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Kenkaria ezartzeko prozedura? 

• Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa erabiliz 

• Cl@ve erabiliz 

 
Nafarroako Gobernuaren aurrean tramitazioa 

egiteko: www.bit.ly/38Xw5Cs 

 

 
Noiz? 

Epea urte osoan dago zabalik. 

 
 

Araudia 

• 26/2016 Foru Legea, abenduaren 28koa, 

Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa. 

• 69/2021 Foru Legea, maiatzaren 7koa, zeinaren 

bidez garatzen baitira gastua Nafarroan 

baliozkotzeko betekizunak. 
 

Nori zuzentzen zaio? 

Espainiako film zinematografikoak eta ikus-

entzunezko beste lan batzuk (fikziokoak, 

animaziokoak edo dokumentalak) ekoizteko 

inbertsioak egiten dituzten ekoiztetxeak, 

inbertsio horiek ahalbidetzen badute hedatu 

aurreko euskarri fisiko bat egitea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zure zalantzak argituko ditugu 

   848 43 35 05 - 848 42 47 58 

    validacion.incentivo.audiovisual@navarra.es 

www.nafarroa.eus 

 

pelikula 
zinematografikoetan 
eta ikus-entzunezko 
beste lan batzuetan 
egindako 
inbertsioengatik 

 
KULTURA ETA KIROL 
DEPARTAMENTUA 

Proiektu ikus-entzunezkoen 
eta digitalen atala 

 
 

 

http://www.bit.ly/38Xw5Cs
mailto:validacion.incentivo.audiovisual@navarra.es
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Onura fiskalak Prozedura 

 

Kenkariaren oinarriaren % 35eko kenkaria kuota 

likidoan (% 40koa kenkariaren oinarriaren lehen 

milioian ekoizpen jakin batzuetan. 65.1.a art. 

26/2016 Foru Legea). 

 
MUGAK 

• Gehieneko kenkaria: 5.000.000€ 

• Kenkaria eta laguntzen batura ezin da izan 

ekoizpen kostuaren % 50etik gorakoa. 

Salbuespenak: 26/2016 Foru Legearen 

65.3 artikuluan jasotakoak 

 

 
Kenkaria sortzen den zergaldia bat etorri 

beharko da obraren ekoizpena amaitzen den 

zergaldiarekin. 

 
Ekoizpenak 12 hilabete baino gehiago irauten 

badu edo zergaldi bati baino gehiagori 

eragiten badio, kenkaria ordainketak egin ahala 

aplikatu ahal izanen da, ordainketei dagokien 

zenbatekoan. 

 

BETEBEHARRAK 

Nafarroan eginiko gastuek inbertsioaren % 40 

hartu beharko dute gutxienez. 

Ehunekoa txikiagoa bada Nafarroako gastuak 

zati 0,4 egin beharko da kenkariaren oinarria 

kalkulatzeko. 

 
Kenkariaren oinarria osatzen duten gastuak. 

69/2021 FA, maiatzaren 7koa, 1. art. 

 
Nafarroan egindakotzat jotzen diren gastuak. 

69/2021 FA, maiatzaren 7koa, 2. art. 

 

 

FASEA 

 
AURRETIKO TXOSTENA eskatzea, kenkariaren 

betebeharrak eta baldintzak betetzeari buruzkoa. 

 

HELBURUA 

Zergadunak sortutako kenkaria bere aitorpen- 

likidazioan adierazi ahal izatea, eskaera 

aurkezten duenetik. 

 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 

• Proiektuaren azalpen-memoriaren aurretiko 

txostena eskatzea 

• Proiektuaren oinarrizko datuak 

• Proiektuaren azalpen memoria 

• %40ko kenkarirako erantzukizunpeko 

adierazpena, hala badagokio 

• Erantzukizunpeko adierazpena, 

hauxe dioena: betetzen direla 

Sozietateen gaineko Zergaren Foru 

Legearen 65.3 artikuluan ezarritako 

baldintzak laguntzen intentsitate-

muga % 50etik gorakoa izateko, hala 

badagokio. 

• Nazionalitate-ziurtagiriaren eta kultura- 

ziurtagiriaren erantzukizunpeko adierazpena 

• Proiektuaren gastuen aurrekontua 

 
TXOSTENA EGITEA 

Hiru hilabeteko epea egonen da, eskaera 

aurkezten denetik hasita. 

 
Kultura Zuzendaritza Nagusiak erabakiko du 

proiektuak kenkaria izateko baldintzak betetzen 

dituen, eta finkatuko du % 35 edo % 40ko 

kenkaria aplikatu behar zaion. 

FASEA 

 
Justifikatu behar da egindako inbertsioa eta 

ezarritako betebeharrak betetzen direla. 

 

HELBURUA 

Egindako inbertsioa BALIOZKOTZEA eta 

kenkariaren oinarria zehaztea. 

 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK** 

• Baliozkotze-txostenaren eskaera 

• Ikus-entzunezko obraren kostuaren 

adierazpena 

• Auditoretza txosten berezia, filmaren edo 

seriearen kostua berrikusi eta egiaztatzeko 

• Nazionalitate ziurtagiria 

• Kultur izaeraren ziurtagiria 

• Filmazioaren hasiera eta amaiera egunen 

jakinarazpena 

• Ikus-entzunezko obraren kopia ematearen 

frogagiria, Nafarroako Filmotekako Artxiboak 

emandakoa 

• Betebeharrak betetzen direla egiaztatzea 

(sozietateen gaineko zergari buruzko foru 

legearen 65.6 artikuluan ezarritakoak) 

 
KENKARIAREN OINARRIA ZEHAZTEA 

Kenkaria justifikatzen duen dokumentazioa 

aurkeztu eta gehienez ere 6 hilabeteko epean. 

Kultura Zuzendaritza Nagusiak zehaztuko du 

kenkari-oinarriaren zenbatekoa, kontuan hartuta 

ekoiztetxearen inbertsioa, Nafarroan eginiko 

gastuak eta jasotako laguntzak. 

 
**Hemen argitaraturiko ereduaren araberakoa: 

www.culturanavarra.es, 6 hilabeteko epean nazionalitate-ziurtagiria 

eskatzen denetik hasita. 

http://www.culturanavarra.es/

