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1/2016 ZIRKULARRA, URTARRILAREN 8KOA, ZERGA ADMINISTRAZIOKO 
ZUZENDARITZENA, 2016KO PFEZREN KONTURAKO ORDAINKETEI 
BURUZKOA 

Zirkular honetako propositoa da, 2016.urtean aplikagarriak diren atxikipen eta 
konturako ordainketen tasen gainean erreferentzia eta argibide bezala balio izatea, 
azken urteetan eta hilabeteetan gertatu diren aldaketen aurrean. 

2016.an aplikatu beharreko PFEZn konturako ordainketa eta atxikipen guztien laburpen 
bat aurkezten da, nor bere PFEZn foru araudietan jasota. 

1. Lanaren etekinen gaineko atxikipenak 

Indarrean jarraitzen du 2015ko atxikipen-ehunekoen taula orokorra. 

2. Kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak 

Kapital  higigarriaren  etekineko  atxikipenaren  zenbatekoa  kalkulatzeko atxikipen-
oinarriari %19ko tasa aplikatu behar zaio. 

3. Jarduera ekonomikoen etekinen gaineko atxikipenak 

2015ean zehar, etekinak profesional-jarduera baten kontraprestazio direnean, ordaindu 
diren sarrera osoen %15ko atxikipen-tasa aplikatuko da. 

Profesional-jarduerari ekin dioten zergadunen kasuan, atxikipen-tasa %7 izango da. 

Bi aurreko lerroaldean ezarri den atxikipen-tasa aplikatzeko, inguruabar hori gertatu 
dela jakinarazi behar diote zergadunek etekinen ordaintzaileari, eta ordaintzaileak 
jakinarazpen hori gorde beharko du, behar bezala sinatuta. Atxikipen-tasa hau jarduera 
hasieraren lehenengo urtean eta hurrengo bietan aplikatuko da. 

4. Ondare-irabazien eta higiezinen errentamenduen eta 
azpierrentamenduen gaineko atxikipenak 

Inbertsio kolektiboko erakundeen akzioak eta partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz 
lortutako ondare-irabazien eta azpierrentamenduen gaineko atxikipenaren zenbatekoa     
kalkulatzeko, %19ko tasa aplikatu behar zaio atxikipen-oinarriari 

5. Sarien gaineko atxikipenak 

Eskudirutan ordaintzen diren sarietan egingo den atxikipena horien zenbatekoaren 
%19 izango da.  
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6. Aplikatu beharreko atxikipen-tasak, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko 
Zergaren 

2016 urtean, orokorrean, atxikipen-tasa %24koa izango da.  

Dena dela, Europar Batasuneko beste estatu kide batean egoiliar diren edo, tributu-
arloko informazio-truke eraginkorrik dagoen Europako Esparru Ekonomikoko estatu 
kide batean egoiliar diren zergadunei dagokienez, %19koa izango da atxikipen-
ehunekoa. (Iruzur fiskala prebenitzeko neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 
Legearen lehen xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan aurreikusitako moduan, bertan 
aipatzen da paradisu fiskaltzat hartzen ez diren herrialde edo lurraldea izatea, eta 
Espainiaren eta herrialde horren artean nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko 
hitzarmena izatea, informazioa trukatzeko klausula duena).  

Nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen jaraituz, jatorrizko herrialdeko 
zergaalorreko agintarien ziurtagiria aurkeztuz gero, zeinetan zergak ordaintzen dituela 
aipatzen den, hitzarmenean dagoen atxikipena aplikatuko zaio (orokorrean, 
salbuespena). 

 

 Vitoria-Gasteizen, 2016ko urtarrilaren 8an. 
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