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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

DONEMILIAGAKO UDALA

Behin betiko onestea Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen zerga or-
denantzaren aldaketa

Jendaurreko epea amaitu delarik Udalbatzak 2018ko urriaren 10ean (2018ko urriaren 22ko 
ALHAO, 121. zenbakia) trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren ordenantza aldatzeko 
hartu zuen behin-behineko erabakiari dagokionez, eta epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ez 
denez, erabaki hori behin betiko bihurtzen da, bat etorriz toki araubidearen oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 49 c) artikuluan xedatutakoarekin.

Aipatutako 7/1985 legearen 70.2 artikuluan xedatutakoa betez, osorik argitaratzen da behin 
betiko erabakia, eta argitaratzen denetik aurrera aplikatuko da.

Erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiko administrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko 
epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioaren Legeak 46. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (29/1998 Legea, uztailaren 13koa). 
Horrek guztiak ez du eragozten bidezkotzat jotzen den beste edozein errekurtso aurkeztea.

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO 
ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko toki ogasunak arautzen dituen Foru Arauan eta tri-
butu honi buruzko foru arauan ezarritakoarekin bat etorriz, ordenantza honen arabera eskatzen 
du trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, zeinaren parte baita aplikatzeko tarifen taula 
daukan eranskina.

2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.

II. ZERGA-EGITATEA

3. artikulua

Zerga-egitateak dira:

1. Bide publikoan ibiltzeko egokiak diren eta trakzio mekanikoko ibilgailu direnen titular iza-
tea, edozein mota eta kategoriatakoak direla ere, zirkulazio baimenean zehazten den helbidea 
udalerri honi dagokionean.

2. Behar den erregistro publikoetan matrikulatutako ibilgailuak zirkulaziorako egokitzat 
joko dira bajarik eman ezean. Zerga honen ondorioetarako, aldi baterako baimena eta turismo 
matrikula duten ibilgailuak ere zirkulatzeko egokitzat joko dira.

3. Ez daude zergaren pean:

a) Antzinako modeloa izanik erregistroetan baja emanda dauden ibilgailuak, baldin eta, 
salbuespen gisa, horrelako autoen erakustaldi, txapelketa edo lasterketa mugatuetan ibiltzeko 
baimena eman bazaie.

b) Trakzio mekanikoko ibilgailuek tiratutako atoiak eta erdiatoiak, 750 kg arterainoko zama 
erabilgarria dutenak.
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III. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

4. artikulua

A. SALBUESPENAK.

1. Salbuespen kasuak:

Hauek zergatik salbuetsita daude:

a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru Aldundiaren eta udal eta toki 
erakundeen ibilgailuak, defentsarako edo herritarren segurtasunerakoak.

b) Ordezkaritza diplomatiko eta kontsulatuen ibilgailuak eta karrerako agente diplomatiko eta 
kontsulatuetako funtzionario kreditatuenak, haiek dagokien lurraldeko herritar badira. Ibilgailuek 
kanpotik identifikatuta egon beharko dute eta salbuespen hori elkarrekikoa izan beharko da, 
bai hedapenari eta bai neurriari dagokionez.

Era berean, Espainian egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak, bai 
eta bertako funtzionarioen edo estatutu diplomatikoa duten kideen ibilgailuak ere.

c) Nazioarteko itun edo hitzarmenetan xedatutakoetatik ondorioztatzen denaren arabera 
salbuetsi beharreko ibilgailuak.

d) Osasun sorospenerako edo zaurituak eta gaixoak eramateko anbulantziak eta gainontzeko 
ibilgailuak.

e) Abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onartutako Ibilgailuen Araudi 
Orokorrak II. eranskinaren A idatz zatian aipatzen dituen mugikortasun urriko pertsonentzako 
ibilgailuak, ezinduen izenean matrikulatuta daudenak.

Gainera, salbuetsita daude ezinduen izenean matrikulatutako 14 zaldi fiskaletik beherako 
ibilgailuak, haiek bakarrik erabiltzeko badira. Salbuespen hau egoerak irauten duen artean 
aplikatuko da, bai ezinduek gidatutako ibilgailuen kasuan, bai ezinduak eramateko ibilgailuen 
kasuan.

Orobat, zergatik salbuetsita daude guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza dela eta ehu-
neko 65eko ezintasuna edo handiagoa daukan pertsona baten ardura dutela frogatzen dutenen 
ibilgailuak.

Aurreko bi paragrafoetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu batera, hots, onuradun 
bakoitzari bat baizik ezin zaio aplikatu, ibilgailu bat baino gehiago eduki arren.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako hauexek hartuko dira ezgaitasuna duten 
pertsonatzat:

a’). Ehuneko 33 - 65 bitarteko minusbaliotasun gradua onartuta dutela, mugitzeko gaitasuna 
murriztuta daukaten pertsonak. Honako hauek dute mugitzeko gaitasuna murriztuta: abendua-
ren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, minusbaliotasun gradua onartu, adierazi eta kalifikatzeko 
prozedurarenak, III. eranskineko baremoko A, B eta C letretan azaltzen diren egoeretako batean 
daudenak eta baremo horretako D, E, F, G edo H letran 7 puntu edo gehiago dituztenak.

b’). Ehuneko 65eko minusbaliotasuna edo handiagoa duten pertsonak.

Aurreko a’) eta b’) letretan sartuta dauden pertsonei ez zaie aplikatuko 14 zerga zaldien 
muga, baldin eta 1971/1999 Errege Dekretuko III. eranskineko baremoko A letrako mugitzeko 
gaitasun murriztuko egoeretako batean badaude eta ibilgailua gurpil aulkiekin erabiltzeko 
egokituta badago.

f) Hiriko garraio publikoko zerbitzurako autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, 
baldin eta bederatzi plaza baino gehiago badituzte, gidariarena barne.

g) Nekazaritzako ikuskapenaren txartela duten traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makinak.
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2. Baldintzak eta aurkeztu beharreko agiriak:

Artikulu honetako 1. apartatuko e) eta g) letretan azaltzen diren salbuespenak aplikatu nahi 
dituztenek eskaera aurkeztu behar dute, eta harekin batera honako agiri hauek:

a) Kasua e) letrakoa denean:

Ezindu baten izenean matrikulatutako ibilgailua, berak bakarrik erabiltzen duena:

– Zirkulazio baimenaren fotokopia.

– Arabako Foru Aldundiak edo organo eskudunak emandako ezintasunaren ziurtagiriaren 
fotokopia konpultsatua. Ez da nahikoa izango balorazio taldeak emandako irizpen tekniko-fakul-
tatiboa.

– Gidabaimenaren fotokopia (aurreko aldea eta atzekoa).

– Ibilgailuaren fitxa teknikoaren fotokopia konpultsatua.

– Eskatzailearen zinpeko aitorpena, ibilgailu salbuetsirik ez daukala dioena.

Ezinduak eramateko ibilgailua:

– Aurreko puntuan eskatzen direnak.

“– Ibilgailuaren xedea frogatzen duten agiriak, Udalari aurkeztuak; honako hauek behar 
dira:”

* Interesdunaren adierazpena.

* Enpresaren ziurtagiriak.

* Mugitzeko arazoak dituzten pertsonak eramateko ibilgailuek eduki ohi duten aparkatzeko 
txartela.

* Agintaritza edo pertsona eskudunak emandako gainerako ziurtagiri guztiak.

– Guraso ahala, tutoretza edo kuradoretza dagoen kasuetan, horren ziurtagiria.

b) g) letrako salbuespena:

– Zirkulazio baimenaren fotokopia konpultsatua.

– Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia konpultsatua.

– Ibilgailuaren titularraren izenean egindako nekazaritzako ikuskapenaren txartelaren fo-
tokopia konpultsatua.

Salbuespen hau ezin aplikatu izango da udal administrazioak egiaztatzen duenean neka-
zaritzarako traktorea, atoiak edo erdiatoia nekazaritzakoak ez diren produktuak edo salgaiak 
garraiatzeko erabiltzen dela, edo ez dela beharrezkoa nekazaritzako ustiapenerako.

3. Salbuespen eskaeraren ebazpena:

Donemiliagako udal administrazioak salbuespena onartu eta gero, horren ziurtagiria emango 
da.

Salbuespena ez bada eskatzen ibilgailuaren altarekin batera, eman eta urtebetera jarriko 
da indarrean.

B. HOBARIAK.

1. Irizpide orokorrak:

“Artikulu honetako hobariak interesdunek eskatu behar dituzte; eskaerak organo eskudunak 
ebatziko ditu.”

Zerga honen hobariak aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da eskatzaileak egunean edukitzea 
Udalarekiko zerga betebeharrak.
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Hobariak urtero eskatu behar dira, hainbat zergalditan berez berritzeko aukerarekin onartzen 
direnak ez beste guztiak.

Eskatzaileei nahitaez aurkeztu beharreko eskaeraren eredua emango zaie; horrekin batera 
eskatzaile bakoitzak bere kasuan eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko ditu.

Toki administrazioak behar diren datu guztiak egiaztatuko ditu ofizioz, eta beste erakunde 
batzuei egiaztatzen laguntzeko eskatuko die.

Zerga ordenantzak behin betiko onartu ondoren ebatziko dira hobari eskaerak.

2. Definizioak:

Artikulu honetan ezarritako hobariak aplikatzeko definizio hauek hartuko dira aintzat:

a) Errenta: familia unitatean jasotzen diren diru sarrera guztien batura da, pertsona fisikoen 
gaineko zergari lotuta ez daudenenak barne direla.

Horretarako, kontuan hartuko dira idatz zati honetan aipatzen den hobaria aplikatuko den 
aldiaren aurreko urtearen aurrekoan lortutako errentak.

Aurreko idatz zatian aipatutako errenta zehazteko honako hauek hartuko dira aintzat: 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren datuak eta urtean familia unitateak izan dituen 
bestelako sarrerak, zergaren kargapean ez daudenak.

Errenta aitorpena aurkezten ez duten pertsonek, aurkeztu beharrik ez dutelako, honako 
agiri hauen bidez frogatu beharko dituzte beren sarrerak: 10T agiria, pentsioen edo laguntzen 
ziurtagiria eta sarrerak frogatzen dituzten beste edozein bitarteko.

Familia unitatean umerik badago eta gurasoak legez bananduta badaude, edo dibortziatuta, 
edo bien artean ez badago ezkontza loturarik, umeez (eta konpentsazio pentsioaz, behar den 
kasuetan) hitzartutako akordioaren kopia aurkeztu behar da. Betebeharrak ezartzen zaizkion 
gurasoak haietako bat betetzen ez badu, betetzeko agintzen duen epailearen ebazpena edo 
izapidetzeko eskatzen duen salaketa aurkeztu behar da.

Familia unitatea zera da: urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauaren 100. artikuluan zehaztutakoa.

c) Familia unitateko kide guztiek lortzen duten errenta hartuko da kontuan.

3. Hobarien bateragarritasuna:

Jarraian azalduko diren hobariak bateraezinak dira.

4. Eskaera aurkezteko epealdia eta hobariaren aldia:

Berariaz ezarrita ez dagoen kasuetan eskaera aurkezteko epealdia hobaria aplikatu nahi den 
urteko urtarrilaren 31ra artekoa izango da.

Familia ugarientzako hobariak urtebeteko iraupena izango du. Gainerakoek ez dute mugae-
gunik edukiko.

Hobaria aplikatuko den urteko urtarrilaren 31z gero eskatzen diren hobariek, eskaera dataren 
hurrengo ekitalditik aurrera izango dituzte ondorioak, eta ezin dezakete atzera eraginik izan. Hala 
ere, zerga onura likidazioa irmoa izan aurretik eskatzen denean, onartu egingo da, baldin eta 
zerga ordaintzean hura gozatu ahal izateko eskatutako betekizunak betetzen badira.

5. Hobari kasuak:

Hauei aplikatu ahal zaie hobaria:

5.1. Ibilgailu historikoak:

a) Hobariaren ehunekoa, baldintzak eta aurkeztu beharreko agiriak:

Zergaren kuotan ehuneko 100eko hobaria izango dute ibilgailu historikoek eta gutxienez 25 
urte dituztenek, fabrikazio datatik kontatzen hasita. Data hori jakiterik ez badago, lehen aldiz 
matrikulatu zen eguna hartuko da kontuan edo, bestela, ibilgailu mota edo aldaera hori egiteari 
utzi zitzaion eguna.



2018ko abenduaren 14a, ostirala  •  144 zk. 

5/8

2018-04515

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

www.araba.eus

Ibilgailuaren titularra udalerrian erroldatuta egon behar da.

Titularrak ibilgailua historikoa dela edo gutxienez 25 urte dituela egiaztatzen duen zirkulazio 
baimena aurkeztu beharko du.

Hobari honek mugagabeko iraupena izango du, ordenantza aldatu ezean.

5.2. Familia ugariak

1. Onuradunen baldintzak eta hobariaren ehunekoa:

Zergaren kukotan hobaria izango dute familia ugaria, honako honen arabera:

a) Familia ugari arrunta: 3 seme-alaba edo bi seme-alaba eta horietako bat ezindua: ehuneko 50.

b) Aparteko familia ugaria: 4 seme-alaba edo gehiago: ehuneko 75.

Honako baldintza hauek bete beharko dira:

– Ibilgailuaren titularra bere kargura familia ugaria izateko baremoan ezarritako gutxieneko 
seme-alaba edo tutoretzapeko ume kopurua daukan gurasoa edo legezko tutorea izan behar 
da, eta horiek guztiak egoitza berean egon behar dira erroldatuta.

– Turismo ibilgailuak bost plaza edo gehiago izan behar du.

– Salbuespen hau ibilgailu bati soilik aplika dakioke.

– Familia guztia egon behar da udalerrian erroldatuta.

2. Aurkeztu beharreko agiriak:

Eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

– Familia ugariaren ziurtagiria.

– Ibilgailuaren zirkulazio baimena eta fitxa teknikoa.

5.3. Ibilgailu elektrikoak edo hibridoak:

a) Hobariaren ehunekoa, baldintzak eta aurkeztu beharreko agiriak:

Ibilgailu elektrikoek ehuneko 95eko hobaria eta ibilgailu hibridoek (motor elektrikoa-gasoli-
nakoa, motor elektrikoa-diesela edo motor elektrikoa-gasezkoa) ehuneko 75eko hobaria izango 
dute, baldin eta fabrikan bertan homologatuta badaude eta isurtzen duten kutsadura murrizten 
duten katalizagailuak, motaren eta modeloaren araberakoak, badauzkate.

Eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

– Ibilgailuaren zirkulazio baimena eta fitxa teknikoa.

– Ibilgailuaren fabrika ziurtagiria, elektriko edo hibrido homologazioa eta katalizagailu ego-
kiak dauzkalako ziurtagiria.

Hobaria ibilgailuaren lehenengo 3 urteetan aplikatuko da.

IV. SUBJEKTU PASIBOAK

5. artikulua

Zerga honen subjektu pasiboak dira zirkulazio baimenean ibilgailua beren izenean duten 
pertsona fisiko edo juridikoak eta zergei buruzko foru arau orokorraren 35. artikuluaren 3. idatz 
zatiak aipatzen dituen erakundeak.

V. KUOTA

6. artikulua

1. Eranskinean jasota dagoen tarifen taularen arabera eskatuko da zerga.
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2. Ibilgailu mota zehazteko, arautegietan ezarritakoa hartuko da kontuan; arau hauek ere 
kontuan izango dira:

a) Ibilgailu bat furgoneta izango da baldin eta turismo ibilgailu bat pertsonak eta gauzak 
eramateko garraio mistorako egokitzen bada, dela plazak eta beirak kenduz, dela ateen tamaina 
edo kokapena aldatuz edo ibilgailuaren jatorrizko modeloa funtsean aldatzen ez duten aldaketak 
eginez. Furgonetek, potentzia fiskalaren arabera, turismoen zergak ordainduko dituzte, kasu 
hauetan izan ezik:

Lehenengoa. Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago eramateko prestatuta badago, 
gidaria barne, autobusei dagokien zerga ezarriko zaio.

Bigarrena. Ibilgailuak 525 kg-tik gorako zama erabilgarria garraiatzeko baimena badauka, 
kamioiari dagokion zerga ezarriko zaio.

b) Zerga honen ondorioetarako, motogurdiak motozikletatzat hartuko dira, eta, beraz, zilin-
dradaren arabera ordainduko dituzte zergak.

c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, trakzioa duen zatiak eta hark tiratutako atoiak edo erdia-
toiak, biek aldi berean eta bakoitzak bere aldetik ordainduko dituzte zergak.

d) Ziklomotor, atoi eta erdiatoien kasuan, beren edukiera dela-eta matrikulatzera behartuta 
ez badaude, zirkulaziorako egokitzat joko dira Industria Ordezkaritzak dagokion ziurtagiria ema-
ten duen unetik beretik, edo, hala badagokio, benetan zirkulazioan daudenean.

e) Makina autopropultsatuek, trakzio mekanikoko beste ibilgailu batzuek tiratu beharrik gabe 
bide publikoetan ibil daitezkeenek, traktoreen tarifen arabera ordainduko dute zerga.

f) Traktokamioiak eta obra eta zerbitzuetako traktoreak artikulu honetako 1. idatz zatiko D 
tarifan (traktoreak) sartuta daude.

g) Lur orotako ibilgailuak turismotzat hartuko dira eta potentzia fiskalaren arabera ordain-
duko dute zerga.

h) Ibilgailu misto moldagarriek baimendutako plazen arabera ordainduko dute zerga:

1. eserlekuen kopurua (gidariarena zenbatu gabe) ibilgailuaren kategoriaren edo egituraren 
arabera gehienez egon daitezkeenen erdiak baino gehiago ez badira, kamioiek bezala ordain-
duko dute zerga, zama erabilgarriaren arabera.

2. Eserlekuak (gidariarena zenbatu gabe) ibilgailuak bere kategoriaren edo egituraren ara-
bera gehienez eduki ditzakeenen erdiak baino gehiago ez badira, kamioiei dagokien karga 
aplikatuko zaio zama erabilgarriaren arabera.

i) Autokarabanak eta bizitzeko atondutako ibilgailuak turismo izango dira, eta potentzia 
fiskalaren araberako karga jasango dute.

Ibilgailuaren potentzia fiskala, zaldi fiskaletan emana, Ibilgailuen araudi orokorra onartzeko 
Errege Dekretuaren 11.20 artikuluan xedatutakoaren arabera finkatuko da (2822/1998 Errege 
Dekretua, abenduaren 23koa), testu beraren V. eranskinarekin lotuta.

VI. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

7. artikulua

1. Zergaldia urte naturala izango da, ibilgailua lehenengoz eskuratzen denean edo baja 
ematen zaionean izan ezik. Kasu horietan zergaldia ibilgailua eskuratzen den egunean bertan 
hasiko da edo Trafiko Buruzagitzan baja ematen den egunean amaitu.

2. Sortzapena zergaldiko lehen egunean gertatuko da.

3. Ibilgailu bat lehen aldiz eskuratzen bada, zergaren kuota ibilgailuaren eskuratze egunetik 
abenduaren 31ra arteko aldiaren proportziozkoa izango da, edo eskuratze egunetik baja datara 
arteko aldiaren proportziozkoa, hala badagokio.

4. Ibilgailu bati baja ematen zaionean, Zergaren kuota urtarrilaren 1etik Trafiko Burutzan baja 
eman arteko aldiaren proportziozkoa izango da.
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VII. KUDEAKETA

8. artikulua

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den egoitzari dagokion udalaren egitekoak dira 
zerga hau kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, bai eta zergaren kudeaketan ematen 
diren egintzak berrikustea ere.

9. artikulua

Udalak autolikidazio bidez eskatu ahal izango du zerga hau.

10. artikulua

Udal administrazioak emandako ordainagiriaren bitartez egiaztatuko da zerga ordaindu izana.

11. artikulua

Ekitaldi bakoitzeko lehen hiruhilekoan ordainduko da zerga; ez, ordea, hurrengo artikuluan 
jasotzen diren kasuetan, horrelakoetan bertan xedatutakoari jarraituko zaio eta.

12. artikulua

Matrikulazio berria bada, edo zergen ondorioetarako ibilgailuaren sailkapena aldatzen duen 
bestelako aldaketaren bat egiten bada, interesdunek dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte 
udal administrazioan, zergaren matrikulan sartzeko, matrikulatu edo aldaketa egin eta 30 egun 
balioduneko epean:

a) Zirkulazio baimena.

b) Ezaugarri teknikoen ziurtagiria.

c) NAN edo IFK.

13. artikulua

1. Trafiko buruzagitzan matrikulazioa eskatzen dutenek, hau da, zirkulatzeko gaitasun agiria, 
aldez aurretik egiaztatu beharko dute zerga ordaindu izana.

2. Ibilgailuen titularrek trafiko buruzagitzari aldez aurretik frogatu beharko diote aurkeztu 
zaien azken ordainagiria ordaindu dutela, kasu hauetan: ibilgailuak eraberritu badituzte, zerga-
ren ondorioetarako sailkapena aldatzeko moduan; ibilgailua eskualdatu badute; ibilgailuaren 
zirkulazio baimenean ageri den egoitza aldatu badute; edo ibilgailuari baja ematen badiote. 
Hala badagokio, kudeaketaren eta ikuskatzearen bidez, kontzeptu horrengatik sortutako, liki-
datutako, kobratzeko aurkeztutako eta preskribatu gabeko zor guztiak ordaintzeko eskatu ahal 
izango zaie. Hamabost urte edo gehiago dituen ibilgailu bati behin betiko baja emanez gero, 
ez dago aipatutakoa frogatu beharrik.

3. Trafiko Buruzagitzak ez ditu izapidetuko ibilgailuen baja edo transferentzia espedienteak, 
aldez aurretik Zerga ordaindu dela frogatzen ez bada.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

Martxoaren 31ko 12/2003 Foru Araua, toki ogasunak aldatu dituena, indarrean jarri aurretik, 
ibilgailu batzuk trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergatik salbuetsita egon dira uztailaren 
19ko 44/1989 Foru Arauaren, zerga horri buruzkoaren, 2.1.d) artikuluaren testu zaharrean ezarri-
takoaren arabera. Ibilgailu horiek ez badute betetzen foru arau horrek finkatutako 2.1.d) artikulua-
ren testu berrian ezarritakoa, testu zaharreko salbuespena aplikatzeko eskubidea edukiko dute, 
ibilgailuak testu hartan salbuespena aplikatzeko ezarritako betekizunak betetzen dituen bitartean.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau eta bere eranskina, bertan agertzen den datan behin betiko onartuak, 2016ko 
urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean, eta hala jarraituko dute aldatu edo indargabetzea 
erabakitzen den arte.
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ERANSKINA

TARIFA

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA KUOTA EUROTAN

A) Turismoak:

8 zaldi fiskal baino gutxiago 13,13

8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean 35,46

12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean 77,10

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean 100,83

20 zaldi fiskal baino gehiago 139,26

B) Autobusak:

21 plaza baino gutxiago 88,75

21 eta 50 plaza bitartean 126,39

50 plaza baino gehiago 157,99

C) Kamioiak:

Zama erabilgarria 1.000 kilogramo baino gutxiago 45,05

Zama erabilgarria 1.000 eta 2.999 kilogramo bitartean 88,75

Zama erabilgarria 2.999 eta 9.999 kilogramo bitartean 126,39

Zama erabilgarria 9.999 kilogramo baino gehiago 157,99

D) Traktoreak:

16 zaldi fiskal baino gutxiago 18,82

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean 29,58

25 zaldi fiskal baino gehiago 88,75

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek tiratutako atoi eta erdiatoiak:

Zama erabilgarria 750 eta 1.000 kilogramo bitartean 18,82

Zama erabilgarria 1.000 eta 2.999 kilogramo bitartean 29,58

Zama erabilgarria 2.999 kilogramo baino gehiago 88,75

F) Bestelako ibilgailuak:

Ziklomotorrak 4,71

125 cm3 baino gutxiagoko motozikletak 4,71

125 cm3 eta 250 cm3 bitarteko motozikletak 8,06

250 cm3 eta 500 cm3 bitarteko motozikletak 16,62

500 eta 1.000 cm3 bitarteko motozikletak 33,89

1.000 cm3 baino gehiagoko motozikletak 69,07

Erdoña, 2018ko abenduaren 10a

Alkatea
DAVID LÓPEZ DE ARBINA RUIZ DE EGUINO
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