
 

2/2016 Jarraibidea, abenduaren 20koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena. Honen bidez 

irizpideak ezartzen dira desgaitasuna duten pertsonentzako ibilgailuei Balio Erantsiaren gaineko 

Zergan % 4ko karga-tasa aplikatzeko. 

2006ko maiatzaren 9ko 3/2006 Foru Dekretu Arauemailearen bidez aldatu egin zen Balio 

Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua, elbarriak garraiatzeko 

ibilgailuen kontzeptuari dagokionez, eta berridatzi egin ziren foru-arau horren 91.Bi.1.4 eta 

91.Bi.2 artikuluak. 

Horietariko lehenengoan ezartzen da % 4ko karga-tasa aplikatuko zaiola honako ondasun hauen 

emateei, Europar Batasunaren barruko eskurapenei edo inportazioei: 

«Trafikoari, Ibilgailu motordunen zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua 
onetsi duen 1990eko martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuko I. eranskineko 20. 
zenbakian (Ibilgailuen Araudi Orokorra onetsi duen 1998ko abenduaren 23ko 2822/1998 Errege 
Dekretuaren II A eranskinak emandako idazketan) azaldutako mugikortasun urrituko pertsonentzako 
ibilgailuak, bai eta desgaitasuna duten pertsonen erabilera esklusiborako gurpil-aulkiak ere. 

Gurpil-aulkia behar duten pertsona desgaituak garraiatzeko erabiltzen diren autotaxi edo autoturismo 
bereziak, zuzenean edo moldaketa egin ondoren, bai eta gurpil-aulkian dabiltzan pertsona desgaituak 
garraiatzeko erabili ohi diren ibilgailu motordunak ere, moldatuak zein berariazkoak, gidaria nor den 
kontuan hartu gabe. 

Aurreko paragrafoan azaldutako ibilgailuei zerga-tasa murriztua aplikatzeko, ezinbestekoa da aurretik 
eskuratzailearen eskubidea aintzatestea eta azken horrek ibilgailua zertarako erabiliko den frogatzea. Bi 
zenbaki honen ondorioetarako, desgaitasuna duten pertsonatzat hartuko dira % 33ekoa edo handiagoa 
den desgaitasun-gradua duten pertsonak. Desgaitasun-gradua egiaztatzeko, Nagusien eta Gizarte 
Zerbitzuen Institutuak edo kasuan kasuko autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako 
ziurtagiria edo ebazpena erabili behar da.» 

Izan ere, manu horren aurreko idazketak ezartzen zuen % 4ko karga-tasa aplikatu behar zaiela 

honako ondasun hauen emateei, Europar Batasunaren barruko eskurapenei edo inportazioei: 

«mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak, gurpil-aulkiak, eta desgaitasuna duten 

pertsonak gurpil-aulkian eramateko autotaxi eta autoturismo bereziak». 

Arauen aldaketa horrek, berriz, aurreko kasuei beste bat gehitu zien: «gurpil-aulkian dabiltzan 

pertsona desgaituak edo mugikortasuna urrituta duten pertsonak garraiatzeko erabili ohi diren 

ibilgailu motordunak, moldatuak zein berariazkoak, gidaria nor den kontuan hartu gabe».  
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Arestian aipatutako ibilgailuei % 4ko tasa aplikatzeko, Administrazioak aurretiaz onartu behar du 

eskuratzaileak horretarako duen eskubidea, eta azken horrek justifikatu behar du zertarako 

erabiliko duen ibilgailua.  

Eskubide berri hori onartzeari buruzko arauketa zehatzagorik ez zegoenez, haren aplikazioa 

argitzeko irizpideak ezarri zituen Ogasun Zuzendaritza Nagusiak, 2006ko urriaren 26ko 7/2006 

Jarraibidean. Izan ere, jarraibide horren bidez irizpideak ezarri ziren elbarrientzako ibilgailuei 

Balio Erantsiaren gaineko Zergan % 4ko karga-tasa aplikatzeko. 

Bada, jarraibidea indarrean jarri zenetik hilabete batzuk igaro ondoren, agerian geratu zen bertan 

dauden irizpide ia guztiak zuzenak eta erabilgarriak zirela, baina, aldi berean, desadostasunak 

sortu ziren beste tributu-administrazio batzuekin, ez zegoelako argi zein administraziok zeukan 

eskumena ibilgailu mota horri aurretiaz onartzeko Balio Erantsiaren gaineko Zergan %4ko karga-

tasa aplikatzeko eskubidea. 

Hori dela eta, gainerako tributu-administrazioekin adostu zen eskuratzailearen zerga-egoitzaren 

zioz eskumena duen administrazioak izango zuela eskubidea aurretiaz onartzeko ardura. Beraz, 

aurreko jarraibidea aldatu zen, gainerako administrazioekin adostutako irizpide berriari 

egokitzeko. Horretarako, Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren 2007ko urtarrilaren 29ko 1/2007 

Jarraibidea onartu zen, zeinaren bidez irizpideak ezartzen ziren elbarrientzako ibilgailuei Balio 

Erantsiaren gaineko Zergan % 4ko karga-tasa aplikatzeko.  

Hala, % 4ko karga-tasa murriztua aplikatu ahal izateko eskatzen ziren baldintzen artean hau dago: 

ibilgailu motordunetan ohikotasunez eraman behar dira gurpil-aulkian dabiltzan pertsona 

desgaituak edo mugikortasun urriko pertsonak. Garraioaren ohikotasuna frogatzeko bide nagusia 

hauxe izango da: gurpil-aulkian dabilen pertsona desgaitua edo mugikortasun urriko pertsona 

izatea ibilgailuaren titularra (ez du beste ibilgailurik eduki behar bere izenean matrikulatuta).  

Nolanahi ere, ikusi da pertsona horiek ibilgailuak ordezten dituztenean gerta daitekeela gurpil-

aulkia behar duten pertsona desgaituek edo mugikortasun urrikoek beren izenean ibilgailu bi 

eduki behar izatea aldi berean: batetik, ordura arte erabili dutena, eta, bestetik, berria, egin 

beharreko aldaketa, instalazio, moldaketa eta homologazioak egiten zaizkion bitartean (ibilgailuok 

pertsona horiek ohikotasunez erabili ahal izateko moldatzearren). Horrenbestez, egokitzat jo da 

gurpil-aulkia behar duten pertsona desgaituak edo mugikortasun urrikoak modu iragankorrean 

ibilgailu biren titular izan ahal izatea. 

Gainerakoan, lehendik finkatutako irizpide guztiei eutsiko zaie, baina, jarraibidea argia eta 

aplikatzen erraza izan dadin, beste bat onetsiko da, aplikatu beharreko irizpide guztiak dituena, 

eta aurrekoa, berriz, ondoriorik gabe utziko da. 
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Goian azaldutakoa dela bide, honako hau  

EBAZTEN DUT: 

Lehenengoa. Desgaitasuna duten pertsonentzako ibilgailuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan % 4ko 
karga-tasa aplikatzeko irizpideak. 

Tributuak aplikatzeko prozedura guztien tramitazioan irizpide hauek hartuko dira kontuan: 

Bat. Ohikotasuna. 

Arautegiak dio ibilgailu motordunetan ohikotasunez eraman behar direla gurpil-aulkian dabiltzan 

pertsona desgaituak edo mugikortasun urriko 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 egiaztatu behar du, zuzenbidean onartzen diren frogabideetariko edozein erabiliz, 

ibilgailua ohikotasunez erabiltzen dela gurpil-aulkian dabiltzan pertsona desgaituak edo 

mugikortasun urriko pertsonak eramateko. 

Garraioaren ohikotasuna egiaztatzeko bide nagusia hauxe izango da: gurpil-aulkian dabilen 

pertsona desgaitua edo mugikortasun urriko pertsona izatea ibilgailuaren titularra (ez du beste 

ibilgailurik eduki behar bere izenean matrikulatuta).  

Nolanahi ere, ibilgailu egokitua ez bada berehala ordezten, ibilgailu berriari moldaketak egin behar 

zaizkiolako zergadunaren desgaitasunera edo mugikortasun faltara moldatzeko, onartuko da 

gurpil-aulkian dabilen pertsona desgaituak edo mugikortasun urrikoak modu iragankorrean bi 

ibilgailu edukitzea bere izenean.  

Salbuespena aplikatuko da, hain zuzen, ibilgailuaren moldaketa nabarmena eta iraunkorra den 

kasuetan. Horretarako, moldaketak nabarmentzat joko dira baldin eta haien kostua, gutxienez, 

ibilgailuaren erosketa-prezioaren % 25aren bestekoa bada. Eskuratzaileak, tasa supermurriztua 

aplikatzeko eskubidea onar dakiola aurkezten duen eskabidean, eskuratuko duen ibilgailu berria 

bere egoerara moldatzeko beharrizana agerrarazi behar du, eta zuzenbidean onartzen diren 

frogabideetariko edozein erabili dezake moldatzeko beharrizana zein moldaketaren kostua 

egiaztatzeko. Eta, bereziki, ibilgailua moldatzeko aurrekontua aurkez dezake, gutxienez 

aurrekontu horren % 15aren besteko seinalea ordaindu izanaren frogagiriarekin batera.  
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Kasu horietan, eskuratzaileak lau hilabeteko epea izango du, ibilgailu berria erosten duenetik 

aurrera, ibilgailu zaharraren baja egiaztatzeko zerga-administrazioan. 

Horrek guztiak lehenengo zenbaki honetako Lau azpizenbakiko azken paragrafoan ezarritako 

ondorioak izango ditu, % 4ko tasa supermurriztua erabili ahal izateko betekizunetariko edozein 

betetzen ez den kasurako. 

Alabaina, beste frogabide batzuk ere aintzat hartu ahal izango dira —esaterako, jarraian 

zerrendatzen direnak—, baldin eta desgaitasuna duen pertsonak ez badu beste ibilgailuren bat 

bere izenean matrikulatuta, baina aurreko paragrafoetan jasotakoa kontuan hartuta ibilgailu 

egokitu bat beste batez ordezten denerako:  

a) Desgaitasuna duen pertsonaren ezkontidea, izatezko bikotekidea edo zuzeneko lerroko 

senidea izatea, eta biak Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi izatea. 

b) Zergei buruzko datu-baseetan jasorik egotea desgaitasuna duen pertsonak eta eskuratzaileak 

zerga-egoitza bera dutela Bizkaiko Lurralde Historikoan. Zerga-egoitza bera ez badute, 

desgaitasuna duen pertsona bizi den lurraldeko etxebizitza berean erroldatuta egotearen 

ziurtagiria erabili ahal izango da frogabidetzat.  

c) Desgaitasuna duen pertsonaren tutorea edo legezko ordezkaria izatea eta biak Bizkaiko 

Lurralde Historikoan bizi izatea. 

Eskuratzailea pertsona juridikoa bada, frogabide nahikoa izango da eskuratzaileak desgaitasuna 

duten pertsonei laguntza edo prestakuntza emateko jarduerak egitea. 

Betiere, kontrakoaren frogarik ezean, ohiko garraioa desgaitasuna duen pertsona bakoitzeko 

ibilgailu bakar bati dagokiola ulertuko da, baina aurreko paragrafoetan jasotakoa kontuan hartuta 

ibilgailu egokitu bat beste batez ordezten denerako.  

Bi. Gurpil-aulkian dabiltzan pertsona desgaituak. 

Foru-arauak bi kategoriatan sailkatzen ditu ibilgailuetan eramaten diren pertsonak: alde batetik, 

gurpil-aulkian dabiltzan pertsona desgaituak, eta bestetik, mugikortasun urriko pertsonak.  

Desgaitasuna duten pertsonak dira gutxienez % 33ko desgaitasun-gradua duten pertsonak.  
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Desgaitasun-gradua egiaztatzeko, IMSERSOk, autonomia erkidegoko organo eskudunak edo 

kasuan kasuko lurralde historikoko foru aldundiko organo eskudunak emandako ziurtagiria edo 

ebazpena aurkeztuko da. 

Karga-tasa murriztua aplikatzeko, beharrezkoa da, gainera, desgaitasuna duen pertsona gurpil-

aulkian ibiltzea. Ez badu gurpil-aulkiaren beharrik ibiltzeko, manuaren eremu subjektibotik kanpo 

geratuko da. 

Hala ere, ondorio horietarako, honako pertsona hauek betiere % 33ko edo hortik gorako 

desgaitasun-gradua dutela ulertuko da: 

a) Gizarte Segurantzako pentsiodunak, ezintasun iraunkor osoagatiko, erabateko ezintasun 

iraunkorragatiko edo baliaezintasun handiagatiko pentsioa badute onartuta.  

b) Klase pasiboetako pentsiodunak, erretiro-pentsioa badute onartuta zerbitzurako ezintasun 

iraunkorragatik edo baliaezintasunagatik. 

c) Ezintasunaren deklarazio judiziala duten pertsonak. Horrelakoei % 65eko desgaitasuna 

onartuko zaie, gradu horretara iristen ez badira ere. 

Desgaitasun-gradua egiaztatzeko, hiru kasu horietan, nahikoa izango da pentsioaren onarpenaren 

egiaztagiria edo ezintasunaren deklarazio judizialaren egiaztagiria aurkeztea. 
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Hiru. Mugikortasun urria. 

Mugikortasun urriko 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 moldatu egin 

behar bazaizkie bidaiarientzako ohiko zerbitzuak. 

Mugikortasun urria 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 urriko pertsonak 

ez badira ere, honako hauek ere mugikortasun urriko pertsonatzat hartuko dira, Balio Erantsiaren 

gaineko Zergari buruzko 1994ko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren 91.Bi.1.4 artikuluan 

xedatutakoari dagokionez: 

a) Itsuak edo ikusmen urrikoak, Espainiako Itsuen Erakundeko kideak direla egiaztatzen badute, 

erakunde horrek emandako ziurtagiriaren bidez. 

b) Eurek erabiltzeko ibilgailu bat beren-beregi eskuratu edo moldatu zaien pertsonak, 

desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela erabiltzeko eskubidea baldin badute, toki-

korporazioek emana, eta txartel hori Europako ereduaren arabera egina eta nazio-lurralde osoan 

baliozkoa bada, 2001eko abenduaren 19ko 19/2001 Legearen laugarren xedapen gehigarriaren 

arabera (lege horrek 1990eko martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 

bidez onetsitako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko 

Legearen testu artikulatua aldatu zuen). 

Baldintza hori betetzat emango da aparkatze-txartela pertsona juridiko bati ematen zaionean, 

baldin eta pertsona juridikoaren jarduera desgaitasuna duten pertsonei laguntza edo 

prestakuntza ematea bada, edo pertsona juridikoaren enplegatu desgaituek erabiltzen badute 

aparkatze-txartela. 
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Lau. Beste baldintza batzuk. 

Aurreko zenbakietan azaldutakoaz gainera, kontuan eduki behar da % 4ko karga-tasa aplikatzeko 

eskubidea izateko honako baldintza hauek ere bete behar direla: 

a) Gutxienez lau urte igarotzea desgaitasuna duen pertsonak berak edo hirugarren batek beste 

ibilgailu bat baldintza berberetan eskuratu zuenetik. 

Baldintza hori ez da bete beharko erabateko ezbeharra dela-eta aurreko ibilgailuaren ordez 

ibilgailu berria erosi behar denean. 

b) Desgaitasuna duen pertsonaren ohiko garraiorako erabiltzen den ibilgailua eskuratu zen 

egunetik lau urte igaro arte ez eskualdatzea inter vivos egintzen bitartez. 

Baldintzaren bat betetzen ez bada, onuradunak Ogasun honetan sartu beharko du karga-tasa 

gehitua aplikatu izan balitzaio jasan beharko zukeen kuotaren eta ibilgailua eskuratu zuenean 

benetan jasan zuenaren arteko aldea. 

Bigarrena. Aurretiazko onarpenerako prozedura 

Bat. Zerga-administrazio eskuduna. 

% 4ko zerga-tasa aplikatu ahal izateko, eskuratzailearen zerga-egoitzako zerga-administrazioak 

aurretiaz onartu behar du eskubide hori. 

Bi. Eskabide Bizkaiko Foru Ogasunari aurkeztea. 

Onarpen horretarako prozedura ibilgailuaren eskuratzailearen ekimenez hasiko da soil-soilik. 

Desgaitasuna duen pertsonak ere eskabidea sinatu beharko du, interesdun gisa, bera ez bada 

eskuratzailea. 

Ibilgailua eskuratu aurretik aurkeztuko da eskabidea, eta behar diren frogabide guztiak erantsiko 

zaizkio. Horretarako, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak foru-agindu bidez onetsitako eredua 

erabili beharko da. 

Besteak beste, frogagiri hauek aurkeztu ahal izango dira: 

a) Ibilgailua gutxienez % 33ko desgaitasuna duten eta gurpil-aulkian dabiltzan pertsonak edo 

mugikortasun urriko pertsonak ohikotasunez eramateko erabiliko dela egiaztatzeko agiria. 



 

8 

b) Desgaitasun-graduaren egiaztagiria, eta onuraduna gurpil-aulkian dabilela edo mugikortasun 

urrikoa dela egiaztatzeko agiria. 

c) Proformako faktura, saltzaileak emana. 

d) Ibilgailua moldatzeko aurrekontua eta gutxienez aurrekontu horren % 15aren besteko seinalea 

ordaindu izanaren frogagiria, ibilgailu egokitua beste batez ordezten bada, baldin eta gurpil-

aulkian dabilen pertsona desgaituak edo mugikortasun urrikoak ordeztuko duen ibilgailua 

erabiltzen jarraitu behar badu berrian egin beharreko moldaketak egiten dizkioten bitartean. 

Ondoren, ibilgailu berria eskuratu osteko lau hilabeteen barruan, aurreko ibilgailuaren baja 

egiaztatu behar da. 

e) Ibilgailuaren eskuratzailearen eta desgaitasuna duen pertsonaren erroldatze-ziurtagiria, behar 

izanez gero. 

f) lbilgailuaren aseguru-konpainiak emandako ziurtagiria, erabateko ezbeharra gertatu bada baina 

ez badira gutxienez lau urte igaro zerga-onura hori aplikatuta beste ibilgailu bat eskuratu zenetik. 

g) Eskatzaileak bere eskubidea baliatu ahal izateko beharrezkotzat jotzen duen beste edozein agiri 

(Espainiako Itsuen Erakundeko kidea izatearen ziurtagiria, desgaitasuna duten pertsonentzako 

aparkatze-txartela, etab.). 

Hiru. Bizkaiko Foru Ogasunaren 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, onarpen-erabakiaren bitartez. Halako erabakirik 

ezean, ez da bidezkoa izango karga-tasa hori aplikatzea.  

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) Sarrera bidegabeen itzulketa eskatzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko 

martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua administrazio-bideko berrikuspenaren arloan garatzeko 

Araudia onetsi zuen 2005eko abenduaren 27ko 228/2005 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat. 
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b) Faktura zuzendu dezala eskatzea ibilgailuaren saltzaileari, Balio Erantsiaren gaineko Zergari 

buruzko 1994ko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren 89.Bost.b) artikuluan ezarritakoarekin 

bat. Jasanarazitako gehiegizko kuoten zenbatekoa itzuli beharko dio saltzaileak eskuratzaileari. 

Hirugarrena. Konponketa- eta moldaketa-zerbitzuak. 

Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 1994ko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren 91.Bi.2 

artikuluan xedaturik dagoenez, % 4ko karga-tasa aplikatu behar da honako zerbitzu hauek egiten 

direnean: 

«Artikulu honetako Bi.1 zenbakiko 4. azpizenbakiko lehenengo paragrafoan jasotzen diren ibilgailuak eta 
gurpil-aulkiak konpontzeko zerbitzuak eta desgaitasuna duten pertsonentzako autotaxien eta 
autoturismoen zein agindu bereko bigarren paragrafoak aipatzen dituen motor-ibilgailuen moldaketa 
zerbitzuak, haien gidaria nor den kontuan hartu gabe.» 

Hori dela eta, kontuan hartu behar dira irizpide hauek: 

Bat. Konponketa-zerbitzuak. 

Ibilgailuak mugikortasun urriko pertsonentzat konpontzeko eta gurpil-aulkiak konpontzeko egiten 

diren zerbitzuak bakar-bakarrik joko dira Zergari buruzko foru arauan aipatzen diren konponketa-

zerbitzutzat, horiexek baitira aipatutako foru arauaren 91. artikuluko Bi zenbakiko 1.4 puntuko 

lehenengo paragrafoan aipatzen diren ondasunak, hau da, 1990eko martxoaren 2ko 339/1990 

Legegintzako Errege Dekretuaren l. eranskineko 20. zenbakian definitutakoak (legegintzako 

errege-dekretu horren bidez Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-

segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onetsi zen), lbilgailuen Araudi Orokorra 

onartzeko den 1998ko abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren II.A eranskinean hari 

emandako idazketaren 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, disfuntzio edo 

ezintasun 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 
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dabiltzan pertsona desgaituak edo mugikortasun urriko pertsonak eramateko erabili ohi diren 

gainerako ibilgailu motordunen moldaketari ere.  

Hala ere, ibilgailu horiek guztiak (autotaxiak, autoturismoak eta gainerako ibilgailu motordunak, 

moldatuak izan zein ez) konpontzeko zerbitzuei karga-tasa orokorra aplikatuko zaie, kontuan 

hartu gabe ibilgailuaren beraren elementuak 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. 

Laugarrena. Berri-ematea eta indarrean jartzea.. 

Jarraibide honen edukiaren berri eman behar zaie Zergak Kudeatzeko eta Zergadunari 

Laguntzeko zuzendariordeari, lkuskapeneko zuzendariordeari eta Koordinaziorako eta Laguntza 

Teknikorako zuzendariordeari, haren edukia interesdun guztiei jakinarazteko. 

Halaber, jarraibide hau onesten denean indarrik gabe geratuko da 1/2007 Jarraibidea, 

urtarrilaren 29koa, Ogasun Zuzendaritza Nagusiarena, elbarrientzako ibilgailuei Balio 

Erantsiaren gaineko Zergan % 4ko karga-tasa aplikatzeko irizpideak ezartzen dituena. 

Bilbon, 2016ko abenduaren 20an. 

OGASUNEKO ZUZENDARI NAGUSIA 

Sin.: Aitor Soloeta Eraso 


