2022ko ekainaren 22a, asteazkena • 73 zk.

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA
Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA
Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, ekainaren 14koa.
Onespena ematea aldatzeari Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretua
Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen (Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko) apirilaren 8ko 7/2022
Legeak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araudia aldatu du, zerga horretan produktuen
dohaintzen araubide fiskala aldatzeko.
Aldaketa horren arabera, aldaketa indarrean sartzen denetik aurrera, ehuneko zeroko tasa
aplikatuko zaie irabazteko asmorik gabeko erakundeei egiten zaizkien ondasun dohaintzei,
baldin eta ondasun horiek aipatutako erekundeek garatzen dituzten interes orokorreko helburuetarako erabiltzen badira.
Gainera, kanpo autokontsumoaren xede diren ondasunen balioespenean erabateko narriadura presuntzioa ezartzen da irabazteko xederik gabeko erakundeek eskuratzen dituztenean,
betiere aipatutako ondasunak erakunde horiek garatzen dituzten interes orokorreko helburuetarako erabiltzen badira.
Ekonomia Itunak 26. artikuluan ezartzen du Estatuak aldi bakoitzean xedatzen dituen funtsezko
arau substantibo eta formal berak aplikatuko zaizkiola balio erantsiaren gaineko zergari, salbuespen
batzuekin.
Hori dela-eta, beharrezkoa da Arabako Lurralde Historikoko zerga arautegian apirilaren 8ko
7/2022 Legean jasotzen diren aldaketak txertatzea.
Aztertu da Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz egindako txostena.
Horren ondorioz, lehenengo diputatu nagusiorde eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren proposamenez, Foru Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran
gaia aztertu ondoren, eta Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 8. artikuluak eta Arabako Foru Aldundiaren antolaketari, funtzionamenduari eta araubide
juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak Foru Aldundiari ematen dizkioten
eskumenak erabiliz, presazko arrazoiak direla eta, honako hau:
XEDATZEN DUT
Artikulu bakarra. Aldatzea Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 12/1993 Araugintzako
Foru Dekretua, urtarrilaren 19koa
Honako aldaketak sartzen dira Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko
12/1993 Araugintzako Foru Dekretuan:
Bat. Aldatu egiten da 79. artikuluko Hiru apartatuko 3. araua. Hona hemen aurrerantzean
izango duen testua:
“3. Hala ere, entregatutako ondasunen balioak aldaketarik izan badu haien erabileraren,
narriaduraren, zaharkitzearen, txikitzearen, errebalorizazioaren edo beste edozein kausaren
ondorioz, ondasunek entrega egiten den unean duten balioa hartuko da zerga oinarritzat.
3. arau honetan xedatutakoaren ondorioetarako, erabateko narriadura gertatu dela ulertuko da,
baldin eta Hiru paragrafo honetan aipatutako eragiketen xedea irabazteko xederik gabeko
erakundeek aplikagarri zaien irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzko araudian zehaztuta daude erakunde horiek eskuratutako
ondasunak badira, eta betiere, gai honetan aplikatzekoa zaien araudiak xedatutakoaren arabera
garatzen dituzten interes orokorreko helburuetarako erabiltzen badira.”
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Bi. Lau apartatu berri bat gehitzen zaio 91. artikuluari. Honela geratuko da idatzita:
“Lau. Irabazteko xederik gabeko erakundeei aplikagarri zaien irabazteko xederik gabeko
erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzko araudian zehaztuta
daude erakunde horiek dohaintza gisa egindako ondasun entregei ehuneko 0ko tasa aplikatuko zaie, baldin eta gai honetan aplikatzekoa zaien araudiak xedatutakoaren arabera garatzen
dituzten interes orokorreko helburuetarako erabiltzen badira.”
AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa. Indarrean jartzea.
Xedapen orokor hau ALHAOn argitaratu ondorengo egunean jarriko da indarrean, eta
2022ko apirilaren 10etik aurrera sortuko ditu ondorioak.
Bigarrena. Gaitzea.
Baimena ematen zaio Arabako Foru Aldundiari xedapen orokor hau garatzeko eta aplikatzeko
behar diren xedapen guztiak emateko.
Hirugarrena. Batzar Nagusietara bidaltzea.
Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu hau Arabako Batzar Nagusiei aurkeztuko zaie, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera berretsi edo baliogabetu dezaten.
Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 14a
Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
Lehenengo diputatu nagusiorde eta Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO
Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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