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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 1/2017 Zerga premiazko araugintzako dekretua, urtarrilaren 24koa, 
egokitzen dizkiona Arabako tributu araudiari zerga berezien arloan egindako zenbait aldaketa

Abenduaren 2ko 3/2016 Errege Dekretu Legea, finantza publikoak finkatzeko zerga ar-
loko zenbait neurri eta gizarte arloko premiazko neurri batzuk ezartzen dituena, onartu eta 
argitaratzearekin, zenbait aldaketa sartu dira zerga bereziei buruzko araudian.

Lehenengo eta behin, aldaketak sartzen dira tarteko produktuen zergaren eta alkoholaren eta 
hortik eratorritako edarien gaineko zergaren eremukoak objektiboki diren alkoholdun edarien 
gaineko zerga tasan, ehuneko 5 igoko baita.

Hartara, txikiagotu egingo da gainerako Estatu kideekiko zerga aldea.

Halaber, igo egiten dira tabakogaien gaineko zergaren tasak. Osagarri espezifikoaren pisua 
handitu egiten da ad valorem osagaiaren aldean eta, era berean, horren ondoriozko doiketa 
egiten da zerga maila minimoan, bai zigarretetarako bai tabako xeherako.

Doiketa horren xedea da pixkanaka oreka handiagoa lortzea prezioari loturiko zergaren 
portzentajezko elementuaren eta produktu unitate bakoitzeko ezarritako elementu espezifi-
koaren artean, eta hori guztia beste Estatu kide batzuen gaur egungo zerga ordainketa siste-
marekin bat etorriz.

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunak, maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen 
bidez onartutakoak, 33. artikuluan xedatzen duenez, zerga bereziak 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, aipatutako xedapen orokorrean ezarritako aldaketak egin behar zaizkio Ara-
bako Lurralde Historikoko zerga araudiari.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

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 zergenak, 8. artikuluan, eta abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, 
Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta lege araubidearenak, Foru Aldun-
diari ematen dizkien ahalmenez baliatuta, presako arrazoiak direla eta, honako hau

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, zerga 
bereziena, aldatzea.

Honako aldaketa hauek egiten dira otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako 
Dekretuan, zerga berezienean, 2016ko abenduaren 3tik aurrerako ondorioekin:

Bat. 23. artikuluko 4. eta 5. idatz zatiak aldatu dira eta honela geratu dira:

“4. Tarteko produktuen gaineko zergan tasa hauek eskatuko dira Kanarietan:

a) Tarteko produktuak, alkohol gradu bolumetriko bereganatua ehuneko 15 baino handiagoa 
ez dutenak 100 bolumeneko: 30,14 euro hektolitroko.

b) Gainerako tarteko produktuak: 50,21 euro hektolitroko.
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5. Alkoholaren eta hortik eratorritako edarien gaineko zergan 750,36 euro alkohol puruko 
hektolitro bakoitzeko tasa eskatuko da Kanarietan; edonola ere, bete egin beharko da zerga 
premiazko araugintzako dekretu honek 40. eta 41. artikuluetan xedatzen duena.”

Bi. 34. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“34. artikulua. Zerga tasa.

23. artikuluak xedatzen duena gorabehera, tasa hauek ordaindu beharko dira zergan:

a) Tarteko produktuak, alkohol gradu bolumetriko bereganatua ehuneko 15 baino handiagoa 
ez dutenak 100 bolumeneko: 38,48 euro hektolitroko.

b) Gainerako tarteko produktuak: 64,13 euro hektolitroko”.

Hiru. 39. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“39. artikulua. Zerga tasa.

Zergan 958,94 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko tasa eskatuko da; edonola ere, 23., 
40. eta 41. artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da”.

Lau. Aldatu egin da 40. artikuluko 2. idatz zatiko a) letrako 5. zenbakia. Hona hemen 
aurrerantzean izango duen testua:

“5. Karga tasa. Zergan 839,15 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko tasa eskatuko da. 
Zerga Kanarietan eskatu behar denean, 653,34 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko izango 
da zerga tasa. Zenbaki honetan xedatutakoak ez du eragozten 41. artikuluan ezarritakoa”.

Bost. Aldatu egin da 40. artikuluko 2. idatz zatiko b) letrako 5. zenbakia. Hona hemen 
aurrerantzean izango duen testua:

“5. Karga tasa. Zergan 839,15 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko tasa eskatuko da. 
Zerga Kanarietan eskatu behar denean, 653,34 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko izango 
da zerga tasa. Zenbaki honetan xedatutakoak ez du eragozten 41. artikuluan ezarritakoa”.

Sei. 40. artikuluko 4. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

“4. Europar Batasuneko kide diren beste estatu batzuetan destilatzaile txikiek egindako edari 
eratorriak sartzea.

Tasa 839,15 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko izango da, Europar Batasuneko kide 
diren beste estatu batzuetan dauden ekoizle independenteek egindako edari eratorrien kasuan, 
baldin eta urteko ekoizpena ez bada alkohol puruko 10 hektolitro baino gehiago. Zerga Kanarie-
tan eskatu behar denean, 653,34 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko izango da zerga tasa”.

Zazpi. 41. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“41. artikulua. Urteko ardoen erregimena.

Artisau destilazioaren erregimenean eskuratu diren edari eratorriak zuzenean fabrikatik 
eramaten badira urteko ardoak kontsumitzeko, arauek ezartzen duten moduan eta beren 
baldintzekin, 226,36 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko izango da zerga tasa. Zerga 
Kanarietan eskatu behar denean, 175,40 euro alkohol puruko hektolitro bakoitzeko izango da 
zerga tasa. Urteko ardoko alkohol puruko 16 litrori urtean dagokion edari kopuruari baino ez 
zaizkio aplikatuko zerga tasa horiek”.

Zortzi. Aldatu egin dira 60. artikuluko 1. idatz zatiko 2. eta 3. epigrafeak, eta honela geratu 
dira:

“2 epigrafea. Zigarretak: hurrengo paragrafoan ezarritakoa aplikatu behar den kasuetan izan 
ezik, zigarretei karga tasa hauek aplikatuko zaizkie aldi berean:

a) Tasa proportzionala: ehuneko 51.

b) Tasa espezifikoa: 24,7 euro 1.000 zigarretako.
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Zergaren karga ezin da izan 131,5 euroko tasa bakarra baino gutxiago 1.000 zigarretako, eta 
141 euroraino igoko da, baldin eta zigarretak jendeari saltzeko prezioa 1.000 zigarretako 196 
euro baino gutxiago bada.

3 epigrafea. Tabako xehea: hurrengo paragrafoan ezarritakoa aplikatu behar den kasuetan 
izan ezik, tabako xeheari karga tasa hauek aplikatuko zaizkio aldi berean:

a) Tasa proportzionala: ehuneko 41,5.

b) Tasa espezifikoa: 23,5 euro kilogramoko.

Zergaren karga ezin da izan 98,75 euroko tasa bakarra baino gutxiago kilogramoko, eta 
102,75 euroraino igoko da, baldin eta tabako xehea jendeari saltzeko prezioa kilogramoko 165 
euro baino gutxiago bada.”

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. Gaikuntza.

Gaitasuna ematen zaio Arabako Foru Aldundiari xedapen orokor hau garatzeko eta 
aplikatzeko beharrezkoa den xedapen oro eman dezan.

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, 2017ko urtarrilaren 24a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

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

Ogasun zuzendaria
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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