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“Azken arau-aldaketa: 2019/05/31” 

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1053/2019 
FORU AGINDUA, maiatzaren 22koa. Foru-agindu honen 

bidez, batez besteko salmenta-prezioak onartu dira, 
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko  

Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren 
gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikatzeko, prezio 

horiek 2018ko abenduaren 28ko 2139/2018 Foru 
Aginduaren bidez onartu ez ziren kasuetarako. 

(BAO Maiatzaren 30ekoa) 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauko 
55. artikuluan ezartzen denaren arabera, balioak egiaztatzeko moduetako bat merkatuko batez 
besteko prezioak aintzat hartzea da. Ildo horretatik, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak, 
ekitaldi bakoitzean, foru-agindu batean biltzen ditu automobilen, lur orotako ibilgailuen, 
motozikleten eta laketontzien merkatu-prezioak. 

2018ko abenduaren 28ko 2139/2018 Foru Aginduaren bidez, batez besteko salmenta-prezioak 
onartu ziren, egiaztabide gisa erabiltzeko, 2019. urtean, Ondare Eskualdaketen eta Egintza 
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan, eta 
Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezian, aurreko lerroaldean zehaztutako ibilgailu motei 
dagokienez. 

Asko dira urtero onartzen den foru-aginduan jasotzen diren garraiobide pribatuekin barik beste 
garraiobide batzuekin «inter vivos» eta «mortis causa» egiten diren eskualdaketak, zeinak 
eragiketak lotuak baitira Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko 
Zergan, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga 
Berezian; bada, horregatik guztiagatik, beste foru-agindu bat onartu behar da, beste garraio-
elementu horiek baloratzeko sistema objektibo bat izatearren Bizkaiko Lurralde Historikoan.  

Asko dira urtero onartzen den foru-aginduan jasotzen diren garraiobide pribatuekin barik beste 
garraiobide batzuekin «inter vivos» eta «mortis causa» egiten diren eskualdaketak, zeinak 
eragiketak lotuak baitira Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko 
Zergan, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga 
Berezian; bada, horregatik guztiagatik, beste foru-agindu bat onartu behar da, beste garraiobide 
horiek baloratzeko sistema objektibo bat izatearren Bizkaiko Lurralde Historikoan. Garraiobide 
horiek hauxek dira: ibilgailu industrialak, autokarabanak, buggyak, karabanak, kuadrizikloak, 
uretako motorrak, quadak eta zodiac-ak. 

Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari dagokionez eta balioztatzea Europar 
Batasuneko irizpideetara egokitzearren, formula bat sartu da, azken urteetan bezala; bada, 
formula horrek merkatu-baliotik kenduko du, zerga horren ondorioetarako, erabilitako ibilgailu 
batek dagoeneko jasan duen zeharkako zergapetzea.  

Hori dela bide, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 
Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39. artikuluko 
1. zenbakiak emandako gaikuntza erabilita, honako hau 

XEDATZEN DUT: 
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1. artikulua. Batez besteko prezioen aplikazio-eremua. 

Foru agindu honen bidez onetsitako batez besteko prezioak egiaztabide gisa erabili ahal izango 
dira Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zerga eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzeko. 

Zodiaken balioa zehazteko, 2018ko abenduaren 28ko 2139/2018 Foru Aginduaren 4.artikuluan 
jasotzen den araua aplikatuko da. 

2. artikulua. Nola zehaztu matrikulatuta dauden ibilgailuen balioa. 

Matrikulatuta dauden ibilgailuen balioa zehazteko, foru-agindu honen eranskinetan jasotzen 
diren batez besteko prezioei ehuneko hauek aplikatuko zaizkie: ibilgailuaren erabilera-urteei 
eta, hala denean, haren jarduerari dagozkien ehunekoak (ehuneko horiek 2018ko abenduaren 
28ko 2139/2018 Foru Aginduaren IV. eranskineko taulan eta jarraibideetan ageri dira).  

3. artikulua. Balioa zehazteko arau berezia, Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga 
Bereziaren ondorioetarako. 

Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari dagokionez honako arau hauek aplikatuko dira: 

Lehenengoa: Foru-agindu honen eranskinetan jasotzen diren batez besteko prezioei hauek 
aplikatuko zaizkie: ibilgailuaren erabilera-urteei eta, hala denean, haren jarduerari dagozkien 
ehunekoak (ehuneko horiek 2018ko abenduaren 28ko 2139/2018 Foru Aginduaren IV. 
eranskineko taulan eta jarraibideetan ageri dira). 

Bigarrena: Erabilitako garraiobideak badira eta aurretik atzerrian matrikulatuta egon eta 
lehenengo eta behin betiko matrikulazioa egiten bazaie Espainian, goiko lehenengo arauan 
azaldutakoa aintzat hartuta kalkulatu den merkatu-balioari kendu egin behar zaio zeharkako 
zergen kuoten hondar-zenbatekoa, baldin eta zenbateko hori balioan sartuta badago. 
Horretarako, hain zuzen, formula hau erabiliko da: 

TASAKTASATASA BESTELAKOZGBZBEZ
MBZO
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Formula horretan:  

ZO: Erabilitako garraiobideen gaineko zerga-oinarria, Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga 
Berezian.  

MB: Merkatu-balioa, batez besteko prezioen taulen arabera zehaztu dena, abenduaren 23ko 
2284/2016 Foru Arauaren IV. eranskineko ehunekoak aplikatu ostean.  

BEZTASA: garraiobide horren lehenengo matrikulazioa Espainian eta orain matrikulatuko den 
lurralde-esparruan egin izan balitz garraiobide horri zerga hori dela-eta legokiokeen Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren zerga-tasa (bateko hainbestetan).  

ZGBZTASA: garraiobide horren lehenengo matrikulazioa Espainian eta orain matrikulatuko den 
lurralde-esparruan egin izan balitz garraiobide horri zerga hori dela-eta legokiokeen Zenbait 
Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren zerga-tasa (bateko hainbestetan). 

BESTELAKOTASAK: Garraiobidea erostea zergapetu duten eta merkatu-balioan sartuta dauden 
zeharkako beste edozein zergaren tasen batura (bateko hainbestetan).  
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AZKEN XEDAPENA 

Azken Xedapen Bakarra. Indarrean sartzea. 

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da 
indarrean.  

Bilbon, 2019ko maiatzaren 22an.  
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