
 
 

PENTSIOEN EDO PRESTAZIO EKONOMIKOEN AITORPENA 
 
 
 

(Eskatzailearen izen-deiturak): ………………………………..….............…………………………………………………………….……. 

IFZ : ………………………..…, MUFACEko afiliazio-zenbakia:…………………………………………………………………………...... 

 

Nire ardurapean honako hau AITORTZEN DUT: 2021. urtean zehar,  nire elkarbizitza-unitatean ondoan zehazten 

diren pentsio edo prestazio ekonomikoak hartu ditugula, Gizarte Segurantzaren edozein Erregimen Publikoren 

babes jardueran daudela eta zergatik salbuetsita daudela edo ez daudela pertsona fisikoen errentaren gaineko 

zergaren menpe: 

 ( Zenbatekorik hartu ez duzun kontzeptuetan, idatzi “0”) 

PENTSIOAK EDO PRESTAZIO EKONOMIKOAK ERAKUNDE 
ORDAINTZAILEA 

Zenbatekoa 
(eurotan) 

a). Pentsioak edo prestazioak, Gizarte Segurantzak edo haren ordezko 
erakundeek zergadunari aitortutakoak ezintasun iraunkor absolutua edo 
baliaezintasun handia dela eta, edo Estatuko Klase Pasiboen Erregimenak 
ildo beretik aitortutakoak. 

  

b) Pentsioak, ezintasun iraunkor edo ezgaitasunagatikoak, Estatuko Klase 
Pasiboen Erregimenekoak. 

  

c) Protesietarako laguntzak.   

d) Osasun-laguntzaren prestazioaren osagarria   

e) Ikasteko bekak eta laguntzak   

f) Ehorzketarako laguntza   

g) Erditze anitzeko kasuetarako amatasun laguntza ekonomikoak   

h) Bestelakoak  (zehaztu zeintzuk) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 GUZTIRA  

 

Helburu hauetarako: 

- 2021. urtean zehar hartutako diru-sarrerei dagozkien ziurtagiriak eransten ditut (MUFACEk ordaindu baditu 

izan ezik). 

- Kanpoan utzi ditut 2021. urtean zehar hartutako gizarte-osasun laguntzak eta ardurapean seme-alaba edo       

hartutako adingabeko ezinduak izateagatiko prestazioak, Gizarte Segurantzaren edozein Erregimen 

Publikoaren bidez ziurtatutakoak, eta baita ere, minusbaliatuei laguntza emateko MUFACEren prestazioa, 

azken hau iraungitzekoa dena.. 

 
 

Eta horrela jasota gera dadin, MUFACEren adjudikazio berriko egoitzarako beka eskatzeko, aitorpen hau 
izenpetzen dut, .............................................................(e)n, …………(e)ko ……………………….ren 
……….(e)an 
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