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33/2002 GOMENDIOA, URRIAREN 14KOA, GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIAREN OGASUN ETA FINANTZA SAILARI EGINA, SOVIREN 
(ZAHARTZARO ETA BALIAEZINTASUNEKO NAHITAEZKO 
ASEGURUA) BALIAEZINTASUNAGATIKO ZAHARTZARO-PENTSIOA 
PFEZN SALBUETSITA DAGOELA ONAR DEZAN, ZERGA HORI 
ARAUTZEN DUEN 8/1998 FORU ARAUAK -ABENDUAREN 24KOAK- 9.B) 
ARTIKULUAN EZARRITAKOAREN ARABERA. OROBAT, 
BEHARREZKO LIKIDAZIOAK EGIN DITZALA, KALTETURIKO 
ZERGADUNEN ZERGA-EGOERA ERREGULARIZATZEKO. 
 

Aurrekariak  
 

1. Kexagileak maiz erabiltzen du Gipuzkoako Foru Aldundiak Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ, hemendik aurrera) aitorpena egiteko 
eskaintzen duen zerbitzua. Sistema horren bitartez aurkeztu ditu azken urteotan 
bere gurasoen aitorpenak, izan ere, horiek oso adintsuak direnez, nekez joan 
daitezke Ogasunaren bulegoetara. 

 
Kexagilearen ama zenak Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko 
Aseguruaren (SOVI) pentsio bat jasotzen zuen, baliaezintasunagatiko 
zahartzaro-pentsioa hain zuzen. Errenta Mekanizatuko Zerbitzuko langileek 
pentsio hori PFEZn ordaintzetik salbuetsita zegoela jo izan dute beti, 2000 
urteko aitorpenean izan ezik. Hala ere, joan den martxoan, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, 1999ko aitorpena prestatzean erabili zuen irizpidea aldatuz, urte 
horregatik behin-behineko likidazio bat egin zuen, aipatu pentsioa zerga-
ordainketaren pean jarri zuen eta ateratako kuotari berandutze-interesak ezarri 
zizkion. Gainera, zigortzeko espediente bat zabaldu zen, lege-urratze 
larriagatik (zerga-zorra -osorik edo zati bat- arauz ezarritako epeetan ez 
ordaintzeagatik); espediente hori bertan behera utzi zen alegazioak aurkeztu eta 
gero. 
 
Likidazio hori jaso eta handik gutxira, kexagileak 2001 urteko PFEZren 
aitorpena aurkeztu du, aurreko urteetako sistema bera baliatuz, eta, oraingoan 
ere, amaren pentsioa salbuespentzat jo dute. 
 
Interesdunak ezin du ulertu nola litekeen pentsio bera urte batzuetan salbuetsita 
egotea eta beste urte batzuetan, aldiz, ez. Bestalde, neurriz kanpokoa iruditzen 
zaio Gipuzkoako Foru Aldundiaren jokaera, bere ustez administrazioari 
bakarrik lepora dakiokeen hutsegite baten erantzule bihurtu baitu zergaduna. 
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2. Kexagileak bere idazkian hainbat gai azaldu zituen arren, SOVIren 
baliaezintasunagatiko zahartzaro-pentsioa PFEZn nola tratatzen den 
(ordaintzen den ala ez) aztertu genuen batik bat, izan ere, gure iritziz, datu hori 
funtsezkoa zen interesdunak azaldutako gainontzeko gaiak zuzen epaitu ahal 
izateko. 

 
Pentsio horren berariazko ezaugarriak aztertu ondoren, baita PFEZren araudian 
onartutako salbuespenak ere, uste dugu kasu honetan betetzen direla zerga 
horri buruzko Foru Arauaren 9. b) artikuluan eskatutako baldintzak, eta, beraz, 
pentsio horrek salbuetsita egon behar duela. Hala ere, gure iritzia Gipuzkoako 
Foru Aldundiak bere jarduera batzuetan erabilitako irizpidearen kontrakoa 
zenez, gure gogoetak helarazi genizkion administrazio horri, egindako 
balorazioari zer zeritzon adieraz ziezagun.  
 

3. Gure idazkiari erantzunez, honako hau dio hitzez hitz Zerga Zuzenak 
Kudeatzeko Zerbitzuaren buruak: 

 
"…A esta pensión de vejez se puede acceder anticipadamente, 'pensión de 
vejez por invalidez' a partir de los 60 años si el solicitante está incapacitado 
para el trabajo. En este caso, a diferencia de la pensión SOVI de invalidez no 
se exige que la invalidez sea la causa del cese en el trabajo. 
 
En el caso planteado, el contribuyente percibe una 'pensión de vejez por 
invalidez' del SOVI. Tal como se ha indicado anteriormente, este tipo de 
pensión no comienza a percibirse como consecuencia de la invalidez, sino 
como consecuencia de la edad del contribuyente, 60 años. 
 
En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 b), anteriormente 
transcrito, al no ser una 'prestación reconocida (…) como consecuencia de 
incapacidad permanente' la pensión percibida por la contribuyente no estará 
exenta."  

 
Gogoetak  

 
1. Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Asegurua (SOVI) lehengo 

erregimenetik gelditzen den hondarra da, eta desagertutako erregimeneko 
legeriak eskatutako baldintzak betetzen dituzten eta indarreko Gizarte 
Segurantzaren Sisteman babesik ez duten langileei eta haien eskubide-
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hartzaileei ezartzen zaie. Babes-ekintza horren barruan sartuta daude honako 
pentsio hauek: 

 
 Zahartzarokoa 
 Baliaezintasunekoa 
 Alarguntasunekoa 

 
Hauxe da ezarri beharreko oinarrizko legeria: 
 

 39-9-1 Legea, zeinek, Langile Erretiroaren ordez, Zahartzaroko 
Diru-saria ezartzen baitu.  

 40-2-2 Agindua, 39-9-1 Legean agindutakoa garatzen duena. 
 47-4-18 Dekretua, Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko 

Asegurua (SOVI) ezartzen duena.  
 

Zahartzaroko pentsioak bi aldaera ditu: zahartzaroarena bera eta 
baliaezintasunagatiko zahartzaroarena. Horietako bakoitza onartzeko ezaugarri 
eta baldintzak hauexek dira: 
 

 Zahartzaro-pentsioa bera: hori jasotzeko, kotizaziozko gutxieneko 
baldintzak bete eta beste pentsiorik ez jasotzeaz gain, ezinbestekoa 
da eskatzaileak 65 urte beteak izatea. 

 Baliaezintasunagatiko zahartzaro-pentsioa: 60 urtetik aurrera jaso 
daiteke, baldin eta eskatzaileak, kotizaziozko eta beste pentsiorik 
ez jasotzeari buruzko aurreko baldintzak betetzeaz gain, ezintasun 
iraunkor eta osoa badauka ohiko lana egiteko, eta ezintasun hori ez 
bada laneko istripu baten edo laneko gaixotasun baten ondorio. 
Pentsio hori ez da baliaezintasunagatiko pentsioa bezalakoa. 
Horrela, adinezko muga batzuk izateaz gain, baliaezintasunagatiko 
zahartzaro-pentsioa jasotzeko, ez da beharrezkoa 
baliaezintasun-egoera eragin duten gaitzak interesdunak lana 
utzi beharraren kausa izatea, baina baliaezintasunagatiko 
pentsioetan hori ezinbestekoa da. Beraz, zera gertatzen da: 
beharrezko denboran SOVIri kotizatu eta, lana utzi ondoren, 
ezintasun iraunkorra zuten pertsona batzuk 60 urte bete arte 
itxaron behar dute baliaezintasunagatiko zahartzaro-pentsio hori 
eskatzeko.  
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Hortaz, zera esan dezakegu: 
 

 Baliaezintasunagatiko zahartzaro-pentsioa bi egoera batera 
gertatzearen ondorioa da: eskatzaileak 60 urte beteta izatea, 
eta ezintasun iraunkorra izatea. Baldintza horietako bat 
betetzeak, berez, ez du pentsio hori jasotzeko eskubiderik 
ematen, biak bete behar dira. 

 Adinaren ondorio den pentsio bakarra zahartzaro-pentsioa bera da, 
eta hori jasotzeko ez da nahikoa 60 urte izatea, ezinbestekoa baita 
65 urte beteak izatea. 

 Bi zahartzaro-pentsioen arteko funtsezko aldea hauxe da: 
baliaezintasunagatiko zahartzaro-pentsioa jasotzen duenak 
ezintasun iraunkorra duela, eta arrazoi horrexek justifikatzen duela 
adinaren baldintza 5 urte gutxitzea.  

  
Baieztapen horiek ez dira interpretaziozko prozesu baten ondorioa, ezta iritzien 
azterketa batena ere, baizik eta indarreko legeriaren adierazpen soila, eta 
horietatik ondorio hau ateratzen da: Gipuzkoako Ogasunak baliozkoa ez den 
premisa batean oinarritzen duela PFEZn baliaezintasunagatiko zahartzaro-
pentsioa ez salbuesteko irizpidea, bada, bere ustez, pentsio hori jasotzea 
zergadunaren adinaren baitan bakarrik dago, eta baztertu egiten du hori bezain 
garrantzitsua den beste datu bat, alegia, pertsona horren baliaezintasuna. 
 
Gure iritziz, foru ogasun hori bi lotura mota ezberdin nahasten ari da: 
baliaezintasunaren eta lana uztearen arteko lotura -ikusi dugunez, lotura hori ez 
da beharrezkoa pentsio hori jasotzeko-, eta baliaezintasunaren eta pentsioaren 
beraren arteko lotura -ikusi dugunez, guztiz beharrezkoa da, nahiz eta ez duen 
zertan berehalakoa izan (norbait 60 urte bete baino lehen jotzen dutenean 
ezindutzat)-. 
 

2. Baliaezintasunagatiko zahartzaro-pentsioaren funtsezko ezaugarriak zehaztu 
ondoren, hurrengo urratsa zera da: PFEZren araudian aurreikusitako 
salbuespenetako batean sar daitekeen ala ez aztertzea. 

 
Zehazki, abenduaren 24ko 8/1998 Foru Aginduak -PFEZ arautzen duenak- 
salbuespen hau onartzen du 9 b) artikuluan: "Ezintasun iraunkor partzial, oso 
edo erabatekoaren nahiz elbarritasun handiaren ondorioz Gizarte Segurantzak 
edo horren ordezko entitate kudeatzaileek zergadunari onartutako prestazioak" 
(ez zaigu beharrezkoa iruditzen atal horren gainontzeko alderdien idazketak 
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izan dituen aldaketak zehatz-mehatz azaltzea, izan ere, aldaketok mota 
horretako pentsioak laneko beste errendimendu batzuekin batera gertatzen 
diren kasuei buruzkoak dira, eta ez daukate zerikusirik gure aztergaiarekin).  
 
Gizarte Segurantzak onartzen ditu SOVIren pentsioak, oro har, eta 
baliaezintasun edo ezintasunagatiko zahartzaro-pentsioa, bereziki (LGSS/94, 7. 
xedapen iragankorra), nahiz horiek guztiek hondar-izaera duten, eta ez diren 
oraingo babes-sistemaren osagai. 
 
Bestalde, aurreko idatz zatian azaldu dugunez, baliaezintasunagatiko 
zahartzaro-pentsioa -funtsezko legeriak egituratu duenez- bi egoera batera 
gertatzearen ondorioa da: 60 urte eta ezintasun iraunkorra izatea. Ildo 
horretan, ohartarazi behar da PFEZren Arau erregulatzailearen 9 b) artikuluak 
kausazko lotura eskatzen duela pentsioaren eta ezintasunaren artean, baina, 
hala ere, salbuespena ez duela murrizten pentsioa hartzailearen ezintasun 
iraunkorraren ondorio bakarra eta berehalakoa den kasuetara. 
 
Horrela, ondorio hau ateratzen dugu, ezinbestean: SOVIren 
baliaezintasunagatiko zahartzaro-pentsioak betetzen dituela 8/1998 Foru 
Aginduak -PFEZ arautzekoak- 9 b) artikuluan eskatzen dituen baldintzak zerga 
hori ordaintzetik salbuetsitzat jotzeko, Gizarte Segurantzak onartzen duelako 
eta hartzailearen ezintasun iraunkorraren ondorioa delako (nahiz ez izan 
ondorio bakarra, ez berehalakoa ere). 
 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin genuen, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -
erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 

33/2002 GOMENDIOA, urriaren 14koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Ogasun eta Finantza sailari egina 
 
Onar dezala SOVIren (Zahartzaro eta Baliaezintasuneko Nahitaezko 
Asegurua) baliaezintasunagatiko zahartzaro-pentsioa PFEZn salbuetsita 
dagoela, zerga hori arautzen duen 8/1998 foru arauak -abenduaren 24koak- 
9.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Orobat, beharrezko likidazioak egin 
ditzala, kalteturiko zergadunen zerga-egoera erregularizatzeko. 

 


