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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 6/2021 zerga premiazko araugintzako dekretua, uztailaren 6koa. 
Zerga neurriak onestea energia fiskalitatearen arloan

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunak 23.quater eta 26. artikuluetan xedatzen du 
energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga eta balio erantsiaren gaineko zerga 
itunpeko zergak direla eta Estatuak aldi bakoitzean ezartzen dituen arau substantibo eta formal berak 
aplikatuko zaizkiela.

Duela gutxi, ekainaren 24ko 12/2021 Errege Dekretu-legea onetsi da, zeinaren bidez presako 
neurriak hartzen baitira energiaren fiskalitatearen eremuan eta energia sortzearen kontuan, eta 
arautze kanonaren eta ur erabilerako tarifa kudeatzeari buruz. Hartan, elektrizitatearen prezioaren 
gehikuntzari aurka egiteko zenbait zerga neurri arautzen dira.

Balio erantsiaren gaineko zergari buruz (hemendik aurrera, BEZa), salbuespen gisa eta aldi 
baterako (2021eko abenduaren 31ra arte), ehuneko 21etik 10era arteko beherapena ezartzen 
da elektrizitate fakturaren osagai guztiak kargatzen dituen BEZaren zerga tasan, 10 kW-ko 
potentzia-termino finkoa gainditzen ez duten elektrizitate kontratuetarako, baldin eta handi-
zkako merkatuko hileko batez besteko prezioa MWh-ko 45 euro baino handiagoa izan bada 
fakturazioaren aurreko hilean, hori guztia fakturaren zenbatekoa murrizteko asmoz.

Ondorio horietarako, kontuan eduki behar da MWh-ko 45 euroko atalase hori Espainian 
2021ean elektrizitatea epera entregatzeko kontratuen 2020ko abenduko batez besteko koti-
zazioarekin lotzen dela eta hori, 2021aren bigarren erdirako, MWh-ko 83,32 eurotan dagoela. 
Hortaz, atalase hori merkatuko etorkizuneko prezio igurikimenen azpitik dago.

Halaber, adierazi behar da neurri hau energia elektrikoz hornitzeko kontratu guztiei apli-
katuko zaiela baldin eta potentzia kontratatua ez bada 10 KW baino handiagoa. Horrek esan 
nahi du, praktikan, azkeneko kontsumitzaile diren ia-ia etxe guztiei aplikatuko zaiela, etxeko 
kontsumitzaileek kontratatutako batez besteko potentzia 4,1 KW baita gutxi gorabehera. Era 
berean, neurriak aukera emango die langile autonomo askori hartaz baliatzeko.

Beste alde batetik, egoera ahulenean dauden kontsumitzaileen energia pobrezia arintzeko, 
ehuneko 10era beheratzen da elektrizitate hornikuntzako kontratuen honako titular hauen ele-
ktrizitate fakturari aplikatzen zaion BEZaren zerga tasa: gizarte bonuaren onuradun izan eta, 
gainera, kaltebera larritzat edo kalteberatzat aitortuta daudenak, handizkako merkatuko elek-
trizitate prezioa gorabehera.

Gainera, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergari dagokionez, han-
dizkako merkatuan elektrizitatearen prezioa ezartzen duten enpresak jasaten ari diren kostu 
handiagoak konpentsatzeko asmoz, salbuespen gisa, 2021eko hirugarren hiruhilekoan zehar, 
energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren kargatik salbuesten dira elek-
trizitatea sortu eta sistema elektrikoan sartzen duten instalazioak. Horrek berekin dakar zerga 
oinarria eta zergaren araudian araututako ordainketa zatikatuak kalkulatzeko modua aldatzea.

Ekonomia Itunaren 23.quater eta 26. artikuluetan xedatutakoa bete behar denez gero, ai-
patutako zerga neurriak Arabako zerga antolamenduan txertatu behar dira, zerga premiazko 
araugintzako dekretu honen bidez.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.
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Horren ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak proposatuta eta Foru 
Gobernu Kontseiluak gaur egin duen bileran gaia aztertu ondoren, Arabako Zergen Foru Arau 
Orokorrak (6/2005 Foru Araua, otsailaren 28koa) 8. artikuluan eta Arabako Foru Aldundiaren An-
tolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Foru Arauak (52/1992 Foru Araua, abendua-
ren 18koa) Foru Aldundiari ematen dizkioten eskumenez baliatuz, presa arrazoiak direla eta, hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua. EBren barruko elektrizitate emate, inportazio eta eskuratze jakin batzuei aplika 
tzekoa zaien balio erantsiaren gaineko zergaren karga tasa

2021eko ekainaren 26tik 2021ko abenduaren 31ra arteko ondorioekin, balio erantsiaren 
gaineko zergaren ehuneko 10eko tasa aplikatuko zaie honako hauei egindako EBren barruko 
elektrizitate emate, inportazio eta eskuratzeei:

a) Potentzia kontratatua (potentzia termino finkoa) 10 kW edo hori baino gutxiago duten elek-
trizitate hornikuntzako kontratuen titularrak, hornikuntzaren tentsio maila eta kontratazio modalita-
tea gorabehera, fakturazio aldiaren azken egunaren aurreko azken hilabete naturaleko eguneroko 
merkatuko batez besteko prezio aritmetikoa MWh-ko 45 euro baino handiagoa izan bada.

b) Elektrizitateko gizarte bonuaren onuradun izan eta kaltebera larritzat edo gizartetik baz-
tertzeko arriskuan dagoen kalteberatzat aitortuta dauden elektrizitate hornikuntzako kontratuen 
titularrak, bat etorriz urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretuan, zeinaren bidez arautzen baitira 
kontsumitzaile kalteberaren figura, gizarte bonua eta etxean energia elektrikoa kontsumitzen 
dutenak babesteko beste neurri batzuk, ezarritakoarekin.

2. artikulua. 2021eko ekitaldian energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga-
ren zerga oinarria eta ordainketa zatikatuen zenbatekoak kalkulatzeko aplikatuko diren arauak

2021eko ekitaldian, honako hau izango da energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren 
gaineko zergaren zerga oinarria: instalazio bakoitzean zergaldian sortutako eta sistema ele-
ktrikoan sartutako energia elektrikoagatik (zentral barretan neurtuta) zergadunak jaso behar 
duen guztirako zenbatekoa, hirugarren hiruhileko naturalean sisteman sartutako elektrizitateari 
dagozkion ordainsariak kenduta.

Hirugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuen zenbatekoa kalkulatzeko oinarria zergaldian 
sortutako energia elektrikoaren (zentral barretan neurtuta) balioa izango da; kopuru horretatik, 
hiruhileko horretan sisteman sartutako energia elektrikoari dagozkion ordainsariak kenduko 
dira eta emaitzaren zenbatekoari uztailaren 9ko 24/2014 Foru Arauak (energia elektrikoaren 
ekoizpenaren balioaren gaineko zergarena) 8. artikuluan ezartzen duen karga tasa aplikatuko 
zaio eta gero aurretik egindako ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduko da.

Laugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuen zenbatekoa kalkulatzeko oinarria zergaldian 
sortutako energia elektrikoaren (zentral barretan neurtuta) balioa izango da; kopuru horretatik, 
hirugarren hiruhileko naturalean sisteman sartutako energia elektrikoari dagozkion ordain-
sariak kenduko dira eta emaitzaren zenbatekoari uztailaren 9ko 24/2014 Foru Arauak (energia 
elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergarena) 8. artikuluan ezartzen duen karga 
tasa aplikatuko zaio eta gero aurretik egindako ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduko da.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa. Indarrean jartzea.

Xedapen orokor hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta, 
hala badagokio, haren artikuluetan xedatutakoaren arabera izango ditu ondorioak.

Bigarrena. Gaitzea.

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

Zerga premiazko araugintzako dekretu hau Arabako Batzar Nagusiei aurkeztuko zaie, inda-
rrean dagoen arautegian ezarritakoaren arabera berretsi edo baliogabetu dezaten.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 6a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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