoak (hutsik dauden etxebizitzen jabeei, bitartekaritza-

zerbitzua eta oinarrizko bermeak eskaintzen zaizkie), hileko 495 euroko errentarekin, batez

beste.

 

«Etxebizitza-taldearen» (Saila eta sozietate publikoak) gastu kontsolidatua 216 milioi eurokoa

izan zen 2017an; baina langileei, funtzionamenduari eta finantzari dagozkien gastuak

deskontatuz gero, 168 milioi eurokoa da. 

 

Bestalde, 2018an, 35.569 lagunek lortu zuten etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO), eta

horrek 80,5 milioi euro baino gehiagoko gastua eragin du. EPOri dagokionez, aldian behingo

prestazio ekonomikoa da, diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DBE) osagarri gisa araututa

dagoena. Etxebizitzaren edo ohiko bizitokiaren alokairu-gastuak ordaintzea du xede, edozein

dela ere modalitatea: errentamendua, azpierrentamendua, baterako errentamendua,

ostatatzea eta logela-alokairua.

 

Etxebizitzarako prestazio ekonomikoak (EPE) daude, baita ere, etxebizitzaren arloan

eskumena duen sailak kudeatzen dituenak. Babes publikoko etxebizitza-parkea eta

zuzkidura-bizitokiak ez direnez aski etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa betetzeko,

Etxebizitzaren Legean modu subsidiarioan gauzatzeko aukera aurreikusten da, prestazio

ekonomiko publiko bat jasotzearen aukeraren bitartez, prestazio horren onuradunek merkatu

babestuaz kanpoko errentamendua ordaindu ahal izan dezaten.

 

2018an, 552 lagunek eskuratu zuten EPEa; guztira, milioi bat baino gehiago ordaindu ziren.



Horrez gain, gizarte-larrialdietarako

laguntzak daude (GLL); aldizka

ematen ez diren laguntza

ekonomikoak dira, eta hauek izango

dira haren hartzaileak: gizarte-

bazterkeriaren egoerak prebenitzeko,

saihesteko edo leuntzeko behar diren

gastu espezifikoei –ohikoak zein

apartekoak– aurre egiteko behar beste

baliabide ez duten pertsonak. GLLen

gastuaren % 27 inguru etxebizitza-

alokairuak ordaintzera bideratzen da;

guztira, 10 milioi euro inguruko gastua

egiten da, eta 5.000 lagunek baino

gehiagok jasotzen dute laguntza.

Parque de
alquiler de
viviendas

subvenciona
do País Vasco

2016-2018

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda



ONDORIOA

 

Horrela, alokairu-erregimeneko hamar etxebizitzatik lauk prestazio edo

laguntzaren bat jasotzen dute. Pertsona eta familia horien gehiengoa ez da

PFEZren zerga-estatistiketan agertzen.

Ikusi da ohiko etxebizitzen merkatu duala dagoela; batetik, eskaintzak eta

eskariak nahierara ezartzen dituzte prezioak (2018an, hileko batez besteko

errenta 1.043,2 eurokoa zen), eta, bestetik, gizarte-politika sozialek babestu eta

biziki laguntzen dutena (hileko batez besteko 250 euroko errentekin).



Etxebizitza-alokairuaren merkatu libreko desorekek ohiko etxebizitza eskuratzea

eragotz diezaiekete etxebizitzako politika sozialek irtenbiderik eskaintzen ez

dieten pertsona eta familiei. Alokairuko etxebizitza-parke publiko nahikoa izanez

gero, motelgailu gisa balioko du alokairuko etxebizitzen merkatuari egiten zaion

presioaren aurrean, eta, aldi berean, etxebizitza izateko eskubidea betetzea

erraztuko du.

Ohiko etxebizitza eskuratzearekin lotutako PFEZaren zerga-onuren bidez, 323

milioi euro biltzen dira urtean (302 milioi euro kenkariengatik, eta 21 milioi euro

berrinbertsioaren salbuespenagatik), eta etxebizitza-alokairuari ematen zaien

laguntza 340 milioi eurokoa da (168 milioi euro gastu kontsolidatuan; 81

PFEZaren kenkarian; 81 EPOn, eta 10 GLLetan).

Distribución
de los

recursos
públicos

relacionados
con la

vivienda
habitual

Alokairuaren alde egiten duen eta alokairuko etxebizitza-parke publiko bat

garatzea helburu duen etxebizitza-politikaren erronkek oreka berria behar dute

bere zerbitzura dauden tresna desberdinekin esku hartzean.

Aurreko legegintzaldietan bezala, XI. legegintzaldiaren (2016-2020) gobernu-

programaren konpromisoen artean ere alokairuaren sustapena eta etxebizitzaren

birgaikuntza aurreikusten dira:

 

142. konpromisoa. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko

eskubide subjektiboa garatzea

143. konpromisoa. Alokairu-araubidea lehenestea, baita gazteen emantzipazioa

ere

144. konpromisoa. Eraikita dagoen parkea birgaitzen laguntzea



Etxebizitza izateko eskubide objektiboaz gain, partikularren beste betebehar batzuk

aipatzen dira; esaterako, eraikinak hobetu edo birgaitzea, energiari eta funtzioari

dagokienez egokitzeko, baita etxebizitza hutsak erregulatzea ere, justifikaziorik gabe

ez erabiltzea funtzio soziala ez betetzea dela ulertuta.

 

Etxebizitzaren Legean, baita ere, etxebizitzaren arloko eskumenak dituzten

erakunde publikoei eskatzen zaie herritarrek etxebizitza duin, egoki eta irisgarri bat

izateko eskubidearen alde egin dezaten, behar diren xedapenak eta neurriak hartuta

eta sustatuta. Zera dio zioen azalpenean: «Eusko Jaurlaritzak eta lurralde-izaerako

administrazio publikoek erabilgarri dauden etxebizitza-baliabideak, lehentasunez,

egoera txarrenean dauden kolektiboentzako alokairuko etxebizitzak sustatzera

bideratuko dituzte. Lehentasun horrek esan nahi du etxebizitza-baliabideen % 80,

birgaitzera bideratutako baliabideak salbuetsita, alokatze-politiketara bideratuko

dela eta babes publikoko araubidean eraikitakoaren bolumena ez dela ehuneko hori

baino txikiagoa izango». Etxebizitzaren Legean adierazten da aipatutako lehentasun

hori % 100ekoa izan behar dela 2020. urterako.

 

Etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidea betetze aldera, Etxebizitzaren

Legean, alokairu-politika lehenesten da.

 

Etxebizitzaren Legearen erronkak ezinbestean osatu behar dira baliabide publikoen

erabileraren eta etxebizitza-politikaren efikaziaren hobekuntzarekin, baita

administrazio publikoen arteko koordinazioaren bidez ere (bakoitza bere

eskumenen eremuan).

 

Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legea oso

garrantzitsua izan da herritar guztiek etxebizitza duin

eta egoki bat izateko eskubidea aitortzeari dagokionez.

Etxebizitzaren Legean, etxebizitzaren funtzio

sozialaren bermearekin, alokairuko etxebizitzaren

lehentasunezko sustapenarekin eta birgaikuntza

bultzatzearekin lotutako erronkak proposatzen dira,

bai eta etxebizitza hutsak nola erabiltzearekin

lotutakoak ere.

 



2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana (EGP)

Etxebizitzaren Legearen esparruan eta etxebizitza izateko

eskubidearen aitorpen esplizituaren esparruan egin den lehena

izan da. Aurreko planak bezala, alokairuan eta etxebizitzaren

birgaikuntzan oinarritzen da, eta xedetzat du alokairuko

etxebizitzen parke publikoaren hazkundea sustatzea.

Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko 2017ko Inkestaren

arabera:

 

55.500 etxebizitza baino gehiago behar dira 18 eta 44 urte

artean dituzten eta diru-sarrera propioak dituzten 62.000

lagun inguruk etxebizitza lehen aldiz eskuratzeko duten

premiari erantzuteko.

Gainera, ia 22.000 lagunek, lehen etxebizitza eskuratzeko

premia izan arren, ez dute diru-sarrera propiorik.

Lehen etxebizitza eskatzen dutenen ia % 43k alokairua

aukeratzen dute; aitzitik, % 36k jabetza nahiago dute, eta

gainerakoari, % 21eri, berdin dio edukitza-erregimenak.

25 eta 34 urte bitartekoen taldea eskatzaileen ia % 63 dira; 35

eta 44 urte artekoak ia %22 dira, eta gainerakoak, 18 eta 24

urtekoak, % 16.

Ia 76.000 familiak ohiko etxebizitza aldatzeko beharra dute,

eta horien % 58k premia objektiboak dituzte.

Gainera, 76.000 familiak baino gehiagok euren etxebizitzan

edo eraikinean birgaitze-lanen bat egiteko premia dute.

Bestalde, 2018ko 4. hiruhilekoko datuen arabera, Etxebide-

Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan etxebizitza babesturako

64.004 eskaera zeuden, 2017an baino % 4 gehiago, eta 10

lagunetik 8k alokairuko etxebizitza babestua eskatzen zuten.

Horrez gain, 2018ko abenduan, aurkeztutako 5.604 eskaeratik

4.051ek etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboaren

aitorpena zuten.

 



Era berean, Etxebide-Etxebizitzaren Euskal

Zerbitzuaren 2017ko ebaluazio-txosteneko

ondorioen artean, zera nabarmentzen da:

 

Etxebizitza babestua eskatzen duten pertsonen

artean, askok ezegonkortasun ekonomikoko

egoera bizi dute, eta, beraz, zailtasun handia

daukate merkatu libreko etxebizitzak

eskuratzeko. Inskribatuta dauden pertsonen

% 20,5 langabezian daude, eta ia % 19k lan

ezegonkorra dute. Profil eta kolektibo mota

guztien artean, azpimarratu behar da adin

nagusiagoko gero eta pertsona gehiago

daudela. Guztizkoaren % 47,5ek 40 urte baino

gehiago ditu, eta nabarmena da dibortziatuta

edo bananduta dauden pertsonen pisu

erlatiboa.

Etxebizitza babestua eskatzen jarraitzen duten

hamar lagunetik zazpi emantzipatuta daude.

Azken urteetan familia-etxetik emantzipatu

diren eta alokairu libreko etxebizitzetara joan

behar izan diren pertsonak eta familiak gero

eta gehiago dira. Ehunekoak gora egin eta

% 70,4ra iritsi zen 2017an. Oraindik

emantzipatu ez diren eskatzaileen joera

beheranzkoa da. 2017an, inskribatuta zeuden

lagunen % 29,6 ez zeuden emantzipatuta;

2005ean, aldiz, hirutik bi.

Alokairu-erregimenean emantzipatuta dauden

pertsonek ordaintzen duten batez besteko

errenta 512 eurokoa da. 2017an inskribatuta

zeudenen % 22,7 errenta ordaintzeko laguntzak

eta prestazioak eskuratu zituzten.

Inskribatuta dauden pertsonen erdiarentzat,

inskribatuta egoteko arrazoi nagusia da

alokairu-errenta merkeagoa lortzea, eta arrazoi

hori gero eta ohikoagoa da (2015ean, % 45).



Etxebizitzak birgaitzeari dagokionez:

 

EAEko etxebizitza-parkearen ezaugarrietako bat da zaharkitua dagoela, eta

horrek hainbat arazo dakartza; adibidez, irisgarritasun-falta (% 31k ez dauka

igogailurik) eta energiaren efizientziarik eza.

Irisgarritasun-falta eta energiaren efizientziarik eza arazo nabarmenak dira

egin diren ikuskapenen emaitzen arabera (etxebizitzen ikuskapen teknikoak).

Presazkoak eta oso presazkoak diren jarduketek eta berehala egin behar

direnek ikuskatu diren eraikinen % 54ri eragiten diote.

2006. urtearen eta 2018. urtearen artean, Etxebizitza Sailburuordetzak 217

milioi euro eman ditu etxebizitzak birgaitzeko, eta, horri esker, 199.489

etxebizitza birgaitu dira.

Eraikinak erabat birgaitzera zuzendutako programa berriak garatu dira,

garrantzia emanda irisgarritasuna eta energiaren efizientzia hobetzeari. 39,4

milioi euro 2014. eta 2018. urteen artean.

Ayudas a la
rehabilitación

2006-2018

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda



Uste da, 2016an, EAEko familien % 12,6 alokairu-erregimenean bizi zela.

Alokairuak 112.614 etxebizitzari eragiten dio (Eustat. Etxebizitza-parkea).

Zifra horiek 2011. urtekoekin alderatuta, aldaketa gehien jasaten dituen

edukitza-erregimena alokairua da: orduan % 8,2 ziren, eta 2016an, % 12,6;

hortaz, 41.731 etxebizitza nagusi gehiago lortu ziren modalitate horretan. 2011-

2016 bosturtekoan, alokairua 4,2 portzentaje-puntu hazi zen. Alokairu-

erregimeneko etxeak hazi dira alokairu-erregimen librea edo merkatu-

preziokoa ere hazi delako; 2016an, alokairu-parkearen % 81 zen (Bizi Baldintzei

buruzko Inkesta. EEI).

Oraindik desberdintasun handia dago EBko beste herrialde batzuekin alderatuz

gero. EBko herritarren % 30,7 alokairu-erregimenean bizi da; Euskadin baino 13

portzentaje-puntu gehiago da (kontuan izanda doan lagatzen diren

etxebizitzak). Alemanian, adibidez, herrialdeko etxebizitzen erdia alokairu-

erregimenekoa da; Frantzian eta Erresuma Batuan, aldiz, % 35.

Diru-sarrera txikienak dituzten herritarrak proportzio handiagoan bizi dira

alokairu-erregimeneko etxebizitzetan. Joera hori ohikoa da Europar

Batasunean. Uste da diru-sarrera txikiagoak dituzten familien % 35 (batez

besteko diru-sarreren % 60tik behera) alokairuan bizi direla; diru-sarrera

handiagoak dituzten pertsonen kasuan, ordea, % 15 dira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alokairu-errentari dagokionez, egitura-joera goranzkoa izan da, krisi-urteetan

izan ezik, apur bat txikiagotu zen eta. Hala, 2018an, ohiko etxebizitza alokatzeko

hileko batez besteko errenta ia 1.050 eurora igo zen; Araban 860,7 eurokoa zen,

Bizkaian, gehieneko historikoetan, 962,2 eurokoa, eta Gipuzkoan, 1.229,5

eurokoa.

Alokairu-erregimeneko etxeak



Evolución de
la renta

media de
alquiler de

vivienda
habitual en el

País Vasco
(euros)

Alokairu-errenten eboluzio hori ez dator bat krisiaren hasieratik etxebizitzen prezioek

jasan zuten beherakadarekin; 2008. eta 2017. urte artean, % 35 eta % 40 artean jaitsi

zen.

Valor medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre en el
País Vasco (euros)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento



Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda libre en el
País Vasco 2004-2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan (PFEZ), ohiko etxebizitza erosteko

eta birgaitzeko kenkariak ez ezik ohiko etxebizitzarako alokairua eskaini eta

eskatzen dutenentzako kenkariak aurreikusten dira (ohiko etxebizitzako

berrinbertsioaren ondoriozko salbuespenaz gain).

 

Doktrina akademikoak sarritan eta duela denbora asko jarri du zalantzan

onura fiskal horien efikazia, bai eta prezioak sustatzaileen eta errentatzaileen

aldekoak izatea eta jarduera ekonomikoan dituen benetako ondorioak ere.

Gertu ditugun beste administrazio publiko batzuek, beharbada kontuak

orekatzeko presiopean, kenkari horien intentsitatea txikitu dute, baita kendu

ere (lurralde erkidea 2013an eta 2015ean, Nafarroa 2018an).

 

Etxebizitzak saldu eta erosteko prezioek nabarmen egin dute behera, eta lan-

merkatuak eta hipoteka-kredituaren merkatuak ohiko etxebizitza alokatzera

bideratu dituzte zergadunak.

 

Horrez gain, ikusten da efektu atzeragarria egon dela etxebizitza erostearen

ondoriozko kenkarian, 30.000 euro baino gehiagoko errentetako kenkaria

aplikatzen duten zergadunen kopurua areagotu ahala.



PAIS VASCO 2005-2017

Aumento o disposición % del número de

declaraciones con deducción por

alquiler o adquisición de vivienda

habitual, según tramos de renta

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la Hacienda Vasca 

y de las HH.FF. 

Tramos de renta según base liquidable del IRPF 2017. Datos provisionales. 

Declaraciones 2006-2018

IRPF PAIS VASCO 2004-2017

Contribuyentes con deducciones por

alquiler o adquisición de vivienda

habitual (1)

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la

Hacienda Vasca 

(1) en adquisición se cuenta también rehabilitación y

cuenta vivienda. 2017 Datos provisionales.

Declaraciones IRPF presentadas 2005-2018

 



Alokairuaren kenkaria zuten aitorpenen kopurua, 2004. urtetik 2017. urtera,

2,5 bider hazi den arren –31.701 aitorpenetik 81.254ra–, erosketaren kenkaria

% 11,4 jaitsi da –369.662 aitorpenetik 327.501era–. Zenbatekoei dagokienez,

alokairuen kasuan, kenkariak 81 milioi eurora iritsi dira, eta erosketaren

kasuan, 302 euro milioira.

IRPF País Vasco 2004-2017. Importe total, millones de euros, de
las deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

(1)

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca 

(1) en adquisición se cuenta también rehabilitación y cuenta vivienda. 2017 Datos

provisionales. Declaraciones IRPF presentadas 2005-2018

 



ETXEBIZITZAKO
POLITIKA 
FISKALAREN
ORIENTAZIO
BERRIRAKO
PROPOSAMEN
OROKORRA

Egoera berri honetan, pentsatu behar da

ea egokia den etxebizitza erosteko zerga-

kreditu pertsonalaren PFEZa 36.000

eurokoa izatea ezartzen duen erregulazioa,

bai zenbatekoari dagokionez bai

erregulazioa bera edukitzeari dagokionez

ere, ez baitio erantzuten zergadun askok

etxebizitza izateko duten eskubideari.

 

Alde batera utzita beharrezkoa dela, hala

badagokio, aldi baterako tratamendu bat

ezartzea aurreko ekitaldietan ohiko

etxebizitza erostea erabaki zuten

zergadunen egoera babesteko, kasu

berrietarako ere intentsitate txikiagoko eta

aldi baterako dedukzioak egin daitezke.

 

Era berean, zenbait kolektibo edo egoera

sustatzeko aukera azter daiteke; esaterako,

gazteak eta familia ugariak (errenta-maila

jakin batera arte), edota birgaitze-lanak.

PFEZ



Etxebizitza alokatzearen ondoriozko kenkariari dagokionez, errenta-mailaren

arabera mugatu beharko da, bai eta kolektibo jakin batzuen (gazteak eta

familia ugariak) eta etxebizitza alokatzeko programen edo erosteko aukera

ematen duten programen arabera ere. Kenkari hori alokairuko etxebizitza-

parke publikoaren garapenera eta finkapenera egokitu beharko da.

 

 

 

Ohiko etxebizitzaren errentamenduagatik lortutako etekinak tratatzeari

dagokionez, alokairuaren prezioa jaistea eta/edo alokairu merkea izatea

sustatzeko helburuarekin, pizgarria aplikatzeko mugak ezar litezke, muga

orokorrak edo alokairu-errenten mailarekin eta eguneraketarekin lotutako

erreferentzia-indizeak baliatuta eta, higiezinen gaineko zergan (OHZ),

alokairuko programa publikoekin lotutako etxebizitzetarako aitortzen denaz

gain, hobariekin osatuta. Halaber, zerga oinarri orokorrean ordaintzeko aukeran

pentsa daiteke.

 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eskuragarri dauka

Alokairu Merkatuari buruzko Estatistika (AME), zeinak, errentamenduko

kontratuen erregistro ofiziala oinarritzat hartuta (errentamendu-fidantzak

emateko legezko betebeharrarekin lotuta), aukera ematen baitu une oro

Euskadiko merkatuan indarrean dauden alokairuen benetako prezioak

zehazteko sistema bat izateko, lurralde-eremuen arabera eta behar den hiria

banatzeko behar den mailarekin.

 

Alokairu-prezioen indizeen sistema horretan errentatzaileentzako zerga-

politika pizgarri bat presta liteke, operadoreek errenta AME adierazlearen

azpitik jartzen duten kasuetarako.

 

Era berean, eragin handiagoa izateko merkatuko batez besteko prezioetan eta

prezioak jaistea bultzatzeko, hobari handiagoa (eskala bat) ezarri ahalko

litzateke alokairu-errentak AME adierazlearen batez besteko errentaren oso

azpitik daudenean, hobari hori ere Bizigune eta ASAP programetako

etxebizitzetan aplikatuta.

 

 

 

Sozietateen gaineko zergaren eremuan, komenigarria izango litzateke

HMISAKei eta etxebizitzak alokatzeko jarduera kualifikatua duten erakundeei

aplikatu behar zaien erregimen bereziaren funtzionamendua ebaluatzea, bere

erregulazioa berrikusteko. Horrela, zerga-tasa adierazgarria ordaintzen dutela

bermatuko da, salbu eta alokairu babestu eta/edo prezio mugatuko alokairua

sustatzen badute.

OHZ

Sozietateen gaineko Zerga



 

Horrez gain, alokairu-erregimeneko etxebizitzak sustatzen dituzten

sozietateentzako beste zerga-onura batzuk sar daitezke, edota zergak salbuetsi

euren jarduera etxebizitzaren arloan gauzatzen duten sozietate publikoei.

 

 

Balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez (BEZ), egiaztatu da lurralde

historikoek ez dutela araugintza-ahalmenik, eta alokairurako etxebizitzen

sustapen publikoak jasandako kuoten kengarritasuna galarazten duela, eta

kostuen hazkunde hori ezin da prezioetan jarri. 

 

Egoera horrek, halere, agerian uzten du alokairurako etxebizitzak

sustatzearekin lotutako gastu-programek egindako ahalegin bikoitza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeharkako zergen eremuan ere, positibotzat jotzen da ondare-eskualdaketen

eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan etxebizitza alokatzeko

programa publikoetan sartutako etxebizitza-errentamenduak eratzeko

salbuespena arautzea.

Horrez gain, merkatu librean ohiko etxebizitzen beste errentamendu batzuk

eratzeko salbuespena ere azter liteke.

 

 

 

 

 

 

Toki-mailako beste tributu batzuen kasuan, etxebizitzak alokatzeko

jarduerarekin lotutako beste neurri batzuk ere azter daitezke. Eraikinen,

instalazioen eta obren gaineko zergan (EIOZ) eta obra-lizentziak lortzeko,

zerga-tasa txikiagoak eta bateratuagoak aplikatzeko aukera proposatzen da;

edo sozietate publikoei ekonomia-jardueren gaineko zergan (EJZ)

salbuespenak jartzea, edota hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergan

(HLBGZ), EAEko administrazioaren edo sozietate publikoen etxebizitza-politika

sozialaren barruan azalera-eskubideak eskualdatzearen ondorioz agertzen

diren hiri-lurren balio-gehikuntzari.

 

 

 

Ondare-eskualdaketen eta egintza
juridiko dokumentatuen gaineko
zerga

Toki-mailako beste tributuak



Termino erlatiboetan esan ezin daitekeen arren jenderik gabeko etxebizitzen

arazo bat dagoela, Etxebizitzaren Legearen 56. artikuluan jasotzen den

definizioaren arabera, jenderik gabeko 20.840 etxebizitza daude, eta kopuru

hori nahikoa da etxebizitza horiek alokairuaren merkatura bideratzeko

mekanismoak aktibatzeko.

 

Etxebizitza huts horiek Euskadiko etxebizitza-parkearen % 2 dira. Dena dela,

etxebizitza hutsen kopurua nabarmen aldatzen da udalerrien tamainaren

arabera. Euskadiko hiriburuetako eta udalerri handienetako kopurua udalerri

txikiagoenetakoa baino askoz txikiagoa da.

 

Etxebizitzaren Legean aurreikusita dagoen jenderik gabeko etxebizitzen

kanona eta etxebizitza horiek alokairuan kudeatzeko lagatzeko aukera egoera

horri OHZren araudian erregulatutako gainkarguarekin koordinatuta heltzeko

neurriak dira.


