
“Pertsona orok du bizitzeko, libre izateko eta segurtasunerako eskubidea.” 
(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 3. artikulua)    

“Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal.” 
(Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)   

 ETArik EZ  ETA NO 

 

 
Arartekoaren ebazpena, apirilaren l4koa. Horren bidez, Gipuzkoako Ogasun 
eta Finantza Departamentuari gomendatzen zaio ezintasun iraunkor osoagatiko 
prestazioengatik ordaindu behar den PFEZ aldatzea susta dezala. 
 
 

Aurrekariak 
 
1. Bergaran bizi den pertsona batek erakunde honetara jo zuen eta adierazi zuen ez 

zegoela ados ezintasun iraunkor osoagatiko prestazioak Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zerga (aurrerantzean, PFEZ) ordaintzearen inguruan, 2007ko 
urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Gipuzkoan PFEZ arautzen duen 
abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak burututako erreformarekin. 

 
Aipatu foru arauak ez du ezer aldatu, aurreko arauarekin alderatuta, 
baliaezintasun absolutu eta baliaezintasun handiagatiko prestazioek zerga 
ordaintzeari dagokionez, erreformaren ondoren, salbuetsita egoten jarraitzen 
baitute; nolanahi ere, nabarmen gutxitu dira ezintasun iraunkorrerako salbuespen 
kasuak. Horrela, aurreko arauak ezintasun iraunkor partziala eta ezintasun 
iraunkor osoaren bi aldaerak zerga ordaintzetik salbuesten zituen; arau berriak, 
ordea, salbuespenaren aplikazioa murrizten du eta 55 urtetik gorakoei 
aintzatetsitako ezintasun iraunkor oso eta kualifikatuko kasuetara mugatzen du.  
 

2. Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean, ohiko lanbiderako ezintasun 
iraunkor osoagatiko pentsioak % 20 haz daitezke hartzaileak 55 urte baino 
gehiago baldin baditu eta prestakuntza orokor edo espezializaturik ez izateak eta 
gizarte eta lan egoerak lehen egin ohi zuen ez beste jarduera batean enplegua 
lortzea galarazten badute. Gehitutako pentsio honi “ezintasun iraunkor oso eta 
kualifikatuagatiko pentsio” esaten zaio eta, 2007ko urtarrilaren 1az geroztik, 
PFEZtik salbuetsita dagoen bakarra da, ezintasun iraunkor absolutuari eta 
baliaezintasun handiari dagozkienez gain. 

 
Erregimen bereziak direla-eta (nekazariak, itsasoko langileak eta langile 
autonomoak barneratzen dituzte), 463/2003 Errege Dekretuak zabaldu zuen % 
20ko hazkuntza hori aipatu taldera. Nolanahi ere, hazkuntza erregimen 
orokorrean baino zenbait urte beranduago aplikatu zen eta, hasiera-hasieratik, 
mugapen subjektibo nabarmena izan zuen, 2003ko urtarrilaren 1etik aurrera 
aitortzen ziren ezintasun iraunkorreko egoerei bakarrik aplikatu baitzitzaien 
(463/2003 Errege Dekretuaren xedapen gehigarri bakarra). 

 

 
 



 
 
 

 
 

Hala, beraz, egun, ezintasun iraunkor osoagatiko pentsioa 2003ko urtarrilaren 1a 
baino lehenagotik jasotzen duen pertsonak Gizarte Segurantzako erregimen 
orokorretik baldin badator bakarrik eskura dezake gehitutako pentsio edo 
pentsio kualifikatu hori, baina ez nekazarien, itsasoko langileen edo langile 
autonomoen erregimen berezikoa baldin bada. 

 
3. Erreklamatzaileak 1998az geroztik jasotzen du ezintasun iraunkor osoagatiko 

pentsioa eta ordudanik inoiz ez du lan ordaindurik egin. Egun 65 urte ditu, baina 
ezin izan du 55 urtetik gorakoentzako ezintasun iraunkor osoagatiko prestazioa 
eskuratu, Gizarte Segurantzako langile autonomoen erregimenetik baitator 
−FAGOR-eko kooperatibista izan zen− eta lanerako ezintasuna 463/2003 Errege 
Dekretua, apirilaren 25ekoa, beren konturako langileei ohiko lanbiderako 
ezintasun iraunkor osoagatiko pentsioaren igoera onartzen duena, indarrean 
sartu baino lehen aitortu baitzitzaion. 
 
Horrela, Gizarte Segurantzako erregimen orokorrekoak ez izateak kalte bikoitza 
eragin dio erreklamatzaileari: batetik, bizi guztirako % 20ko pentsio gehikuntza 
izatea eragozten dio; eta, horrez gain, 10/2006 Foru Araua indarrean sartu 
denetik, hau da, 2007ko urtarrilaren 1az geroztik, bere pentsioa ezin da PFEZ 
ordaintzetik salbuetsi. 
 

4. Guri dagokigunez, aurkeztutako kexa aztertu ondoren, informazio osagarria 
eskatu genion Foru Ogasunari, berriki egindako arau aldaketaren legezko 
estaldurari buruz zuen iritzia ezagutzeko; bereziki, araudi berriak ezintasun 
egoera 2003ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik onartuta duten erregimen 
berezietako pentsiodunei tratu ezberdina eta kaltegarria ematearen arrazoiak 
ezagutu nahi izan ditugu. 

 
5. Gipuzkoako Foru Ogasunak bidali digun txostenak irmoki babesten du egindako 

erreformaren edukia, bai oinarritzat hartu dituen printzipioengatik bai dituen 
helburuengatik. 

 
Aipatu erreforma eragin duten printzipioen artean, txostenak ondorengoak 
nabarmentzen ditu (guk azpimarratu ditugu): 
 
• “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren izaera.  Izan ere, zuzeneko 

zerga pertsonala da, eta pertsona fisikoen errenta kargatzen du, hau da, 
errenta lortzeak ematen duen diru ahalmena. 
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• Ezgaitasun larrienak direla-eta jasotako prestazioen salbuespena 
mantentzeko komenigarritasuna.  Izan ere, kuotaren kenkari arloan 
ezinduentzat edo mendetasuneko pertsonentzat aurreikusitako 
tratamenduarekin bat egin nahi da”. 

 
Erreformaren helburuei dagokienez, Foru Ogasunak honakoak biltzen ditu, 
hitzez hitz, txostenean: 
 
• “Asmoa izan da aurreko araudian jasotako salbuespen sistema konplexua 

gainditzea. Zentzu horretan, ulertu da Gizarte Segurantzako ezintasun 
prestazioetarako salbuespen araubiderik egokiena dela beste lan etekin 
batzuk lortzearekin bateragarriak ez diren eta Gizarte Segurantzaren araudi 
substantiboaren araubidean jasota dauden prestazioen salbuespena 
onartzean oinarritutako araubidea”. 

 
• “Kontuan hartuta ez dela komenigarria salbuespena ezintasun iraunkor 

osoak eragindako prestazio guztietara zabaltzea, bai arrazoi 
finantzarioengatik eta bai zergaren filosofiarengatik, harago joan nahi da: 
salbuespena zabaltzea ezintasun iraunkor osotik eratorriak diren eta Gizarte 
Segurantzaren araudian juridikoki definituta dauden prestazio jakin 
batzuetara, betiere ezintasun iraunkor osoaren barruan babes mailarik 
handiena behar duten ezintasun kasuei lotuta”. 

 
• “Zentzu horretan, kontuan hartu da ezintasun iraunkor kualifikatu osoak 

eragindako prestazioen salbuespenak ez ziola erantzuten erreformaren 
xedeari (aipatu prestazioan pentsiodunak ezintasun iraunkor osoa aitortua 
du, ez du egiten bere edo beste baten konturako jarduerarik [bi baldintzok 
1999tik 2006ra indarrean egondako zerga araudian jasota zeuden] eta 55 
urte edo gehiago ditu).  Era berean, tratamendu hori Bizkai eta Arabako 
araudian ere jasota geratu da, Euskadiko Zerga Koordinazioko Organoak 
erabakita”. 

 
Azkenik, Gipuzkoako Foru Ogasunaren txostenak nekazarien, itsasoko langileen 
eta langile autonomoen erregimen berezietan 2003ko urtarrilaren 1a baino lehen 
aitortu diren ezintasun iraunkor osoagatiko prestazioei eman zaien kontrako 
zerga-tratua justifikatzen du eta horren inguruan esaten du bateraezina dela 
laneko edo jarduerako beste errenta-mota bat jasotzearekin:  
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“Gizarte Segurantzaren araubide substantiboan ezintasun iraunkor osoak 
nekazaritzako, itsasoko eta autonomoen araubidean eragindako prestazioek 
2003ko urtarrilaren 1aren aurretik ezintasun iraunkor kualifikatu osoa 
aitortuta ez izateak berarekin dakar prestazio horiekin batera lanari edo 
jarduerari lotutako beste mota bateko errentak jaso ahal izatea. Premisa hori 
ezinbestekoa da aipatu zerga onuraren eskeman salbuespena aitortzeari 
begira”. 

 
Erantzun hori ikusita, gure esku-hartzeari amaiera ematea erabaki dugu kontu 
honi dagokionez; hala, gomendioa barneratzen duen ebazpen hau eman dugu, 
honako gogoeta hauetan oinarrituta: 
 

Gogoetak 
 
1. Foru Ogasunaren arabera aztertutako erreforma eragin duten printzipioei 

dagokienez, beharrezkoa iruditzen zaigu ondorengo zehaztapenak egitea: 
 

• Ahalmen ekonomikoaren printzipioa dela-eta: gure ustez, erreforma 
honek ez du aintzat hartzen errenta lortzeak dakarren ahalmen 
ekonomikoa, baizik eta legegileak ezintasun iraunkor osoagatiko 
pentsioa jasotzen duen 55 urtetik beherakoari ematen dion ahalmen 
ekonomiko teorikoa, bere pentsioa bateragarria baita beste sarrera 
batzuk izatearekin, norbere kontura egindako lanekoak edo 
jarduerakoak izan, eta sarrera horiek jasotzen diren ala ez diren 
bazter utzita. 

 
Ahalmen ekonomikoaren neurri berri horren legezkotasuna 
baloratzeko, gogorarazi behar dugu Konstituzioaren 31.1 artikuluak 
debekatu egiten duela ezberdin zergapetzea “antzekoak diren 
aberastasun adierazpenak”, arrazoizko justifikazioren bat egon 
ezean. 
 
Horren haritik, uste dugu pentsioa beste jarduera ordaindu batekin 
bateragarri egiteko ahalmenak, Gipuzkoako Foru Ogasunak aipatuak 
ezintasun ez kualifikatuagatiko pentsioek zerga ordaindu behar 
dutela eta ezintasun kualifikatuagatiko pentsioak salbuetsita daudela 
justifikatzeko, ez duela benetako edukirik, bateragarritasun hori 
teorikoa baino ez baita kasu gehienetan eta, bereziki, 
erreklamatzailea bezala, lanean aritu zirenean, norbere kontura lan 
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egin ordez, kooperatiben inguruan aritu ziren horientzat. Pentsioa 
beste lan batekin bateratzeko benetako aukerak oso txikiak dira, 
batez ere 55 urtetik gora. 
 
Gure iritziz, aurreko araudiak egungoak baino egokiago egiten dio 
aurre gai honi, ez baitzuen egiten salbuespena ahalmen ekonomiko 
teorikoak sortzen zituzten bateragarritasun teorikoen arabera egotea; 
aitzitik, benetako egoerak hartzen zituen kontuan: ezintasunagatiko 
pentsioen salbuespena pentsio hori lan edo jarduerako beste etekin 
batzuk jasotzen zirenean baino ez zuen ukatzen eta pentsioarekin 
batera halako etekinik jasotzen ez zenean onartzen zuen 
salbuespena. 
 
Bistakoa den bezala, pertsona batek ahalmen ekonomiko handiagoa 
du ezintasun iraunkor oso eta kalifikatuagatiko pentsioa hartzen 
badu, alegia, % 20 gehituta baldin badago, pentsio ez kualifikatua 
jasotzen badu baino, betiere, gainerako alderdi pertsonal eta 
ekonomikoak aldatzen ez badira. Hala ere, aztertzen ari garen zerga-
erreformak, hain zuen ere, baliabide ekonomiko gehiago dituenari 
onartzen dio salbuespena, hau da, ahalmen ekonomiko handiagoa 
duenari, eta, alderantziz, baliabide gutxiago dituenari salbuespena 
ukatzen dio. Hortaz, kasu horietan ahalmen ekonomikoaren 
printzipioa urratzen da. 

 
• Ezgaitasun maila dela-eta: egin den erreformak ez du aintzat hartzen 

pentsioa hartzen duenaren ezgaitasun maila. 55 urtetik 
gorakoentzako ezintasun iraunkor oso eta kualifikatuagatiko 
pentsioa eskuratzeko aukera ez dago pentsio-hartzailearen 
ezgaitasuna larriagotzearekin lotuta, baizik eta bere adinarekin eta 
lan jarduerarik ezarekin. Hain zuzen ere, Gizarte Segurantzaren 
Legearen testu bategineko 139.2 artikuluak honakoa ezartzen du 
horren inguruan: “Los declarados afectos de incapacidad 
permanente total para la profesión habitual percibirán la pensión 
correspondiente incrementada en el porcentaje que 
reglamentariamente se determine, cuando por su edad, falta de 
preparación general o especializada y circunstancias sociales y 
laborales del lugar de residencia se presuma la dificultad de 
obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior”. 
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Horrela, gehitutako pentsioa zergatik salbuestea ez dago ezgaitasun 
handiagoa izatean oinarrituta, baizik eta horrekin zerikusirik ez 
duten beste inguruabar batzuetan. 
 

Azken batean, atal honi amaiera emanez esan behar dugu aztertzen ari garen 
zerga-erreformak ez duela Foru Ogasunaren txostenean aipatutako 
printzipioetako bat bera ere aintzat hartzen. 
 

2. Foru Ogasunak bidalitako txostenean aipatzen diren erreformaren helburuei 
dagokienez, beharrezkotzat jotzen dugu orobat zenbait ohar egitea, ez arauak 
aukeratutako irizpidearen egokitasuna baloratzeko asmoz, ezta burutu nahi den 
xedera hobeto edo okerrago egokitzen diren ere, baizik eta aztertu dugun arauen 
arteko aldea bereizkeriazkoa den ala ez zehazte aldera: 

 
• Nahiz eta egia izan aurreko araudian zegoen salbuespen sistema 

konplexua gainditu dela (Foru Ogasunak berak txostenean hala deitua), 
gure ustez sinplifikazio hori ez da behar besteko zehaztasunez egin. 

 
Alderdi horri dagokionez, gure ikuspegitik zerga-salbuespena prestazio 
tipologia jakin batera lotzeak, Gizarte Segurantzaren araudiak berak 
definitua, legitimotzat har daitekeen helburua lortzeko balio du: alegia, 
zerga-administrazioari Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
kudeaketa erraztea. Hala ere, ezin ahatz dezakegu helburu horren ustezko 
legitimotasunak, beste edozeinenak bezalaxe, ezin justifika dezakeela 
Konstituzioaren I. tituluan aldarrikatutako oinarrizko printzipioekin bat 
ez datozen formulak erabiltzea. 
 
Zergaren kudeaketa sinplifikatzea, egin den moduan eginda, ez dator bat 
Konstituzioak 14 eta 31.1 artikuluetan, hurrenez hurren, biltzen dituen 
berdintasun eta ahalmen ekonomikoaren printzipioekin. 
 

• Nahiz eta ez dugun Foru Ogasunaren txostenean aipatu den Euskadiko 
Zerga-Kideketarako Sailak (EZKS) hartutako erabakien sendotasuna 
baloratu nahi, aipatu behar dugu, esku artean dugun gaiaren lurralde 
eremua dela-eta, Arabako Biltzar Nagusiek azkenean onartutako 
araudiak, urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauaren 9. artikuluan 
jasotakoak (ALHAO, 18 zk., 2007ko otsailaren 2a), ez dela Bizkaia eta 
Gipuzkoakoaren berdina eta zerga txikiagoa ordaindu behar izanaren 
eskemari heltzen diola. 
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3. “Legearen aurrean” berdinak izatearen printzipioak antzeko egoera juridikoetan 

daudenei tratamendu bera emateko betebeharra ezartzen dio legelariari eta 
desberdintasunez jokatzea debekatzen dio, betiere, zalantzan jarritako arauaren 
xedearen ikuspegitik, justifikazio objektibo edo arrazoizkorik ez badu edo 
justifikazio horrekiko neurriz kanpokoa baldin bada. Laburbilduz, berdintasun 
printzipioak oro har onartuta ez dauden irizpideetan edo balio judizioetan 
oinarrituta ez egoteagatik tolesa edo justifikaziorik gabekoa den desberdintasuna 
debekatzen du. Gainera, Konstituzioaren ikuspegitik tratu desberdintasuna zilegi 
izan dadin, alde horretatik sortzen diren ondorio juridikoek lortu nahi den 
xedearen araberakoak izan behar dute, emaitzak oso kaltegarriak edo 
neurrigabeak izan ez daitezen. 
 
Irizpide hauek aurkeztutako kasuari aplikatuta, erakundeak uste du lan 
ezintasunagatiko pentsioak zergapetzeari dagokionez egin den PFEZren azken 
erreformatik ateratako erregulazioak ez duela arestian deskribatutako 
berdintasun iritzia gainditzen, horren bidez antzeko bi egoera juridikok zerga-
tratamendu ezberdina jasotzen baitute eta horrek, gure ustez, ez baitu inolako 
justifikazio objektibo, arrazoizko eta neurrizkorik. 
 

Hori guztia dela-eta, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendio hau egiten da: 
 
 
 

6/2008 GOMENDIOA, apirilaren 14koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ogasun eta Finantza Departamentuari egina 
 
Gipuzkoako Biltzar Nagusietan bidezko ekimenak susta ditzala Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga erregulatzen duen 10/2006 Foru 
Arauaren 9. artikuluko 2 eta 3. idatz-zatien egungo idazketak lanaren 
eta/edo jardueraren sarrera-iturri bakar gisa ezintasun iraunkor oso eta ez-
kualifikatua jasotzen duten pertsonekiko eragiten duen justifikaziorik 
gabeko bereizkeria ezabatze aldera. 
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