Arabako Foru Aldundiko zerga pizgarriak (24/1996 Foru Araua), 2013ko
urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako aplika daitezkeenak.
KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Enpresa txikiak eta ertainak

49, 50, 51. art.

 Txikiak:
eragiketen zenbatekoa < 10 milioi €
 Ertainak:
eragiketen zenbatekoa < 50 milioi €.
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Enpresa txikiak:



Enpresa txikiei aplikagarria zaien
amortizazioa.



Enpresa ertainei aplikagarria zaien
amortizazioa.

(Beste baldintzak 49. artikuluan)

Karga tasa: %24
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•

Eraikinak kanpo daude

Tauletako koefizientea
bider 1,5

•

Eraikinak kanpo daude

45. artikulua

Enplegua
sortzeagatiko
formalizatzen
den
lan
mugagabe bakoitzeko.

kenkaria
kontratu

Lan munduan sartzeko arazo bereziak
dituzten taldeentzat enplegua
sortzeagatiko kenkaria, kontratatutako
pertsona bakoitzeko.

329/2003 Dekretua (255
abenduak 31, asteazkena)

4.900€ kontratatutako
pertsona bakoitzeko
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Baldintzak:


Lan kontratua formalizatzeak berekin ekartzea lan
kontratu mugagabedun langileen batez besteko
kopurua gehitzea, aurreko ekitaldiko batez
bestekoarekin alderatuta (lan munduan sartzeko
arazo bereziak dituzten taldeentzat enplegua
sortzeagatiko kenkaria bada, lan kontratua
formalizatzeak berekin ekartzea lan kontratu
mugagabedun kolektibo honetako langileen batez
besteko kopurua gehitzea).



Plantillan lan kontratu mugagabea dutenen batez
besteko kopurua kenkari eskubidea sortzen den
zergaldiaren ondoko bi urteetan mantentzea.

4.300€ gehikuntza
kontratatutako pertsona
bakoitzeko

EHAA-2003ko

Lanbide Heziketa
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29 art.

Amortizazio askatasuna

Enplegua sortzea


OHARRAK

Sozietateen gaineko Zergako kuota
likidoko kenkaria.

Enpresak langileen pentsio planetara,
gizarte aurreikuspeneko mutualitateetara
edo borondatezko gizarte aurreikuspeneko
entitateetara egindako ekarpenen
kenkaria, enpresaren gizarte
aurreikuspeneko tresna gisa badihardute.

44.ter art.
%10



Ekitaldiko gastuek aurreko bi urteetakoekiko izandako
gehikuntzaren % 15eko kenkari gehigarria aplikatzeko
aukera.

44.bis art.
%10
(ekarpenaren muga:
6.000€ langile
bakoitzeko)
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Langileen alde egotzitako enpresa ekarpenak,
baldin eta ekarpen horiek langileen multzoari
badagozkio.

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

OHARRAK

41. eta 42. artikuluetan aurreikusitako kenkariak kuota mugarik gabe aplikatzen diren bakarrak dira.
I+G jarduerak eta teknologia
berrikuntzako jarduerak egitea.

41 eta 11.4 d art.

Zergaldian egindako gastuak.


a) I+G jarduerak
• Sozietateen gaineko Zergako kuota
likidoko kenkaria

5
• Amortizazioa

b) Teknologia berrikuntzako jarduerak.
(hau da: ISO9000 kalitate ziurtagiria, GMP
edo antzekoak lortzea)

gastuen % 30 edo % 50
ibilgetu material eta
ukiezinean
(higiezinetan eta lurretan
izan ezik) egindako
inbertsioen % 10

Amortizazio askatasuna
(eraikinak 10 urtean)
42. art.
% 15 edo % 20

Ingurumena zaintzeko eta hobetzeko
jarduerak



Sozietateen gaineko Zergako kuota
likidoko kenkaria

44 eta 11.4 g) eta h) art.
% 30



Teknologia Garbien Euskal Zerrendak
erreferentzia egiten dien ekipoetan egindako
inbertsioak.

% 15



Kutsatutako lurzoruen garbiketak berekin
dakartzan gastuetan eta aktibo finkoetan egindako
inbertsioa.
Garapen iraunkorraren eta ingurumen babes eta
hobekuntzaren eremuaren barruan, helburu
hauetarako AFM berrietan egindako inbertsioa:
- Energia berriztagarriak erabiltzea.
- Mugikortasuna eta garraio iraunkorra.
- Hondakinak minimizatzea, berrerabiltzea eta
balioztatzea.
- Naturguneetako ingurumena leheneratzea.
- Ur kontsumoa minimizatzea eta ura araztea.
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•

Amortizazioa

Amortizazio askatasuna
(lurzorua garbitzeko eta
kutsadura eragina
murrizteko inbertsioak)

Aktibo finko material berrietan egindako
Inbertsioak

7

Sozietateen gaineko Zergako kuota
likidoko kenkaria

% 20ko kenkari gehigarria gaituriko ikertzaileek
I+G jardueretan sortutako langile gastuengatik,
eta honako hauekin kontrataturiko I+G proiektuen
gastuengatik: unibertsitateak eta ikerketa
erakunde publikoak, edo berrikuntza eta
teknologia guneak, eta Euskal Teknologia Sarean
sarturiko entitateak.

37 art.
% 10
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Gutxienezko amortizazio aldia: 5 urte.
Inbertsioa > 60.101,21 €; edo, bestela, langile
kopurua handitzea dakarren lan kontratu
mugagabea egin eta bi urtez mantentzea.
Inbertsioa 5 urtez edo, ondasun higikorrak izanez
gero, 3 urtez mantendu behar da
funtzionamenduan, edo haien iraupen aldiaz, hau
laburragoa izanez gero.

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Inbertsio produktiboetarako erreserba.

OHARRAK
39. art.


% 10

8
Sozietateen gaineko Zergako kuota
likidoko kenkaria
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Erreserba bi urteko epean aktibo finko berrietan
gauzatzea (MZB ordaintzen duten ibilgailuak eta lurrak
izan ezik)
Sozietateen baliabide propioak erreserbaren zuzkiduraz
handitu behar dira, eta bost urtez mantendu.
Aktiboak 5 urtez edo, ondasun higikorrak izanez gero, 3
urtez mantendu behar dira funtzionamenduan, edo haien
iraupen aldiaz, hau laburragoa izanez gero.

Kapital-arriskuko sozietateen kapital
sozialerako diru ekarpenak.

% 20

59 eta 60. art.

Enpresak sustatzeko sozietateak

% 20

Ekonomia intereseko taldeak edo
ekonomia intereseko Europako taldeak
eratzeagatiko diru-ekarpenak.

25%

57. art.

Kultura intereseko ondasunetan
egindako inbertsioak

15%

38. art.

20%
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Zinema edo ikusentzunezko
produkzioak.

Serieko produkzio industrialaren aurretik euskarri fisiko
bat egitea.

5%
Finantza-koproduktorea.
5%
Liburuen argitalpena

OHARRA: Orrialde honen edukia 2014ko maiatzaren 15an eguneratuta dago.
Informazio laburpen bat denez gero, Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 24/1996 Foru Arauaren
artikulu egokiak osorik irakutzea gomenzatzen dugu.
Argibide gehiago jasotzeko, jar zaitezte harremanetan Sozietateen gaineko Zerga kudeatzen duen bulegoarekin
(telefonoa: 945 18 15 94).
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