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3. Jarraibidea, 2002ko urriaren 4koa, Ogasun 
Zuzendaritza Nagusiarena; honen bidez Garraiobide 
Batzuen gaineko Zerga Bereziaren inguruko irizpide 
batzuk ezarri dira. 

Jarraibide honen helburua Garraiobide Batzuen gaineko Zerga Bereziaren 
arautegiaren inguruan sortu diren arazo batzuei konponbide praktikoa ematea da. 
Ez dira landu zerga horren aplikazioan sortzen diren arazo guztiak, baizik eta 
interpretazioa dela eta hika-mika maizen pizten duten kasuak. 

Irizpide hauek emateko, beste zerga administrazio batzuek kasu euretarako 
erabili dituzten konponbideak aztertu eta baloratu ditugu; gainera, ahaleginak 
egin ditugu irizpideok beste foru ogasunekin bateratzeko, batez ere arlo jakin 
batzuetakoak. 

Hala ere, uste dugu honako hau ez dela izango arlo honetaz emango den zirkular 
bakarra. Izan ere, Foru Ogasunaren zerbitzu guztiek zerga honetan irizpide eurak 
aplikatzea lortzeko lehen urratsa baizik ez da. 

Salbuespenak. Minusbaliatua lau urteko epea amaitu baino lehen hil. 

38/1992 Legeko 66.1.d) artikuluan ezarritakoaren itzalpean minusbaliodun baten 
izenean salbuespenarekin matrikulatutako ibilgailu bat matrikulatu denetik 4 urte 
pasatu baino lehen mortis causa eskualdatzen bada, eskualdaketak ez ditu 
aldatuko salbuespena aplikatzeko inguruabarrak edo betekizunak, lege horretako 
65.3. artikuluan ezarri bezala, eta horrenbestez ez du eragingo Garraiobide 
Batzuen gaineko Zerga Bereziaren zioz autolikidazioa eta sarrera egin beharra. 
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Kuatriziklo arinen eta ziklomotorren matrikulazioa. 

Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 65.1.a) artikuluan ezarri denez, zerga 
horren kargapean dago “herri bide eta lurretan ibiltzeko motordun ibilgailu 
automobil berri zein erabiliak Espainian behin betiko lehenengoz 
matrikulatzea...”. 

Abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ibilgailuen 
Araudi Orokorreko II. eranskinaren arabera “kuatriziklo arinak” “ziklomotorrak” 
dira, eta gainera “ziklomotorrak” ez dira sartzen “motordun ibilgailuen” 
definizioan, eta “automobil” ere ez dira. 

Beraz, kuatriziklo arinen eta ziklomotorren behin betiko lehen matrikulazioa ez 
dago Garraiobide Batzuen gaineko Zerga Bereziaren kargapean, zeren, “herri 
bide eta lurretan ibiltzeko motordun ibilgailu automobil berri zein erabiliak” ez 
direnez, ez baitira sartzen Zerga Bereziei buruzko 38/1992 Legeko 65.1. 
artikuluaren eremuan. Ondorioz, haiek matrikulatzen direnean ez dago 565 
eredua aurkeztu beharrik. 

BEZaren zerga oinarriari Garraiobide Batzuen gaineko Zerga sortu ondoren 
emandako deskontuak eta hobariak aplikatzea. 

Abenduaren 28ko 65. artikuluan ezarri denez, hauxe da Garraiobide Batzuen 
gaineko Zergaren zerga egitatea: “herri bide eta lurretan ibiltzeko motordun 
ibilgailu automobil berri zein erabiliak Espainian behin betiko lehenengoz 
matrikulatzea...”. 

Halaber, lege testu horretako 68. artikuluan xedatu da zerga-zorra subjektu 
pasiboak garraiobidearen behin betiko lehenengo matrikulazioaren eskabidea 
aurkezten duenean sortzen dela. Azkenik, lege horretako 69. artikuluan 
garraiobide berrien zerga oinarria finkatu da: garraiobidea eskuratzean Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren edo antzeko zerga baten ondoreetarako zehaztutako 
zerga oinarriaren zenbatekoa, edo, zergarik ezean, eskuratzaileak ordaindutako 
kontraprestazioaren guztirako zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari 
buruzko Legeko 78. artikuluaren arabera zehaztuta.  

Zerga ordaindu beharra noiz sortzen den zehaztea garrantzitsua da, horrexen 
arabera ezartzen baitira aplikatu beharreko legea, zerga oinarria, zergapeko 
subjektuen jarduteko gaitasuna, etab. 

Horregatik guztiagatik, argi dago zerga oinarriaren erreferentzia sortzapenaldia 
izan behar dela, eta hizpide dugun kasuan hori subjektu pasiboak garraiobidea 
behin betiko lehenengoz matrikulatzeko eskabidea aurkezten duenean gertatzen 
da; zerga oinarria matrikulazioaren aurreko Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
kargapeko ondasun-ematearen zerga oinarria izan behar da. 
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Ondorioz, behin zerga oinarria ibilgailua behin betiko lehenengoz matrikulatzeko 
eskabidea aurkeztean finkatu eta Garraiobide Batzuen gaineko Zerga Berezia 
autolikidatu ondoren ezin da onartu Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zerga 
oinarrian eragiketa egin ondoren sortutako deskontuak eta hobariak aplikatzea, 
zeren Zerga Bereziei buruzko 38/1992 Legean berariaz ezarritako txikipenak, 
salbuespenak eta hobariak soilik aplikatu ahal baitzaizkio. 

Uholdeen eraginez erabateko ezbeharra izan duten ibilgailuen ordezkoak 
eskuratzea. 

Uholdeek sortutako kalteak arintzeko presazko neurriei buruzko irailaren 10eko 
145/2002 Foru Dekretuko 9. artikuluan ezarri denez, Garraiobide Batzuen 
gaineko Zerga Bereziaren kuotatik 1.000 euro kenduko dira uholdeen ondorioz 
erabateko ezbeharra izan duen ibilgailuaren ordezkoa izateko eskuratutako 
ibilgailu berria zein erabilia Espainian behin betiko lehenengoz 
matrikulatzeagatik, baldintza eta betekizun batzuk betetzen badira. 

Agiri hauek aurkeztu behar dira Joko eta Ibilgailuen Atalean: 

567 ereduko kenkarien eremuan 1.000 euro adierazi behar da, eta emaitzako 
kopurua sartu. 

Bizkaiko Probintziako Trafiko Buruzagitzak emandako baxa; horrekin 
batera uholdeen ondorioz ibilgailuak jasan duen erabateko ezbeharraren 
frogagiria aurkeztu behar da, gertatu den udalerriko udalak emana 
(ibilgailuaren erreferentzia agertu behar da). 

Aparteko inguruabarrak direla eta ibilgailu berria irailaren 10eko 145/2002 Foru 
Dekretua argitaratu (2002ko irailaren 18a) baino lehen eskuratu bada, 
interesatuak idatziz eskatu behar du 1.000 euro itzultzeko, eta idazki horrekin 
batera aurrean aipatutako agiriak aurkeztu behar dira eta ibilgailua orduan 
eskuratzeko arrazoiak azaldu behar dira. 

Kenkari hau bateraezina da abenduaren 28ko 38/1992 Legeko 70 bis ezarritako 
kenkariarekin; kenkari hori ibilgailu automobilak modernizatzeko, bide 
segurtasuna hobetzeko eta ingurumena babesteko PREVER egitaraua onetsi duen 
urriaren 8ko 39/1997 Legeko 1. artikuluko 1. idatz-zatiak sartu du. 

Bilbon, 2002ko urriaren 4an 

Sin.: Ogasuneko zuzendari nagusia 


