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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 1/2016 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 4koa, 
egokitzen diona Arabako zerga araudiari balio erantsiaren gaineko zergan eta berotegi efektuko 
gas fluordunen gaineko zergan egindako hainbat aldaketa

Estatuaren 2016rako aurrekontu orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen onespe-
nak eta argitalpenak berekin ekarri dute aldaketak egin behar izatea balio erantsiaren gaineko 
zergaren eta berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergaren araudietan.

Era berean, aipatutako legeak ehuneko 3,75ean finkatzen du berandutze interesa, 2016ko 
urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldirako.

Ekonomia Itunak bere 26. eta 34. artikuluetan xedatzen duenez, balio erantsiaren gaineko 
zerga eta berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga itunduak dira, eta ezartzen du ezen, 
salbuespen jakin batzuk izan ezik, Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen edukizko eta formazko 
arau berberak erabiliko dituztela lurralde historikoetako erakunde eskudunek.

Hori dela eta, beharrezko da Arabako Lurralde Historikoko zerga arautegian txertatzea urria-
ren 29ko 48/2015 Legean jasotzen diren aldaketak.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostenari atxiki zaio.

Horren ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak proposatuta eta Di-
putatuen Kontseiluak gaur egin duen bileran gaia aztertu ondoren, otsailaren 28ko 6/2005 Foru 
Arau Orokorrak, Arabako zergei buruzkoak, 8. artikuluan, eta abenduaren 18ko 52/1992 Foru 
Arauak, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta lege jaurbideari buruzkoak, 
Foru Aldundiari ematen dizkion ahalmenez baliatuta, presako arrazoiak direla eta, hauxe

XEDATZEN DUT

1. artikulua. Aldatzea urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretua, balio erantsiaren 
gaineko zergari buruzkoa

Lehenengoa. Balio erantsiaren gaineko zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 
Araugintzako Foru Dekretuaren 21. artikuluko 5. zenbakia aldatu da (2015eko urtarrilaren 1etik 
aurrera izango ditu ondorioak). Aurrerantzean testu hau izango du:

“5. Zerbitzuak ematea, garraio eta eragiketa osagarrikoak barne, arau honen 20. artikulua-
ren arabera salbuespena dutenak aparte, zuzeneko lotura dutenean erkidegoaren lurraldetik 
kanpoko ondasun esportazioekin.

Esportazio horiekin zerikusia zuzena dutela joko da, baldintza hauek betetzen dituzten 
zerbitzuak:

a) Zerbitzuak ematea esportazio horiek egiten dituztenei, ondasunen jasotzaileei, beraien 
aduanako ordezkariei, edo batzuen eta besteen kontura jarduten duten garraio bitartekariei eta 
kontsignatarioei.

b) Egitea ondasunak erkidegotik kanpoko destino batera edo portu, aireportu edo muga 
eremu batean kokatuta dagoen puntura zuzenean bidaltzen direnetik aurrera, lurralde horretatik 
kanpora berehala bidaltzeko.

Aurreko b) hizkiak jasotzen duen baldintza ez da eskatuko zerbitzu hauei dagokienean: ga-
rraiobideen errenta, zamaren enbalajea eta egokitzapena, erosleek salgaiak onartzea eta bi-
dalketa egiteko ezinbesteko diren antzekoak”.
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Bigarrena. Balio erantsiaren gaineko zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako 
Foru Dekretuaren 65. artikuluari d) hizkia eransten zaio (2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango 
ditu ondorioak). Aurrerantzean ondoko testua izango du:

“d) Aduana kontrolpean egonik, portu eta aireportuetan dauden eta zerga salbuespena 
duten dendetarako diren ondasunak”.

Hirugarrena. 2016ko eta 2017ko ekitaldietan, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregi-
men erraztua eta erregimen berezia aplikatzeko mugak.

Balio erantsiaren gaineko zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekre-
tuari hamalaugarren xedapen iragankorra gehitzen zaio. Aurrerantzean ondoko testua izango du:

“Hamalaugarrena. 2016ko eta 2017ko ekitaldietan, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako 
erregimen erraztua eta erregimen berezia aplikatzeko mugak.

2016ko eta 2017ko ekitaldietarako, arau honen 122. artikuluko bigarren idatz zatiko 2. eta 3. 
zenbakietako lehen gidoiak eta 124. artikuluko bigarren idatz zatiko 6. zenbakiak aipatzen duten 
150.000 euroko magnitudea 250.000 eurotan finkatzen da”.

2. artikulua. Aldatzea uztailaren 9ko 27/2014 Foru Araua, berotegi efektuko gas fluordunen 
gaineko zergarena

Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergari buruzko uztailaren 9ko 27/2014 Foru Araua-
ren 17. aldatzen da (2016ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak). Aurrerantzean 
ondoko testua izango du.

“17. artikulua. Araubide iragankorra.

2014ko, 2015eko eta 2016ko ekitaldietarako, berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergan 
aplikatuko diren zerga tasak kalkulatzeko, foru arau honen 11. artikuluan araututako tasak 0,33 
eta 0,66 koefizienteekin biderkatuko dira, 2014ko ekitaldian, eta 2015 eta 2016ko ekitaldietan, 
hurrenez hurren”.

3. artikulua. Berandutze interesak

Arabako zergen otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 26. artikuluko 6. idatz zatian 
aipatzen den berandutze interesa ehuneko 3,75 izango da, 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 
31ra bitarteko ondorioetarako.

XEDAPEN IRAGANKOR BAKARRA

Sozietate zibilek amaitzea balio erantsiaren gaineko zergaren baliokidetasun errekarguaren 
erregimen berezian.

2015eko urtean zehar pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak esleitzeko 
erregimenean tributatu eta balio erantsiaren gaineko zergaren baliokidetasun errekarguaren 
erregimen bereziari atxikita egon diren sozietate zibilek, baldin eta 2016ko urtarrilaren 1eko 
ondorioetarako zergadun izango badira sozietateen gaineko zergan eta, ondorioz, aipatutako 
erregimen berezian amaitzen badute, aplikatu ahalko dute, hala behar izanez gero, hauexetan 
xedatutakoa: balio erantsiaren zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru De-
kretuaren 155. artikulua eta apirilaren 27ko 124/1993 Foru Dekretuz onartutako balio erantsiaren 
gaineko zergaren Erregelamenduaren 60. artikulua.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa. Indarrean sartzea

Xedapen orokor hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. Ondo-
rioak, hala ere, artikuluetan adierazten den bezala sortuko ditu.

Bigarrena. Gaitzea

Baimena ematen zaio Arabako Foru Aldundiari xedapen orokor hau garatzeko eta aplikatzeko 
behar diren xedapen guztiak emateko.



2016ko otsailaren 12a, ostirala  •  17 zk. 

3/3

2016-00365

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Hirugarrena. Batzar Nagusietara bidaltzea

Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu hau Arabako Batzar Nagusiei aurkeztuko zaie, inda-
rrean dagoen arautegian ezarritakoaren arabera berretsi edo baliogabetu dezaten.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko otsailaren 4a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
JOSE LUIS CIMIANO RUIZ

Ogasun zuzendaria
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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