2019ko ordenantza fiskalak

Oyón-Oiongo Udala

HIRI-LURREN BALIO-GEHITZEAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA.
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Udalak ordenantza honen arabera eskatuko du Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga,
Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan eta zerga honi
buruzko foru arauan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen
eranskina ere ordenantzaren zati da.
2. artikulua
Ordenantza udal-barruti osoan aplikatuko da.
II. ZERGA-EGITATEA
3. artikulua
1. Hauxe izango da zerga-egitatea: hiri-lursailek zergaldian izandako balio-hazkundea,
lursail horien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzen denean edo horien gainean
jabaria mugatzen duen gozameneko edozein eskubide erreal eratzen edo igortzen
denean.
2. Ondore horietarako, honako hauek joko dira hiri-lursailtzat:
Hiri-lurrak, urbanizatu litezkeenak, programatutako lurzoru urbanizagarria, programatu gabeko
lurzoru urbanizagarriak Hirigintzako Jarduketa Programa bat onartu ondoren, zolatutako bideak
edo espaloi-ertzak eginda dituztenak eta estolderia, ur-hornidura, energia elektrikoa eta argiteria
publikoa dutenak; eta, azkenik, hiri-eraikuntzek hartutako lurrak.
Nekazaritzako legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren lurrak ere honelakotzat hartuko
dira, betiere, zatikapen horrek nekazaritzako erabilera hutsaltzen badu, eta, hala ere, haien
landa-izaeran aldakuntzarik ez bada, zerga honetakoak ez diren beste ondorioetarako.
III. LOTURARIK EZA
4. artikulua 1
Balio gehikuntzak zerga honen aplikazio eremutik kanpo geratuko dira, Ondasun Higiezinen
Gaineko Zergaren ondorioetarako landakotzat hartzen diren lurrei dagozkienean.
Ezkontideek ezkontza-sozietateari ondasunak edo eskubideak ekartzen dizkiotenean ez dago
Zerga ordaindu beharrik, ez eta hark ordainketa gisa adjudikazioak jasotzen dituenean eta
ezkontideek ondasun komunen ordainketa gisa elkarri eskualdatzen dizkiotenean ere.
Xedapen berdina aplikatuko zaie, aurreko lerroaldean aipatzen diren kasu berberetan, Eusko
Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko
bikoteko kideek egiten dituzten ekarpen, esleipen eta eskualdaketei.
Honako hauek ere ez dira zergaren pean egongo: ezkontideen arteko, Eusko Legebiltzarraren
maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikoteko kideen
arteko, edo seme-alabentzako ondasun higiezinen eskualdaketak, ezkontza-baliogabetzea,
banaketa edo dibortzioa geratzekotan edo izatezko bikotea amaitzekotan epaiak betetzearen
ondorioz eginak, edozein delarik ere ezkontza erregimen ekonomikoa edo ondare
erregimen
ekonomikoa, hurrenez hurren.
Ordenantza honetan aurreikusitako ondoreetarako, maiatzaren 7ko 2/2003 Legean
xedatutakoarekin bat etorriz osatutako izatezko bikoteko kideak ezkondutako bikoteen
parekotzat hartuko dira.
IV: SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 2
1 4. artikulua aldatu egin zen 2014 ekitaldian zehar, ordenantza fiskalak aldatzen dituen espedientearen bitartez.
Aldaketa hori 2014ko irailaren 29ko 110 zenbakiko ALHAOn argitaratu zen (erreferentzia: 2014/04546).
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5. artikulua
1.- Balio gehikuntzak zerga honetatik salbuetsita daude, zerga hau ordaintzea honako pertsona
edo erakunde hauei dagokienean:
a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Arabako Lurralde Historikoa eta tokiko erakundeak,
bai eta horien administrazio-erakunde autonomoak ere.
b) Zerga aplikatu den udalerria eta bertako tokiko erakunde guztiak, bai eta haietan ari diren
Estatuko administrazio-arloko organismo autonomo guztiak ere.
c) Ongintzakotzat edo irakaskuntza eta ongintzakotzat izendatutako erakundeak.
d) Gizarte Segurantza, mutualitateak eta montepioak kudeatzen dituzten erakundeak, indarrean
dagoen legediarekin bat eratutakoak.
e) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen arabera salbuetsita dauden pertsonak edo erakundeak.
f) Administrazio emakiden titularrak, baldin eta emakida horiek eragindako lursailei berriro
aplikatzea badago.
g) Gurutze Gorrikoak eta Lurralde Historiko honetan arauz zehazten diren antzeko beste
erakunde batzuk.
2.- Era berean, honako egintza hauen ondorioz gertatzen diren balio-gehikuntzak salbuetsita
daude zerga honetatik:
a) Ezkontideen arteko ondasunen esleipenak eta transmisioak, ezkontza-sozietateari egin
beharreko ondasun eta eskubideen ekarpenen ordainketa gisa, eta jabetza komunen gisan.
b) Ezkontza deuseztu edo senar-emazteak banandu edo dibortziatuz gero, horretaz emandako
epaia betearazteko ezkontide batek besteari edo euren seme-alabei ondasun higiezinak
eskualdatzen badizkio.
c) Edozein zortasun eskubideen sorrera edo eskualdaketa.
3 3.- % 85eko hobaria izango dute ezkontide batek besteari edo euren seme-alabei ondasun
higiezinak eskualdatzen dizkionean, eskualdatu nahi den ondasuna ohiko etxebizitzakoa edo
subjektu pasiboaren jarduera ekonomiko nagusiaren lokalekoa dela frogatzen bada.
4 4.- Zergaren kuotaren ehuneko 50eko hobaria izango da, lurren eskualdaketetan, eta jabaria
mugatzen duten gozamen eskubide errealen eraketa edo eskualdaketan, heriotzagatik kosturik
gabe ondorengo ahaide eta adoptatuen alde, ezkontideen edo izatezko bikotekideen alde, baldin
eta Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako
izatezko bikoteak badira edo aurreko ahaide eta adopzio-hartzaileen alde eginak badira.
Hobari horiez gozatu ahal izateko, eskuratzaileek ezingo dute ondasuna eskualdatu bost urtez,
eskualdaketa kausadunaren heriotzaren zioz gertatzen denean izan ezik.
Baldin eta artikulu honetako 3. eta 4. ataletan aipatzen diren hobariaren onuradunak etxebizitza
(hobaria lortzeko arrazoia) edozein tituluren bidez besterenduko balu bost urte igaro baino
lehen, besterendu eta hurrengo hogeita hamar eguneko epean dagokion berariazko aitorpena
aurkeztu beharko luke udaletxean, hobariaren kuotaren zatia likidatzea eskatuz.
Aitorpena ez aurkezteak okerreko onura fiskal aitortua izatea ekarriko du eta dagokion zigorespedientea irekiko da.
V. SUBJEKTU PASIBOAK
6 5. artikulua
1. Hau da zergaren subjektu pasiboa, zergadun gisa:
a) Irabazteko xedeekin lurrak eskualdatzen direnean edo, jabaria mugatuz, ondasunen gaineko
eskubide errealak eratzen edo eskualdatzen direnean, lurrak eskuratzen dituen pertsona fisikoa
2 IV. kapituluaren izenburua, eta 5. artikuluko 1 eta bi atalak aldatu ziren 2014 ekitaldian zehar, ordenantza fiskalak
aldatzen dituen espedientearen bitartez. Aldaketa hori argitaratu zen 2014ko irailaren 29ko 110 zenbakiko ALHAOn
(erreferentzia: 2014/04546).
3 5. artikuluko 3. atala aldatu zen 2013 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketan. Aldaketa hori argitaratu zen 2012ko
abenduaren 31ko 148 zenbakiko ALHAOn (11.982. orrialdea)
4 5. artikuluko 4. atala aldatu zen 2014 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketan. Aldaketa hori argitaratu zen 2014ko
irailaren 29ko 110 zenbakiko ALHAOn (erreferentzia: 2014/04546)
5 6. artikulua aldatu zen 2006 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketari buruzko espedientean. Aldaketa hori 2005eko
abenduaren 30eko 148 zenbakiko ALHAOn argitaratu zen (11.710. orrialdea).
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edo juridikoa edota Zergei buruzko Arau Orokorrak 33. artikuluan aipatzen duen erakundea,
edota eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.
b) Kostu bidez lurrak eskualdatzen direnean edo, jabaria mugatuz, ondasunen gaineko eskubide
errealak eratzen edo eskualdatzen direnean, lurrak eskualdatzen dituen pertsona fisikoa edo
juridikoa edota Zergei buruzko Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen duen erakundea, edo
eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.
2. Aurreko idatz-zatiko b) letrak aipatzen dituen balizkoetan, zergadunaren ordezko subjektu
pasibotzat joko da lurrak eskuratzen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa edota Zergei buruzko
Arau Orokorrak 33. artikuluan aipatzen duen erakundea, eta, zergaduna Espainian bizi ez den
pertsona fisiko bat bada, eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.”
3 6. Ohiko etxebizitzaren hipoteka-exekuzioaren ondorioz lurrak eskualdatzen badira,
zergapekoaren ordezko subjektu pasibotzat joko da Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005
Foru Arauko 35. artikuluko 3 atalak aipatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa, edo erakundea,
lurra eskuratzen duena.
Aurreko paragrafoan zehazten den kasuan, ordezkoak ezin izango dio zergadunari exijitu
ordezkoak berak ordaindutako zerga-betebeharraren zenbatekoa. Atal honetan zehazten
denerako, ohiko etxebizitza izango da, hain zuzen ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 87. artikuluaren 8. atalean hala
definitutakoa.
4. Baliabiderik gabeko hipoteka zordunak babesteko presako neurriei buruzko martxoaren 9ko
6/2012 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluaren aplikazio-eremuan sartzen diren zordunek
egindako eskualdaketetan, xedapen horren eranskineko 3. atalean aurreikusitakoaren arabera,
ohiko etxebizitza ordainean ematen denean, zergadunaren ordezko subjektu pasiboa izango da
higiezina erosten duen entitatea, eta ordezkoak ezin izango dio exijitu zergadunari ordainduta
dauden zerga betebeharren kopurua.
VI. ZERGA-OINARRIA
7. artikulua
1.- Zerga honen oinarria hiri-lursailen balio-handitze errealaren bidez eratuko da. Gehikuntza
hori zerga sortu zenekoa da, baita gehienez ere 20 urteko epean sortutakoa ere.
2.- Benetan gehikuntza zenbatekoa den zehazteko, zerga sortzen denean lursailak duen balioari
eranskinean dagoen eskalako portzentajea aplikatuko zaio.
3.- Artikulu honen 2 zenbakian aipatutako ehunekoa zehazteko, arau hauek bete behar dira:
Lehenengoa.- Zergaren bidez kargatutako eragiketa bakoitzaren balio-handitzea 2. artikuluan
handitze hori gertatu den urteetarako ezartzen den urteko ehunekoaren araberakoa izango da (I.
eranskina).
Bigarrena.- Sortzapenaren unean lursailaren balioaren gainean aplikatu beharreko ehunekoa
hauxe da: kasu bakoitzean aplikatu beharreko urteko ehunekoa, bider balio-handitzea gertatu
den urteen kopurua.
Hirugarrena.- Eragiketa bakoitzari aplikatu beharreko urteko ehunekoa lehenengo araua betez
zehazteko, eta bigarren araua betez urteko ehuneko hori zenbat bider biderkatu behar den
zehazteko, balioaren gehikuntza azaldu behar den aldiko urte osoak hartuko dira kontuan, eta ez
urte zatiak.
8. artikulua
Lurren eskualdaketetan, lursailek sortzapen unean duten balioa une horretantxe ondasun
higiezinen Gaineko zergarako ezarrita dagoen berbera izango da.
9. artikulua
1.- Jabaria mugatzen duten ondasunen gaineko eduki-eskubide errealak eratzen eta eskualdatzen
direnean, I. eranskinean jasotako urte-portzentajeak, 7. artikuluan definitu den balioaren eta
eskubideek, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren
6 6. artikuluko 3. eta 4. atalak 2014 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketari buruzko espedientean aldatu ziren.
Aldaketa hori 2014ko irailaren 29ko 110 zenbakiko ALHAOn argitaratu zen (erreferentzia: 2014/04546).
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ondoreetarako finkatuta dauden arauak ezarriz, duten balioaren arteko diferentziari aplikatu
zaizkio.
2.- Eraikin edo lur batean solairu bat edo gehiago eraikitzeko eskubidea eratzen edo
eskualdatzen denean, edo zorupean eraikitzeko eskubidea, azalaren gaineko ondasuneskubiderik ez eduki arren, urteko portzentajeen taula, 1. eranskinean adierazi dena, alegia, 7.
artikuluan zehaztu den balio zehaztuaren atalean aplikatuko da, eta balioari eskualdaketaeskrituran finkaturiko proportzionaltasun-modulua aplikaturik sortzen den balioari edo, hori
ezean, hegalduran edo zorupean eraikiko den azalera edo bolumenaren eta guztirako azalera edo
bolumenaren arteko proportzioa aplikaturik sortzen denari.
3.- Derrigorrezko desjabetzeetan, urteko portzentajeen taula, I. eranskinean ageri dena, balio
justuaren zati bati aplikatuko zaio, hain zuzen, lurren balioari dagokion zatiari, balioa 8.
artikuluan aurreikusitakoa baino txikiagoa denean izan ezik, kasu horretan azken hori izango
baita.
VII. ZERGAREN KUOTA
10. artikulua
Zerga honen kuota lortzeko, zerga-oinarriari eranskinean zehaztutako karga-tasa aplikatuko
zaio.
7
% 50eko hobaria aplikatuko da zerga honen menpe dauden eskualdaketa horien likidaziotik
sortutako kuotetan. Hobari hau ez da aplikatuko 5. artikuluko 3. atalean aipatzen diren kasuetan.
VIII. ZERGAREN SORTZAPENA
11. artikulua
1.- Zergaren sortzapena honako kasu hauetan gertatuko da:
a) Lurraren jabetza eskualdatzen denean, kostu bidez zein dohainik, bizidunen artean edo
heriotzaren ondorioz. Sortzapena eskualdaketa-egunean gertatuko da.
b) Jabaria mugatzen duen eduki-eskubide errealen bat eratzen edo eskualdatzen denean.
Sortzapena eraketa- edo eskualdaketa-egunean gertatuko da.
Arestian zehaztutako ondoreetarako, honako hau erabiliko da transmisio-data gisa:
a) Bizidunen arteko egintzetan edo kontratuetan, agiri publikoa ematen denekoa, eta,
dokumentu pribatuak direnean, horiek erregistro publikoan inskribatzen direnekoa edo,
lanbidearen zioz funtzionario publiko batek ematen dituenekoa.
b) Heriotza-ziozko eskualdaketetan, eragilearen heriotza-data.
2.- Lursaila eskualdatzea edo gozamen eskubide erreala eratzea edo eskualdatzea ahalbidetu
duen egintza edo kontratua auzitegiek edo administrazioek xedapen irmoz baliogabetu,
deuseztatu edo bukarazten badute, subjektu pasiboak ordaindutako zergaren zenbatekoa
berreskuratu ahal izango du, baldin eta egintza edo kontratu horrek irabazirik ekartzen ez badio
eta xedapen irmoa eman zenetik bost urteko epean egiten badu diru hori itzultzeko eskaera.
Interesdunek Kode Zibilaren 1295. artikuluan aipatutako itzulketak elkarri egin behar dizkiotela
justifikatu ezean, irabazteko asmorik badagoela uste izango da. Egintzak edo kontratuak
irabazirik ekartzen ez badu ere, deuseztapena edo amaiera zergaren subjektu pasiboak bete
beharrekoak bete ez dituelako deklaratzen bada, ez da ezertxo ere itzuliko.
3.- Kontratuaren bi alderdiek hala hitzarturik kontratua bertan behera geratzen bada,
ordaindutako zerga ez da itzuliko, eta zergapeko egintza berritzat joko da. Elkarren
adostasuntzat hartuko dira bai adiskidetze ekitaldiko abenikoa, bai eskariari amore emate hutsa.
4.- Egintzek edo kontratuek baldintzaren bat dutenean, Kode Zibileko preskripzioen arabera
kalifikatuko dira. Baldintza etengarria bada, zerga ez da likidatuko hura bete arte. Baldintza
erabakigarria bada, zerga erreserba gisa eskatuko da baldintza betetzen denean, behar den
itzulketa aurreko ataleko arauari jarraituz eginez gero.
12. artikulua

IX. KUDEAKETA

7 10. artikuluko 2. paragrafoa aldatu zen 2014 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketari buruzko espedientean.
Aldaketa hori 2014ko irailaren 29ko 110 zenbakiko ALHAOn argitaratu zen (erreferentzia: 2014/04546).

Balio Gehitzearen gaineko Zerga - Gainbalioa
4. or.

2019ko ordenantza fiskalak

Oyón-Oiongo Udala

Subjektu pasiboek Udal Administrazioari azaldu beharko diote zergatik dagokien aitorpena,
Administrazioak emandako eredu ofizialaren arabera, eta bertan zerga-zerrendako elementuak
eta kuota zehazteko beharrezko gainerako elementuak azalduko dira, eta ordainketa egin
beharko da aitorpena aurkezten den une berean.
13. artikulua
Aitorpena honako epe hauetan aurkeztuko da, zerga sortzen den egunetik aurrera zenbatzen
hasita:
a) Bizidunen arteko egintzak direnean, epea 30 egun baliodunekoa izango da.
b) Heriotzak eragindako egintzak direnean, epea sei hilabetekoa izango da, urtebetera ere luza
daitekeena, subjektu pasiboak hala eskatzen badu.
14. artikulua
1.- Aitorpenarekin batera, ezarpena eragin duten egintzak edo kontratuak zehazki azaltzen
dituen agiri legeztatua aurkeztu behar da nahitaez.
2.- Eskatutako salbuespenak edo hobariak behar bezala justifikatu beharko dira, agirien bidez.
15. artikulua
Udal-administrazioak interesdunei eskatu ahal izango die zergaren likidazioa burutzeko
beharrezko irizten dituen bestelako agiriak aurkezteko, hogeita hamar eguneko epean; epe hori
beste hamabost egunez luza liteke interesdunak hala eskatuko balu. Emandako epe horretan
egindako errekerimenduei erantzuten ez dietenek zerga-arauak hausteagatik zehapenak izango
dituzte, esandako agiriak aitorpena egiaztatzeko beharrezkoak diren heinean. Agiri horiek
interesdunak bere onurarako besterik alegatu ez dituen inguruabarrak frogatzeko tresnak badira
eta errekerimendua betetzen ez bada, alegatu baina justifikatu ez diren baldintzak kontuan hartu
gabe egingo da likidazioa.
16. artikulua
12. artikuluan xedatutakoa alde batera utzita, hauek ere subjektu pasiboentzat ezarritako epe
beretan emango diote zerga-gaiaren berri udal-administrazioari:
a) Ordenantza fiskal honetako 6. artikuluaren a) letran jasotako egoeretan, bizidunen arteko
negozio juridikoen kasuan, eskubide erreala osatu edo eskualdatzen duen emaile edo pertsona.
b) Aipatutako 6. artikuluaren b) letran jasotako egoeretan, eskuratzailea edo eskubide erreala
eratu edo eskualdatzen zaion pertsona.
17. artikulua
Halaber, notarioek, hiruhileko natural bakoitzaren lehenengo hamabostaldian, aurreko
hiruhilekoan baimendu dituzten dokumentu publiko eta pribatuen zerrenda aurkeztu behar dute
udal-administrazioan. Zerrenda horretan azaldu behar dituzte egitatea udalerrian gauzatu dela
agerian uzten duten gertakari, ekintza edo negozio juridikoak, azken borondatezko egintzak
direnean izan ezik. Halaber, sinadurak aintzatesteko edo legeztatzeko aurkeztu dizkieten egitate,
egintza edo negozio juridikoei buruzko agiri pribatuen zerrenda igorri behar dute epe berberaren
barruan. Atal honetan aurreikusitakoa gorabehera, bete egin behar da Lurralde Historikoko
Zergei buruzko Arabako Foru Arau Orokorrean ezarri den lankidetza-eginbehar orokorra.
18. artikulua
1.- Udal-administrazioak aitortu ez diren zergapeko egitateen berri duenean, 13. artikuluan
aipatzen diren epeen barruan, interesdunei eskatuko die aipatutako aitorpena egin dezatela,
tributuei buruzko arau hausteetan eta, halakorik egin bada, bidezko zehapenetan eragin gabe.
2.- Udal-administrazioak arestian aipatutako errekerimenduak eginez gero ere, interesdunek
dagokien aitorpena aurkezten ez badute, espedientea ofizioz izapidetuko da, eskueran dituzten
datuak baliatuz, eta dagokien likidazioa egingo da, ordaintzeko epeak eta aurkez daitezkeen
helegiteak adierazita, bidezkoa bada; gainera, zerga-alorrean arau-hausterik balego eta bidezkoa
balitz, dagozkion zehapenak ezarriko lirateke.
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XI. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK.
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19. artikulua.- Autolikidaziotik sortutako zerga-zorra ez ordaintzeagatik sortutako zerga-zehapena.
1. Zerga-zehapena izango da zerga horren araudiak zehazten duen epean autolikidaziotik
sortutako zerga-zor osoa edo zati bat ez ordaintzea, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko
165. artikuluaren 1. ataleko b) letran zehazten den bezala erregularizatzeen denean izan ezik,
eta aldez aurreko errekerimendurik egon gabe.
Era berean, zerga-zehapena izango da kideen, oinordekoen, komuneroen edo partaideen zergazor osoa edo zati bat ez ordaintzea, errenten ordainketen erakundeek oker eman edo eman
gabeko zenbatekoetatik sortutakoa.
2. Isunaren oinarritzat hartuko da autolikidazioan ordaindu ez den zenbatekoa, arau-haustetik
eratorritakoa.
3. Zerga-zehapen honen ondorioz jarritako isuna % 105etik % 150era bitartekoa izango da.
Dena den, arau-haustea sortzen bada atxikitako zenbatekoak ez ordaintzeagatik edo konturako
sarrerak ez egiteagatik, edo egotzitako zergak ez ordaintzeagatik, isuna izango da isunaren
oinarriaren % 105etik % 150era bitartekoa.
4. Zergapekoak itzulera bat behar ez den bezala lortuko balu, eta erregularizazioaren ondorioz
artikulu honetan aipatutako isunen bat jarri beharko balitz, ulertuko da ordaindu gabeko
zenbatekoa dela behar ez den bezala lortutako itzuleraren zenbatekoari autolikidazioan
ordaindu beharreko zenbatekoa gehituta sortzen dena.
Kasu horietan, ez zaio isunik jarriko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 197. artikuluan
(behar ez den bezala lortutako itzulerari buruzkoa) aipatutako zerga-zehapenari.
5. Aurreko ataletan zehaztutakoa aintzat hartu gabe, ehuneko hogeita hamarreko isuna jarriko da
zergak edo konturako sarrerak (zergapetuak beranduago aurkeztutako autolikidazio batean
sartutakoak edo erregularizatutakoak) epean ez ordaintzeagatik, Zergei buruzko Foru Arau
Orokorreko 27. artikuluko 4. atalean (aldez aurretik eskatu gabe epez kanpo aurkezteagatiko
errekarguei buruzkoa) zehaztutako baldintzak bete gabe.
Atal honetan aurreikusitakoa ez da aplikagarria izango aurkeztutako autolikidazioak zergei
buruzko administrazioak aldez aurretik errekerimendu bat egindako kontzeptu edo
zergaldiei buruzko diru-sarrerak baditu.
20. artikulua.- Zerga-zehapena likidazioak egin ahal izateko aitorpenak edo agiriak modu egokian
aurkezteko betebeharra ez betetzeagatik.
1. Zerga-zehapena izango da aitorpenak edo agiriak modu egokian aurkezteko betebeharra ez
betetzea, zerga-administrazioak autolikidazio bidez egin behar ez diren zerga horiek likidatu
ditzan; betiere, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 27. artikuluan xedatutakoari jarraikiz
erregularizatzen denean izan ezik.
2. Isunaren oinarria izango da likidazioaren zenbatekoa, aitorpena aurkezten ez denean, edo
zergaren likidaziotik sortutako zenbateko zuzenaren eta aitortutako datuetatik sortutako
likidazioaren arteko zenbatekoan arteko aldea.
3. Zerga-zehapen honengatik jarritako isuna % 105etik % 150era bitartekoa izango da.
21. artikulua.- Zerga-zehapena itzulerak behar ez den bezala lortzeagatik.
1. Zerga-zehapena izango da zerga bakoitzeko arauditik eratorritako itzulerak behar ez den
bezala lortzea.
2. Isunaren oinarritzat hartuko da arau-haustearen ondorioz behar ez den bezala emandako
zenbatekoa.
3. Zerga-zehapen honengatik jarritako isuna % 105etik % 150era bitartekoa izango da.

8 XI. ARAU-HAUSTEAK ETA ZERGA-ZEHAPENAK izenburua, eta 19., 20., 21., eta 22. artikuluak sartu ziren
Hiri Izaerako Lursailen Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren bitartez,
2016 ekitaldian zehar zehapen-araubidea sortzeari buruzkoa. Aldaketa hori 2016ko uztailaren 27ko 84 zenbakiko
ALHAOn argitaratu zen (erreferentzia: 2016/02668)
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22. artikulua.- Zerga-zehapena itzultzeak, hobariak eta zerga-pizgarriak behar ez den bezala
eskatzeagatik.
1. Zerga-zehapena izango da zerga bakoitzaren arauditik eratorritako itzultzeak behar bezala ez
eskatzea, datu garrantzitsuak ez emanez edo datu faltsuak emanez autolikidazio eta
aitorpenetan, itzultzeak lortu gabe.
Isunaren oinarritzat hartuko da behar ez den bezala eskatutako zenbatekoa.
Diruzko isuna ehuneko hogeita bostekoari dagokiona izango da.
2. Era berean, zerga zehapena izango da hobariak edo zerga pizgarriak eskatzea behar ez den
bezala datu garrantzitsuak aipatu gabe edo datu faltsuak emanez; betiere, hori dela eta,
subjektu horri isunik jarri behar ez zaionean, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 195., 196.
eta 199. artikuluetan aipatutako arau-hausteengatik, edo artikulu honetako lehen atalean
aipatutakoagatik.
Atal honetan aurreikusitako zerga-zehapenari 300 euroko isun finkoa jarriko zaio.
XEDAPEN GEHIGARRIA
I.

II.

III.

9.1. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, eta Ondarezko Eskualdaketen eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen Gaineko Zerga onartzen duen Foru Araua indarrean dagoen
bitartean, honako hauek bete beharko dira:
a. Aldi baterako usufruktuaren balioa ondasunen balioaren arabera aintzat hartuko
da: % 2 urtebeteko aldi bakoitzeko, eta gehienez ere % 70 gainditu gabe.
b. Biziarteko gozamenen balioa ondasunen balio osoaren 100eko 70ekoa dela joko
da, gozamendunak 20 urte baino gutxiago baditu. Zenbat eta zaharragoa izan,
orduan eta txikiagoa izango da balioa, hain zuzen ere, 100eko 1 gutxiago urte
bakoitzeko. Muga, betiere, balio osoaren 100eko 10ekoa izango da.
c. Beste pertsona juridiko baten alde ezarritako gozamenak 30 urtetik gora edo
denbora-epe mugagabe batez irauten badu, baldintza baliogabetzaileari lotutako
jabetza osatu baten eskualdaketatzat joko da zergen aldetik.
Jabetza soilaren eskubidearen balioa gozamenaren eta ondasunen balio osoaren artean
kenketa eginez kalkulatuko da. Aldi baterakoak diren bizitza osorako gozamenetan
jabetza hutsa lehenengo puntuko arauetatik balio gutxien ematen diona aplikatuz
kalkulatuko da.
Erabiltzeko eta bertan bizitzeko eskubide errealen balioa, eskubide horiek jasotako
ondasunen balioaren 100eko 75ari, kasuan kasu, aldi baterako edo bizitza osorako
gozamenen balorazioaren gaineko arauak aplikatuz lortuko da.
AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau eta bere eranskina (aipatzen den egunean onetsi ziren) indarrean sartuko dira
2003ko urtarrilaren 1ean, eta indarrean egongo dira harik eta hori aldatzea edo indargabetzea
erabakitzen den arte.
ERANSKINA - Ehunekoen taula 9 eta karga-tasa.
Epea
Urteko ehunekoa
a) 1-5 urte............................2,5
b) 10 urtera arte....................2,2
c) 15 urtera arte...................2,2
d) 20 urtera arte....................2,2
Karga-tasa

% 20

9 Ehunekoen taula 2014 ekitaldiko ordenantza fiskalak aldatzeko espedienteko ordenantza fiskaletan aldatu zen.
Aldaketa hori 2014ko irailaren 29ko 110 zenbakiko ALHAOn argitaratu zen (erreferentzia: 2014/04546)
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