
 

 
 

 

2/2010 Jarraibidea, ekainaren 29koa, Ogasuneko 

Zuzendaritza Nagusiarena; honen bidez Balio 

Erantsiaren gaineko Zerga interpretatzeko arau batzuk 

ezarri dira, hain zuzen ere 2010eko uztailaren 1etik 

aurrera aplikatuko diren zerga tasa eta konpentsazio 

ehuneko altuagoak direla eta nekazaritza, abeltzaintza 

eta arrantzaren araubide berezian zerga tasa eta 

konpentsazio ehunekoa zehazteko, batetik, eta herri 

administrazioekin egindako kontratuetan zerga kuota 

kalkulatzeko, bestetik, kontuan eduki beharrekoak. 

Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru 

Araua eta zergen arloko beste xedapen aldatu dituen urtarrilaren 26ko 1/2010 

Foru Dekretu Arauemaileak aipatu foru arauko 90 eta 91. artikuluetako 

lehenengo idatz-zatiaren testua aldatu du Balio Erantsiaren gaineko Zergaren tasa 

orokorra eta tasa txikitua igotzeko: egun horretatik aurrera tasa orokorra %16 

barik %18 da eta tasa txikitua %7 barik %8 (aldaketak 2010eko uztailaren 1etik 

aurrera sortuko ditu ondoreak eta ez dauka mugaegunik). Urtarrilaren 26ko 

1/2010 Foru Dekretu Arauemaileak ez du aldatu Zergaren tasa erabat txikitua 

(%4 da).  
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Halaber, urtarrilaren 26ko 1/2010 Foru Dekretu Arauemaileak Balio 

Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 130. 

artikuluko bosgarren idatz-zatia aldatu du nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta 

arrantzaren araubide bereziari heldutako enpresariek jaso beharreko goranzko 

konpentsazioa gehitzeko: nekazaritza eta basogintzako ustiapenetan lortzen diren 

ekoizkin naturalen emateetan eta ustiapen horien zerbitzu osagarrietan, lehen %9 

eta orain %10; abeltzaintza eta arrantzako ustiapenetan lortzen diren ekoizkin 

naturalen emateetan eta ustiapen horien zerbitzu osagarrietan, lehen %7,5 eta 

orain %8,5. Aldaketa honek ere 2010eko uztailaren 1etik aurrera sortuko ditu 

ondoreak eta ez dauka mugaegunik. 

 

Aurreko arau aldaketa horiek Zergaren subjektu pasiboen ondasun 

emateek eta zerbitzugintzek sortzen dituzten zerga egitateetan edukiko duten 

eragina zehazteko kontuan eduki behar ondoren azalduko diren xedapenak. 

 

Esaterako, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 

7/1994 Foru Arauko 90. artikuluko 2. idatz-zatian hauxe ezarri da: 
 

“2. Eragiketa bakoitzari sortzapena gertatzen denean indarrean dagoen 

zerga tasa aplikatuko zaio”. 

 

 

 

Honen ondoreetarako, ondasun emateen eta zerbitzugintzen gaineko zerga 

noiz sortzen den zehazteko aplikatu beharreko erregelak Balio Erantsiaren 
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gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 75. artikuluan 

finkatu dira; hona: 
 

“Bat. Zerga ondoko kasuetan sortzen da: 

1. Ondasun emateetan, eskuratzailearen eskura jartzean edo, hala 

badagokio, aplikagarri zaien legeriaren arabera egiten direnean. 

Aurreko lerroaldean xedatutakoa gorabehera, jabari-erreserbako ituna 

edo beste edozein etendura-baldintza duen salmenta kontratua, errentamendu 

eta ondasun-salmentako kontratua edo bi alderdiak lotarazten dituen jabetza-

transferentziaren klausuladun kontratu dela bide egindako ondasun-emateetan, 

Zerga ondasunak eskuratzailearen esku uzten direnean sortuko da. 

2. Zerbitzugintzetan, kargapeko eragiketak eman, burutu edo gauzatzen 

direnean. 

Hala ere, zerbitzu baten hartzailea Zergaren subjektu pasiboa bada foru 

arau honetako 84. artikuluko lehenengo idatz-zatiko 2. eta 3. zenbakietan 

ezarritakoaren arabera, zerbitzua urtebete baino aldi luzeagoan egin bada 

etengabe eta aldi horretan ordainketa aurreraturik eragin ez badu, 

zerbitzugintzaren gaineko karga abenduaren 31n sortuko da urtero, eta sortu ere 

eragiketa hasi denetik edo aurreko sortzapenetik egun horretara arteko aldiaren 

proportzioan, harik eta zerbitzugintza amaitu arte. 

Aurreko paragrafoetan xedatutakoak badauka salbuespen bat: material 

ekarpenak behar dituzten lan-burutzapenetan, ondasunak lanaren jabearen esku 

jartzen diren unean sortuko da. 

2 bis. Herri administrazioei obrak burutzen zaizkienean, materialak 

ekarriz zein ekarri gabe, Zerga obrak jasotzen direnean sortuko da, ekainaren 

16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretuak onetsitako Herri Administrazioen 
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Kontratuei buruzko Legearen testu bategineko 147. artikuluan xedatutakoarekin 

bat etorriz. 

3. Salmenta-komisioko kontratua dela bide komisio-emailearen eta 

komisiodunaren artean egiten diren ondasun-eskualdeketetan, azkenak bere 

izenean diharduela, Zerga komisiodunak ondasunak ematen dituenean sortuko 

da. 

Alderdi batek besteari diru kopuru zehatz batean zenbatetsiriko ondasun 

higikorrak ematen dizkion kontratua dela bide egiten diren ondasun-emateetan, 

jasotzailea epe baten barruan ondasunok saltzera eta saltzen diren ondasun 

zenbatetsien balioa eta saltzen ez diren gainontzekoak itzultzera beharturik 

dagoela, Zerga saltzen diren ondasunei dagozkien emateen sortzapena 

jasotzaileak eskuratzailearen esku uzten dituen unean sortuko da. 

(…) 

7. Errentamendu, hornidura eta, oro har, jarraikako edo etengabeko 

eragiketetan, hartukizun bakoitzaren prezioaren zatia eska daitekeen unean. 

Hala ere, preziorik itundu ez bada edo, itundu arren, noiz eska daitekeen 

zehaztu ez bada, edo eskatzeko epealdia egutegiko urtebete baino luzeagoa bada, 

Zerga urte guztietako abenduaren 31n sortuko da, eta sortu ere eragiketa hasi 

denetik edo aurreko sortzapenetik igarotako denboraldiaren proportzioan. 

Aurreko paragrafoetan xedatutakotik salbu daude aurreko 1. 

zenbakikoaren bigarren paragrafoan aipatutako eragiketak. 

Bi. Aurreko atalean xedatutakoa gora-behera, zerga egitatea gauzatu 

baino lehenagoko ordainketa aurreratuak sortzen dituzten eragiketa 

kargagarrietan, benetan hartzen den zenbatekoengatiko prezioaren guztizko edo 

zatikako kobrantzaren unean izango du Zergak sortzapena. 

Aurreko lerroaldean xedatutakoa ez zaie aplikatuko Foru Arauko 25. 

artikuluan aipatzen diren ondasun emateei”. 
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Beste alde batetik, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 

9ko 7/1994 Foru Arauko 130. artikuluan hauxe ezarri da nekazaritza, abeltzaintza 

eta arrantzaren araubide bereziaz:  

 

“Bi. Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren araubide bereziaren 

menpeko enpresariek goranzko konpentsazio bat jasotzeko eskubidea izango dute 

eginak izan zaizkien zerbitzuengatik edo ondasunak eskuratu edo 

inportatzeagatik jasandako edo ordaindutako Balio Erantsiaren gaineko 

Zergaren kuotengatik, ondasun edo zerbitzuok araubide berezi hori aplika 

dakiekeen jarduerak burutzeko erabiliak badira.  

Konpentsazioa jasotzeko eskubidea hurrengo atalean aipatuta dauden 

eragiketak egiten diren unean sortuko da. 

Hiru. Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren araubide berezia 

aplika dakiekeen ustiategien enpresari titularrek artikulu honetan aipatutako 

konpentsazioa jasotzeko eskubidea izango dute honako eragiketok egiten 

dituztenean:  

1. Ustiategi horietan lortutako natur produktuak beste enpresari edo 

profesional batzuei ematea, berdin delarik zein den haiek finkatuta dauden 

lurraldea. Honako emateok salbuetsita daude:  

a) Zerga aplikatzen den lurraldean araubide berezi honi eutsita dauden 

eta produktu horiek araubide berezi hori aplika dakiekeen jarduerak burutzeko 

erabiltzen dituzten enpresariei egindakoak.  

b) Zerga aplikatzen den lurraldean Zergaren menpean ez dauden 

eragiketak bakarrik egiten dituzten enpresari edo profesionalei egindakoak. 

Eragiketa horiek foru arau honen 94. artikuluaren lehenengo ataleko eragiketen 

ezberdinak dira.  
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(…)”. 

 

Beste alde batetik, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 

9ko 7/1994 Foru Arauko 88. artikuluko lehenengo idatz-zatiko bigarren 

paragrafoan hauxe ezarri da erakunde publikoei egiten zaizkien eragiketez: 

 

“Bat. (…) Destinatari ente publikoak dituzten eta Zergari loturik eta 

honetatik salbuetsirik ez dauden ondasun-emate eta zerbitzugintzetan, Zergaren 

subjektu pasiboek beren proposamen ekonomikoak azaltzean, ahozkoak izaki ere, 

haien barnean Balio Erantsiaren gaineko Zerga sartu dutela ulertuko da, zein, 

hala ere, bidezko denean, kobrantzarako aurkezten diren agirietan partida 

lokabe gisa jasanaraziko baita, kontratatu den zenbateko osoak, jasanarazten 

den tributuaren zainpeketaren ondoriozko gehikuntzarik izan gabe”. 

 

Manu hau abenduaren 29ko 1.624/1992 Errege Dekretuaren bidez 

onetsitako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiko 25. artikuluan garatu da; 

hona zer dioen: administrazio kontratuak egiteko ohartematen diren baldintza 

berezien zerrendetan berariaz jarriko du enpresariek egiten dituzten eskaintzek, 

kontrataren prezioaz gain, Zergaren zenbatekoa ere agertzen dute ondore 

guztietarako. 

 

Gainera, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 

Legeko 75.2 artikuluak hauxe ezarri du: 

 

“2. Kontratuaren prezioa bi modutara eman daiteke: prestazioaren 

osagaien edo unitateen aleko prezioak ezar daitezke edo kontratuaren prestazio 
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osoari edo zati bati aplikatuko zaizkion oroharreko prezioak. Batera zein 

bestera, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zioz Administrazioak jasango duen 

zenbatekoa partida bereiz batean sartu behar da”. 

 

Gainera, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 

Legeko 129.5 artikuluak hauxe ezarri du:  

 

“5. Proposamenean, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zioz jasanarazi 

beharreko zenbatekoa aparteko partida batean zehaztu behar da”. 

 

Kontuan harturik aurrean aipatutako zerga tasen eta nekazaritza, 

abeltzaintza eta arrantzaren araubide bereziko konpentsazioen gehikuntza 

2010eko uztailaren 1ean jarriko dela indarrean, interpretazio-arau batzuk eman 

behar dira eragiketa jakin batzuetan zerga noiz sortzen den eta nekazaritza, 

abeltzaintza eta arrantzaren araubide bereziko konpentsazioak jasotzeko 

eskubidea noiz sortzen den argitzeko, azken helburua kasu bakoitzean aplikatu 

beharreko tasak eta konpentsazioak ezartzea dela.  

 

Gainera, irizpide batzuk finkatu behar dira 2010eko uztailaren 1a baino 

lehen herri administrazioekin sinatu eta egun horretarako oraindik burutu gabe 

dauden kontratuen ondorioz egiten diren ondasun emateen eta zerbitzugintzen 

gaineko zerga kuota kalkulatzeko.  

 

Jarraibide honetako interpretazio-arauak Bizkaiko Foru Ogasunaren 

zergak ezartzeko prozeduretan eskumenak dauzkaten organoek aplikatu behar 

dituzte. 
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Azaldutako guztia dela bide, hauxe 

 

EBATZI DUT: 

 

Lehenengoa.- Xedea. 

 

Bat. Jarraibide honen xedea hauxe da: interpretazio-arau batzuk ematea 

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kargapean eta hartatik salbuetsita ez dauden 

ondasun emateen eta zerbitzugintzen gaineko zergaren sortzapena noiz gertatzen 

den eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide bereziko 

konpentsazioak jasotzeko eskubidea noiz sortzen den argitzeko. 

 

Interpretazio-arau horien bitartez zehaztu behar da Zerga ordaindu 

beharraren sortzapena eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide 

bereziko konpentsazioak jasotzeko eskubidea 2010eko uztailaren 1a baino lehen 

edo ondoren gertatu den; izan ere, egun hori baino lehen gertatuz gero, 2010eko 

ekainaren 30era arte indarrean dauden zerga tasak eta konpentsazio ehunekoak 

aplikatu behar dira, eta ondoren gertatuz gero, aldiz, 2010eko uztailaren 1ean 

indarrean jarriko direnak. 
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Bi. Halaber, jarraibide honetan irizpide batzuk finkatu dira 2010eko 

uztailaren 1ean burutu gabe dauden herri administrazioekin sinatutako kontratuen 

ondoriozko ondasun emateen eta zerbitzugintzen gaineko zerga kuota 

kalkulatzeko, hain zuzen ere eskaintzako prezioan Balio Erantsiaren gaineko 

Zerga sartu bada eta indarreko arautegiaren arabera zerga hori oraindik sortu ez 

bada. 

  

Bigarrena.- Sortzapena eta zerga tasak.  

 

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren sortzapena noiz gertatzen den 

zehazteko arau hauek aplikatuko dira: 

 

1. Irizpide orokorra. Oro har, ondasun emateetan Zergaren sortzapena 

ondasuna eskuratzailearen esku jartzen denean gertatzen da; aldiz, 

zerbitzugintzetan kargapeko eragiketa egiten edo burutzen denean gertatzen da. 

 

Faktura bat egiteak, bidaltzeak edo jasotzeak ez du berez eragiten 

Zergaren sortzapena.  

 

Ondasuna eskuratzailearen esku noiz jarri den edo zerbitzua noiz egin den 

egiaztatzeko Zuzenbidean onartutako edozein frogabide erabil daiteke. 

 

2. Obra publikoak egiteko kontratuak. Honelakoetan Zergaren sortzapena 

obrak jasotzen direnean gertatzen da, amaitutakoan. Obrak zatika jasoz gero 

(erabilera publikorako jar daitezkeen zatiak), zati bat jasotzen den bakoitzean 

haren gaineko sortzapena gertatzen da. 
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Jasoketa ezabatzen bada, sortzapena obrak okupatzen direnean edo 

erabilera publikorako jartzen direnean gertatzen da. 

 

3. Obrak egiteko kontratu pribatuak, materialak ekarrita. Material 

ekarpenak behar dituzten obrak egiteko kontratu pribatuetan Zergaren sortzapena 

obrak egiten diren ondasunak jabearen esku jartzen direnean gertatzen da. Beraz, 

honelakoetan Zergaren sortzapena eragiketaren jasotzailea obraren jabe bihurtzen 

denean gertatzen da, hau da, ondasun baten jabea den aldetik dagozkion ahal 

guztiak eskuratzen dituenean. 

 

Jabeari dagozkion ahalak alderdiek itundutako baldintzen arabera 

eskuratzen da. Kontratuko baldintzetan ez bada ezarri ezer berariaz obrak 

jasotzailearen esku jartzeaz, hori egiaztatzeko frogabideak erabili behar dira, 

kasuan kasukoak. Hain zuzen ere, bermealdiaren hasierari buruzko klausula hartu 

behar da aintzat, edo bestela, kontratua aldez aurretik suntsituz gero, obraren 

jabeak ordura arte egindako lanak atxikitzeko daukan ahalari buruzko klausula. 

 

Etxegintzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legea 

aplikatzen zaien obra-kontratu pribatuetan, lege horretako 6. artikuluan 

araupetzen den jasoketa-akta sinatzen denean sortzen da Balio Erantsiaren 

gaineko Zerga.  

 

Obren aurrerapena dokumentatzen duen ziurtagiria egiteak ez dakar berez 

besterik gabe Zerga ordaindu beharra. 
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4. Segidako traktuko eragiketak. Oro har, segidako edo etengabeko 

traktuko eragiketetan hartukizun bakoitzaren prezioaren zatia eska daitekeen 

unean gertatzen da Zergaren sortzapena. Horregatik, horrelako eragiketetan, oro 

har, prezioa (osorik zein zati bat) eska daitekeenean indarrean dauden karga tasak 

aplikatuko dira. 

 

Ondorioz, Zerga tasa berriak aplikatuta jasanaraziko da prezioa ordaindu 

beharra 2010eko uztailaren 1az gero gertatzen bada, nahiz eta hari dagokion 

eragiketa data hori baino lehen egin; kontratuaren arabera kontraprestazioa 

2010eko uztailaren 1a baino lehen eskatu ahal bada, eragiketari 2010eko 

ekainaren 30era arte indarrean egon den zerga tasa aplikatuko zaio, are 

ordainketa geroago gertatzen bada ere.  

 

Hain zuzen ere, segidako traktuko kontratu baten prezioa hileka finkatzen 

edo zenbatzen bada eta haren ordainketa ezin bada eskatu hainbat hilabete pasatu 

arte, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren sortzapena ez da gertatuko 

kontraprestazioaren zenbatekoa zehazten denean, baizik eta kontratuaren arabera 

eska daitekeenean. 

 

Hori dela eta, hauexek dira segidako edo etengabeko traktuko kontratuak: 

elementu kausala aldi jakin batean etengabe egiten den prestazioa dutenak. 

 

5. . Zerga egitatea gertatu aurretik konturako ordainketa aurreratuak 

eginez gero, Zergaren sortzapena gerta dadin ezinbestekoa da haren inguruko 

elementu garrantzitsu guztiak ezagutzea, hau da, egitekoa den ematearen edo 

zerbitzugintzaren inguruabar guztiak ezagutzea, ordainketa eragiten duen 
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ondasuna edo zerbitzua zehatz-mehatz identifikatuta egon dadin ematea edo 

zerbitzugintza gertatzen denean.  

 

Beraz, ondoko kasuetan ez da Zerga ordaindu beharra sortuko: oroharreko 

zenbatekoa ordaintzen denean zerrenda batean ageri diren ondasun batzuengatik 

(zerrenda noiznahi alda daiteke eroslea eta saltzailea ados jarrita), erosleak gero 

nahi dituenak hauta ditzan akordio baten arabera (noiznahi alda dezake, bere 

kabuz), gastatzen ez duen zenbatekoa berreskuratzerakotan. 

 

Kanbio-efektuen negoziazioa ez da hartuko ordainketa aurreratutzat. 

Beraz, halakoetan Zerga efektuak mugaeguneratzen direnean sortzen da, dena 

delakoagatik kobrantza geroago gertatzen denean izan ezik, honelakoetan 

sortzapena kobrantzarekin batera gertatzen baita. 

 

 

Hirugarrena.- Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide 

berezian jaso beharreko konpentsazioaren ehunekoa.  

 

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian jaso beharreko 

konpentsazioaren ehunekoa ondoko irizpideen arabera zehaztuko da: 

 

1. Irizpide orokorra. 2010eko uztailaren 1a baino lehen egindako 

eragiketei egin direnean indarrean egon den konpentsazio ehunekoa aplikatuko 

zaie: %7,5 edo %9, kasuan kasukoa. Halakoetan ez dauka inolako eraginik 

prezioa eta konpentsazioa 2010eko uztailaren 1az gero ordaintzeak. 
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Aldiz, 2010eko uztailaren 1az gero egiten diren eragiketen prezioa egun 

horretatik aurrera ordainduz gero, jaso beharreko konpentsazioaren ehunekoa 

gehitua izango da. 

 

2. Ekoizkin naturalen lagapenak, 2010eko uztailaren 1az gero amaitzen 

diren eragiketa konplexuen osagai direnak. 

 

a. Gordailu araubidean edo salmenta-komisioaren araubidean ekoizkin 

naturalak ematen zaizkienean nekazaritzako kooperatibei, gero haiek beren 

izenean saltzeko beste batzuei, salmenta egiten denean indarrean dagoen 

konpentsazio ehunekoa aplikatuko da. 

 

b. Ondoren azalduko diren kasuetan konpentsazio ehuneko gehituak 

aplikatuko dira (%10 eta %8,5), prezioa 2010eko uztailaren 1az gero ordainduz 

gero: 

 

i. 2010eko uztailaren 1ean indarrean dagoen kanpainako ekoizkin 

naturalak zatika ematen direnean, eskuratzaileak jasotzeko aldia 

egun horretan edo geroago amaitzen dela. 

 

ii. Aurrean aipatutako kanpainako ekoizkin naturalak 2010eko 

uztailaren 1a baino lehen ematen direnean, egun horretan eragiketa 

dokumentatu gabe dagoela, jasotzaileak kanpainaren jasoketaren, 

eraldaketaren eta kudeaketaren inguruko eragiketa guztiak egin ez 

dituelako. 
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Laugarrena.- Fakturen zuzenketa. 

 

Bat. Faktura batean zerga tasa adierazten bada (%7 edo %16) eta 

jarraibide honetako bigarren eta hirugarren idatz-zatietan azaldutako 

irizpideetako baten arabera Zergaren sortzapenean tasa berriak aplikatu behar 

badira (%8 edo %18), zuzendu egin behar da. 

 

Halaber, baldin eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide 

berezian jaso beharreko konpentsazioa aurrean azaldutako irizpideekin bat ez 

datorren ehuneko bat aplikatuta ordaindu bada, beste ordainagiri bat egin behar 

da. 

 

Bi. Fakturak eta ordainagiriak fakturazio betebeharrak araupetu dituen 

apirilaren 6ko 57/2004 Foru Dekretuan ezarritako arauekin bat etorriz zuzendu 

behar dira. 

 

Bosgarrena.- Herri administrazioen kontratuen berezitasunak. 

 

Herri administrazioekin 2010eko uztailaren 1a baino lehen sinatutako 

kontratuetatik oraindik burutu gabe daudenetan, zerga kuota kalkulatzeko 

irizpide hauek aplikatu behar dira: 

 

1. Kontratistari kontratuaren prezioa ordainduko zaio, Balio Erantsiaren 

gaineko Zergaren kargapeko eragiketei dagokien zerga sortzen den uneko kuota 

gehituta. 
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Hain zuzen ere, 2010eko uztailaren 1az gero egiten diren obra 

ziurtagirietan honela kalkulatu behar da erakunde publikoak kontratistari 

ordaindu beharreko zenbatekoa: egiazko prezioari Zergaren kuota gehitu behar 

zaio, 2010eko uztailaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tasa berriak 

aplikatuta. 

 

Halaber, 2010eko uztailaren 1a baino lehen egin baina egun horren 

ondoren ordaintzen diren obra ziurtagirietan, 2010eko uztailaren 1a baino lehen 

egindako obra emateenak (osoak zein partzialak) ez besteen ziurtagirietan, gauza 

bera egin behar da: egiazko prezioari Zergaren kuota gehitu behar zaio, 2010eko 

uztailaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tasa berriak aplikatuta.  

 

2. Aurrekoaren ondoreetarako, egiazko preziotzat hartuko da adjudikazio 
prezioari Zergaren kuota (kontratua adjudikatu denean indarrean egon den tasa 
aplikatuta) kenduta geratzen den zenbatekoa.  

 

Adjudikazioaren prezioa dela eta, kontuan eduki behar dira berariazko 

lege-arauek kontratuan eragin litzaketen aldaketak (proiektu aldatuak, prezioen 

berrikuspenak, etab.). 

 

Seigarrena.- Jarraibidearen berri ematea eta argitaratzea. 

 

Bat. Eman bekie jarraibide honen berri Zergak Kudeatzeko 

zuzendariordeari, Ikuskapen zuzendariordeari, Zerga-bilketako zuzendariordeari 

eta Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako zuzendariordeari, interesatu 

guztiei bidal diezaieten. 
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Bi. Gainera, ohi bezala argitaratuko da, ahalik gehien zabal dadin. 

 

Bilbo, 2010eko ekainaren 29a 

OGASUN ZUZENDARI NAGUSIA 

 

 

Sin.: Félix Ayarza Palma 


