
7 /2006  Jarra ib idea ,  urr iaren  26koa ,  Ogasun  
Zuzendaritza Nagusiarena. Honen bidez irizpideak 
ezartzen dira e lbarrientzako ibi lgai luei  Bal io  
Erants iaren  ga ineko  Zergan  %4ko  karga -tasa 
aplikatzeko.

Maiatzaren 9ko 3/2006 Foru Dekretu Arauemaileak Balio Erantsiaren 
gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua aldatu du, elbarriak 
garraiatzeko ibilgailuen kontzeptuari dagokionez. Zehazki, foru arau horretako 
91. artikuluko Bi.1.4 eta Bi.2 puntuak aldatu ditu.

Horietariko lehenengoan aurreikusten da %4ko karga-tasa aplikatuko 
zaiola honako ondasun hauek inportatzeari edo Europako Erkidegoaren barruan 
eman edo eskuratzeari:

“4gn. Trafikoari,  Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari  eta Bide 
Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onetsi duen martxoaren 2ko 
339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuaren I. eranskineko 20. zenbakian 
(Ibilgailuen Araudi Orokorra onetsi duen abenduaren 23ko 2822/1998 Errege 
Dekretuaren II A eranskinak finkatutako testua) azaldutako mugikortasun 
urrituko pertsonentzako ibilgailuak, eta haien erabilera esklusiborako gurpil-
aulkiak.

Gurpil-aulkia behar duten elbarriak garraiatzeko erabiltzen diren 
autotaxi edo autoturismo bereziak, zuzenean edo moldaketa egin ondoren, eta 
gurpil-aulkian dabiltzan elbarriak edo mugikortasuna urrituta duten pertsonak 
garraiatzeko erabili  ohi diren ibilgailu motordunak, moldatuak zein 
berariazkoak, gidaria nor den kontuan hartu gabe.
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Aurreko paragrafoan azaldutako ibilgailuei zerga-tasa murriztua 
aplikatzeko, ezinbestekoa da aurretik eskuratzailearen eskubidea aintzatestea eta 
honek ibilgailua zertarako erabiliko den frogatzea.

Foru arau honen ondoreetarako, elbarritzat hartuko dira %33ko 
minusbalioa edo handiagoa duten pertsonak. Minusbalio gradua Migrazioen eta 
Gizarte Zerbitzuen Nazio Erakundeak edo kasuan kasuko autonomia erkidegoko 
organo eskudunak edo lurralde historikoko foru aldundiak emandako 
ziurtagiriaren edo ebazpenaren bidez frogatu behar da”.

Arauen aldaketa horren ondorioz, foru arauaren babespean dauden 
ondasun-emateak lehen baino gehiago dira.

Izan ere, lehengo testuaren arabera %4ko karga-tasa aplikatu behar zen 
honako ondasun hauek inportatzeagatik edo Europako Erkidegoaren barruan 
eman edo eskuratzeagatik: “mugikortasun urrituko pertsonentzako ibilgailuak, 
gurpil-aulkiak, eta elbarriak gurpil-aulkian eramateko autotaxi eta autoturismo 
bereziak.”

Arauen aldaketa horrek, berriz, aurreko kasuei beste bat gehitu die:”
gurpil-aulkian dabiltzan elbarriak edo mugikortasuna urrituta duten pertsonak 
garra ia tzeko erabi l i  ohi  d i ren  ib ilgailu motordunak, moldatuak zein 
berariazkoak, gidaria nor den kontuan hartu gabe.”

Eskubide berri hori ez dago erregelamendu bidez zehatz arauturik. Beraz, 
jarraian irizpideak ezarriko dira, nola aplikatu behar den argitzeko.

Azaldutako guztia dela eta, hauxe
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EBATZI DUT:

Lehenengoa. Elbarrientzako ibilgailuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan 
%4ko karga-tasa aplikatzeko irizpideak.

Zergak aplikatzeko prozedura guztien tramitazioan kontuan hartuko dira 
honako irizpide hauek:

Bat. Ohikotasuna.

Arautegiak dio ibilgailu motordunetan ohikotasunez eraman behar direla 
gurpil-aulkian dabiltzan elbarriak edo mugikortasuna urrituta duten pertsonak.

Ohikotasuna esaten denean hitz horren esanahi arrunta ulertu behar da, 
hau da, jarduera bat edo ekintza batzuk aldiro eta sarritan egitea, ohitura gisa.
Beraz, ez dira ohiko garraiotzat hartuko aparteko kasuetan egiten direnak.

Eskuratzaileak frogatu egin behar du, zuzenbidean onartzen diren 
frogabideetariko edozein erabiliz, ibilgailua ohikotasunez erabiltzen dela gurpil-
aulkian dabiltzan edo mugikortasuna urrituta duten pertsonak eramateko.

Garraioaren ohikotasuna frogatzeko bide nagusia hauxe izango da: gurpil-
aulkian dabilen elbarria edo mugikortasuna urrituta duen pertsona izatea 
ibailgailuaren titularra (ez du beste ibilgailurik eduki behar bere izenean 
matrikulatuta).

Alabaina, beste frogabide batzuk ere aintzat hartu ahal izango dira, baldin 
eta, aurrean esan denez, elbarriak edo mugikortasun urrituko pertsonak ez badu 
beste ibilgailuren bat bere izenean matrikulatuta:

a) Elbarriaren ezkontidea, izatezko bikotekidea edo zuzeneko lerroko 
senidea izatea, eta biak Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi izatea.
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b) Zergei buruzko datu-baseetan jasorik egotea elbarriak eta eskuratzaileak 
zerga egoitza bera dutela Bizkaiko Lurralde Historikoan. Zerga egoitza bera ez 
badute, frogabidetzat erabili ahal izango da elbarria bizi den lurraldeko 
etxebizitza berean erroldatuta egotearen ziurtagiria.

c) Elbarriaren tutorea edo legezko ordezkaria izatea eta biak Bizkaiko 
Lurralde Historikoan bizi izatea.

Eskuratzailea pertsona juridikoa bada, frogabide nahikoa izango da hark 
elbarriei laguntza edo prestakuntza emateko jarduerak egitea.

Betiere, kontrako frogarik ezean, ohiko garraioa elbarri bakoitzeko 
ibilgailu bakar bati dagokiola ulertuko da.

Bi. Gurpil-aulkian dabiltzan  elbarriak.

Foru arauak bi kategoriatan sailkatzen ditu ibilgailuetan eramaten diren 
pertsonak: alde batetik, gurpil-aulkian dabiltzan elbarriak, eta bestetik, 
mugikortasuna urrituta duten pertsonak.

Elbarriak dira gutxienez %33ko elbarritasun gradua duten pertsonak.

Elbarritasun gradua frogatzeko, IMSERSOk, autonomia erkidegoko organo 
eskudunak edo kasuan kasuko lurralde historikoko foru aldundiko organo 
eskudunak emandako ziurtagiria edo ebazpena aurkeztuko da.

Karga-tasa gutxitua aplikatzeko, beharrezkoa da, gainera, elbarria gurpil-
aulkian ibiltzea. Ez badu gurpil-aulkiaren beharrik ibiltzeko, manuaren eremu 
subjektibotik kanpo geratuko da.
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Hala ere, ondorio horietarako, honako hauek betiere %33ko edo hortik 
gorako elbarritasun gradua dutela ulertuko da:

a) Gizarte Segurantzako pentsiodunak, ezintasun iraunkor osoaren, 
erabateko ezintasun iraunkorraren edo baliaezintasun handiaren ziozko pentsioa 
badute.

b) Klase pasiboetako pentsiodunak, erretiro-pentsioa badute zerbitzurako 
ezintasun iraunkorragatik edo baliaezintasunagatik.

c) Ezintasunaren deklarazio judiziala duten pertsonak. Horrelakoei 
%65eko elbarritasuna onartuko zaie, gradu horretara iristen ez badira ere.

Elbarritasun gradua frogatzeko, hiru kasu horietan, nahikoa izango da 
pentsioaren onarpenaren egiaztagiria edo ezintasunaren deklarazio judizialaren 
egiaztagiria aurkeztea.

Hiru. Mugikortasun urritua.

Mugikortasuna urrituta duten pertsonei dagokienez, halakotzat hartuko 
dira arazo fisikoengatik (zentzumen edo motrizitate arazoak), adimen 
urritasunengatik, adinagatik edo garraiobideak erabiltzeko ezintasun nabarmena 
eragiten duen beste edozein arrazoirengatik mugikortasuna urrituta duten 
pertsonak, euren egoera dela-eta arreta berezia behar badute edo bidaiarientzako 
ohiko zerbitzuak moldatu behar bazaizkie.

Mugikortasun urritua frogatzeko, IMSERSOk, autonomia erkidegoko 
organo eskudunak edo kasuan kasuko lurralde historikoko foru aldundiko organo 
eskudunak emandako ziurtagiria edo ebazpena aurkeztuko da.

Goian aipatutako organoek erabiltzen dituzten baremoen arabera 
mugikortasun urrituko pertsonak ez badira ere, honako hauek mugikortasun 
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urrituko pertsonatzat hartuko dira, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 
azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 91.Bi.1.4 artikuluan xedatutakoari 
dagokionez:

a) Itsuak edo ikusmen urrikoak, Espainiako Itsuen Erakundeko kideak 
direla frogatzen badute, erakunde horrek emandako ziurtagiriaren bidez.

b) Eurek erabiltzeko ibilgailu bat beren beregi eskuratu edo moldatu zaien 
pertsonak, elbarrientzako aparkatze-txartela erabiltzeko eskubidea baldin badute, 
toki korporazioek emana, Europako ereduaren arabera egina eta nazio lurralde 
osoan baliozkoa, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 
bidez onetsitako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide 
Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aldatu duen abenduaren 19ko 
19/2001 Legeko laugarren xedapen gehigarriaren arabera.

Baldintza hori betetzat emango da aparkatze-txartela pertsona juridiko bati 
ematen zaionean, baldin eta pertsona juridikoaren jarduera elbarriei laguntza edo 
prestakuntza ematea bada, edo pertsona juridikoaren enplegatu elbarriek 
erabiltzen badute aparkatze-txartela. 

Lau. Beste baldintza batzuk.

Aurreko lerroaldeetan azaldutakoaz gainera, kontuan eduki behar da %4ko 
karga-tasa aplikatzeko eskubidea izateko honako baldintza hauek ere bete behar 
direla:

a) Gutxienez lau urte igarotzea elbarriak berak edo hirugarren batek beste 
ibilgailu bat baldintza berberetan eskuratu zuenetik.
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Baldintza hori ez da bete beharko erabateko ezbeharra dela-eta aurreko 
ibilgailuaren ordez ibilgailu berria erosi behar denean.

b) Elbarriaren ohiko garraiorako erabiltzen den ibilgailua eskuratu zen 
egunetik lau urte igaro arte ibilgailu hori ez eskualdatzea inter vivos egintzen 
bitartez.

Baldintzaren bat betetzen ez bada, onuradunak Ogasun honetan sartu 
beharko du karga-tasa gehitua aplikatu izan balitz jasango zukeen kuotaren eta 
ibilgailua eskuratu zuenean benetan jasan zuenaren arteko aldea.

Bigarrena. Aurretiazko onarpenerako prozedura

Bat. Eskuratzailearen eskabidea

Foru Ogasun honek eskubidea onartu behar du aurretiaz, %4ko karga-tasa 
aplikatu ahal izan dadin.

Onarpen horretarako prozedura ibilgailuaren eskuratzailearen ekimenez 
hasiko da soil-soilik. Elbarriak ere eskabidea sinatu beharko du, interesdun gisa, 
eskuratzailea bera ez bada.

Ibilgailua eskuratu aurretik aurkeztuko da eskabidea, eta behar diren 
frogabide guztiak erantsiko zaizkio. Ogasun eta Finantza Saileko diputatuak foru 
agindu bidez onetsitako eredua erabili beharko da.

Besteak beste, egiaztagiri hauek aurkeztu ahal izango dira:

a) Ibilgailua gutxienez %33ko elbarritasuna duten eta gurpil-aulkian 
dabiltzan pertsonak edo mugikortasuna urrituta dutenak ohikotasunez eramateko 
erabiliko dela frogatzeko agiria.
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b) Elbarritasun graduaren egiaztagiria, eta onuraduna gurpil-aulkian 
dabilela edo mugikortasuna urrituta duela frogatzeko agiria.

c) Proformako faktura, egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duen 
saltzaileak emana.

d) Ibilgailuaren eskuratzailearen eta elbarriaren errolda agiria, behar 
izanez gero.

e) Ibilgailuaren enpresa aseguratzaileak emandako ziurtagiria, erabateko 
ezbeharra izan bada eta aipatutako zerga onura aplikatuta beste ibilgailu bat 
eskuratu zenetik lau urte igaro ez badira.

f) Eskatzaileak bere eskubidea baliatu ahal izateko beharrezkotzat jotzen 
duen beste edozein agiri (Espainiako Itsuen Erakundeko kidea izatearen 
ziurtagiria, elbarrientzako aparkatze-txartela etab.).

Bi. Onarpen erabakia

Zeharkako Zergen Zerbitzuko buruak emango du onarpena, eta eskabidea 
aurkeztu den egunetik aurrera egindako eta sorrarazpena izandako eskuratzeei 
dagokienez izango du indarra.

Ibilgailuaren saltzaileak salmentan %4ko karga-tasa aplikatu ahal izango 
du baldin eta eskuratzaileak bere eskubidea frogatzen badu, Foru Ogasun honen 
onarpen erabakiaren bitartez. Halako erabakirik ezean, ez da bidezkoa izango 
karga-tasa hori aplikatzea.
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Onarpen erabakiaren jakinarazpena atzeratzen bada, alegia, ibilgailua 
eskuratu, zerga sortu eta karga-tasa orokorreko zerga ordaindu eta gero 
jakinarazten bada erabakia, eta, betiere, ibilgailua eskuratu aurretik aurkeztu bada 
eskabidea, interesdunak zergaren gehiegizko kuoten itzulketa eskatu ahal izango
du, bide hauetako bat aukeratuz: 

a) Bidegabeko sarreren itzulketa eskatzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorra administrazio 
bideko berrikuspenaren arloan garatzeko Araudia onetsi duen abenduaren 27ko
228/2005 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat.

b) Ibilgailuaren saltzaileari faktura zuzendu dezala eskatzea, Balio 
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 
89.Bost.b) artikuluan ezarritakoarekin bat. Saltzaileak jasanarazitako gehiegizko 
kuoten zenbatekoa itzuli beharko dio eskuratzaileari.

Hirugarrena. Konpontze eta moldatze zerbitzuak.

Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru 
Arauko 91.Bi.2 artikuluan xedaturik dagoenez, %4ko karga-tasa aplikatu behar 
da honako zerbitzu hauek egiten direnean:

“ Idatz-zati honetako 1. zenbakiko 4. puntuko lehenengo paragrafoan 
adierazitako ibilgailuak eta gurpil-aulkiak konpontzeko zerbitzuak eta manu 
bereko bigarren paragrafoan aipatutako minusbaliodunentzako autotaxi eta 
autoturismoen moldaketa-zerbitzuak, gidaria nor den kontuan hartu gabe”.

Hori dela eta, kontuan hartu behar dira irizpide hauek:

Bat. Konponketa zerbitzuak.

Zergari buruzko foru arauan aipatzen diren konponketa zerbitzuak 
mugikortasun urrituko pertsonentzako eta gurpil-aulkian dabiltzan pertsonentzako 
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ibilgailuak konpontzeko zerbitzuak dira bakar-bakarrik, horiexek baitira 
aipatutako foru arauko 91. artikuluko Bi zenbakiko 1.4 puntuko lehenengo 
paragrafoan aipatzen diren ondasunak, hau da, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen 
Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatua onetsi 
duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren I. eranskineko 
20. zenbakian definitutakoak, Ibilgailuen Araudi Orokorra onetsi duen 
abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren II.A eranskinean hari emandako 
testuaren arabera.

Azken manu horren arabera, halakotzat joko dira gehienez 350 
kilogramoko tara duten ibilgailuak, baldin eta, euren egituragatik, ezin badute 
orduko 45 kilometrotik gorako abiadura hartu ordokian, eta beren beregi 
proiektatu eta egin badira, eta ez bakarrik moldatu, ezintasun edo ezgaitasun 
fisikoren bat duten pertsonek erabil ditzaten. Gainerako ezaugarriei dagokienez, 
hiru gurpileko ziklomotorren parekoak dira.

Bi. Moldaketa zerbitzuak.

Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauak aukera ematen du 
%4ko karga-tasa aplikatzeko, ez bakarrik autotaxi eta autoturismoen moldaketari, 
baizik eta baita gurpil-aulkian dabiltzan elbarriak edo mugikortasuna urrituta 
duten pertsonak eramateko erabili ohi diren gainerako ibilgailu motordunen 
moldaketari ere.

Hala ere, ibilgailu horiek guztiak, moldatuak izan zein ez (autotaxiak, 
autoturismoak eta gainerako ibilgailu motordunak) konpontzeko zerbitzuei karga-
tasa orokorra aplikatuko zaie, kontuan hartu gabe ibilgailuaren beraren 
elementuak konpondu behar diren edo elementu moldatuak konpondu behar 
diren. 

Konponketa eta moldaketa zerbitzuei dagokienez, ez da beharrezkoa 
izango Zerga Administrazioak aldez aurretik eskubidea onartzea; beraz, ez da 
onarpenaren egiaztagiririk eskatuko.
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Laugarrena. Jakinarazpena.

Jar ra ib ide  honen  ber r i  eman behar  za ie  Zergak  Kudeatzeko  
zuzendariordeari, Ikuskapen zuzendariordeari eta Koordinaziorako eta Laguntza 
Teknikorako idazkariari, interesdun guztiei jakinarazteko.

Bilbon, 2006ko urriaren 26an

OGASUN ZUZENDARI NAGUSIA

Sin.: Félix Ayarza Palma


