
V Eranskin 
HERIOTZAGATIKO SOROSPENA      

DIRU-SARRERA KONPUTAGARRIEN BANAKAKO AITORPENA  
 
 
(Eskatzailearen izen-deiturak):  ………………………………..……………………………………………………………….………… 

IFZ : ………………………, bere izenean edo pertsona honen izenean: (ezabatu ez dagokiona):………………………………… 

………………………………………………., IFZ: ………………………, Jaiotze-data: ……………………………………………….. 
 
 
1.- MUFACEri BAIMENA EMATEN DIOT eskabide hau aurkeztu baino bi urte lehenagoko ekitaldiari dagozkion PFEZ-ren 
datuak Zerga Administrazioari eskatzeko.  Hain zuzen, prestazio honetarako ezarritako betekizunak egiaztatzeko beharrezkoak 
direnak, eta bakarrik helburu horretarako. Baimen hau edozein momentutan, MUFACEri zuzendutako idazkiaren bidez 
baliogabetu ahal izango dudala ahaztu gabe. 
  
2.- Nire ardurapean hauxe AITORTZEN DUT ekitaldi berberean behean adierazitako pentsio edo prestazio ekonomikoak hartu 
ditut. Hauek, Gizarte Segurantzaren edozein Erregimen Publikoren babes jardueran daude eta zergatik salbuetsita daude edo 
ez daude pertsona fisikoen  errentaren gaineko zergaren mende.   
 
(Zenbatekorik hartu ez duzun kontzeptuetan, idatzi “0”)  
 

PENTSIOAK edo PRESTAZIO EKONOMIKOAK  ERAKUNDE 
ORDAINTZAILEA Zenbatekoa (eurotan) 

a) Erabateko ezintasun iraunkorraren ondoriozko pentsioak  edo Estatuko 
Klase Pasiboen Erregimenak onartutako antzeko pentsioak  

  

b) Baliaezintasun handiagatiko pentsioak edo prestazioak    
c) Osasun-laguntzaren prestazio osagarriak    
d) Ikasteko bekak edo laguntzak    
e) Ehorzketarako laguntza    

f) Erditze anitzeko kasuentzako laguntzak    

g) Bestelakoak (zehaztu)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

GUZTIZKOA  
 
 
3.- Hemen adierazitako ez den beste dirurik  ez dut hartu.   
 
4.- Aipatutako datu guztiak egiazkoak dira.  
 
 
 

Eta horrela jasota gera dadin, eta MUFACEko Heriotzagatiko sorospen-eskabidea egiteko, aitorpen hau sinatzen dut.   
 
 
…………………………..…………(e)n, ……………(e)ko ………………………ren ………………………(e)an 
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HERIOTZAGATIKO SOROSPENA   
 

Diru-sarrera konputagarrien banakako aitorpena   
 

ARGIBIDEAK  
 
OROKORRAK  
 
- Inprimaki hau bete ordenagailu edo idazteko makinaren bidez edo letra maiuskulak erabiliz.  
 
- Inprimakia ez da bete behar eskatzaileak hildakorekin duen harremana ondoan adierazten direnetako bat 

bada:  
 

h  Ezkontidea (dibortzioa, legezko banantzea edo baliogabetasunaren aitorpena ez badago).  
h  Ezkontidearen pareko pertsona.  
h Eragilearen, bere ezkontidearen edo honen parekoa den pertsonaren seme-alabak, emantzipatu ez   

direnak.  
 
EMAN BEHARREKO DATUEI BURUZKOAK   
 
1. atala   
 

  Sorospena eskatzen duenak uste baldin badu eragilea hil den urtean lan-etekin gisa hartuko dituen diru-
sarrerak “erreferentzia orokorrezko ekitaldi fiskalean” hartu dituenak baino txikiagokoak izango direla, egoera 
hori azaldu ahal izango du, idatziz. Bi ekitaldietako etekin garbien zenbatekoak, bien  artean konparatuz,  
adieraziko ditu, eta desberdintasun hori egiaztatzen duten agiri guztiak erantsiko ditu.   

 
 

2. atala   
 

h2. a atala) “Erabateko ezintasun iraunkorraren ondoriozko pentsioak edo Estatuko Klase Pasiboen 
Erregimenak onartutako antzeko pentsioak”. Hemen sartzen dira: Gizarte Segurantzak onartu dituen 
pentsioak, Gizarte Segurantzaren ordez aritzen diren erakundeek onartutakoak edo Estatuko klase pasiboen 
erregimenaren antzeko pentsioak. 
 
h2. c atala) “Osasun-laguntzaren prestazio osagarriak”. Hemen sartzen dira: prestazio ortoprotesikoak, 
hortzetarakoak, begietarakoak, etab.  
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