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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 7/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, azaroaren 2koa. 
Arabako zerga araudira egokitzea ez egoiliarren errentaren gaineko zergan, balio erantsiaren 
gaineko zergan, zerga berezietan eta ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumenta-
tuen gaineko zergan egindako aldaketak, eta premiazko neurriak hartzea energia elektrikoaren 
ekoizpenaren balioaren gaineko zergan eta elektrizitatearen gaineko zergan

Ekonomia Itunak 21, 23 quater, 26 eta 33. artikuluetan ezartzen duenez, ez egoiliarren errenta-
ren gaineko zerga, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga, balio erantsiaren 
gaineko zerga eta zerga bereziak itundutako tributuak dira, eta Estatuak unean-unean ezarritako 
arau substantibo eta formal berak izango dituzte, salbuespen jakin batzuk ezarrita.

Duela gutxi onartu da 11/2021 Legea, uztailaren 9koa, zerga iruzurraren aurkako prebentzioko 
eta borrokako neurriei buruzkoa, Kontseiluaren 2016ko uztailaren 12ko 2016/1164 (EB) Zuzenta-
rauaren transposizioa egiten duena eta barne merkatuaren funtzionamenduan zuzenean eragiten 
duten zerga saihestearen praktiken aurkako arauak ezartzen dituena, zenbait zerga arau aldatzekoa 
eta jokoa arautzekoa, zenbait arauren aldaketak jasota, batez ere zergen arloan, betiere, alde 
batetik, Europar Batasuneko Zuzenbidea barne ordenamenduan txerta dadin zerga saihestearen 
esparruan, eta, bestetik, zerga justiziaren parametroak ezar daitezen, eta iruzurrari aurrea hartzeko 
eta haren aurka borrokatzeko jarduerak erraztu daitezen, zerga kontrola indartuz. Besteak beste, 
aldaketak ditu ez egoiliarren errentaren gaineko zergan, balio erantsiaren gaineko zergan, zerga 
berezietan eta ondare eskualdaketen eta egintza Juridiko dokumentatuen gaineko Zergan.

Ez egoiliarren errentaren gaineko zergari dagokionez, erantzukizun solidarioari eta ez egoi-
liarren ordezkaritzari buruzko artikuluak aldatu dira, Europar Batasunean eta elkarrenganako 
laguntzaren araudia aplikatzen zaion EEEko estaturen batean bizi diren zergadunen kasuak 
baztertzeko.

Balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez, eguneratzen du zerga ordaintzearen erantzu-
kizun subsidiarioaren kasua, gaur egun aduana agenteentzat definitzen dena, eta orain inpor-
tatzailearen izenean eta haren kontura jarduten duten pertsona edo erakundeei aplikatuko zaie; 
zehaztu egiten du erakunde taldearen araubide bereziaren betebehar espezifikoen norainokoa 
eta izaera, eta zerga zorraren ordainketaren erantzukizun subsidiarioaren kasua aduanakoak ez 
diren gordailuen titulartasuna duenari zabaltzen dio.

Zerga bereziei dagokienez, “gordailu fiskalen” definizioa aldatzen da, eta arau hausteen 
eta zehapenen kasu berriak tipifikatzen dira. Gainera, aldatu egiten da zenbait garraiobideren 
gaineko zerga berezia, 2021eko abenduaren 31ra arteko ondorioekin, eta aldatu egiten dira 
ibilgailuek tributatzen duten eta epigrafean zehazten diren CO2 isuri ofizialen mugak.

Bestalde, irailaren 14ko 17/2021 Errege Lege Dekretua onartu da, gas naturalaren prezioen 
gorakadak gasaren eta elektrizitatearen txikizkako merkatuetan duen eragina arintzeko pre-
miazko neurriei buruzkoa. Bertan, premiazko eta ezohiko neurriak hartu dira, elektrizitatearen 
prezioaren igoerak ekonomiaren gainerako sektoreetan duen eragina berehala geldiarazten 
ahalegintzeko.

Hala, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren aldi baterako etendura 
hiruhileko bat luzatuko da, eta, salbuespen gisa eta aldi baterako, 2021eko abenduaren 31ra 
arte, elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren zerga tasa ehuneko 5,11269632tik ehuneko 
0,5era murriztuko da.
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Era berean, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 
aldatzen da, zergapetu gabeko kasuen idazketan aldaketa bat sartzeko.

Ekonomia Itunaren 21., 23 quater, 26. eta 33. artikuluetan ezarritakoa bete behar denez, zerga 
premiei buruzko arau dekretu honen bidez, beharrezkoa da aipatutako zerga arloko premiazko 
aldaketak eta neurriak sartzea.

Ikusi da Zerga Araudiko Zerbitzuak horri buruz egindako txostena.

Ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetako diputatuak proposatuta, eta Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur egindako bilkuran eztabaidatu ondoren, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau 
Orokorrak, Arabako Zergei buruzkoak, bere 8. artikuluak eta abenduaren 18ko 52/1992 Foru 
Arauak –Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoari 
buruzkoa– Foru Aldundiari ematen dizkioten eskumenak baliatuz, honako hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua. Ekainaren 18ko 21/2014 Foru Araua, ez egoiliarren errentaren gaineko zergari 
buruzkoa, aldatzea

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietarako ondorioekin, honako aldaketa 
hauek sartzen dira ekainaren 18ko 21/2014 Foru Arauan, ez egoiliarren errentaren gaineko zer-
gari buruzkoan, hain zuzen:

Bat. Aldatu egiten da 9. artikuluko 4. apartatua, eta honela idatzita geratzen da:

“4. Foru arau honen 10. artikuluaren 1. apartatuan aipatzen diren zergadunei dagozkien zerga 
zorrak ordaintzearen erantzule solidarioak izango dira establezimendu iraunkor baten bitartez 
jarduten dutenak, edo 38. artikuluko kasuetan, haien ordezkari izendatu direnak”.

Bi. 10. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da idatzita:

“10. artikulua. Ordezkariak

1. Zerga honen zergadunek, Europar Batasuneko beste estatu kide batean egoiliarrak ez 
badira, Araban lortutako errenta aitortzeko epea amaitu baino lehen, Araban bizilekua duen 
pertsona fisiko edo juridiko bat izendatu beharko dute, Zerga Administrazioaren aurrean zerga 
honengatik dituzten betebeharrez ordezka ditzan, betiere establezimendu iraunkor baten bitar-
tez jarduten dutenean, foru arau honen 24.2 eta 38. artikuluetan aipatzen diren kasuetan, edo, 
lortutako errentaren zenbatekoa eta ezaugarriak direla-eta edo Arabako lurraldean ondasun 
higiezin bat edukitzeagatik, Zerga Administrazioak hala eskatzen duenean.

Europako Esparru Ekonomikoa osatzen duten eta Europar Batasuneko estatu kide ez diren 
estatuen kasuan, aurrekoa ez da aplikatuko zerga informazioaren trukeari eta diru bilketari 
buruzko elkarrekiko laguntzaren gaineko araudia dagoenean, betiere otsailaren 28ko 6/2005 
Foru Arau Orokorrean, Arabako Zergei buruzkoan, aurreikusitako moduan.

Betebehar hori eskatu ahal izango zaie, halaber, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak, 
Arabako Zergei buruzkoak, bere hamabosgarren xedapen gehigarriaren 3. apartatuan xedatu-
takoaren arabera zerga informazioa benetan trukatzen ez den herrialde edo lurraldeetan bizi 
diren pertsona edo erakundeei, baldin eta Espainiako lurraldean betetzen edo baliatzen diren 
ondasunen edo eskubideen titularrak badira, bigarren mailako merkatu ofizialetan negoziatu-
tako baloreak alde batera utzita.

Zergadunak edo haren ordezkariak Zerga Administrazioari izendapenaren berri eman be-
harko dio, behar bezala egiaztatuta, izendapena egin eta bi hilabeteko epean.

Izendapena Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari jakinaraziko 
zaio, bertan aurkeztu behar baitute zerga honen aitorpena. Komunikazioarekin batera, ordezka-
riaren berariazko onarpena aurkeztuko da.
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2. Egoiliarrak edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean eratutako errentak esleitzeko 
araubidean dauden erakundeak direnean, ordezkaritza duten pertsonen bidez jardungo dute 
Zerga Administrazioaren aurrean, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrean, Arabako Zergei 
buruzkoan, ezarritako legezko eta borondatezko ordezkaritzako arauen arabera.

Europar Batasuneko estatu kide ez diren Europako Esparru Ekonomikoko estatuen kasuan, 
aurrekoa aplikatuko da zerga informazioaren trukeari eta diru bilketari buruzko elkarrekiko 
laguntzari buruzko araudia dagoenean, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrean, Arabako 
Zergei buruzkoan, aurreikusitako moduan.

3. Lehenengo apartatuan ezarritako izendapen betebeharra betetzen ez bada, Zerga Admi-
nistrazioak establezimendu iraunkorraren edo foru arau honen 5.c) artikuluan aipatzen den zer-
gadunaren ordezkaritzat jo ahal izango du Merkataritza Erregistroan halakotzat agertzen dena. 
Izendatutako edo inskribatutako ordezkaririk ez badago, edo haien izenean kontratatzeko ahal-
mena duen pertsona ez bada, Zerga Administrazioak halakotzat jo ahal izango du azken hori.

Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren hamabosgarren xeda-
pen gehigarriaren 3. apartatuan xedatutakoaren arabera zerga informazioa benetan trukatzen ez 
duten herrialde edo lurraldeetan bizi diren pertsonei edo erakundeei eska dakiekeen ordezkaria 
izendatzeko betebeharra betetzen ez bada, Zerga Administrazioak bere ordezkaria zergadunen 
ondasun edo eskubideen gordailuzaina edo kudeatzailea dela jo ahal izango du.

4. Lehenengo apartatuan aipatutako betebeharra ez betetzea tributu arloko arau hauste 
larritzat hartuko da, eta zehapena 2.000 euroko diruzko isun finkoa izango da.

Otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak, Arabako Zergei buruzkoak, bere hamabosga-
rren xedapen gehigarriaren 3. apartatuan xedatutakoaren arabera, zerga informazioa benetan 
trukatzen ez den herrialde edo lurraldeetan bizi diren zergadunen kasuan, isun hori 6.000 eu-
rokoa izango da.

Ezarritako zehapena, apartatu honetan aurreikusitakoaren arabera, Arabako Zergei buruzko 
otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 192. artikuluan xedatutakoaren arabera murri-
ztuko da”.

2. artikulua. Urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Dekretu Arauemailea, balio erantsiaren gaineko 
zergari buruzkoa, aldatzea

Urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretua, balio erantsiaren gaineko zergarena, 
aldatzen da; hona aldaketak:

Bat. Aldatu egiten da 87. artikuluko hirugarren apartatua, eta honela idatzita geratzen da:

“Hiru. Inportatzailearen izenean eta haren kontura jarduten duten pertsonak edo erakundeak 
izango dira zergaren ordainketaren erantzule subsidiarioak”.

Bi. 163 nonies artikuluaren zazpigarren apartatua aldarazi da; apartatu horrek idazkera hau 
izango du:

“Zazpi. Laugarren apartatuko 3. betebeharrak aipatzen duen informazio sistema ez erama-
tea edo kontserbatzea erakunde nagusiaren tributu arloko arau hauste larritzat hartuko da. 
Zehapena taldeko eragiketen bolumenaren ehuneko 2ko diruzko isun proportzionala izango da.

Laugarren apartatuko 3. betebeharrean aipatzen den informazio sisteman zehaztugabeta-
sunak edo omisioak egitea erakunde nagusiaren zerga arloko arau hauste larritzat hartuko da. 
Zehapenaren zenbatekoa isun proportzionala izango da, informazio zehaztugabeak edo adierazi 
gabeak hirugarrenei erositako ondasun eta zerbitzuen zenbatekoaren ehuneko 10ekoa.

Otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak, Arabako Zergei buruzkoak, bere 185. artiku-
luaren 3. apartatuan xedatutakoaren arabera, aurreko bi paragrafoetan aurreikusitako zehape-
nak bateragarriak izango dira foru arau horren 195., 197., 198. eta 199. artikuluak aplikatzearen 
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ondorioz bidezkoak direnekin. Apartatu honetan ezarritako zehapenak ezartzeak eragotzi egingo 
du foru arau horren 195. eta 197. artikuluetan tipifikatutako arau hausteak larritzat edo oso 
larritzat kalifikatzea, laugarren apartatuko 3. betebeharrak aipatzen duen informazio sistema ez 
eramateagatik, behar ez bezala eramateagatik edo ez kontserbatzeagatik.

Erakunde nagusia subjektu arau hauslea izango da entitateen taldearen araubide bereziko 
betebehar espezifikoak ez betetzeagatik, zerga zorra sartzetik, konpentsazio eskaeratik edo 
entitateen taldeari dagokion deklarazio likidazio agregatutik eratorritako itzulketaren ondo-
riozko betebeharrak barne, eta deklarazio likidazio agregatuan sartzen diren mendeko entitateek 
kontsignatutako zenbatekoak eta kalifikazioak egiazkoak eta zehatzak izatearen erantzule izango 
da. Erakundeen taldearen araubide berezia aplikatzen duten gainerako erakundeek erantzukizun 
solidarioa izango dute zehapen horien ordainketaz.

Entitateen taldearen araubide berezia aplikatzen duten erakundeek beren zerga betebeharrak 
ez betetzearen ondoriozko arau hausteen erantzukizuna izango dute”.

Hiru. Eranskinaren bosgarren apartatuaren azken paragrafoa aldarazi da, eta hiru paragrafo 
gehitu dira; paragrafo horiek idazkera hau izango dute:

“Manu honetan aipatzen diren gordailuen titularrak erantzule subsidiarioak izango dira 
gordailu horietatik ondasunak ateratzeari edo bertan behera uzteari dagokion zerga zorra 
ordaintzeko, zergaren eremu espazialean kokatuta ez dauden enpresaburuen edo profesiona-
len ordezkari fiskal gisa jardun dezaketen alde batera utzita.

Hala ere, alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergaren eta hidrokarburoen gaineko zer-
garen eremu objektiboetan sartzen diren produktuen gordailu fiskalen titularrak erantzule sub-
sidiarioak izango dira, betiere aduanakoa ez den gordailu araubidetik ondasunak ateratzeagatik 
edo bertan behera uzteagatik sortutako ondasunen inportazioekin parekatutako eragiketen 
subjektu pasiboek produktu horien entregei dagokien zerga zorra ordaintzeko. Erantzukizun 
subsidiario hori soil-soilik eskatu ahal izango da erauzlea edo hark baimendutako pertsona 
erregelamendu bidez ezartzen den erauzle erregistroan sartuta ez dagoenean, eta haren zenba-
tekoak ezin izango du gainditu foru arau honen 19.5 artikulua aplikatzearen ondorioz sortutako 
kuoten zenbatekoa, aduanakoak ez diren gordailu erregimeneko ondasunak ateratzeagatik edo 
bertan behera uzteagatik.

Foru Arau honen ondorioetarako, alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergaren eta 
aduanakoak ez diren hidrokarburoen gaineko zergaren eremu objektiboetako produktuak 
ateratzean edo uztean sortutako ondasun inportazioekin parekatutako eragiketen subjektu 
pasiboak diren pertsonak edo erakundeak dira erauzleak, bai eta ondasunak etete erregime-
nean beste gordailu fiskal batera bidaltzeko baimena dutenak eta eragiketa horiek egiteko 
baimendutakoak ere.

Erauzten duten pertsonak edo erakundeak erauzle erregistroan inskribatuta egon beharko 
dira. Gordailu fiskalen titularrek egiaztatu beharko dute gordailu horiek barne hartzen dituzten 
eragiketak egiten dituzten pertsonak edo erakundeak alkoholaren eta edari eratorrien gaineko 
zergaren edo hidrokarburoen gaineko zergaren eremu objektiboen barruko produktuen gordailu 
fiskalen erauzleen erregistroan sartuta daudela”.

3. artikulua. Zerga Bereziak arautzen dituen otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Dekretu 
Arauemailea aldatzea

Aldaketa batzuk egiten dira zerga bereziak arautzen dituen otsailaren 16ko 1/1999 Zerga 
Premiazko Dekretu Arauemailean; hona:

Bat. Aldatu egiten da 4. artikuluko 10. apartatua, eta honela idatzita geratzen da:

“10. “Gordailu fiskala”. Oliobideen edo gasbideen establezimendua edo sarea, non, eman-
dako baimenaren arabera eta erregelamendu bidez ezarritako baldintzak eta betekizunak betez, 
fabrikazio zerga berezien xede diren produktuak biltegiratzen, jasotzen, ematen eta, hala bada-
gokio, etete erregimen bihurtzen diren”.
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Bi. Bigarren apartatuari d) eta e) letrak gehitu zaizkio, 3. eta 6. apartatuak aldatu dira, eta 8. 
apartatua erantsi zaio 19. artikuluari; honela geratu dira idatzita:

“d) Arauz baimendutako ehunekoak gainditzen dituzten lehengai, fabrikazio bidean dauden 
produktu edo fabrika eta gordailu fiskaletan amaitutako produktu gutxiagotan aldeak egotea, 
Administrazioak egindako izakinen zenbaketetan agerian jarrita.

e) Zergadunek ez betetzea Zerga Premiazko Arau Dekretu honetan eta berau garatzeko arau-
dian ezarritako betekizunak eta baldintzak, dekretu horretan aurreikusitako salbuespenak edo 
tasa murriztuak aplikatzeko beharrezkoak direnak, ez bada justifikatzen onura horien xede diren 
produktuei emandako erabilera edo xedea”.

“3. Aurreko zenbakiko a), b) eta c) letretan aipatzen diren arau hausteengatik produktuen 
kopuruari dagokion kuotaren ehuneko 100eko isuna ezarriko da; kuotak kalkulatzeko, arau 
haustea agerian geratzen denean indarrean dagoen tasa aplikatuko da. Isuna 1.200 eurokoa 
izango da gutxienez.

Aurreko zenbakiko d) letran aipatzen den arau haustea zehatzeko, zerga bereziaren kuoten 
ehuneko 50eko diruzko isuna ezarriko da. Isun hori jasoko dute, hain zuzen ere, aldea egiaz-
tatu zaien produktu amaituek edo abian diren produktuetatik edo diferentzia egiaztatu zaien 
lehengaietatik abiatuta lortu ahal izan diren produktu bukatuek, betiere arau haustea aurkitu 
den egunean indarrean dagoen zerga tasa aplikatuz kalkulatuta, 300 euroko gutxieneko zen-
batekoarekin.

Aurreko zenbakiko e) letran aipatzen den arau hausteari diruzko isun proportzionala ezarriko 
zaio, legez edo erregelamenduz ezarritako betekizunak eta baldintzak bete ez dituzten produk-
tuei aplikatutako onura fiskalaren ehuneko 50ekoa.

a), b), c) eta e) letretan adierazitakoaren arabera dagokion zehapena ehuneko 25 handituko 
da tributu arloko arau hausteak behin eta berriz egiten direnean. Arau hausteak behin eta 
berriro egitea izango da aurreko 2. zenbakian ezartzen diren debekuetako bat hausteagatik 
administrazio bidean irmoa den ebazpenaren bidez zehapena ezarri eta hurrengo bi urteetan 
beste bat egitea”.

“6. Tributu arloko arau hauste arintzat joko da marka fiskalik ez duten edo erregelamenduz 
horretarako ezarritako baldintzak bete gabe dituzten edari alkoholdunak edo tabako laboreak 
helburu komertzialekin edukitzea, betiere jokabide berari dagokionez 2. apartatuan ezarritakoa 
aplikatu behar denean izan ezik. Arau hauste hori honela zehatuko da:

a) 150 euroko isuna 1.000 zigarretako, arau hauste bakoitzeko 600 euroko gutxieneko zen-
batekoa ezarrita.

b) 90 euroko isuna biltzeko tabako kilogramo bakoitzeko, arau hauste bakoitzeko 600 euroko 
gutxieneko zenbatekoa ezarritakoa.

c) 10 euroko isuna edari litro bakoitzeko, arau hauste bakoitzeko 600 euroko gutxieneko 
zenbatekoa ezarritakoa.

Aurreko a), b) eta c) letretan ezarritako zehapenak mailakatzeko, isunaren zenbatekoa ehu-
neko 25 handituko da arau hauste horiek behin eta berriz eginez gero. Arau haustea behin 
baino gehiagotan egitea izango da zenbaki honetan ezartzen diren arau hausteak egiteagatik 
administrazio bidean irmoa den ebazpenaren bidez zehapena ezarri eta hurrengo bi urteetan 
beste bat egitea”.

“8. Tributu arloko arau hauste arina da zergapekoek zerga larrialdiko arau dekretu honetan 
eta berau garatzen duen araudian ezarritako betekizunak eta baldintzak ez betetzea zerga be-
rezien xede diren produktuen xedearen araberako salbuespen kasu edo zerga tasa murriztu 
bat aplikatzeko, zerga arloko arau hauste larria ez denean.
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Apartatu honetan tipifikatutako arau haustea legez edo erregelamenduz ezarritako beteki-
zunak eta baldintzak bete ez dituzten produktuei aplikatutako onura fiskalaren ehuneko 10eko 
diruzko isunarekin zehatuko da”.

Hiru. 91. artikuluaren 2. apartatua aldatu egiten da, eta 3. eta 4. apartatuak gehitzen zaizkio; 
honela geratzen dira idatzita:

“2. Tributu arloko arau hauste larritzat hartuko da Zergaren subjektu pasiboek Zerga Pre-
miazko Arau Dekretu honetan eta berau garatzeko araudian ezarritako betekizunak eta baldintzak 
ez betetzea, dekretu horretan aurreikusitako salbuespen edo tasa murriztuak aplikatzeko be-
harrezkoak direnak, betiere onura horien xede den ikatzari emandako erabilera edo xedea 
justifikatzen ez denean.

Zehapenaren oinarria ikatzari aplikatutako onura fiskalaren zenbatekoa izango da, baldin eta 
legez edo erregelamenduz ezarritako betekizunak eta baldintzak bete ez badira.

Zehapena ehuneko 50eko isun proportzionala izango da.

3. Tributu arloko arau hauste arina izango da zergaren subjektu pasiboek Zerga Premiazko 
Arau Dekretu honetan eta berau garatzeko araudian ezarritako betekizunak eta baldintzak ez 
betetzea, dekretu horretan aurreikusitako salbuespenak edo tasa murriztuak aplikatzeko beha-
rrezkoak badira, betiere tributu arloko arau hauste larria ez denean.

Zehapenaren oinarria ikatzari aplikatutako onura fiskalaren zenbatekoa izango da, baldin eta 
legez edo erregelamenduz ezarritako betekizunak eta baldintzak bete ez badira.

Zehapena ehuneko 10eko isun proportzionala izango da.

4. Zerga honi dagozkion gainerako arau hausteak, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Oroko-
rrean, Arabako Zergei buruzkoan, xedatutakoarekin bat etorriz kalifikatu eta zehatuko dira”.

Lau. 106. artikuluaren 3. apartatua aldatu egiten da, eta 4. eta 5. apartatuak gehitzen zaizkio; 
honela geratzen dira idatzita:

“3. Zerga arloko arau hauste larria izango da zergadunek zerga larrialdiko arau dekretu ho-
netan eta berau garatzeko araudian ezarritako betekizunak eta baldintzak ez betetzea, dekretu 
horretan aurreikusitako zerga oinarriko salbuespenak edo murrizketak aplikatzeko, betiere 
onura horien xede den elektrizitateari emandako erabilera edo xedea justifikatzen ez denean.

Zehapenaren oinarria izango da legez edo erregelamenduz ezarritako betekizunak eta 
baldintzak bete ez dituen energia elektrikoari aplikatutako onura fiskalaren zenbatekoa.

Zehapena ehuneko 50eko isun proportzionala izango da.

4. Zerga arloko arau hauste arina izango da zergadunek arau dekretu honetan eta berau 
garatzen duen araudian ezarritako betekizunak eta baldintzak ez betetzea, zerga oinarrian aurrei-
kusitako salbuespenak edo murrizketak aplikatzeko beharrezkoak badira, betiere zerga arloko 
arau hauste larria ez denean.

Zehapenaren oinarria izango da legez edo erregelamenduz ezarritako betekizunak eta 
baldintzak bete ez dituen energia elektrikoari aplikatutako onura fiskalaren zenbatekoa.

Zehapena ehuneko 10eko isun proportzionala izango da.

5. Zerga honen inguruko gainerako arau hausteak otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Oroko-
rrak, Arabako Zergei buruzkoak, xedatzen duenarekin bat etorriz kalifikatu eta zehatuko dira, 
aurreko artikuluan ezartzen dena eragotzi gabe”.

4. artikulua. Martxoaren 31ko 11/2013 Foru Araua, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko 
dokumentatuen gaineko zergari buruzkoa, aldatzea

Honako aldaketa hauek egiten dira martxoaren 31ko 11/2013 Foru Arauan, Ondare Eskual-
daketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarenean:
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23. artikuluko lehenengo paragrafoa aldatzen da eta honela geratzen da:

“Titulu honetan araututako “kostu bidezko ondare eskualdaketak” kontzeptuaren mende ez 
dira egongo zergaren zergapeko egitatean sartutako eragiketak, eskuratzailearen izaera edozein 
dela ere, eskualdatzaileak enpresaburuak edo profesionalak direnean beren jarduera ekonomi-
koa gauzatzean, eta, nolanahi ere, balio erantsiaren gaineko zergari lotutako ondasun emateak 
edo zerbitzu prestazioak direnean. Hala ere, zerga kontzeptu horren mende egongo dira ondasun 
higiezinen emateak edo errentamenduak, bai eta ondasun horien gaineko erabilera eta gozamen 
eskubide errealen eraketa eta eskualdatzea ere, eta urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Dekretu Araue-
maileak, Balio Erantsiaren gaineko Zergarenak, 4. artikuluko 4. apartatuko b) letran aipatzen 
dituen baloreen eskualdatzea, balio erantsiaren gaineko zergaren salbuespena dutenean”.

5. artikulua. Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren 2021eko ekital-
diko ordainketa zatikatuen zenbatekoa eta zerga oinarria zehaztea

1. 2021eko ekitaldian hauxe izango da energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko 
zergaren zerga oinarria: instalazio bakoitzean zergadunak zergaldian sortu eta sistema elektri-
koan sartutako energia elektrikoagatik (zentral barretan neurtuta) zergadunak jaso beharreko 
guztirako zenbatekoa, sisteman hirugarren eta laugarren hiruhileko naturalean sartutako elek-
trizitateari dagozkion ordainsariak kenduta.

2. Hirugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuak kalkulatzeko, kontuan hartuko da hiruhileko 
horretan sisteman sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsarietan murriztutako zergaldian 
egindako energia elektrikoaren ekoizpen balioa, jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei 
buruzko abenduaren 27ko 15/2012 Legearen 8. artikuluan aurreikusitako zerga tasa aplikatuta, 
eta aldez aurretik egindako ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduta.

3. Laugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuak kalkulatzeko, kontuan hartuko da hirugarren 
eta laugarren hiruhileko naturaletan sisteman sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsarietan 
murriztutako zergaldian egindako energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa, abenduaren 27ko 
15/2012 Legearen 8. artikuluan aurreikusitako zerga tasa aplikatuta, eta aldez aurretik egindako 
ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduta.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena. Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

Zerga bereziak arautzen dituen otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Arau Dekretuaren 
75. artikulua aldatzen da:

“75. artikulua. Zerga mota

2021eko abenduaren 31ra arteko ondorioekin, otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Arau 
Dekretuaren 75. artikuluaren 1. apartatuaren 1., 2., 3. eta 4. epigrafeak aldatu egiten dira, eta 
honela geratzen dira idatzita:

1. epigrafea.

a) 144 g/km-tik beherako CO2 isuri ofizialak dituzten ibilgailuak, betiere ‘Quad’ motako ibil-
gailuak eta 6., 7., 8. eta 9. epigrafeetan jasotako ibilgailuak izan ezik.

b) Barne errekuntzakoa ez den motor bakarra duten ibilgailuak, betiere ‘Quad’ motako ibil-
gailuak izan ezik.

2. epigrafea.

CO2 isuri ofizialak 144 g/km-tik gorakoak eta 192 g/km-tik beherakoak dituzten ibilgailuak, 
betiere ‘Quad’ motako ibilgailuak eta 9. epigrafean jasotako ibilgailuak izan ezik.

3. epigrafea.

CO2 isuri ofizialak 192 g/km-tik beherakoak eta 240 g/km-tik beherakoak dituzten ibilgailuak, 
betiere ‘Quad’ motako ibilgailuak eta 9. epigrafean jasotako ibilgailuak izan ezik.
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4. epigrafea.

a) CO2 isuri ofizialak 240 g/km edo gehiagokoak dituzten ibilgailuak, betiere ‘Quad’ motako 
ibilgailuak eta 9. epigrafean jasotako ibilgailuak izan ezik.

b) CO2 isuriak neurtzea eskatzen duten ibilgailuak, horiek egiaztatzen ez direnean.

c) Etxebizitza gisa egokitutako N2 eta N3 kategorietako ibilgailuak.

d) “Quad” motako ibilgailuak. “Quad” motako ibilgailutzat hartzen da lau gurpil edo gehia-
goko ibilgailua, eskuleku bidezko direkzio sistema duena, gidaria zangalatrau eserita doana eta 
errepidetik kanpo erabiltzeko trakzio sistema egokia duena.

e) Moto nautikoak. “Motor nautikoa” esaten zaio motor batek propultsatutako eta pertsona 
batek edo gehiagok, zutik edo belauniko, kroskoaren mugen gainean eta ez barruan, maneiat-
zeko proiektatutako ontziari”.

Bigarrena. Elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren zerga tasa

1. Elektrizitatearen gaineko zerga berezia ehuneko 0,5eko zerga tasan eskatuko da, 2021eko 
irailaren 16tik 2021eko abenduaren 31ra arteko indarraldiarekin.

Zerga tasa hori aplikatzearen ondoriozko kuotak ezin izango dira honako zenbateko hauek 
baino txikiagoak izan:

a) 0,5 euro megawatt orduko (MWh), hornitutako edo kontsumitutako elektrizitatea industria 
erabileretarako, portuetan atrakatutako aisialdirako ontzi pribatuak ez diren ontzietarako edo 
trenbideko garraiorako erabiltzen bada.

b) 1 euro megawat orduko (MWh), hornitutako edo kontsumitutako elektrizitatea beste 
erabilera batzuetarako bada.

Aurreko letretan aurreikusitako baldintza betetzen ez denean, haietan adierazitako zenbate-
koak zerga tasatzat hartuko dira, eta megawatt/ordutan (MWh) adierazitako aldiaren guztizko 
hornidurari edo kontsumoari aplikatuko zaizkio.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira industria erabileratzat:

a) Goi tentsioan edo industria instalazio eta instalazioetan egindakoak.

b) Nekazaritzako ureztapenetarako behe tentsioan egindakoak.

Aurreko a) eta b) letretan jasotako gutxieneko zerga ez da aplikatuko zerga bereziak arautzen 
dituen otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Arau Dekretuaren 101. artikuluaren 1. apartatuko 
a), b), c) eta d) letretan aurreikusitako kasuetan.

2. Xedapen honen aplikazioak autonomia erkidegoen finantzaketa sistemaren baliabidee-
tan izan dezakeen eragina aztertuko da, irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoak, autonomia 
erkidegoen finantzaketari buruzkoak, bere 2.bat.g) artikuluan ezarritako esparruan bidezkoak 
diren konpentsazio neurriak hartu ahal izateko, leialtasun printzipioa aplikatzeari dagokionez.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena. Indarrean jartzea.

Xedapen orokor hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta 
artikuluetan adierazitako ondorioak izango ditu.

Bigarrena. Gaitzea.

Arabako Foru Aldundiari baimena ematen zaio xedapen orokor hau garatzeko eta aplikatzeko 
behar diren xedapen guztiak emateko.
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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, 2021eko azaroaren 2a

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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