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AZALTZEN DU 
Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalak familia ugarientzat ezarritako hobariaz gozatzeko 
baldintzak betetzen ditugula kontuan izanik, 2022ko ekitaldian zergan dagokion hobaria aplikatzea eskatzen dugu: 

 
• Familia ugariaren izaera egiaztatzen duen agiria. 
• Zerga bulegoak emandako ziurtagiria (ohiko etxebizitzaz gain beste higiezinik ez duela egiaztatuz). 
• 2021eko Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren kopia. 

 
Legorretan, 2022ko                          (e)an 

 

Ondasun Higiezinen Gaineko Zergan hobariak: 

  
  

Familia ugarien titularrak diren subjektu pasiboek Ondasun Higiezinei buruzko Zergan hobariak jasotzeko eskubidea izango dute, ondorengo 
baldintzak betez: 

• Familiaren ohiko etxebizitza. 
• Hobariak jasoko dituzte etxebizitza bakoitzeko bi garaje partzelak ere. 
 

Honako hobariak emango dira 
• Adin txikiko edo 24 urtetik beherako 3 seme-alaba, baldin eta azken horiek ikasten ari direla egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko 

soldata baino ordainsari txikiagoa jasotzen badute: Kuota osoaren % 75. 



 

 

• Adin txikiko edo 24 urtetik beherako 4 seme-alaba, baldin eta azken horiek ikasten ari direla egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino ordainsari txikiagoa jasotzen badute: Kuota osoaren % 80. 

• Adin txikiko edo 24 urtetik beherako 5 seme-alaba, baldin eta azken horiek ikasten ari direla egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino ordainsari txikiagoa jasotzen badute: Kuota osoaren % 90. 
 

Hobari honetaz gozatzeko, subjektu pasiboak berariaz eskatu behar du, eta aldi berean honako eskakizunak bete behar ditu: 
- Hobaria familia ugaria izaera duten subjektu pasiboei aplikatuko zaie, hobaria eskatu duten zerga aldiko urtarrilaren 1ean familia ugariaren 

nortasuna badute. 
- Hobaria jasotzeko eskubidea galdu egingo da, familia unitateko kideren bat ohiko bizilekuaz gain beste ondasun higiezinen baten jabea 

denean. 
- Hobariak urte jakin bakar baterako balio du bakarrik.  
- Eskaria hobariari dagokion zerga aldiko martxoaren 12a baino lehen egin behar da, eta eskariarekin batera familia ugariaren izaera egiaztatzen 

duen agiria aurkeztu behar da, baita Zerga bulegoak emandako ziurtapena ere, titularraren eta hobariaz ukitutakoen ohiko bizilekuaz gain 
beste inolako higiezinik ez duela egiaztatuz. Bi agiriok modu arautuan eguneratuta egon behar dute. 

 
Ondasun Higiezinei buruzko Zergaren kuota osoaren % 50eko hobaria jaso ahal izango dute “Bizigune” Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duen 
abenduaren 23ko 6/2013 Dekretuaren (EHAA 247 zkia., 2013ko abenduaren 30ekoa) edo antzekoak diren beste foru edo udal programa batzuen 
barruan erabilera-lagapena duten ondasun higiezinek. 

• Onuradunek Eusko Jaurlaritzarekin edo dagokion erakundearekin egindako kontratua aurkeztu beharko dute. 
• Hobaria aplikatuko da erabilera-lagapenak irauten duen bitartean. 
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