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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2018 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, uztailaren 17koa. 
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Foru Arauaren aldaketa

Estatuko araudian 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean dagoen karga berezi baten 
bitartez, kargapean daude loteria eta apustuetako sariak, bai Estatuarenak, bai autonomia er
kidegoenak, Espainiako Itsuen Erakunde Nazionalarenak, Espainiako Gurutze Gorriarenak eta 
Europako antzeko erakundeenak.

Karga berezi hori Arabako zerga sistemako araudira sartu zen.

Lortutako saria ordaintzen den unean sorrarazten da karga berezi hori, eta sariaren ordain
tzaileak ehuneko 20ko atxikipena edo konturako diru sarrera egin behar du. Horrenbestez, 
zergadunak ez du autolikidaziorik aurkeztu beharrik karga berezi hori dela eta. Era berean, 
zenbateko osoa gehienez 2.500 eurokoa duten sariak karga berezi horretatik salbuetsita daude. 
Sariaren zenbateko osoa 2.500 euro baino gehiago bada, berriz, karga berezia ordaindu beharko 
da, zenbateko hori gainditzen duen sariaren zatia delaeta.

Estatuaren 2018rako Aurrekontu Orokorren Legeak 40.000 eurora igo du salbuetsitako zen
batekoa; hala ere, behinbehinean, lege hori indarrean sartu zenetik 2018ko abenduaren 31ra 
arte, salbuetsitako zenbatekoa 10.000 euro izango da, eta 2019ko zergaldirako, 20.000 euro.

Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu honek pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga
ren foru araua aldatzen du aurreko lerroaldean aipatutako salbuespena premiaz ezartzeko eta, 
horrez gain, egokitzeko establezimendu iraunkorrik gabeko ezegoiliarren errentaren gaineko 
zergaren araudia, han jartzen duelako pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren foru araura 
jo behar dela aipatutako karga berezitik salbuesteari dagozkionetarako.

Salbuespen hori berehala sartzeko beharrak eskatzen du zerga premiazko araugintzako 
dekretua aplikatzea, premia arrazoiak direla eta, Arabako zergei buruzko foru arau orokorrean 
jasotakoaz baliatuz.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

Horren ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak proposatuta eta Foru 
Gobernu 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 jaurbideari buruzkoak, Foru 
Aldundiari ematen dizkion ahalmenez baliatuta, presako arrazoiak direla eta, hauxe

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Aldatzea abenduaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen erren-
taren gaineko zergarena

Aldaketa hauek egingo dira abenduaren 27ko 33/2013 Foru Arauan, pertsona fisikoen erren
taren gaineko zergarenean:

Bat. Berridatzi egin da hemezortzigarren xedapen gehigarriaren 2. apartatua, eta honela 
geratu da:

“2. Sari osoa 40.000 euro edo gutxiago bada, sari hori karga berezia ordaintzetik salbuetsita 
egongo da. Sariaren zenbateko osoa 40.000 euro baino gehiago bada, berriz, karga berezia 
ordaindu beharko da, zenbateko hori gainditzen duen sariaren zatia delaeta.
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Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da, baldin eta loteriaren dezimo, zatiki edo 
kupoiaren edo apustuaren kostua gutxienez 0,50 euro bada. Kostua 0,50 euro baino gutxiago 
bada, aurreko paragrafoan adierazitako gehieneko zenbateko salbuetsia modu proportzionalean 
murriztuko da.

Sariaren titulartasuna pertsona batek baino gehiagok badute, aurreko paragrafoetan ezarri
tako zenbateko salbuetsia titular guztien artean hainbanatuko da, bakoitzari dagokion kuotaren 
arabera.”

Bi. Beste xedapen iragankor bat gehitu da, hogeita zazpigarrena; hona hemen edukia:

“Hogeita zazpigarren xedapen iragankorra. 2018ko eta 2019ko ekitaldietan loteria eta apustu 
jakin batzuetako sarien gaineko karga berezitik salbuetsitako zenbatekoa.

2018ko uztailaren 5a baino lehenago egindako jokoetako sarien zenbateko bat, foru arau 
honen hemezortzigarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuan ezarritakoa, salbuetsita egongo 
da karga berezitik, apartatu horren 2017ko abenduaren 31ko indarreko testuaren arabera.

Zenbateko hori 10.000 euro izango da 2018ko zergaldian 2018ko uztailaren 5etik aurrera 
egindako jokoen sarietarako, eta 20.000 euro 2019ko zergaldian egindako jokoen ondoriozko 
sarietarako.”

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa. Indarrean jartzea.

Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu hau ALHAOn argitaratu ondorengo egunean sartuko 
da indarrean, eta 2018ko uztailaren 5etik aurrera izango ditu ondorioak.

Bigarrena. Gaikuntza.

Arabako Foru Aldundiari eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuari bai
mena ematen zaie Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar 
diren xedapen guztiak emateko.

Hirugarrena. Batzar Nagusietara bidaltzea.

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

Gasteiz, 2018ko uztailaren 17a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ

Ogasun zuzendaria
TERESA VIGURI MARTÍNEZ


		2018-07-23T05:30:22+0000




