
 

ETXEBIZITZA HELBURU DUTEN MAILEGUAK: 
ONDORIO FISKALAK 

 

 
 
OHIKO ETXEBIZITZAREN KONTZEPTUA 

 

Kenketa-ondoreetarako, eskakizun hauek betetzen dituen eraikina hartuko da, oro har, ohiko 

etxebizitzatzat:  

1.- Gutxienez hiru urtez jarraian bizilekua izatea. 

2.- Zergaduna etengabe bertan bizi izatea, hamabi hilabeteko epealdian, eskurapen-datatik 

edo obrak amaitu direnetik kontatzen hasita. 

3.- Halere, kasu hauetan etxebizitzak ez du galduko ohiko bizilekuaren izaera:  

✓ Zergaduna hilez gero edo etxebizitza okupatzea nahitaez eragozten duten beste 

inguruabar batzuetan. 

✓ Karguagatik edo enpleguagatik beste ohiko etxebizitza bat badu eta ezin badu 

eskuratutako etxebizitza erabili. Kasu horretan, kargua edo enplegua uzten duen 

unetik hasiko da kontatzen. 

 

KENKARIAK PFEZ-N (ERRENTAREN GAINEKO AITORPENEAN) 
 

Kengarriak izango dira: 

- Ohiko etxebizitza eskuratzeko inbertitutako kopuruak. 

- Eskuratzaileak eskurapenagatik ordaindu dituen gastuak eta zergak. 

- Inoren finantzaketaren ondorioz eskuratzaileak ordaindu dituen KAPITALA ETA 

INTERESAK eta gainerako gastuak.  



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA 

ARABA 

Kenkaria kuotan. Ordaindutako interesen eta egindako amortizazioen % 18. 30 urtetik 

beherakoentzat eta familia ugarientzat % 23koa da ehunekoa. 

Ohiko bizilekua Arabako 4.000 biztanletik beherako udal-mugarte batean finkatzen duten 

zergadunen kasuan, aurreko ehunekoak % 20koak eta % 25ekoak izango dira, hurrenez 

hurren. 

Urteko muga. Kenkariaren oinarria ezin da 8.500 €-tik gorakoa izan. Beraz, urtean 1.530 €-

koa izango da gehieneko kopuru kengarria (1.955 €-koa 30 urtetik beherakoentzat eta 

familia ugarientzat).  

Aipatutako % 20ko portzentajea aplikatuz gero, urteko gehieneko kenkaria 1.836 €-koa 

izango da. 

Aipatutako % 25eko portzentajea aplikatuz gero, urteko gehieneko kenkaria 2.346 €-koa 

izango da. 

Aipatutako urteko gehieneko kenkariaren mugak —1.530, 1.836, 1.955 eta 2.346 €-ko 

zenbatekoei dagozkienak— ez dira aldatuko familia-unitateko kideen kopurua edozein dela 

ere, salbu eta familia-unitateak baterako aitorpena egiten badu; kasu horretan, muga horiek 

bikoiztu egingo dira (99.2.e artikulua). 

Muga historikoa. 1999ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondoz ondoko ekitaldietan kendutako 

kopuruen batura ezin da 36.000 €-tik gorakoa izan zergadun bakoitzeko. 

Berria Araban, 2022-01-01etik aurrerako ondoreekin: 

Ohiko etxebizitza erosteko beste asimilazio-kasu bat gehitu zaie lehendik aurreikusita 

zeudenei. Oro har, ohiko etxebizitza erosteko kenkaria onesteko, aintzat hartu ahal izango 

dira hauetan inbertitutako kopuruak: ohiko etxebizitza egokitzeko egiten diren obra eta 

instalazioetan, hiri-finkaren eta bide publikoaren artean beharrezkoa den pasabideko 

eraikinaren elementu komunak (eskailerak, igogailuak, korridoreak, atariak edo beste 

edozein elementu arkitektoniko) aldatzeko obra eta instalazioetan eta zentzumen-

komunikazioko oztopoak gainditzeko edo desgaitasuna edo mendekotasuna duten 

pertsonen segurtasuna sustatzeko gailu elektronikoak jartzekoetan. Obra edo aldaketa 

horiek erregelamenduetan ezarritakoaren arabera ziurtatuko dira, onetsi baino lehen. 

Ildo horretatik, desgaitasuna % 75ekoa edo handiagoa bada eta hirugarren pertsona baten 

15 laguntza-puntu baino gehiago lortzen badira, edo mendekotasuna larria (II. mailakoa) edo 

handia (III. mailakoa) bada, zehaztasun hauek izango ditu kenkariak: 

- Kenkariaren ehunekoa: % 23. 

- Urtean gehienez 1.955 €-ko kenkaria (baterako aitorpena eginez gero, zergadun 

bakoitzari aplikatuko zaio). 

Aurreko baldintzak betetzeaz gain zergaduna 30 urtetik beherakoa bada edo familia 

ugariaren titularra bada, mugak handiagoak izango dira: 

- Kenkariaren ehunekoa: % 25. 



- Urtean gehienez 2.346 €-ko kenkaria (baterako aitorpena eginez gero, zergadun 

bakoitzari aplikatuko zaio). 

  

BIZKAIA 

Kenkaria kuotan. Ordaindutako interesen eta egindako amortizazioen % 18. 30 urtetik 

beherakoentzat eta familia ugarientzat % 23koa da ehunekoa. 

Urteko muga. Kenkariaren oinarria ezin da 8.500 €-tik gorakoa izan. Beraz, urtean 1.530 €-

koa izango da gehieneko kopuru kengarria (1.955 €-koa 30 urtetik beherakoentzat eta 

familia ugarientzat).  

Aipatutako urteko gehieneko kenkariaren mugak —1.530 eta 1.955 €-ko zenbatekoei 

dagozkienak— ez dira aldatuko familia-unitateko kideen kopurua edozein dela ere, salbu eta 

familia-unitateak baterako aitorpena egiten badu; kasu horretan, muga horiek bikoiztu egingo 

dira (99.2.e artikulua). 

Muga historikoa. 1999ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondoz ondoko ekitaldietan kendutako 

kopuruen batura ezin da 36.000 €-tik gorakoa izan zergadun bakoitzeko.  

 

GIPUZKOA 

Kenkaria kuotan. Ordaindutako interesen eta egindako amortizazioen % 18. 30 urtetik 

beherakoentzat eta familia ugarientzat % 23koa da ehunekoa. 

Urteko muga. Kenkariaren oinarria ezin da 8.500 €-tik gorakoa izan. Beraz, urtean 1.530 €-

koa izango da gehieneko kopuru kengarria (1.955 €-koa 30 urtetik beherakoentzat eta 

familia ugarientzat). 

Aipatutako urteko gehieneko kenkariaren mugak —1.530 eta 1.955 €-ko zenbatekoei 

dagozkienak— ez dira aldatuko familia-unitateko kideen kopurua edozein dela ere, salbu eta 

familia-unitateak baterako aitorpena egiten badu; kasu horretan, muga horiek bikoiztu egingo 

dira (98.2.e artikulua). 

Muga historikoa. Ondoz ondoko ekitaldietan kendutako kopuruen batura ezin da 36.000 €-tik 

gorakoa izan zergadun bakoitzeko. 

 
 
NAFARROA 

2018ko urtarrilaren 1ean desagertu egingo da ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria.  

(Nafarroako 4/2008 Legegintzako FDaren 62.1 art. —16/2017 FLak indargabetua— eta 24. 

Xedapen Iragankorra) 



LURRALDE ERKIDEA: LK DAGOEN ESTATUKO GAINERAKO AUTONOMIA-

ERKIDEGOAK 

2013-01-01etik aurrerako etxebizitza-eskurapenetan ezin da kenkaririk ezarri, aurrerago 

zehaztuko ditugun kasuetan izan ezik.  

 

GAZTELA ETA LEON 

Arau-oinarria. 1/2013 Legegintzako Dekretua, irailaren 12koa, Tributu propioen eta 

lagatakoen arloan Gaztela eta Leonen dauden legezko xedapenen testu bategina onartzen 

duena.  

Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoan ohiko etxebizitza erosi edo hartan 

inbertitzeagatik egiten diren kenkariei dagokienez, honako hauek daude: 

a) Gaztela eta Leongo Erkidegoan ohiko bizilekua izango den etxebizitza erosi edo 

birgaitzeagatik zergaldian ordaindutako zenbatekoen % 15eko kenkaria. Hala ere, 

kenkaria lortzeko, baldintza hauek bete beharko dira: 

- Zergadunak ohiko bizilekua Gaztela eta Leongo Erkidegoan izatea. 

- Zerga sortzen den egunean 36 urte baino gutxiago izatea. 

- Lehenengo etxebizitza izatea. 

- Etxebizitza Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoko udalerri batean edo tokiko 

entitate txiki batean egotea, eta horrek etxebizitza erosi edo birgaitzeko unean gehienez 

10.000 biztanle izatea, oro har, edo gehienez 3.000 biztanle (probintziako hiriburutik 

30 kilometrotik behera badago), eta etxebizitzak 150.000,00 € baino gutxiago balio 

izatea, eskuratzeak dakarren zergaren ondoreetarako. 

- Etxebizitza berria izatea edo, birgaitua izanez gero, birgaitzea jarduketa babesgarritzat 

hartu ahal izatea, estatuko edo autonomia-erkidegoetako kasuan kasuko etxebizitza-

planen arabera. 

- Etxebizitza 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera erosi edo birgaitzea. 

- Zerga-oinarri osoa, norberaren eta familiaren gutxienekoa kenduta, gehienez 

18.900 €-koa izatea banakako aitorpenean, eta gehienez 31.500 €-koa baterakoan.  

- Kenkari horren gehieneko oinarria: 10.000 € urtean. Etxebizitza erosteko edo 

birgaitzeko ordaindutako kopuruek osatuko dute zenbateko hori, eta hauek ere hartuko 

ditu barne: eroslearen kontura izan diren gastuak, eta, besteren finantzaketaren 

kasuan, araututako hipoteka-maileguen interes-tasa aldakorreko arriskua estaltzeko 

tresnen amortizazioa, interesak eta kostua. 

 

- Zergadunak zergaldia amaitzean duen ondare egiaztatuak handiagoa izan behar du 

zergaldiaren hasierako balio egiaztatua baino, behintzat egindako inbertsioen 

zenbateko berean, interesak eta gainerako finantzaketa-gastuak aintzat hartu gabe.  
 

b) Birgaitze-jarduerak. % 15eko kenkaria inbertsio hauetan: 

a) Eguzki-panelak instalatzea, baldintza jakin batzuk beteta. 



 

b) Instalazio termikoen sistemetan edozein hobekuntza egitea, haien energia-

efizientzia handitzeko, edo energia berriztagarriak erabiltzea. 
 

c) Hornikuntza-instalazioak hobetzea eta ura aurrezten lagunduko duten 

mekanismoak instalatzea, eta eraikinean saneamendu-sare bereiziak egitea, 

eraikinean bertan ur grisak berrerabiltzeko eta estolderia-sistema publikora isuritako 

bolumena murrizteko. 
 

d) Irisgarritasunerako eta komunikazio sentsorialerako beharrezkoak diren egokitze-

lanak eta -instalazioak egitea, etxebizitzan bizi diren desgaituek duintasunez eta 

egoki moldatzeko aukera izan dezaten, betiere pertsona horiek zergaduna, haren 

ezkontidea edo ahaide bat badira, zuzenekoa edo zeharkakoa, odolekoa edo 

ezkontzakoa, hirugarren mailakoak barne. 

 

- Kenkari horren oinarria: zergadunak inbertsioak egiteko benetan ordaindutako 

kopuruek osatua, 20.000 €-ko gehieneko mugarekin. 

 

- Kenkari hori aplikatu ahal izateko, organo eskudunak aldez aurretik onartu beharko du 

birgaitze-jarduera etxebizitzak birgaitzeko jarduketa babestu gisa kalifikatu edo 

deklaratu dela, eraikinak birgaitzeko sustapen-planak arautzen dituen estatuko edo 

autonomia-erkidegoko araudian aurreikusitakoari jarraituz. 
 

c) Etxebizitza Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoko udalerri batean edo tokiko entitate 

txiki batean badago, eta horrek etxebizitza erosi edo birgaitzeko unean gehienez 

10.000 biztanle baditu, oro har, edo gehienez 3.000 biztanle (probintziako hiriburutik 

30 kilometrotik behera badago), eta etxebizitzak, eskuratzeak dakarren zergaren 

ondoreetarako, 150.000,00 € baino gutxiago balio badu, etxebizitza birgaitzeko 

inbertitutako zenbatekoen % 15 kendu ahal izango da, baldin eta eskakizun haiek 

betetzen badira: 

- Birgaitze-lanak egin eta hurrengo bost urteetan etxebizitza alokatuta egotea, baina ez 

etxebizitzaren jabearen ezkontideari, aurreko eta ondorengo ahaideei edo hirugarren 

ahaidetasun-mailara arteko senideei, hurrengo idatz-zatian ezarritakoa eragotzi gabe. 

- Aurreikusitako bost urte horietan epealdi batzuetan etxebizitza ez badago benetan 

alokatuta, etxebizitza alokagai egotea, zerga horren kudeaketari dagokionez ogasun-

arloan eskumena duen sailak emandako jarraibideen arabera. 

- Hileko alokairuaren zenbatekoa 300 €-tik gorakoa ez izatea. 

- Alokairuaren legezko fidantza indarreko araudian ezarritakoaren arabera gordailututa 

egotea. 

- Kenkari horren oinarria: zergadunak birgaikuntza egiteko benetan ordaindutako 

zenbatekoak, 20.000 €-ko gehieneko mugarekin. 
 

ASTURIAS 

Arau-oinarria. 2/2014 Legegintzako Dekretua, urriaren 22koa, Estatuak Asturiasko 

Printzerriari lagatako tributuen arloko lege-xedapenen testu bategina onartzen duena. 

Asturiasko Printzerrian, kenkari hauek daude ohiko etxebizitza erosi edo horretan 

inbertitzeagatik: 



a) Asturiasko Printzerrian ohiko etxebizitza erosi edo egokitzeagatiko kenkaria, 

desgaitasuna duten zergadunentzat 

Eskakizunak: 

- % 65eko edo gehiagoko desgaitasuna izatea. 

- Ohiko bizilekua Asturiasko Printzerrian izatea. 

- Etxebizitza berria erostea edo egokitzeko obrak eta instalazioak egitea behar-

beharrezkoa izango da irisgarritasunerako eta komunikazio sentsorialerako, 

desgaitasuna duten pertsonek duintasunez eta egoki moldatzeko aukera izan dezaten. 

Hori guztia zerga-administrazioaren aurrean frogatu beharko da, desgaitasuna 

baloratzeko eskumena duen sailak emandako ebazpenaren edo ziurtagiriaren bidez. 

 
Kenkaria: 

- Ohiko bizilekua den edo izango den etxebizitza ekitaldian erosi edo egokitzeko 

ordaindutako zenbatekoen % 3, interesak izan ezik. 

- Kenkariaren gehieneko oinarria: 13.664 €. 
 

b) Ohiko etxebizitza erosi edo egokitzeagatiko kenkaria, desgaitasuna duten 

ezkontidearekin edo aurreko edo ondorengo ahaideekin bizi diren zergadunentzat 

Eskakizunak: 

- Aurreko kenkariaren erregulazio bera, baina desgaitasuna duten pertsonekin bizi diren 

zergadunei aplikatzen zaie. 

- Desgaitasuna duten pertsonak urtean 183 egun baino gehiago bizitzea zergadunarekin, 

eta haien urteko errentak, salbuetsita daudenak barne, Ondorio Askotarako Errenta 

Adierazle Publikoa (IPREMa) baino handiagoak ez izatea. 
 

Kenkaria: 

- Aurreko idatz-zatian araututakoaren kenkari bera. 

- Zergaldi berean bi zergadunek edo gehiagok kenkaria aplikatzeko eskubidea badute 

aurreko edo ondorengo ahaide berei dagokienez, kenkariaren gehieneko oinarria haien 

artean hainbanatuko da zati berdinetan.  

- Zergadunek ahaidetasun-maila desberdina badute aurreko edo ondorengo 

ahaidearekin, kenkaria mailarik hurbileneko zergadunei aplikatuko zaie. 
 

c) Etxebizitza babestutzat hartzen den ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria 

Eskakizunak:  

- Zergadunak etxebizitza babestutzat hartzen den ohiko etxebizitza bat erostea edo 

birgaitzea zergaldian. 
 

Kenkaria: 

- 5.000 €-koa, gehienez. 



- Kenkariaren oinarria: ekitaldian etxebizitza eskuratu edo birgaitzeko inbertitutako 

zenbatekoak. Kenkarirako eskubidea sortzen duen gastua 5.000 €-koa edo txikiagoa 

bada, kenkariaren gehieneko muga gastu efektiboaren zenbatekoa izango da. 

- Zergaldi berean bi zergadunek edo gehiagok kenkaria aplikatzeko eskubidea badute 

ondasun berei dagokienez, kenkariaren gehieneko zenbatekoa haien artean 

hainbanatuko da, zati berdinetan. 
 

KANTABRIA 

Arau-oinarria. 62/2008 Legegintzako Dekretua, ekainaren 19koa, Estatuak lagatako 

Tributuen arloko Zerga-neurriei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 

Kantabrian, ez dago kenkaririk ohiko etxebizitza erosteagatik. Dena den, bi kenkari hauek 

daude: etxebizitzetan hobekuntza-lanak egiteagatiko kenkaria (% 15) eta ohiko 

etxebizitza errentan emateagatiko kenkaria (% 10). 

 

ERRIOXA 

Arau-oinarria. 10/2017 Legea, urriaren 27koa, Errioxako Autonomia Erkidegoaren legezko 

xedapenak kontsolidatzen dituena zerga propioen eta lagatako tributuen arloan. 

Errioxan, ohiko etxebizitza erosi edo horretan inbertitzeagatiko kenkari hauek daude: 

a) Zergaldiaren barruan udalerri txikietan ohiko etxebizitza erosi, eraiki edo 

birgaitzeagatiko kenkaria 

Eskakizunak: 

- Zergadunak ohiko bizilekua Errioxako Autonomia Erkidegoan izatea. 

- Ohiko etxebizitza 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera erostea, birgaitzea edo eraikitzen 

hastea, urriaren 27ko 10/2017 Legearen I. Eranskineko zerrendan jasotako udalerri txiki 

batean. Lege horrek Errioxako Autonomia Erkidegoaren legezko xedapenak 

kontsolidatzen ditu zerga propioen eta lagatako tributuen arloan. 

- Beharrezkoa da zergadunak zergaldia amaitzean duen ondare egiaztatua handiagoa 

izatea zergaldiaren hasierako balio egiaztatua baino, behintzat egindako inbertsioen 

zenbateko berean, interesak eta gainerako finantzaketa-gastuak aintzat hartu gabe. 
 

Kenkaria: 

- Ekitaldian aipatutako helburuetarako ordaindutako zenbatekoen % 5, aitorpen 

bakoitzeko 452 €-ko gehieneko mugarekin. 

- Kenkariaren gehieneko oinarria: 9.040 €. 
 

b) Ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria 36 urtetik beherakoentzat 

Eskakizunak:  

- Zerga sortzen den egunean 36 urte baino gutxiago izatea. 

- Ohiko etxebizitza eskuratu edo birgaitzeko ordaindutako zenbatekoak. 

- Ohiko etxebizitza Errioxako Autonomia Erkidegoan izatea. 



- Zergadunaren zergapeko likidazio-oinarri orokorra gehienez 18.030 €-koa izatea 

banakako aitorpenean, eta gehienez 30.050 €-koa, baterakoan, baldin eta zergapeko 

aurrezkiaren likidazio-oinarria 1.800 €-tik gorakoa ez bada. 

- Beharrezkoa da zergadunak zergaldia amaitzean duen ondare egiaztatua handiagoa 

izatea zergaldiaren hasierako balio egiaztatua baino, behintzat egindako inbertsioen 

zenbateko berean, interesak eta gainerako finantzaketa-gastuak aintzat hartu gabe. 
 

Kenkaria: 

- Ohiko etxebizitza eskuratu edo birgaitzeko ordaindutako zenbatekoen % 15. 

- Kenkariaren gehieneko oinarria: 9.000 € urtean, amortizazio-gastuak eta interesak 

barne. 
 

KATALUNIA 

Arau-oinarria. 31/2002 Legea, abenduaren 30ekoa, Neurri Fiskal eta Administratiboei 

buruzkoa, 2012ko abenduaren 31n indarrean zegoen idazkeran, eta uztailaren 27ko 7/2011 

Legearen, Neurri Fiskal eta  Finantzarioei buruzkoaren, seigarren xedapen iragankorra, 

Kataluniako sektore publikoko zerga-, administrazio- eta finantza-arloetako neurriei buruzko 

urtarrilaren 27ko 2/2014 Legearen 119. artikuluarekin bat etorriz. 

Kataluniako Autonomia Erkidegoan, ohiko etxebizitza eskuratu edo hartan inbertitzeari 

lotutako kenkari hau dago: 

a) 2013-01-01a baino lehen erositako ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria 

Eskakizun subjektiboak (elkarren ordezkoak): 

- Zergadunek ohiko etxebizitza 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen erostea edo data hori 

baino lehen ohiko etxebizitza eraikitzeko zenbatekoren bat ordaintzea. 

 

- Ohiko etxebizitza birgaitu edo handitzeko lanetan, zergadunak 2013ko urtarrilaren 1a 

baino lehen ordaintzea horretarako erabilitako zenbatekoak, betiere lanak 2017ko 

urtarrilaren 1a baino lehen amaitu badira. 

 

- Desgaitasuna duten pertsonen ohiko etxebizitza egokitzeko obrak eta instalazioak 

egitean, zergadunak 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen ordaintzea horretarako 

erabilitako zenbatekoak, betiere lan edo instalazio horiek 2017ko urtarrilaren 1a baino 

lehen amaitu badira. 

 

Edonola ere, zergadunak, oro har, 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen sortutako zergaldi 

batean aplikatu behar du ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria, etxebizitza eskuratu 

edo eraikitzeko ordaindutako zenbatekoei dagokienez. 

 

Kenkaria: 

 

- Eskuarki, % 7,5. 

- % 15, desgaitasuna duten pertsonen ohiko etxebizitza egokitzeko obrak badira. 

- % 9, 2011-07-30a baino lehen etxebizitza erosi zuten zergadunentzat, eskakizun 

gehigarri hauek betetzen badituzte: 

 



o Zerga sortzen den egunean 32 urte edo gutxiago izatea. 

o Ekitaldian 183 egun edo gehiagotan langabezian egon izana. 

o % 65eko edo gehiagoko desgaitasun-maila izatea. 

o Zerga sortzen den egunean seme edo alaba bat behintzat duen familia-unitate 

bateko kide izatea. 

% 9ko kenkaria izateko, beharrezkoa da zergadunaren zerga-oinarri osoa, pertsonako 

eta familiako gutxienekoa kenduta, 30.000 €-tik beherakoa izatea, pertsona fisikoen 

errentaren gaineko zergaren aitorpenean, kenkaria aplikatzen den ekitaldian. Baterako 

aitorpenetan, muga hori banaka zehaztuko da, ekitaldian zehar ohiko etxebizitzan 

inbertsioak egiteagatik kenkarirako eskubidea duen zergadun bakoitzarentzat. 

Horrez gain, ohiko etxebizitza birgaitzeagatiko kenkaria ere badago; PFEZren kuota 

osoan autonomia-erkidegoari dagokion zatian, zergadunaren ohiko bizilekua den edo 

izango den etxebizitza birgaitzeagatik zergaldian ordaindutako zenbatekoen % 1,5eko 

kenkaria ezartzen da. 

Kenkari horren gehieneko oinarria 9.050 €-koa izango da urtean. 

 

MADRIL 

Arau-oinarria. 1/2010 Legegintzako Dekretua, urriaren 21ekoa, Gobernu Kontseiluarena, 

Estatuak lagatako tributuen arloan Madrilgo Erkidegoak emandako legezko xedapenen 

testu bategina onartzen duena, eta 3/2023 Legea, martxoaren 16koa, Estatuak lagatako 

tributuen arloan Madrilgo Erkidegoak emandako legezko xedapenen testu bategina —

Aitatasuna eta amatasuna babesteko eta jaiotza-tasa eta kontziliazioa sustatzeko zerga-

neurriak hartzeko urriaren 21eko 1/2010 Legegintzako Dekretuak onartua— aldatzen 

duena. 

a) Seme-alaben jaiotzagatik edo adopzioagatik ohiko etxebizitza erosteagatiko 

kenkaria (efektu-data: 2023-01-01) 

Eskakizunak: 

- Etxebizitza semearen edo alabaren jaiotzaren edo adopzioaren ondorioz erostea. 

- Erositako etxebizitza familia-unitatearen ohiko etxebizitza izatea. 

- Zergadunaren semea edo alaba jaio edo adoptatu eta hurrengo hiru urteetan eskuratu 

beharko da etxebizitza, egunetik egunera zenbatuta, betiere seme edo alaba horrek 

ondorengo ahaideei dagokien gutxienekoa aplikatzeko eskubidea ematen badio 

zergadunari. Gainera, eskuratu eta hamabi hilabeteko epea egongo da etxebizitzara 

bizitzera joateko.  
 

Kenkaria: 

- Etxebizitzaren eskurapen-prezioaren % 10; hamarrenetan hainbanatuko da, eta 

eskurapen-aldian eta hurrengo bederatzietan aplikatuko da. 

- Urteko gehieneko kenkaria 1.500 €-koa izango da. 

- Kenkariaren gehieneko oinarria: 9.040 €. 
 



ARAGOI 

Arau-oinarria. Aragoiko Gobernuaren 1/2005 Legegintzako Dekretua, irailaren 26koa, 

Aragoiko Autonomia Erkidegoak lagatako zergen arloan emandako xedapenen testu 

bategina onartzen duena. 

Aragoiko Autonomia Erkidegoan, ohiko etxebizitza eskuratu edo hartan inbertitzeari lotutako 

kenkari hauek daude: 

a) Terrorismoaren biktimek ohiko etxebizitza erostearen gaineko zergaren kuota 

autonomiko osoa kentzea 

Eskakizunak:  

- Zergaduna edo, bestela, ordena honetan, haren ezkontidea edo izatezko bikotekidea 

eta harekin bizi diren seme-alabak terrorismoaren biktimak izatea. 

- Aragoiko Autonomia Erkidegoan etxebizitza berria erostea. 

- Babes publikoko modalitateren bateko etxebizitza izatea. 

- Zergadunaren ohiko lehen etxebizitza izatea. 

- Beharrezkoa izango da zergadunak zergaldia amaitzean duen ondare egiaztatua 

handiagoa izatea zergaldiaren hasierako balio egiaztatua baino, behintzat egindako 

inbertsioen zenbateko berean, interesak eta gainerako finantzaketa-gastuak aintzat 

hartu gabe. 
 

Kenkaria:  

- Zergaldian etxebizitza eskuratzeagatik ordaindutako zenbatekoen % 3. 

- Kenkariaren gehieneko oinarria: 9.040 € urtean. Etxebizitza erosteko edo birgaitzeko 

ordaindutako kopuruek osatuko dute zenbateko hori, bai eta eroslearen kontura izan 

diren gastuek eta, besteren finantzaketaren kasuan, amortizazioak eta interesek ere. 
 

b) Ohiko etxebizitza landaguneetan edo antzekoetan eskuratu edo birgaitzeagatiko 

kuota autonomiko osoa kentzea 

Eskakizunak:  

- Aragoiko Autonomia Erkidegoko lurraldean etxebizitza eskuratu edo birgaitzea. 

- Zergadunaren ohiko bizilekua Aragoiko Autonomia Erkidegoan egotea eta zerga 

sortzen den egunean 36 urte baino gutxiago izatea. 

- Zergadunaren ohiko lehen etxebizitza izatea. 

- Etxebizitza 3.000 biztanletik beherako zuzenbidezko biztanleria duen Aragoiko udalerri 

batean egotea, edo, bestela, bere udalerriko hiriburutik bananduta edo bereizita dagoen 

tokiko entitate txiki batean edo biztanleria-entitate berezi batean. 

- Zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-oinarriaren batura, zergadun 

bakoitzeko gutxienekoa eta ondorengo ahaideengatiko gutxienekoa kenduta, gehienez 

35.000 €-koa izatea baterako aitorpenean, eta gehienez 21.000 €-koa, banakako 

aitorpenean. 

- Beharrezkoa izango da zergadunak zergaldia amaitzean duen ondare egiaztatua 

handiagoa izatea zergaldiaren hasierako balio egiaztatua baino, behintzat egindako 

inbertsioen zenbateko berean, interesak eta gainerako finantzaketa-gastuak aintzat 

hartu gabe. 



 

Kenkaria:  

- Zergaldian etxebizitza eskuratu edo birgaitzeagatik ordaindutako zenbatekoen % 5. 

- Kenkariaren gehieneko oinarria: 9.040 € urtean. Etxebizitza erosteko edo birgaitzeko 

ordaindutako kopuruek osatuko dute zenbateko hori, bai eta eroslearen kontura izan 

diren gastuek eta, besteren finantzaketaren kasuan, amortizazioak eta interesek ere. 

 

Argibide hauek helburu dibulgatzailea dute. LABORAL Kutxak ahaleginak egingo ditu horiek eguneratuak, zehatzak eta 
benetakoak izan daitezen. Dena den, garbi utzi nahi du horiek ez direla testu ofizialak eta ez duela inolako 
erantzukizunik, datuok zehatzak edo zuzenak ez izatearen ondorioz gertatzen diren kalteetan. 

Legearen aldetik, dagozkien erakunde autonomikoen eta nazionalen argitalpen ofizialetakoak dira baliozko testu 
bakarrak. 
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