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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Batzar Nagusiak
Bizkaiko Batzar Nagusiak
6/2021 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, ekonomia suspertzeko neurriak,
BATUZ sistema borondatez aplikatzea sustatzeko neurriak eta beste zerga-aldaketa batzuk onartzen dituena.

Bizkaiko Batzar Nagusiek 2021eko abenduaren 13ko Osoko Bilkuran «6/2021 Foru
Araua, abenduaren 13koa, ekonomia suspertzeko neurriak, BATUZ sistema borondatez
aplikatzea sustatzeko neurriak eta beste zerga-aldaketa batzuk onartzen dituena» onetsi dutela jakinarazten dut, eta nik foru arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua
ematen dut, aplikatu ahal zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta
betearaz dezaten.
Bilbon, 2021eko abenduaren 13an.
Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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6/2021 FORU-ARAUA, ABENDUAREN 13KOA, SUSPERTZE
EKONOMIKOA BULTZATZEKO, BATUZ SISTEMAREN BORONDATEZKO
APLIKAZIOA SUSPERTZEKO ETA BESTE ZERGA-ALDAKETA
BATZUETARAKO NEURRIAK ONESTEN DITUENA
ATARIKOA

2013ko otsailean hasi zen Bizkaiko Lurralde Historikoan egindako zuzeneko zergapetzearen erreforma integralaren prozesua, betiere indarreko Ekonomia Itunak Euskal
Autonomia Erkidegoko lurralde historikoei esleitzen dizkien eskumen osoen babespean,
Ondarearen gaineko Zerga Bizkaiko zerga sisteman berriz sartzearekin batera, eta urte
horretako abenduan jarraitu zuen honako zerga hauek arautzen dituzten arau berriak
onartzen: sozietateen gaineko zerga, pertsona fisikoen gaineko zerga eta egoiliarrak ez
diren pertsonen errentaren gaineko zerga. Prozesu hori osatzeko, 2015ean Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Foru Arau berria indarrean sartu zen, baita
2018an kooperatiben araubide bereziak, irabazi-asmorik gabeko erakundeen araubidea
eta 2019an mezenasgorako pizgarri fiskalak eguneratzea ere. Tokiko zergapetzeari dagokionez, nabarmentzekoa da, halaber, ondasun higiezinen gaineko zergan arau esparru berria onartu zela 2016. urtean.
Bizkaiko Zerga Administrazioak zergadunekin dituen harremanen ikuspegitik benetako aurrerapen kualitatiboa 2020. urtean gertatu zen, hain zuzen ere zergadunen edo
jarduera ekonomikoak egiten dituzten erakunde guztien kudeaketa integralaren eredua,
BATUZ deritzona, borondatez ezarri zenean. Aipaturiko eredu horrek funtsezko hiru
elementu ditu: fakturazio sistemetan tresna teknologiko berriak ezartzea, zergadunek
neurri teknologiko aurreratuak nahitaez erabili beharra erabakita; jarduera ekonomikoak
egiten dituzten pertsona guztiek, fisikoak zein juridikoak izan, informazioaren gainean
dituzten betebeharrak parekatzea, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua eramateko
betebeharra ezarrita; eta Bizkaiko Foru Ogasunak aitorpenen zirriborroak jartzea zergadunen esku, beren zerga-betebeharrak errazago bete ditzaten, betiere beren jarduera
ekonomikoen etekinak zergapetzen dituzten zerga nagusiei dagokienez.
Aurrekari horiekin eta gaur egun bizi dugun COVID-19aren pandemia osteko testuinguruan, honako Foru Arau honek funtsean izaera desberdineko hiru helburu bete
nahi ditu, honako Foru Arau hau osatzen duten hiru tituluetako bakoitzean egituratzen
direnak hain zuzen ere. Lehenik eta behin, lehentasunezkoa da fiskalitatearen aldetik
gure sare ekonomikoa berreskuratzeko prozesuari laguntzea, eta, beraz, funtsezkoa da
lehendik dauden zerga-neurri batzuk indartzea eta aipaturiko prozesu hori bizkortzeko
egokitzat jotzen diren neurri osagarri batzuk onartzea. Bigarrenik, Bizkaiko Foru Ogasunak BATUZ eredua ezartzearen alde egindako apustu tinkoaren eta hura aplikatzearen
ondoriozko betebeharrak betetzeko zergadunek egin behar duten egokitzapen-prozesuaren arteko oreka ezartzea, horiek dauden unearen konplexutasuna bereziki kontuan
hartuta. Hori dela-eta, komeni da horri borondatez atxikitzeko aldia luzatzea, baita hala
egitea erabakitzen dutenak neurri batean konpentsatzea ere. Hirugarrenik, une honetan,
2020. urtean Bizkaian zergen arloko arauak sortzeko lana bereziki handia izan da, baina pandemiaren testuinguru ekonomikoan eta sozialean egoeraren araberako neurriak
diseinatzea eta onartzea izan du ardatz soil-soilik. Horren guztiaren ondoren, beharrezkoa da zergak arautzen dituen araudiaren zenbait alderdi zergen esparruaz bestelako
eremuetan egindako aldaketetara egokitzea, zeren eta zuzenean edo zeharka eragiten
baitiete zergaren arloaz bestelako eremu horietan, baita auzitegiek zenbait gaitan hartutako erabakiei eta Bizkaiko Foru Ogasunaren organoek zerga-araudiaren etengabeko
aplikazioan metatutako esperientziara ere.
Asmo horiek izanda, honako Foru Arau hau onesten da, hain zuzen ere 21 artikuluz
osatua. Artikulu horiek 3 titulutan, 2 xedapen gehigarritan, xedapen indargabetzaile batean eta 2 azken xedapenetan biltzen dira, eta aldaketak sartzen ditu hauexetan: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Sozietateen gaineko Zergan, Ondarearen
gaineko Zergan, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergan, Ondare Eskualdaketen
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan, Bizkaiko Lurralde Historikoko kooperatiben zerga-araubidean eta irabaz-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubidearen
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eta mezenasgorako zerga-pizgarrien Foru Arauan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-sistema Euskadiko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetarako egokitzeko Foru
Arauan, bai erregulazioan, bai Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifetan eta
instrukzioan, Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan.
I. titulua 1. artikulutik 5.era bitartekoekin dago osatuta, eta Bizkaiko Lurralde Historikoan jarduera ekonomikoa suspertzera bideratutako neurriak jasotzen ditu. Hala, ekintzailetza, talentua eta enplegua sustatzeko neurri-sorta proposatzen da, Bizkaiko Lurralde Historikoak, Kontzertu Ekonomikoaren arabera, arautzeko ahalmena duen zergetan,
indartuta edo osatuta dauden indarreko zerga-tratamenduetatik abiatuta betiere.
Lehenik eta behin, aldaketak egin dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauan, hirugarrenek ekintzailetzan inbertitzea
sustatzeko. Hala, Foru Arau horren 90. artikuluan mikroenpresetan, enpresa txikietan
edo ertainetan inbertitzeagatiko kenkaria aldatzen da, hain zuzen ere, maiatzaren 5eko
4/2020 Foru Dekretu Arauemailean jasotako mikroenpresa, enpresa txiki edo ertainetan
inbertitzeagatiko ezohiko kenkariaren ildo beretik (COVID-19aren osasun-larrialdiaren
ondoren ekonomia suspertzeko tributu-neurri koiunturalei buruzkoa da dekretu hori),
hain zuzen ere, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan aplikatu den Bizkaia Aurrera! Planaren
barruan, Erresuma Batuan hain emaitza onak eman dituen EIS-SEIS ereduan oinarrituta. Eredu horri jarraituz, mikroenpresa, enpresa txiki edo ertain berrien proiektu horietan
inbertsioa sustatzeko kenkari-ehunekoak handitzen dira.
Pizgarri horrek, gainera, bere aplikazio-eremua zabaltzen du, eta, erakunde berritzaileekin batera, inbertsioak egiten ditu zilarrezko ekonomiari edo Silver Economy delakoari
lotutako enpresetan, nazioarteko erakundeek (ELGAk eta Europako Parlamentuak, esaterako) sortutako kontzeptuei jarraikiz, adinekoen sektoreak egin eta eskatutako jardueren eragin ekonomiko eta sozialetik sortutako aukera gisa.
Horrela, beste urrats bat ematen da Bizkaiko Foru Aldundiak zahartzearen inguruan
aukera bat sortzeko hartu duen konpromisoan; izan ere, biztanleriaren sektore horretatik
beharrizan eta kontsumo berriak sortzen dira, eta horiek aukera handia ematen diete ekonomia- eta enpresa-proiektu berriei. Ildo horretan, neurri berri horrek jarraitu egiten dio martxoaren 20ko 4/2019 Foru Araua (Irabazteko asmorik gabeko entitateen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien zerga-araubideari buruzkoa) onartzean Bizkaiko Lurralde Historikoan
hasitako bideari. Foru arau horren 39. eta 40. artikuluetan, hirugarren sektore sozialaren
eta zahartzearen esparruak sartzen dira lehentasunezko esparruen artean, mezenasgorako zerga-pizgarri handiagoak izateko, eta, horrela, gorantz doan ekonomiaren sektore hori
fiskalitatearen arloan sustatzen laguntzeko. Era berean, 90. artikuluan araututako inbertsio
horiei guztiei dagokienez, inbertsioa itzultzean aplikatu beharreko tributu-arauak ezartzen
dira, eta, gainera, galerak konpentsatzeko eskema espezifiko bat arautzen da, inbertsioek
huts egiten dutenean aplikatu beharrekoa izango dena.
Bestalde, 2018an, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru
Arauaren 56 bis artikuluan, talentudunak erakartzeko araubide berezia ezarri zen aberririk gabeko langile gaituentzat, eta araubide horri dagokionez, egungo epea eta ehunekoak handitu egin dira zergadunaren onurarako. Hala, haren aplikazio-eremu subjektiboa zabaldu egin da, halako moldez non pertsona ekintzailea bera sartuko bailitzateke,
56. quater artikulu berrian edo definitzen den moduan, edo araubide orokorra barik bere
konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezia dagokien
pertsonak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako
Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginea xedaturikoa aplikatzeko.
Aipatutako 56 quater artikuluari dagokionez, pertsona ekintzaileen kontzeptua ezartzen da zerga-ondorioetarako, eta, horrez gain, enpresa ekintzaileetako langileekin hitzartu ohi diren enpresaren balioaren bilakaerari lotutako ordainsarien fiskalitatea arautzen da bertan, halako moldez non, ordainsari horiei dagokienez, ez baita benetako
zerga-ordainketarik egongo harik eta errebalorazioaren ondoriozko zenbatekoak benetan jasotzen diren arte, hots, gaitasun artifizial hori benetan garatzen den unera arte.
Horri esker, galarazi egingo da egitura artifizialak sortzea jarduera hori egin ahal izateko.
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Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauari dagokionez, 66 bis artikulu berria sartzen da, eta bertan modu iraunkorrean jasotzen da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 90. artikuluko kenkariaren antzeko ezaugarriak dituzten mikroenpresetan, enpresa txikietan edo ertainetan
inbertitzeagatiko kenkari berria. Halaber, 14. artikulua aldatu da, honako hau zehazteko:
akzioak eta partaidetzak ez dira zenbatuko erakundearen ondarerako lagungarriak ez
diren jarduera ekonomikoei lotuta ez dauden balio edo elementu gisa, hain zuzen aipaturiko 66 bis artikuluan aipaturiko baldintzak betetzen dituzten akzioei eta partaidetzei
dagokienez. Horrez gain, eta artikulu berean aipatzen diren akzio eta partaidetzekin jarraituz, 34. artikulua aldatu da, akzio eta partaidetza horiek eskualdatzetik eratorritako
errentei dagokienez aplikatzeko, baina kasu horretan ez da aplikatuko partaidetzaren
gutxieneko ehunekoari buruzko baldintza.
Hurrengo artikuluetan dauden zerga tratamendu berriek lotura estua dute Nazio Batuen Mundu Erakundearen Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren helburu batzuekin. Alde batetik, genero-berdintasunari buruzko 5. Garapen Jasangarriaren Helburuak
(GJH) zaintza-lana emakume eta neskatila guztien garapen jasangarria lortzeko modu
gisa aitortzen eta baloratzen du. Bestalde, enplegu oso eta produktiboari eta gizon eta
emakume guztientzako lan duinari buruzko 8. GJH horrek, gure ingurune ekonomikoan
kokatuta, soldata duinak dituen kalitatezko enplegua sortzea eskatzen du.
Esparru horretan, 66 ter artikulu berri bat sartzen da. Bertan, kenkari berri bat jasotzen da, lanbide-heziketako gastuak egiten dituzten zergadunei aplikatzekoa, bai zilarrezko ekonomiaren esparruan, bai zaintza-sektorean.
Beste zerga-pizgarri horrek osatu egiten du 66 bis artikuluaren bidez lehen aipatutakoari gehitu zaion pizgarria, adinekoen sektoreak egin eta eskatutako jardueren eragin
ekonomiko eta sozialetik sortutako aukeren esparruan.
Halaber, kenkari hori zaintzaren ekonomiari lotutako prestakuntza-gastuetara ere zabaltzen da, hau da: Nazioarteko Lan Erakundearen arabera, helduen eta haurren, adinekoen eta gazteen, pertsona hauskorren eta osasuntsuen behar fisiko, psikologiko eta
emozionalei erantzuteko jarduera eta harremanetara.
Araudiaren garapenak zehaztuko ditu zein diren kenkari hau aplikatzeko ekintzak,
betekizunak eta baldintzak.
Kalitatezko enpleguari eta enplegua sortzeagatiko kenkariari dagokienez (Foru
Arauaren 66. artikuluan jasoa), nabarmen hobetu da modalitate orokorrean, kenkariaren
muga orokorra handituz. Hala, lan-kontratu mugagabearekin kontratatutako pertsona
bakoitzeko lanbide arteko gutxieneko soldataren %50ekoa izango da, eta pizgarria eskuzabalagoa izango da lan-merkatuan sartzeko zailtasun berezia duten kolektiboetako
batean dauden pertsonak kontratatzen direnean, bereziki, 30 urtetik beherako eta 45 urtetik gorako langileak; azken horientzat guztientzat kenkaria soldata gordinaren % 50era
igoko da, lanbide arteko gutxieneko soldataren mugarekin.
Ondoren, ondarearen gaineko zergari buruzko otsailaren 27ko 2/2013 Foru Araua
aldatu da. Hala, 5. artikuluaren Hamabosgarren atalean jasotako salbuespenaren idazketa Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 90. artikuluan
sartutako aldaketetara egokitu da, eta hura aplikatzeko denbora-muga ere ezabatu da.
Halaber, Hamaseigarren atal berria gehitu da, aipatutako Foru Arauaren 56 quater artikulu berriak aipatzen dituen eduki ekonomikoko akzio, partaidetza edo eskubideen zerga
honen salbuespena jasotzen duena.
Ondoren, bi salbuespen berri sartu dira Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan.
Alde batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 90.
artikuluan ezarritako kenkaria aplika zitekeen erakundeetan akzioak edo partaidetzak
jaraunspen bidez edo beste edozein oinordetza-tituluren bidez eskuratzeari dagokionez.
Bestalde, aipatutako Foru Arauaren 56 quater artikuluan aipatzen diren akzio, partaidetza edo eskubide ekonomikoei eragiten diena.
Azkenik, ekintzailetzaren kultura hezkuntzaren eremutik indartze aldera, baita laneratzea ere, betiere kalitatezko hezkuntzaren eta enpresa-munduaren arteko lotura sus-
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tatuta, 5. artikuluak ezartzen du mezenasgoko lehentasunezko jardueretarako ezarrita
dagoen tratamendu bera aplikatuko dela, zergadunek ikasleei laneratzeko programak
ezartzeko ikastetxeei egiten dizkieten ekarpenei dagokienez, edo bestela ikastetxeei
ikasleak laneratzeko programak ezartzeko, edo hasierako fasean edo enpresa-proiektuen garapen-fasean dauden enpresei edo ikasleen garapen-programei dagokienez,
edo hazteko ahalmen handia duten mikroenpresak, enpresa txikiak edo ertainak eratzea
dakartenei.
II. tituluari dagokionez, aldaketak egiten ditu, hain zuzen ere 2022. urteko urtarrilaren
1etik 2023.urteko abenduaren 31etara jarraipena emateko BATUZ sistemari lotutako betebeharrak borondatez betetzeko epeari. Hala, erraztu eta bermatu egiten da betebehar
horiek behar bezala betetzea. Asmo horrekin, jarduera ekonomikoen etekinak kontrolatzeko sistema integrala ezartzen duen uztailaren 15eko 5/2020 Foru Araua aldatzen
da, baita zerga-betebeharrak betetzea errazteko neurriak ere, honako hauek aldatuta
horretarako: Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua,
Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen
Foru Arau Orokorra, Sozietateen gaineko Zergari abenduaren 5eko 11/2013 Foru Araua
eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013
Foru Araua.
BATUZ sistemari borondatez atxikitzeko pizgarri izan dadin, konpentsazio berezia
sortu da, sistema horri lotutako betebeharrak borondatez betetzea modu ezeztaezinean
aukeratzen duten zergadunek aplikatu ahal izango dutena hain zuzen ere, baldin eta
borondatezko aplikazio-aldirako erregelamendu bidez berariaz ezartzen diren baldintzak
2022 eta 2023 urteetan, forma eta epeak betetzen badituzte, eta, ondorioz, zergaduna
horretarako sortutako erregistro batean sartzen bada.
Konpentsazio berri horren helburua da mikro-enpresen, enpresa txikien eta ertainen artean aipatutako betebeharrak borondatez betetzea sustatzea, eta hori aplikatzeak
eskubidea emango du 2022ko eta 2023ko zergaldiei dagokien zerga-oinarri positiboan
murrizketa bat aplikatzeko. Zergadun bakoitzari dagokion zerga-oinarriaren murrizketa-ehunekoa betebeharrak borondatez betetzen hasten den dataren araberakoa izango
da, eta murrizketa-ehuneko handiagoa aplikatuko zaie lehen Batuz sistemara atxikitzen
ziren zergadunei.
Pizgarri fiskal berri horren osagarri, Ticketbai sistemaren ezarpena sustatzeko kenkaria dugu, hain zuzen Batuz estrategiaren funtsezko elementuetako bat, lehen aipatutako
uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauak jada jasotzen zuena. Arau horren indarraldia 2023.
urtearen amaierara arte luzatzen da, baina eutsi egiten zaio horrekin lortu nahi den helburuari: betebehar berri horiek ezarri behar direla-eta zergadunek horiei aurre egiteko
ordaindu beharreko kostuak gutxitzea.
Bestalde, III. tituluak zenbait aldaketa sartzen ditu zergaren gaineko araudian, eta,
ondoren aipatuko direnez gain, bete beharreko legeen eguneratzeen zenbait aipamen
ere sartzen ditu, baita soilik teknikoak diren bestelako alderdi batzuk ere.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokionez, lehenik eta behin, eta salbuespenei dagokienez, amatasun- eta aitatasun-prestazioen erreferentziak eguneratu
dira. Prestazio horiek jaiotzagatiko eta adingabea zaintzeagatiko prestazioak eta bularreko haurraren zaintzan bateratzeko erantzukizun izategatiko prestazioak aipatzen
dituzte, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren II. tituluko VI. eta VII.
kapituluetan ezarritako egungo erregulazioarekin bat etorriz, 6/2019ko martxoaren 1.
Errege Lege Dekretuko 1. Neurrietako presako neurriei buruzko 1. Errege Lege Dekretuaren bidez egindako aldaketen ondorioz.
Era berean, Bizkaiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudia beste
bi lurralde historikoetakoarekin bateratzeko, handitu egin da Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 1999ra bitartean izandako motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan
giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei ordainak emateko kontzeptuan aitortutako kalte-ordainetik eratorria salbuetsitako errentei dagokien salbuespen-maila; izan

5. orr.

eek: BAO-2021a238-(I-975)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

238. zk.

2021, abenduak 14. Asteartea

BAO

ere, orain arte, emandako laguntzen zerrendaren barruan, arauzko garapenaren testuan
sartzen ziren, emandako laguntzen arabera salbuetsita.
Horrez gain, enpresako jantoki-zerbitzua emateko zeharkako formulen ondoriozko
ordainsarietarako aurreikusitako gauzazko lan-errendimendutzat hartzen ez den kasua
berrikusi da, hain zuzen egungo errealitatera egokitzeko eta hauxe argitzeko: kasu hori
aplikagarria dela urrutiko lanaren edo telelanaren kasuan ere.
Akzioen edo partaidetzen jaulkipen-primaren banaketatik datozen kapital higigarriaren etekinen tributazioari dagokionez, hain zuzen ere gaia idazteko modua zehazteko eta
auzitegiek interpretazio desberdinak egitea saihesteko, Zergari buruzko Foru Arauaren
34 e) artikuluan zehaztu da ezen aipaturiko jaulkipen-primaren banaketa horren ondorioz
lortutako zenbatekoak akzio edo partaidetza horietako bakoitzaren eskuratze-balioa gutxituko duela, eta, beraz, akzio edo partaidetza horiek ez dira banaka kontuan hartuko.
Horrenbestez, eragindako akzio edo partaidetza horietako bakoitzaren erosketa-balioa
murriztu egingo da.
Ondare-irabaziak direnaz bezainbatean, eta Foru Arauaren 41. artikuluari dagokionez, beren beregi xedatzen da gauza hain zuzen ere erkidea zatitzen denean, irabazpidezko sozietatea desegiten denean, ondasunen foru-komunikazioa desegiten denean,
baita partaidetzako ondasun-erregimen ekonomikoa azkentzen denean edo administrazio mailan eratutako izatezko bikoteen ondare-araubide ekonomikoa azkentzen denean
ere, baldin eta ondarearen araubide ekonomiko gisa aurreko edozein zati erkide aldatu
badute, eta erkidegoak desegiten direnean edo erkideen banaketa gertatzen denean,
ondarearen osaeran aldaketa egongo da aldeetako batek bere partaidetza-kuotari dagokiona baino balio handiagoko ondasunak edo eskubideak eratxikitzen dituenean, bai
beste alderdiari konpentsatzen badio, bai konpentsaziorik ordaintzen ez badu.
57. artikuluan jasotako denbora-egozpeneko arauei dagokienez, eta Espainiako Landa Garapenerako Esparru Nazionalean ezarritako nekazari gazteen lehen instalaziorako
emandako laguntza publikoen egozpenari dagokionez, xedearen arabera, hau da, jarduera ekonomikoa egiteko edo sozietateetako nekazaritza-enpresen kapitalean parte
hartzeko helburuaren arabera, jarduera ekonomikoaren etekintzat edo ondare-irabazitzat hartuko diraa. Horren arabera, laugarrenek egin ahal izango dute denbora-egozpena etekinak lortzen diren zergaldian eta hurrengo hiru zergaldietan.
Bestalde, ordaintzailearen jabetzako etxebizitza erabiltzeak dakartzan gauzazko ordainsarien tributazioan karga handiegirik izan ez dadin, etxebizitza zerbitzuak ematen dituzten finka berean fisikoki kokatuta dauden hiri-finketako enplegatuen kasua gertatzen
denean, arau orokorrak aplikatuta ezarritako balorazioaren gaineko muga bat ezartzen
da, halako moldez non ezingo baita gainditu jasotako lanaren gainerako etekin osoen
ehuneko 10a.
Azkenik, ohiko etxebizitza alokatzeagatiko kenkariaren arloan, berritasuna da ohiko
etxebizitza alokatzeagatik ordaindutako zenbatekoekin parekatzea etxebizitza-kooperatibetako edo beste elkarte mota batzuetako bazkideek edo irabazi-asmorik gabeko elkarteetako bazkideek erabilera-lagapeneko erregimenean ohiko etxebizitzagatik ordaintzen
dituzten kanonak edo gizarte-errentak, kasu jakin batzuetan.
Foru arau honetan sozietateen gaineko zergari buruz jasotako aldaketak 10. artikuluan ezartzen dira. Lehenik eta behin, kaudimengabeziak kengarriak diren epea kalkulatzeko erreferentziako unea aldatzen da, eta urteko kontuak egiteko gehieneko epearen
amaiera-datak zehaztuko du epe hori.
Informazioa herrialdez herrialde aurkezteko betebeharra arautzen duen araudiari dagokionez, zehaztapen jakin batzuk sartu dira. Hala, Europar Batasunak Kontseiluaren
2016ko maiatzaren 25eko 2016/881 (EB) Zuzentaraua onartu zuen, eta enpresa-talde
multinazionalek herrialdeka informazioa aurkezteko aplikatu beharreko arauak sartu
zituen bertan. Herrialdez herrialdeko informazioa aztertu zen, aipatutako Zuzentaraua
onartu aurretik, ELGAren zerga-oinarriaren higaduraren eta etekinen lekualdaketaren
aurkako ekintza-planaren 13. ekintzan («BEPS ekintza-plana»), eta arlo horretan ateratako ondorioak gutxieneko estandarra dira Zergaren Foru Arauak 43. artikuluan aipatutako Zuzentarauaren eta 13. ekintzaren gutxieneko estandarraren funtsezko alderdiak
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jasotzen dituen arren, alderdi jakin batzuk badaude, bereziki Espainian bizi diren erakundeek atzerriko matrizeei buruzko informazioa lortzeari dagokionez, eta, Erkidegoko
araudiaren eta aipatutako gutxieneko estandarraren transposizio egokia egiteko, egokitzat jotzen da alderdi horiek zehaztea.
Jarraian, ekintzailetza sustatzeko eta produkzio-jarduera indartzeko erreserba bereziari dagokionez, eta interpretazio desberdinak galarazteko, hauxe argitu da: erreserba
hori 61.1 artikuluan ezarritako aktibo ez-arrunt berrietan soilik gauza daitekeela, eta,
beraz, ezin dela inbertitu 61.2 artikuluan aipatzen direnetan, hau da, errentariaren hobekuntzak eta inbertsioak errentamendu operatiboetan.
11. artikuluak Ondarearen gaineko Zergari buruzko otsailaren 27ko 2/2013 Foru
Araua aldatzen du, eta, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan bezala, 5. artikuluan, kasu honetan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2003ko ekainaren 3ko
2003/41/EE Zuzentaraua bete beharra aipatu barik, enpleguko pentsio-funtsen jarduerei
eta gainbegiratzeari buruzkoa hain zuzen, Europako Parlamentuaren 2016ko abenduko
14. (EB) Zuzentaraura eta Europako Parlamentuaren 2341 Zuzentaraua bete beharra
aipatzen da. Era berean, zuzendu egiten da 6. artikuluko erreferentziako akats Bat. Sei
eta 33.Hiru artikuluan eguneratu da martxoaren 20ko 4/2019 Foru Araua, irabazi asmorik
gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien zerga-araubideari buruzkoa.
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari dagokionez, 12. artikuluak zehaztapen
batzuk egiten ditu bere araudi erregulatzailean, «Ius delationis» delakoari edo jarauntsia onartu edo arbuiatzeko jaraunsleak duen eskubideari dagokionez. Zehaztapenok,
zehazki, Kode Zibilaren 1.006. artikuluan ezarritakoarekin lotuta daude; izan ere, jaraunsleak ez badu bere delazio-eskubidea erabiltzen eta hiltzen bada, eskubide hori
bere jaraunsleetara igarotzea ahalbidetzen du. Gai horri dagokionez, eta auzitegiek gai
horren inguruan berriki eta hainbat erabaki hartu dituztenez, zergaren sortzapen-data
eskualdatzailearen heriotza-egunari dagokiola aipatzen da.
13. artikuluari dagokionez, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 24ko 1/2011 Foru Araua aldatu da, «Egintza
juridiko dokumentatuak» modalitatearen pixkanakako kargari dagokionez, eta aukera
ematen da notario-eskrituren lehenengo kopiei dagokien zerga itzultzeko eskatzeko, baldin eta eskritura horiek egiaztatzen badute lokal bat erosteko azken kreditu baten berme
gisa eratutako edo ezereztatutako hipoteka bat eratu dela, etxebizitza gisa eratu bada
hura eskuratu eta 18 hilabeteren buruan eta ohiko etxebizitza bada.
Jarraian, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren «Egintza juridiko dokumentatuak» modalitateko notario-dokumentuen kuota mailakatuaren salbuespen objektibo berria sartu da, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege
Dekretuaren 7. artikuluan ezarritako abal publikoa jaso duten finantzaketa-eragiketen
epemugen luzapena formalizatzeko eskrituretarako (martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege-dekretua, COVID-19aren pandemiari erantzuteko enpresa-kaudimenari laguntzeko
ezohiko neurriei buruzkoa). Neurri hori foru araudian txertatu da, halako eragiketei dagokienez aurretik hartutako neurriekin bat etorriz.
14. artikuluan, aldatu egiten da Bizkaiko Lurralde Historikoko Kooperatiben Araubide
Fiskalari buruzko abenduaren 12ko 6/2018 Foru Araua, eta hamalau atal ditu, baina
ezaugarri komuna dute guztiek: foru arau horren erregulazioa Euskadiko Kooperatiben
abenduaren 20ko 11/2019 Lege berriaren edukietara egokitzea.
Era berean, nabarmentzekoa da zerga-arloan babestutako kooperatibaren izaera
galtzea dakarren inguruabarretako bat berriro definitu dela holding sozietateetan parte
hartzen duten kooperatiba babestuen kasuan. Horretarako, sozietate ez-kooperatiboetako partaidetzaren gehieneko ehunekoa kalkulatzeko, zuzeneko zein zeharkako partaidetzak hartuko dira kontuan, eta honako hau ezarrri da: kooperatibak ehuneko 50ean baino
gehiagoan partaidetutako entitate ez-kooperatiboen bitartez zeharkako partaidetzak eskuratzen baditu, eta horien aktiboa, nagusiki, kooperatibakoak ez diren beste erakunde
batzuen kapitaleko partaidetzek osatzen badute, partaidetza horien multzoaren balioa
zehazteko, baita kooperatibaren kontura emandako urteko baliabide propioen zenbatekoa zehazteko ere, bateratutako urteko kontuen ondoriozko zenbatekoak izango dira
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kontuan. Horrez gain, aipatutako gehieneko muga handitzeko aukera ematen da, aldez
aurretik eskatuta betiere.
15. eta 16. artikuluek, hurrenez hurren, erreferentziako akats bat eta arau-igorpen bat
zuzentzen dituzte. Hala, 15. artikuluan, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko martxoaren 20ko 4/2019 Foru
Araua zuzentzen da, 50. artikuluan aipatutako akats bat zuzentzeko, eta 16. artikuluan,
berriz, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-sistema foru erakundeen zerga-araubide berrira egokitzeari buruzko urriaren 15eko 7/2002 Foru Araua aldatzen da, irabazi-asmorik
gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako zerga-pizgarriei buruzko foru
arauaren gaineko igorpena eguneratuta.
Honako foru arau honek 17., 18., 19., 20. eta 21. artikuluetan ere aldaketak sartzen
ditu tokiko tributuen gaineko eremuan. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagokionez, maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko
Ekonomia Itunaren 3. artikuluan xedatutakoa betez, 17. artikuluan epigrafe bat sortu da
nagusiki arroparako edo elikadurarako erabiltzen ez diren eta orain arte epigrafe propiorik ez zuten merkataritza-gune handietarako, eta gainerako merkataritza-guneen antzeko tratamendua eman zaie, «Merkataritza mistoa integratua edo azalera handikoa»
deritzon 661. taldearen barruan. Horretaz gain, epigrafe bat sortzen da ibilgailu elektrikoak energia hornitzeko edozein tokitan instalatutako birkarga-puntuen bidez, dela bide
publikoan, gasolindegietan, garaje publiko eta pribatuetan, dela beste edozein lekutan.
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga erregulazioari dagokionez, 18. artikuluan zergaren salbuespena ezarri da «Interbiak SAU foru sozietate publikoa»rentzat, baita unibertsitate publikoentzat eta horiei atxikitako zentroentzat ere, eta tratamendu hori tokiko
zergapetzearen beste figura batzuetara hedatzen da 19., 20. eta 21. artikuluetan.
19. artikuluan, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko maiatzaren 18ko 4/2016
Foru Arauaren 10.4 artikulua aldatzen da, hobariaren aplikazioa beste energia berriztagarri batzuetara hedatzeko eta berokuntzako eta ur bero sanitarioko sistemak sartzeko
hobaria aplikatzeko eskubidea ematen duten beroa sortzeko instalazioen artean. Era
berean, udalerriek, ordenantza fiskalen bidez, zergaren kuota osoaren %50erainoko hobaria arautu ahal izango dute A edo B motako efizientzia energetikoaren etiketa duten
ondasun higiezinetarako. Ondorio horietarako, hobariaren ehunekoa desberdina izan
daiteke etiketa energetikoaren motaren arabera.
20. artikuluak Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzko ekainaren
30eko 10/1989 Foru Arauaren 4.2.b) artikulua aldatzen du, energia berriztagarriei eta
beroa ekoizteko instalazioei dagokienez azaldutakoaren helburu berberarekin, Ondasun
Higiezinen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren aldean, baina kasu honetan aplikagarria izango da eraikuntza, instalazio eta obretako jarduketei nahiz eraikinen birgaitze
energetikoa xede dutenei dagokienez.
Ondoren, bi xedapen gehigarri sartu dira. Hala, lehenengo xedapen gehigarrian jarduera ekonomikoaren etekintzat jotzen dira jarduera uzteagatiko prestazio gisa jarduera
ekonomikoak gauzatzen dituzten Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek jasotako zenbatekoak, enpleguaren defentsarako gizarte neurriak indartu eta
sendotzeari buruzko urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege Dekretuaren 5., 6., 7. eta 8.
artikuluetan arautuak. Horrela, jarduera uzteagatiko prestazioei ematen zaien kalifikazio
bera ematen zaie zenbateko horiei, honako hauetan araututa baitaude: COVID-19aren
pandemiaren inpaktu ekonomikoari eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan, ekainaren 26ko 24/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluetan, hain zuzen ere Zergei
buruzko Foru Arau Orokorreko premiazko zerga-neurri gehigarriei buruzko urriaren 6ko
10/2020 Foru Dekretu Arauemailearen 2.Bi artikuluaren bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Sozietateen gaineko Zergan, Ondare Eskualdaketen eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan eta Jokoaren gaineko Zergan makina edo aparatu automatikoak ustiatuta, COVID-19arekin lotuak.
Azkenik, bigarren xedapen gehigarrian, COVID-19aren eraginpeko enpresak birkapitalizatzeko funtsarekin zerikusia duten eragiketei dagozkien salbuespenak Bizkaiko
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Lurralde Historikoan aplikatzea ezarri da, COVID-19aren pandemiari erantzunez enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzko martxoaren 12ko 5/2021 Errege
Lege Dekretuaren 17. artikuluaren 9. paragrafoan aipatzen direnak.
Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen hautapenari, antolaketari, araubideari
eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 55. artikuluko 1.
eta 3. zenbakietan xedatutakoa betez, memoria ekonomikoaren gaineko txostena erantsi zaio foru arau honi, baita genero-eraginaren ebaluazioaren gaineko txostena ere.
Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuan (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duena) ezarritako
izapideak bete dira.
I. TITULUA

SUSPERTZE EKONOMIKOA BULTZATZEKO NEURRIAK

1. artikulua.—Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
Ondorioak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioak izanik, aldaketa hauek
sartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko
13/2013 Foru Arauan:
Bat. 42. artikuluaren g) idatz-zatia aldarazi da; idatz-zati hori honelaxe geldituko da:
«g)	Erakundeetako akzioak edo partaidetzak eskualdatzean agerian gelditzen diren
ondare-irabazien %50, hain zuzen ere horiek eskuratzeagatik zergadunak Foru
Arau honen 90. artikuluan ezarritako kenkaria aplika dezakeenean, betiere ondorio horietarako aipatutako aginduaren 3. eta 7. paragrafoetan xedatutakoa kontuan hartu gabe.
		Aurreko paragrafoa xedatutakoa aplikatzeko, zergadunak Foru Arau honen 90.
artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen den ziurtagiria aurkeztu beharko du.
		Salbuespena ondare-irabaziaren %100era iritsiko da zergadunak aurreko paragrafoan aipatutako akzioak edo partaidetzak eskualdatzean lortutako zenbatekoa
berrinbertitzen duenean, hain zuzen ere lerrokada horretan aipatutako baldintzak
betetzen dituzten beste akzio edo partaidetza batzuk eskuratzean. Kasu honetan, ezin izango da aplikatu aipaturiko Foru Arau honen 90. artikuluan ezarritako
kenkaria, berrinbertsioa gauzatzen den akzio edo partaidetzei dagokienez.
		Berrinbertitutako zenbatekoa eskualdaketan jasotakoa baino txikiagoa denean,
aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaio berrinbertitutako zenbatekoari
dagokion ondare-irabaziaren zati proportzionalari bakarrik.»
Bi.	
47. artikuluari 5. paragrafoa gehitu zaio; paragrafo hori honelaxe geldituko da:
«5. Baldin eta zergadunak ondare-galera lortzen badu Foru Arau honen 42. artikuluaren g) letran aipatzen den eskualdatzearen ondorioz, eta galera hori hartzekodunen konkurtso batetik edo entitatea likidatzeko beste kasu batzuetatik badator, aipaturiko Foru Arau honen 66.1 b) artikuluan xedatutakoa aplikatu ondoren geratzen den
saldo negatiboa konpentsatu ahal izango da a) letran ezarritako etekinen ondoriozko
saldo positiboarekin.
Aurreko integrazioaren eta konpentsazioaren emaitzak saldo negatiboa ematen

badu, haren zenbatekoa konpentsatu ahal izango da Foru Arau honen 65. artikuluaren a) eta b) letretan ezarritako errenten baturatik ateratzen den saldo positiboarekin,
zergaldi berean lortua, saldo positibo horren 100eko 25eko mugarekin.
Konpentsazio horien ostean ondare-galerari dagokion saldo negatiboa geratzen

bada, zenbateko hori hurrengo lau urteetan konpentsatuko da, paragrafo honetan
ezarritako ordena berean.
Hurrengo ekitaldietako bakoitzak ahalbidetzen duen gehieneko zenbatekoan egin
beharko da konpentsazioa, eta ezin izango da lau urteko epetik kanpo egin, hurrengo
ekitaldietako ondare-galerei metatuta.»
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Hiru. 56 bis artikuluaren 1. paragrafoaren lehen paragrafoa eta a) eta b) idatz-zatiak aldarazi dira; lerrokada eta idatz-zati horiek honelaxe geldituko dira:
«1. Espainiako lurraldera lekualdatzearen ondorioz Bizkaian egoitza fiskala hartzen
duten pertsona fisikoek artikulu honetan aurreikusitako araubide bereziaren arabera
tributatzea aukeratu ahal izango dute, egoitza-aldaketa egiten den zergaldian eta
hurrengo hamar zergaldietan, baldin eta, erregelamenduz xedatutako moduan eta
baldintzetan eta betekizunetan, honako baldintza hauek betetzen badira:
a)	Bereziki kualifikatutako lanak egiteko lekualdatzea Espainiako lurraldera, baldin
eta lan horiek, zuzenean eta nagusiki, ikerketa- eta garapen-jarduerarekin, jarduera tekniko edo finantzarioekin edo antolaketa, gerentzia eta kontrol ekonomiko-finantzarioekin edo komertzialekin lotuta badaude.
b)	Espainiako lurraldera lekualdatzearen ondorioz egoitza fiskala eskuratzen duten
zergaldiaren aurreko 5 urteetan Espainian zerga-egoiliar izan ez izana. Edozelan
ere, gutxienez 5 urtez egon beharko da nahitaez atzerrian, datatik datara zenbatuta.»
Lau. 56 bis artikuluaren 2. paragrafoaren a) idatz-zatia aldarazi da; idatz-zati horrek
hurrengo idazkera izango du:
«a)	Aurreko 1. paragrafoan zehaztutako lan-harremanetik eratorritako etekin osoen
%30 salbuetsita egongo dira.»
Bost. 3. paragrafoaren edukia 5. paragrafo berria bihurtzen da, 3. paragrafoaren
bertsio berria ematen da eta 4. paragrafoa gehitzen zaio 56 bis artikuluari; honela geratzen dira:
«3. Artikulu honetan ezarritako araubidea Gizarte Segurantzaren ondorioetarako enplegatuari dagokion araubidea gorabehera aplikatuko da, eta araubide orokorra ez
denean, araubide horri dagozkion eginkizunen baliokideak hartuko dira kontuan.
Ondorio horietarako, foru arau honen 56 quater artikuluaren 3. paragrafoan aipatzen
diren ekintzaileei aplikatuko zaie araubidea, baldin eta jarduera ekonomikoa egiten
badute edo jarduera hori egiten duten erakundearen kapitalean akzioak edo partaidetzak badituzte, betiere jarduera pertsona juridiko baten bidez gauzatzen denean.
4. Artikulu honetan ezarritako zerga-tratamendua beren konturako jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunei ere aplikatuko zaie, Foru Arau honen 56 quater
artikuluaren 3. paragrafoan aipatzen direnak barne, edo horietatik lortzen dituzten
etekinak jarduera ekonomikoen etekintzat hartzen direnean, Foru Arau honetan ezarritakoaren arabera, betiere artikulu honen 1. paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen baldin badira.
Kasu horretan, artikulu honen 2. paragrafoaren a) eta b) idatz-zatietan aipatzen diren
ehunekoak jarduera ekonomikoen etekin garbiaren gainean aplikatuko dira, foru arau
honen 25. eta 27. artikuluetan ezarritakoaren arabera kalkulatuta, eta ezin izango
dira baliatu kasuan kasuko jarduera ekonomikoen etekinak zehazteko zuzeneko zenbatespen-metodoaren modalitate sinplifikatua.
Era berean, paragrafo honetan aipatzen diren kasuetan, ez da beharrezkoa izango artikulu honetako 1. paragrafoko c) eta e) idatz-zatietan ezarritako baldintzak betetzea.»
Sei. 56 quater artikulua gehitu da; artikulu horrek hurrengo idazkera izango du:
«56 quater artikulua.—Ordainsari espezifikoak ekintzailetzaren esparruan
1. Artikulu honetako 3. idatz-zatian aipaturiko ekintzaileek erabakitzen badute eurei
edo euren jardueran edo aipaturiko idatz-zatian aipatutako entitateetan enplegaturik
dituzten pertsonei dagozkien lanaren edo jarduera ekonomikoen etekinen zati erabiliko dutela entitateko edo aipaturiko idatz-zatian aipaturiko entitateen akzioak edo
partaidetzak eskuratzeko aukera-ematerako edo akzioen edo partaidetzen balioaren
bilakaerari lotutako eduki ekonomikoko beste eskubide-mota batzuetarako, orduan,
aipatutako ordainsariak ez dira joko lanaren edo jarduera ekonomikoen etekintzat,
halakoak aitortzen diren momentuan.
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 urreko paragrafoan adierazitako ordainsariak galdagarriak badira, berriz, jasotzen
A
duten zenbateko osoa ondare-irabazitzat joko da, eta aurrezkiaren zerga-oinarrian
sartuko, hura dela-eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaintzeko, Foru
Arau honen 66.1. b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
2. Bereziki, aipatutako ordainsariak entitateko akzioak edo partaidetzak eskuratzeko aukera-ematerako erabiltzen badira, ez da inolako etekinik konputatuko —artikulu
honen 1. apartatuan ezarritakoaren arabera—, harik eta dagozkion akzioak edo partaidetzak eskualdatzen diren arte, eta, une horretan, akzio-partaidetza horien eskuratze-balioa 0 euro izango da, edo, hala badagokio, haiek eskuratzeko ordaindutako
zenbatekoaren arabera dagokion balioa; hori hala izango da ondare-irabazia kalkulatzeko eta aurrezkiaren zerga-oinarrian sartzeko, dagokion ondare-irabazia kalkulatzeko eta aurrezkiaren zerga-oinarrian integratzeko eta konpentsatzeko, Foru Arau
honen 66.1. b) artikuluan ezarritakoaren arabera.
3. Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako pertsona hau jotzen da
ekintzailetzat: zerga honen zergaduna, jarduera ekonomiko berri bat egiten duena,
edo jarduera ekonomiko berri bat egiten duen entitate baten eraketan zuzenean edo
zeharka parte hartzen duena, zeinak entitatearen kapitaleko 100eko 10 gutxienez
eskuratu behar baitu eta jardueraren garapenean pertsonalki inplikatu behar baita
entitatearen garapenean lan-harreman edo zerbitzuak emateko harreman baten bitartez.
Ez da joko apartatu honetan partaidetzari dagokionez ezarritako betekizuna ez dela
bete, baldin eta ekintzaileak entitatearen kapitalean duen partaidetza murrizten bada
—aurreko paragrafoan ezarritako ehunekoaren azpitik geratzeraraino— hurrengo
finantzaketa-txandetan entitatearen jarduera-hazkundearen arabera egingo diren
ondorengo kapital-gehikuntzen ondorioz, erregelamenduz ezarriko denaren arabera.
Paragrafo honetan xedatutakoaren ondorioetarako, jarduera ekonomiko berri bat egiten ari den zehazteko, Foru Arau honen 25. artikuluaren 5. idatz-zatiaren bigarren
lerrokadan eta 90. artikuluaren 1. idatz-zatiaren bigarren eta hirugarren lerrokadetan
xedatutakoa hartuko da kontuan.
4. Artikulu honetan ezarritako zerga-tratamendua aplikatuko zaie akzioei edo partaidetzei buruzko aukerei edo eduki ekonomikoko beste eskubide mota batzuei, ekintzaileek ekonomia-jarduera gauzatzen duten lehenengo bost urteetan edo artikulu
honetako 3. paragrafoan aipatzen diren erakundeak eratzen direnetik aitortzen diren
akzioen edo partaidetzen balioaren bilakaerari lotutakoei.»
Zazpi.	
90. artikulua aldarazi da; artikulu hori honelaxe geldituko da:
«90. artikulua.—Kenkaria, mikroenpresa, enpresa txiki edo enpresa ertain sortu berrietan, berritzaileetan edo zilarrezko ekonomiari lotuta daudenetan
inbertitzeagatik
1. Zergadunek, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 13. artikuluan
xedatutakoaren arabera, mikroenpresatzat edo enpresa txiki edo ertaintzat jotzen
diren enpresetan akzioak edo partaidetzak harpidetzeagatik edo eskuratzeagatik ordaindutako zenbatekoen % 25eko kenkaria aplikatu ahal izango dute, eta, kapitalari
aldi baterako ekarpena egiteaz gain, inbertitzen duten erakundea garatzeko enpresa
edo lanbide ezagutza egokiak ere eman ahal izango dituzte, erakundearen eta erakunde autonomoaren arteko inbertsio akordioak ezarritako baldintzetan.
Kenkari hori aplikatzeko, enpresak baliabide pertsonalak eta materialak izan behar
ditu jarduera ekonomiko berria garatzeko. Baldintza hori ez da betetzat joko sozietateak sortu badira bat-egiteen, zatiketen, aktibo-ekarpenen, aktiboaren eta pasiboaren lagapen orokorren, jarduera-adarren ekarpenen, interes ekonomikoko elkarteen
edo aldi baterako enpresa-elkarteen bidez, edo jarduera ekonomiko berri bat sortzea
benetan eta eraginkortasunez berekin ez dakarren beste forma edo eragiketa baten
bidez.
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 rakunde batean akzioak edo partaidetzak harpidetzeak edo eskuratzeak ez du kenE
kari hau aplikatzeko eskubiderik emango, baldin eta entitate horren bidez lehendik
beste titulartasun baten bidez egiten zen jarduera bera egiten bada.
2. Aurreko idatz-zatian ezarritako kenkaria ordaindutako zenbatekoen % 35 izango
da, enpresa berritzaileen akzioak edo partaidetzak harpidetzeko edo eskuratzeko
direnean, edo xede soziala zilarrezko ekonomiari zuzenean lotuta duten enpresetan,
baldin eta mikroenpresatzat, enpresa txikitzat edo ertaintzat jotzen badira Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauak 13. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Idatz-zati honetan xedatutakoaren ondorioetarako:
a)	Ondorio hauetarako, enpresa berritzailetzat joko dira partaidetza hartzen den
urtean Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduko (EB)
2.80 artikuluan xedatutakoa betetzen dutenak; erregelamendu horren bidez, laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla adierazten da,
Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak betez.
b)	Zilarrezko ekonomiatzat jotzen da adineko pertsonen sektoreak eskatutako eta
egindako jardueren eragin ekonomikoaren eta sozialaren ondoriozko aukera sorta. Erakunde baten xede soziala sektore horrei zuzenean lotuta dagoela ondorioztatzeko betekizunak eta baldintzak arau bidez zehaztuko dira.
3. Artikulu honen aurreko idatz-zatietan aipatzen den kenkariaren oinarria zergaldiaren barruan eskuratu edo harpidetutako akzioen edo partaidetzen eskuratze-balioak osatuko du. Erakundearen kapitalean % 25etik gorako partaidetza duten akzioen edo partaidetzen eskuratze-balioak ezin izango du haren parte izan, honako
hau kontuan hartuz: zergadunak eta zergadunari lotutako pertsonek edo erakundeek
dituzten akzio edo partaidetza guztiak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru
Arauak 42.3 artikuluan ezarritako baldintzetan.
Aurreko paragrafoan aipaturiko ehunekoa kalkulatzeko, zergadunaren partaidetza
zuzena edo zeharkakoa hartuko da kontuan, haren ezkontideak edo izatezko bikotekideak edo zergadunarekin ahaidetasun-lotura zuzena edo albokoa, odol-ahaidetasuna edo ezkontza-ahaidetasuna duen edozein pertsonak erakunde berean duen
partaidetzarekin batera, bigarren graduraino barne.
4.	Aurreko idatz-zatietan zehaztutako kenkariak aplikatzeko:
a)	Aplikatuko diren akzioak edo partaidetzak eskuratzen edo harpidetzen dituen
erakundeak sozietate anonimo, erantzukizun mugatuko sozietate, kooperatiba,
lan-sozietate anonimo edo erantzukizun mugatuko lan sozietatearen forma izan
behar du, Kapital Sozietateen Legearen testu bateginean (2010eko uztailaren
2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen) eta Lan-sozietateei eta partaidetutako sozietateei buruzko 2015eko urriaren 14ko 44/2015 Legean ezarritako moduan, eta, bestetik, ezin egongo dira negoziatzeko onartuta
ezein merkatu antolatutan.
		Baldintza hori ekintza edo partaidetza izan den urte guztietan bete beharko da
eta, halaber, betetzat joko da atzerrian egoitza duten erakundeen akzioak edo
partaidetzak eskuratzen edo harpidetzen direnean, baldin eta a) letra honetan
ezarritako antzeko izaera juridikoa badute.
b)	Erakundeko akzioak edo partaidetzak erakundea eratzen denean eskuratu behar
ditu zergadunak, edo, bestela, eraketaren ondoko bost urteetan egindako kapital-zabalkuntza baten bidez; zergadunak bost urte baino gehiagoz eduki behar
ditu akzio-partaidetzok bere ondarean.
Artikulu honetako 2. idatz zatiko a) letrak aipatzen duen kasuan, akzioak edo partaidetzak harpidetu edo eskuratu beharko dira, eraketa hori egin eta hurrengo zazpi
urteetako epean. Hala ere, epe hori ez da eskatuko arriskua finantzatzeko hasierako
inbertsioa behar duten erakundeetan, baldin eta, geografia- edo produktu-merkatu
berri batean sartzeko egindako negozio-plan batean oinarrituta, aurreko bost urteetan urteko eragiketa-bolumenaren batez bestekoaren %50 baino handiagoa bada.
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 . Kenkari hori ez zaie aplikatuko honako kasu hauetakoren batean dauden era5
kundeetan egindako inbertsioei:
a)	Egiteko dagoen berreskuratze-agindu bati atxikitako enpresak. Horretarako, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki bat eman beharko du barne-merkatuarekiko legez kanpokoa edo bateragarria ez den laguntza bat aitortuz.
b)	Krisian dauden enpresak, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Araubideak (EB) 2.18 artikuluan xedatutakoekin bat eginez; araubide horren bidez,
laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla adierazten
da, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak betez.
c)	Artikulu honetako 1. eta 2. idatz-zatietan aipatutako akzioak edo partaidetzak
jaulkitzeagatik aurreko letran adierazitako erregelamenduak 21.9 artikuluan jasotako arriskuko finantzaketaren zenbateko osoa gainditu duten edo gaindituko
duten enpresak.
6. Kenkari hori aplikatzeko, akzioak edo partaidetzak harpidetuak edo eskuratuak
izan dituen erakundeak ziurtagiri bat eman beharko du, adieraziz akzioak edo partaidetzak eskuratu ziren zergaldian dagokion kenkaria aplikatzeko eskubidearen betekizunak betetzen dituela.
Horrez gain, 2. idatz-zatiko a) letran araututako kasuan, aurreko idatz-zatiko b) eta c)
letretan jasotako erregelamenduaren 2.80 artikuluan agindutako baldintzak betetzen
direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu erakundeak.
7. Zergaldiko gehieneko zenbateko kengarriak ezin izango du zergadunari dagokion likidazio-oinarriaren %20 gainditu, eta funts berberek ezin izango dute pertsona
edo erakunde batean baino gehiagotan kenkarirako eskubiderik eman.
Ezarritako mugak gainditzen direlako kendu gabe geratzen diren zenbatekoak hurrengo bost urteetan amaitzen diren zergaldietako aitorpenetan aplikatu ahal izango
dira, muga berberak errespetatuz.
8. Aurreko 1. idatz-zatitik 7.era aipatzen diren baldintzak betetzen ez badira, zergadunak kenkariaren ondoriozko kuota eta dagozkion berandutze-interesak sartu
beharko ditu ez-betetze hori gertatu den zergaldiari dagokion aitorpenean.
9. Artikulu honetan araututako kenkaria egitea aitorpena aurkeztearekin batera gauzatu beharreko aukera bat da, foru-arau honen 105. artikuluan xedatutakoaren ildotik,
eta ezin izango da aldatu aitorpena egiteko borondatezko epea amaitu ondoren.»
2. artikulua.—Sozietateen gaineko zerga
Ondorioak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan izanik, honako aldaketa hauek sartzen dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko
11/2013 Foru Arauan:
Bat. 14. artikuluaren 2. paragrafoaren b) idatz-zatia aldarazi da; idatz-zati hori honelaxe geldituko da:
«b)	Ez dira jarduera ekonomikoei lotu gabeko balio edo elementu gisa zenbatuko
entitateak lortu dituen banatu gabeko mozkinen zenbatekoa gainditzen ez duten eskuratze-prezioak dituztenak, betiere mozkin horiek jarduera ekonomikoak
gauzatzetik badatoz, urtean bertan nahiz aurreko 10 urteetan lortutako mozkinen
zenbatekoaren mugarekin betiere.
		Ondorio horietarako, jarduera ekonomikoetatik datozen etekinekin parekatzen
dira paragrafo honetako a) letrako azken tartekian aipatzen diren balioetatik datozen dibidenduak, baldin eta erakunde partaidetuak lortutako diru-sarrerak, gutxienez 100eko 80, jarduera ekonomikoak egitetik badatoz.
		Era berean, ez dira jarduera ekonomikoei lotu gabeko balio edo elementu gisa
zenbatuko zergadunak mikroenpresetan, enpresa txikietan edo ertainetan inbertitzeagatik ezarritako ezohiko kenkaria aplikatzeko Foru Arau honen 66 bis
artikuluan xedaturiko baldintzak betetzen dituzten entitateetako akzio eta partaidetzak, ondorio horietarako aipatutako aginduaren 3. paragrafoan xedatutakoa
kontuan hartu gabe.
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		Aurreko paragrafoan xedatutakoak, era berean, akzio edo partaidetzen balioaren
zatiari ere helduko dio, baldin eta zergadunak betetzen baditu mikroenpresetan,
enpresa txikietan edo ertainetan inbertitzeagatiko ezohiko kenkaria aplikatzeko
Foru Arau honen 66 bis artikuluan ezarritako baldintzak, partaidetza beste erakunde baten edo beste erakunde batzuen bidez jasotzen duenean, eta ondorio
horietarako ez bada kontuan hartzen 3. paragrafoan xedatutakoa.
		Aurreko bi paragrafoetan xedatutakoa aplikatzeko, zergadunak Foru Arau honen
66 bis artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen den ziurtagiria aurkeztu beharko du.»
Bi. 34. artikuluaren 1. paragrafoa aldarazi da; paragrafo hori honelaxe geldituko da:
«1. Ez dira zergadunaren zerga-oinarrian sartuko entitateen kapitala edo funts propioak ordezkatzen dituzten balioak eskualdatzetik eratorritako errenta positiboak,
betiere aurreko artikuluaren 1. paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen badira.
Baldintza horiek partaidetza duten ekitaldi guztietan bete beharko dira, a) letran aipatutakoa izan ezik, zeren eta eskualdaketa gertatzen den egunean bete behar baita.
Hala ere, artikulu honetan xedatutakoa aplikatuko da, partaidetzaren ehunekoa

edozein dela ere, entitate zergadunak Foru Arau honen 66 bis artikuluan ezarritako
kenkaria aplika dezakeen entitateetako akzioak eta partaidetzak eskualdatzen diren
kasuetan, eta ondorio horietarako ez da kontuan hartuko aipatutako aginduaren 3.
paragrafoan xedatutakoa.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatzeko, zergadunak Foru Arau honen 66 bis
artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen den ziurtagiria aurkeztu beharko du.»
Hiru. 66. artikuluaren 1. paragrafoa aldarazi da; paragrafo hori honelaxe geldituko da:
«1. Kuota likidotik kendu ahal izango da kontrataturiko pertsona bakoitzeko hurrengo
lerrokadan ezarritako kopurua, zergaldian zehar, lan-kontratu mugagabearekin eta
kontratazioaren unean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldata baino
soldata handiagoarekin, ehuneko 70 gehituta.
Aurreko paragrafoan aipatzen den kenkaria urteko soldata gordinaren ehuneko

25ekoa izango da kontratatutako pertsona bakoitzeko, kontratazioaren unean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren %50eko mugarekin.
Hala ere, lan-merkatuan sartzeko zailtasun berezia duten kolektiboetako baten barruan dauden pertsonak kontratatzen direnean, araudiaren arabera ezarritako baldintzetan, eta, bereziki, kontratazioaren unean 30 urtetik beherako langileak edo 45 urtetik gorakoak direnean, kenkaria soldata gordinaren %50 izango da, kontratazioaren
unean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren mugarekin.
Lanaldi partzialeko kontratua duten langileen kasuan, kenkariaren zenbatekoa langileak lanaldi osoan egindako lanaldiarekiko proportzionala izango da.»
Lau.	
66 bis artikulu berria gehitu da; artikulu hori honelaxe geldituko da:
«66.bis artikulua.—Kenkaria, mikroenpresetan, enpresa txikietan edo enpresa ertain
sortu berrietan, berritzaileetan edo zilarrezko ekonomiari lotutakoetan inbertitzeagatik
1. Kuota likidotik kendu ahal izango da mikroenpresa, enpresa txiki edo ertaintzat
jotzen diren enpresetan akzioak edo partaidetzak harpidetzeagatik edo eskuratzeagatik ordaindutako zenbatekoen %25, Foru Arau honen 13. artikuluan xedatutakoaren
arabera; kapitalari aldi baterako ekarpena egiteaz gain, inbertitzen duten erakundea
garatzeko egokiak diren enpresa edo lanbide ezagutzak eman ahal izango dituzte,
zergadunaren eta erakundearen arteko inbertsioaren gaineko akordioan ezarritako
baldintzetan.
Kenkari hori aplikatzeko, enpresak baliabide pertsonalak eta materialak izan behar ditu
jarduera ekonomiko berria garatzeko. Baldintza hori ez da betetzat joko sozietateak
sortu badira bat-egiteen, zatiketen, aktibo-ekarpenen, aktiboaren eta pasiboaren lagapen orokorren, jarduera-adarren ekarpenen, interes ekonomikoko elkarteen edo aldi
baterako enpresa-elkarteen bidez, edo jarduera ekonomiko berri bat sortzea benetan
eta eraginkortasunez berekin ez dakarren beste forma edo eragiketa baten bidez.
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 rakunde batean akzioak edo partaidetzak harpidetzeak edo eskuratzeak ez du kenE
kari hau aplikatzeko eskubiderik emango, baldin eta entitate horren bidez lehendik
beste titulartasun baten bidez egiten zen jarduera bera egiten bada.
2. Aurreko idatz-zatian ezarritako kenkaria ordaindutako zenbatekoen % 35 izango
da, enpresa berritzaileen akzioak edo partaidetzak harpidetzeko edo eskuratzeko
direnean, edo xede soziala zilarrezko ekonomiari zuzenean lotuta duten enpresetan,
baldin eta mikroenpresatzat, enpresa txikitzat edo ertaintzat joten badira Sozietateen
gaineko Zergari buruzko Foru Arauak 13. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Idatz-zati honetan xedatutakoaren ondorioetarako:
a)	Ondorio hauetarako, enpresa berritzailetzat joko dira partaidetza hartzen den
urtean Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduko (EB)
2.80 artikuluan xedatutakoa betetzen dutenak; erregelamendu horren bidez, laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla adierazten da,
Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak betez.
b)	Zilarrezko ekonomiatzat jotzen da adineko pertsonen sektoreak eskatutako eta
egindako jardueren eragin ekonomikoaren eta sozialaren ondoriozko aukera sorta. Erakunde baten xede soziala sektore horrei zuzenean lotuta dagoela ondorioztatzeko betekizunak eta baldintzak arau bidez zehaztuko dira.
3. Artikulu honen aurreko idatz-zatietan aipatzen den kenkariaren oinarria zergaldiaren barruan eskuratu edo harpidetutako akzioen edo partaidetzen eskuratze-balioak osatuko du. Erakundearen kapitalean %25etik gorako partaidetza duten akzioen
edo partaidetzen eskuratze-balioak ezin izango du haren parte izan, honako hau kontuan hartuz: zergadunak eta zergadunari lotutako pertsonek edo erakundeek dituzten
akzio edo partaidetza guztiak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauak 42.3
artikuluan ezarritako baldintzetan.
4.	Aurreko idatz-zatietan zehaztutako kenkariak aplikatzeko:
a)	Aplikatuko diren akzioak edo partaidetzak eskuratzen edo harpidetzen dituen
erakundeak sozietate anonimo, erantzukizun mugatuko sozietate, kooperatiba,
lan-sozietate anonimo edo erantzukizun mugatuko lan sozietatearen forma izan
behar du, Kapital Sozietateen Legearen testu bateginean (2010eko uztailaren
2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen) eta Lan-sozietateei eta partaidetutako sozietateei buruzko 2015eko urriaren 14ko 44/2015 Legean ezarritako moduan, eta, bestetik, ezin egongo dira negoziatzeko onartuta
ezein merkatu antolatutan.
		Baldintza hori ekintza edo partaidetza izan den urte guztietan bete beharko da
eta, halaber, betetzat joko da atzerrian egoitza duten erakundeen akzioak edo
partaidetzak eskuratzen edo harpidetzen direnean, baldin eta a) letra honetan
ezarritako antzeko izaera juridikoa badute.
b)	Erakundeko akzioak edo partaidetzak erakundea eratzen denean eskuratu behar
ditu zergadunak, edo, bestela, eraketaren ondoko bost urteetan egindako kapital-zabalkuntza baten bidez; zergadunak bost urte baino gehiagoz eduki behar
ditu akzio-partaidetzok bere ondarean.
		Artikulu honetako 2. idatz zatiko a) letrak aipatzen duen kasuan, akzioak edo
partaidetzak harpidetu edo eskuratu beharko dira, eraketa hori egin eta hurrengo
zazpi urteetako epean. Hala ere, epe hori ez da eskatuko arriskua finantzatzeko
hasierako inbertsioa behar duten erakundeetan, baldin eta, geografia- edo produktu-merkatu berri batean sartzeko egindako negozio-plan batean oinarrituta,
aurreko bost urteetan urteko eragiketa-bolumenaren batez bestekoaren %50
baino handiagoa bada.
5. Kenkari hori ez zaie aplikatuko honako kasu hauetakoren batean dauden erakundeetan egindako inbertsioei:
a)	Egiteko dagoen berreskuratze-agindu bati atxikitako enpresak. Horretarako, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki bat eman beharko du barne-merkatuarekiko legez kanpokoa edo bateragarria ez den laguntza aitortuz.
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b)	Krisian dauden enpresak, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Araubideak (EB) 2.18 artikuluan xedatutakoekin bat eginez; araubide horren bidez,
laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla adierazten
da, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak betez.
c)	Artikulu honetako 1. eta 2. idatz-zatietan aipatutako akzioak edo partaidetzak
jaulkitzeagatik aurreko letran adierazitako erregelamenduak 21.9 artikuluan jasotako arriskuko finantzaketaren zenbateko osoa gainditu duten edo gaindituko
duten enpresak.
6. Kenkari hori aplikatzeko, akzioak edo partaidetzak harpidetuak edo eskuratuak
izan dituen erakundeak ziurtagiri bat eman beharko du, adieraziz akzioak edo partaidetzak eskuratu ziren zergaldian dagokion kenkaria aplikatzeko eskubidearen betekizunak betetzen dituela.
Horrez gain, 2. idatz-zatiko a) letran araututako kasuan, aurreko idatz-zatiko b) eta c)
letretan jasotako erregelamenduaren 2.80 artikuluan agindutako baldintzak betetzen
direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu erakundeak.
7. Foru Arau honen 67.6 artikuluan xedatutakoaren arabera, funts berberek ezin
izango dute pertsona edo erakunde batengan baino gehiagorengan kenkarirako eskubiderik eman.
8. Aurreko 1. idatz-zatitik 7.era aipatzen diren baldintzak betetzen ez badira, zergadunak kenkariaren ondoriozko kuota eta dagozkion berandutze-interesak sartu
beharko ditu ez-betetze hori gertatu den zergaldiari dagokion aitorpenean.
9. Artikulu honetan araututako kenkaria egitea aitorpena aurkeztearekin batera gauzatu beharreko aukera bat da, foru-arau honen 128. artikuluan xedatutakoaren ildotik,
eta ezin izango da aldatu aitorpena egiteko borondatezko epea amaitu ondoren.»
Bost.	
66 ter artikulua gehitu da; artikulu horrek hurrengo idazkera izango du:
«66 ter artikulua.—Lanbide-heziketako gastuengatiko kenkaria, zilarrezko ekonomiaren eta zaintzaren ekonomiaren eremuan
1. Zilarrezko ekonomiaren eta zaintzaren ekonomiaren esparruan lanbide-heziketako jarduerak egiteak eskubidea emango du kuota likidotik zergaldian egindako gastuen %10eko kenkaria egiteko.
2. Artikulu honetan aipatzen diren lanbide-heziketako jarduerak zergaldian egiteagatik egindako gastuak aurreko bi urteetan egindakoak baino handiagoak badira,
aurreko idatz-zatiari kenkari gehigarri bat aplikatuko zaio, aipatutako kopuruen arteko
aldearen %15.
3. Kenkari honen ondorioetarako, zilarrezko ekonomiatzat jotzen da adineko pertsonen sektoreak eskatutako eta egindako jardueren eragin ekonomikoaren eta sozialaren ondoriozko aukera sorta.
Bereziki, lanbide-heziketako ekintzatzat joko dira, zilarrezko ekonomiaren eremuan,
baldin eta horri lotuta badaude, gaikuntza espezializatuko eta prestakuntzako jarduera hauek:
a)	Osasun- eta gizarte-sistemak, ingeniaritza biomedikoa eta teknologia medikoak
eraldatzen eta konektatzen lagunduko duten irtenbide teknologikoak eta digitalak.
b)	Telemedikuntza eta telelaguntza garatzea.
Ondorio berberetarako, zaintzaren ekonomiatzat joko da helduen eta haurren, adinekoen eta gazteen, pertsona hauskorren eta pertsona osasuntsuen behar fisiko,
psikologiko eta emozionalei erantzutea dakarten jardueren eta harremanen multzoa.
Erregelamendu bidez zehaztuko da zaintzaren ekonomiaren arloko prestakuntza-jarduerek zein esparrutan emango duten kenkari hori aplikatzeko eskubidea.
4. Aurreko idatz-zatietan ezarritakoaren ondorioetarako, lanbide-heziketatzat joko
da enpresa batek, zuzenean edo beste batzuen bidez, bere langileak eguneratzeko,
gaitzeko edo birziklatzeko egiten dituen prestakuntza-ekintzen multzoa, bere jarduerak garatzeko edo lanpostuen ezaugarriak kontuan hartuta eskatzen dena.

16. orr.

eek: BAO-2021a238-(I-975)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2021, abenduak 14. Asteartea

17. orr.

Inola ere ez dira lanbide-heziketako gastutzat hartuko, Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruzko Foru Arauan xedatutakoaren arabera, norberaren lanaren
etekintzat hartzen direnak.
5. Erregelamendu bidez ezarriko dira artikulu honetan ezarritako kenkaria aplikatzeko eskubidea emango duten prestakuntza-ekintzek bete beharreko baldintzak, bai
eta hura aplikatzeko betekizunak eta baldintzak ere.»
3. artikulua.—Ondarearen gaineko Zerga
Ondorioak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izanik, Ondarearen gaineko Zergari buruzko otsailaren 27ko 2/2013 Foru Arauaren 5. artikuluan Hamabost zenbakia aldatzen
da, eta beste Hamasei zenbakia gehitzen da. Honela geratzen dira idatzita:
«Hamabost. Zergadunak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko
Foru Arauaren 90. artikuluan ezarritako kenkaria aplikatu ahal dien akzio eta entitateetako partaidetzak, ondorio horietarako aipatutako aginduaren 3. eta 7. paragrafoetan xedatutakoa kontuan hartu gabe.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatzeko, zergadunak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 90. artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen den ziurtagiria aurkeztu beharko du.
Hamasei. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 56
quater artikuluan aipatzen diren akzioak, partaidetzak edo eduki ekonomikoko eskubideak.»
4. artikulua.—Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga
Ondorioak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izanik, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko martxoaren 25eko 4/2015 Foru Arauaren 12. artikuluari 8. eta 9.
zenbaki berriak gehitzen zaizkio. Hona testu berria:
«8. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 90. artikuluan ezarritako kenkaria aplikatu ahal izan zaien entitateetako akzioen edo partaidetzen jaraunspen bidezko edo beste edozein oinordetza-tituluren eskuraketak, ondorio
horietarako aipatutako aginduaren 3. eta 7. paragrafoetan xedatutakoa kontuan hartu
gabe.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatzeko, zerga-dunak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 90. artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen den ziurtagiria aurkeztu beharko du.
9. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 56 quater
artikuluan aipatzen diren akzioen, partaidetzen edo eduki ekonomikoko eskubideen
jaraunspen bidezko edo beste edozein oinordetza-tituluren eskuraketak.»
5. artikulua.—Mezenasgorako pizgarri fiskalak
Ondorioak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izanik, bosgarren xedapen gehigarria
erantsi zaio irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta mezenasgorako pizgarri fiskalen
zerga-araubideari buruzko martxoaren 20ko 4/2019 Foru Arauari, eta honela geratzen
da idatzita:
«Bosgarren Xedapen Gehigarria.—Lan-jardueran integratzea sustatzea
1. Sozietateen gaineko Zergaren, establezimendu iraunkorraren bitartez jarduten
duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren edo jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek hezkuntza
sistemako maila eta espezialitate guztietan irakaskuntza arautuak emateko ofizialki
onartutako ikastetxeen alde egindako irabazizko ekarpenak edo ekarpenak, betiere
praktika programetan edo laneko programetan egiten diren lanbidearen arloko hobekuntzako gastuak ordaintzera bideratuta baldin badaude ekarpen horiek eta indarreko legerian eskaturikoaren aldean hobekuntza badakarte. Erregela-menduetan
ezarritako moduan, mezenasgorako lehenta-sunezko jardueretarako ezarritako zer-
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ga-trataera bera izango dute, betiere aipaturiko foru arau horren 42. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
2. Zerga-tratamendu bera jasoko dute ikastetxe, enpresa edo enpresa proiektuak
garatzeko programa horietan horiek gauzatzeko hasierako etapan edo garapen fasean dauden ikasleek edo hazteko ahalmen handia duten mikroenpresak, enpresa
txikiak edo ertainak eratzea dakarten ikasleek egiten dituzten ekarpen edo kontribuzioek, baldin eta ekarpen edo kontribuzio horiek indarreko legeriak eskatzen duena
hobetzea badakarte, erregelamenduz ezartzen den moduan.
3. Xedapen gehigarri honetan xedatutakoa ez da aplikatuko, Sozietateen gaineko
Zergari buruzko Foru Arauaren 42. artikuluan ezarritako baldintzetan, ekarpena edo
kontribuzioa egiten duen zergadunaren eta horren aldeko erakundearen arteko lotura-harremana dagoen kasuetan.»
II. TITULUA

BATUZ SISTEMA BORONDATEZ APLIKATZEA
SUSTATZEN DUTEN NEURRIAK

6. artikulua.—5/2020 Foru Araua, uztailaren 15ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira ekonomia-jardueren etekinak kontrolatzeko sistema integral bat
eta tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko neurriak, aldatzea.
Horretarako, aldatu egin dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko
Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru
Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru
Araua, Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Araua eta Bizkaiko
Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorra
5/2020 Foru Arauan, uztailaren 15ekoan, aldarazpenak sartzen dira, zeinaren bidez
ezartzen baitira ekonomia-jardueren etekinak kontrolatzeko sistema integral bat eta tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko neurriak. Horretarako, aldatu egin dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari
buruzko Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua,
Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren
Zergei buruzko Foru Arau Orokorra.
Bat. 2024ko urtarrilaren 1era lekualdatzen dira 1. artikuluko lehen paragrafoko lehen
lerrokadan, 3. artikuluko lehen paragrafoko lehen lerrokadan, 4. artikuluko lehen lerrokadan, 5. artikuluko lehen lerrokadan eta 6. artikuluko lehen lerrokadan ezarritako eragin-datak.
Bi. 2. artikuluko bigarren idatz-zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«Bi. Xedapen Iragankor Bakarrak “Lehenengoa” izena hartuko du aurrerantzean,
eta bigarren xedapen iragankor berri bat txertatzen da, honela idatzita:
“Bigarrena.
Foru Arau honen 19. artikuluaren 4. zenbakiaren a) letran aipatzen diren kenkariez
gain, errentak establezimendu iraunkor baten bidez lortzen dituzten zergadunek Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren hogeita
bosgarren xedapen iragankorrean aurreikusitako kenkaria aplikatu ahal izanen dute,
bai eta foru arau horren hogeita seigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako konpentsazioa ere”.»
Hiru. Bigarren xedapen gehigarriaren titulua eta Bat paragrafoa aldatu egiten dira,
eta honela geratzen dira idatzita:
«Bigarren Xedapen Gehigarria.—Erregistro jakin batzuen osotasuna, kontserbazioa,
trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzeko sistema borondatez aplikatzea, software bermatzailearen erregistroa martxan jartzea eta eragiketa
ekonomikoen erregistro-liburua 2024ko urtarrilaren
1a baino lehen eramatea
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Bat. Foru Arau honetan jasotako ondorio espresuei kalterik egin gabe, zergadunek
beren borondatez aplikatu ahal izango dute, 2024ko urtarrilaren 1a baino lehen, ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen duen sistema
informatikoa, bai eta eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua eramatea ere, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 122 bis eta
ter artikuluak eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren
5eko 13/2013 Foru Arauaren 113 bis eta 114. artikuluak, erregelamenduz ezartzen
diren baldintza eta betekizunekin bat etorriz.
2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, aurreko lerrokadan aipatutako aukera erregelamendu bidez zehaztutako moduan eta epeetan erabiliz gero, zergaduna horretarako
sortutako erregistro batean sartuko da, ezeztaezina izango da, eta eragina izango
du aukera hori egin eta hurrengo hiruhilekotik aurrera. Era berean, aukera horrek
berekin ekarriko du eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua eramatearekin lotutako betebehar formalak betetzea eta zergadunari sistemara borondatez atxiki izanaren egiaztagiria ematea, erregelamendu bidez berariaz zehazten diren moduan eta
epeetan, borondatezko aplikazio-aldirako.
Aurreko lerrokadan aipatzen den borondatezko aplikazioaz baliatzen diren zergadunek, halaber, eskatu ahal izango dute, horretarako ezarritako baldintzak betetzen
dituztenean, foru arau honen 5. eta 6. artikuluetan eta lehen xedapen gehigarrian
xedatutakoa aplikatzeko, aitorpenaren edo autolikidazioaren zirriborroak eskura jartzeari dagokionez, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan.»
7. artikulua.—Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru
Arauaren aldarazpena
Honako aldaketa hauek egiten dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren
5eko 11/2013 Foru Arauan:
Bat. Hogeita bosgarren xedapen iragankorrean 2020 eta 2021i buruz egindako
erreferentziak 2020, 2021, 2022 eta 2023ari egindakotzat hartuko dira.
Bi. Hogeita seigarren xedapen iragankor berri bat gehitzen da, eta honela geratzen
da idatzita:
«Hogeita Seigarren Xedapen Iragankorra.—2022ko eta 2023ko ekitaldietan aplikatu beharreko konpentsazioa, mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek
sistema informatiko bat ezar dezaten
sustatzeko, ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzeko, eta Bizkaiko
Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan
eragiketa ekono-mikoen erregistro-liburu bat eramateko betebeharra betetzeko
1. Foru arau honen 13. artikuluan xedatutakoaren arabera, 2022ko eta 2023ko
zergaldietan mikroenpresa, enpresa txiki edo ertain diren zergadunek konpentsazio bat jasotzeko eskubidea izango dute, xedapen iragankor honetan aurreikusitako
baldintzetan eta erregelamenduz ezartzen diren betekizun eta baldintzekin, betiere
ekonomia-jardueren etekinak kontrolatzeko sistema integral bat ezartzen duen uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauaren bigarren xedapen gehigarriaren Bat paragrafoan
ezarritako aukerari heltzen zaionean, bai eta zerga-betebeharrak betetzea errazteko
neurriei ere, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Foru Arau Orokorra eta Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Foru Araua aldatuz.
2. Konpentsazioaren zenbatekoa kalkulatzeko, paragrafo honetan jasotako taulan
xedatutakoaren arabera dagokion ehunekoa aplikatuko zaio betebehar horiek borondatez betetzen diren zergaldiari dagokion zerga-oinarri positiboari.
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Ehunekoa

2022ko urtarrilaren 1a

%15

2022ko apirilaren 1a

%13

2022ko uztailaren 1a

%11

2022ko urriaren 1a

%9

2023ko urtarrilaren 1a

%5

2023ko apirilaren 1a

%4

2023ko uztailaren 1a

%3

2023ko urriaren 1a

%2

3. Aurreko taulatik ateratzen den ehunekoa, obligazioak borondatez betetzen hasten diren unea oinarri hartuta, hura aplikatzea dagokion zergaldi guztietako konpentsazioa kalkulatzeko erabiliko da.
4. Konpentsazioa, hala badagokio, IV. tituluko V. kapituluan araututako emaitzaren
aplikazioaren arloko zuzenketak aplikatu aurreko zerga-oinarriari aplikatuko zaio, bai
eta foru arau honen 32.4 artikuluan araututako mikroenpresen dimentsioari datxezkion zailtasunengatiko konpentsazioaren aplikazioari ere.
5. Zergadunak ez baditu betetzen jarduera ekonomikoen etekinak kontrolatzeko
sistema integral bat ezartzen duen uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauaren Bigarren
Xedapen Gehigarriaren Bat paragrafoan aipatzen den aukera baliatzeari lotutako betebeharrak, bai eta zerga-betebeharrak betetzea errazteko neurriak ere, betiere Sozietateen gaineko Zergaren Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren
Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Araua, Ondarearen
gaineko Zergaren Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau
Orokorra aldatuz, 2023ko zergaldia amaitu baino lehen, xedapen iragankor honetan
aipatzen den konpentsazioa aplikatu den zergaldiko edo zergaldietako zerga-oinarrian sartu beharko dira konpentsazio horri dagozkion zenbatekoak, eta ateratzen
den kuotari dagozkion berandutze-interesak gehitu beharko zaizkio.
6. Xedapen iragankor honetan araututako konpentsazioa aplikatuko dute, halaber,
partzialki salbuetsita dauden eragiketak egiten dituzten entitateek, Foru Arau honen
12. artikuluan xedatutakoaren arabera, irabazi-asmorik gabeko entitateei aplikatu
beharreko zerga-araubide bereziari atxikitako entitateek (martxoaren 20ko 4/2019
Foru Arauaren II. tituluan arautua, Irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari eta Mezenasgoaren araberako zerga-pizgarri murriztuei buruzkoa), eta tamaina
txikiko kooperatibek, baldin eta mikroenpresa, enpresa txiki edo ertain izateko baldintzak betetzen badituzte, Foru Arau honen 13. artikuluan xedatutakoaren arabera.
7. Foru Arau honen VI. tituluko VI. kapituluan araututako araubide berezia aplikatzen duen talde fiskal bateko entitate batek xedapen iragankor honetan aipatzen den
konpentsazioa aplikatzeko eskubidea sortzen duenean, dagokion zenbatekoa, entitate horren banakako zerga-oinarriaren gainean kalkulatuta eta borondatezko konplimenduan sartzen den unearen arabera dagokion ehunekoa kontuan hartuta, talde
fiskalaren zerga-oinarrian konpentsatu ahal izango da.»
8. artikulua.—Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zer-gari buruzko abenduaren
5eko 13/2013 Foru Arauaren aldarazpena
Aldaketa hauek sartzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko
abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauan:
Bat. Hogeita bederatzigarren xedapen iragankorrean 2020 eta 2021i buruz egindako erreferentziak 2020, 2021, 2022 eta 2023ari egindakotzat hartuko dira.
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Bi. Hogeita hamargarren xedapen iragankorra gehitzen da, eta honela geratzen da
idatzita:
«Hogeita hamargarren xedapen iragankorra. 2022ko eta 2023ko ekitaldietan aplikatu beharreko konpentsazioa, mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek sistema
informatiko bat ezar dezaten sustatzeko, ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak
dokumentatzen dituzten erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzeko,
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan eragiketa ekonomikoen erregistro-liburu bat eramateko betebeharra betetzeko.
1. Zerga honen zergadunek, jarduera ekonomikoak egiten badituzte, konpentsazio
bat jasotzeko eskubidea izango dute, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren hogeita seigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako moduan, baldin eta, egiten dituzten jarduera ekonomiko guztietarako, beren
borondatez hartzen badute uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauaren bigarren xedapen
gehigarrian ezarritako aukera (Jarduera ekonomikoen etekinak kontrolatzeko sistema
integral bat ezartzen duena, bai eta zerga-betebeharrak betetzea errazteko neurriak
ere), betiere Sozietateen gaineko Zergaren Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zergaren Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru
Araua, Ondarearen gaineko Zergaren Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zergen Foru Arau Orokorra aldatuta.
2. Aurreko paragrafoan aipatutako konpentsazioa zergadunaren jarduera ekonomiko bakoitzetik sortutako etekin garbi positiboari aplikatuko zaio, banaka hartuta.
Ondorio horietarako, etekin garbian ez dira sartuko foru arau honen 25. artikuluaren
3. paragrafoan aipatzen diren ondare-irabazi eta -galerei dagozkien zenbatekoak.
Zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate sinplifikatua aplikatuz errendimendu garbia zehazten duten zergadunen kasuan, konpentsazioa gastuen koefizientea aplikatu aurreko errendimenduaren gainean aplikatuko da, amortizazioen,
narriadura-galeren eta justifikazio zaileko gastuen kontzeptupean, Foru Arau honen
28. artikuluaren 1. zenbakiaren b) letran adierazitakoaren arabera.
3. Zergadunak ez baditu betetzen jarduera ekonomikoen etekinak kontrolatzeko
sistema integral bat ezartzen duen uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauaren Bigarren
Xedapen Gehigarriaren lehenengo paragrafoan aipatzen den aukera baliatzeari lotutako betebeharrak, bai eta zerga-betebeharrak betetzea errazteko neurriak ere, betiere Sozietateen gaineko Zergaren Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergaren Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Araua,
Ondarearen gaineko Zergaren Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen
Foru Arau Orokorra aldatuz, 2023ko zergaldia amaitu baino lehen, xedapen iragankor honetan aipatzen den konpentsazioa aplikatu den zergaldiko edo zergaldietako
zerga-oinarrian sartu beharko dira konpentsazio horri dagozkion zenbatekoak, eta
ateratzen den kuotari dagozkion berandutze-interesak gehitu beharko zaizkio.»
III. TITULUA

BESTE ZERGA ALDAKETA BATZUK

9. artikulua.—Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren
5eko 13/2013 Foru Arauaren aldaketa
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren abenduaren 5eko 13/2013 Foru
Arauan honako aldaketa hauek egiten dira (2022ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko
dituzte ondorioak):
Bat. 9. artikuluko 5. zenbakiko lehenengo paragrafoa aldatu da eta honela geratu da:
«5. Langilea kaleratu edo hark lana uzteagatik ematen diren kalte-ordainak, Langileen Estatutuan, hori garatzeko araudietan edo, halakorik balego, sententziak
betearazteko araudian derrigorrezko izaeraz ezarritako kopuruan; hitzarmen, itun
edo kontratuen indarrez finkatutakoa ezingo da derrigorrezko izaeraz ezarritako kalte-ordaintzat hartu. Era berean, Euskadiko Kooperatibei buruzko abenduaren 20ko
11/2019 Legearen 30. artikuluaren 2. paragrafoa aplikatuz, bazkide langileak edo
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lan-bazkideak kooperatiban baja hartzean jasotzen dituen kalte-ordainak salbuetsita
egongo dira, Langileen Estatutuaren 52. artikuluaren c) letran lana uzteko lan-araudiak nahitaezkotzat ezarritako zenbateko berean.»
Bi. Aldatu egin da 9. artikuluko 9. zenbakiko bigarren paragrafoaren testua; honela
idatzita geratu da:
«Honako hauek ere salbuetsita egongo dira: batetik, administrazio publikoek eta aurreko paragrafoan aipatutako irabazi-asmorik gabeko entitateek eta banku-fundazioek
martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuak definitzen duen alorreko ikerketetarako
emandako bekak (errege-dekretu horrek ikertzaile bekadunaren Estatutua onartzen du);
bestetik, entitate horiek administrazio publikoetako funtzionarioei eta gainerako langileei
nahiz unibertsitateetako irakasle eta ikertzaileei ikerketak egiteko emandakoak».
Hiru. Aldatu egiten da 9. artikuluko 12. zenbakiko b) letraren testua eta honela idatzita geratzen da:
«b) Adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko prestazioak eta bularreko haurraren zaintza eta erantzunkidetasunagatiko prestazioak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren Lege
Orokorraren testu bateginaren II. tituluko VI. eta VII. kapituluetan araututakoak,
hurrenez hurren, Gizarte Segurantzaren araubide publikoetatik jasotakoak eta
funtzionarioek dagozkien araubide publikoetatik jasotako prestazio berberak.
 Halaber, salbuetsita egongo dira zerbitzuak ematen dituzten organo edo erakundeko funtzionarioek jasotako ordainsariak, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako
Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bateginaren 48. artikuluaren f) letran onartutako edoskitzeagatiko
baimenari dagozkionak. Salbuetsitako zenbatekoak muga hau izango du: urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte
Segurantzaren testu bateginaren II. tituluko VII. kapituluan aurreikusitako bularreko haurraren zaintzaren ekitaldi erantzunkideko prestazio ekonomikoagatik
Gizarte Segurantzak aitortzen duen gehieneko prestazioaren zenbatekoa.»
Lau. 9. artikuluko 21. zenbakia aldatzen da eta honela geratzen da:
«21. Administrazio Publikoek zerbitzu publikoen funtzionamenduaren ondorioz pertsonei egindako kalte fisiko, psikiko edo moralengatik ordaindutako kalte-ordainak,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean aurreikusitako prozeduren arabera ezartzen direnean.»
Bost.	
34. zenbakia gehitu zaio 9. artikuluari. Hona testua:
«34. Ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuan ezarritako konpentsazio ekonomikoak
(dekretu horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortu ziren eta biktima horiei ordainak
eman zitzaizkien).»
Sei.	
35. zenbakia gehitu zaio 9. artikuluari. Hona testua:
«35. Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio
politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta ordaina emateko uztailaren 28ko 12/2016 Legearen aurreikuspenen arabera aitortutako kalte-ordainak.»
Zazpi. 11. artikuluko 4. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«4. Errenta-eratxikipenaren araubidea ezin zaie aplikatu testamentu-ahalordea erabiltzearen zain dauden jaraunspenei; jaraunspen horiek foru arau honetako 12. artikuluko 6. idatz-zatian ezarritako karga jasango dute.»
Zortzi. 17. artikuluko 1. idatz zatiko a) letrako testua aldatzen da eta honela geratzen da:
«a) Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeetako bazkide babesleek ordaindutako kontribuzioak edo ekarpenak eta, orobat, azaroaren 29ko 1/2002 Le-
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gegintzako Errege-Dekretuak, Pentsio Plan eta Funtsei buruzko Legearen testu
bategina onartu duenak, arautzen dituen pentsio planen sustatzaileek edo Europako Parlamentuak eta bertako Kontseiluak 2016ko abenduaren 14an enpleguko pentsio funtsen jarduerei eta ikuskapenari buruz emandako (EB) 2016/2341
Arteztarauan ezarritako enpresa sustatzaileek egindakoak.»
Bederatzi. Aldatu egiten da 17. artikuluko 2. idatz zatiko a) letra, eta honela idatzita
geratzen da:
«a) Enpresetako taberna eta jantokietan edo gizarte ekonomatuetan langileei merkatutako prezioetan egiten zaizkien ekoizkinen emateak. Enpresako jantokietan
prezio merkeagoko produktu-entregatzat hartuko dira zerbitzua emateko zeharkako formulak, baldin eta haien zenbatekoak ez badu gainditzen erregelamendu
bidez ezarritako zenbatekoa, zerbitzua ostalaritza-establezimenduaren lokalean
bertan edo handik kanpo ematen bada ere, langileak jaso ondoren edo langileak
bere lantokian edo berak aukeratutako lekuan entregatuta, urrutitik edo telelanaren bidez egiten den egunetan.»
Hamar. Aldatu egiten 18.a). artikuluko 3. zenbakiko b) letraren testua. Honela idatzita geratzen da:
«b) Pentsio-planen onuradunek jasotako prestazioak, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Pentsio Planak eta Funtsak Arautzeko Legearen testu bateginaren 8. artikuluaren 8. paragrafoan aurreikusitako
kasuetan aldez aurretik xedatutako kopuruak barne eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko abenduaren 14ko 2016/2341 (EB) Zuzentarauan,
enpleguko pentsio-funtsen jarduerei eta ikuskapenari buruzkoan, araututako
pentsio-planetatik jasotakoak.»
Hamaika. Aldatu egiten da 18. artikuluko a) letrako 7. zenbakiko testua. Honela
idatzita geratzen da:
«7. Bermatutako aurreikuspen planen onuradunek jasotzen dituzten prestazioak, are
aldez aurretik jarritako kopuruak ere, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege
Dekretu bidez onartutako Pentsio plan eta funtsak arautzeko Legearen testu bateratuak 8. artikuluaren 8. idatz zatian jasotako kasuetan.»
Hamabi. 19. artikuluaren 2. paragrafoaren b) idatz-zatiko hirugarren eta laugarren
paragrafoen edukia bateratzen da, eta paragrafo horrek hurrengo idazkera izango du:
«Paragrafo honetan ezarritako tratamendua gaixotasun larriaren eta iraupen luzeko
langabeziaren kasuetan jasotako zenbatekoei ere aplikatuko zaie, bai eta eskubide ekonomikoen edo eskubide kontsolidatuen erreskatearen edo borondatezko edo
nahitaezko bajaren kasuetan jasotakoei ere.»
Hamahiru. Aldatu egiten da 34. artikuluko e) letrako lehenengo paragrafoaren testua. Honela idatzita geratzen da:
«e) Akzio edo partaidetzen jaulkipen primaren banaketa. Lortutako zenbatekoa murriztuko da, deuseztatu arte, ukitutako akzio edo partaidetza bakoitzaren eskurapen-balioa, banaka hartuta, eta soberakina kapital higigarriaren etekin gisa
tributatuko da.»
Hamalau. Aldatu egiten da 41. artikuluaren 1. paragrafoa, eta honela geratzen da
idatzita:
«1. Honako kasu hauetan, ondarearen osaera ez dela aldatzen ulertuko da, baldin
eta ez bada gertatzen adjudikazio-gaindikinik:
a) Gauza erkidea zatikatzen denean.
b) Irabazpidezko sozietatea edo ondasunen foru komunikazioa desegiten denean,
ezkontzako partaidetzako araubide ekonomikoa azkentzen denean eta izatezko
bikote baten ondare araubide ekonomikoa azkentzen denean, baldin eta aurreko
araubide ekonomikoetako bat itundu badute.
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c) Ondasun erkidegoak desegitean edo erkideak banantzen direnean.
Idatz zati honetan aipatzen diren kasuetan jasotako ondasunen edo eskubideen balioa ez da inolaz ere eguneratuko.
Nolanahi ere, ondarearen osaeran aldaketak egon direla ulertuko da, baldin eta alderdietako batek bere buruari ondasunak edo eskubideak esleitzen badizkio, aldez
aurreko partaidetza-kuotari dagokiona baino balio handiagoarekin, besteari edo beste batzuei konpentsazioa emanez, edo inolako konpentsaziorik ordaindu gabe. Kasu
horietan, soberan jasotako ondasunen edo eskubideen balioak eguneratu beharko
dira».
Hamabost. Aldatu egiten da 57. artikuluko 1. idatz-zatiko b) letraren testua. Honela
idatzita geratzen da:
«b) 
Jarduera ekonomikoen etekinak Sozietateei buruzko Zergari buruzko Foru
Arauak ezarri den bezala egotziko dira, foru arau honetan edo bestelako arauen
bidez ezartzen diren kasu bereziak gorabehera.
 Hala ere, nekazari gazteak lehen aldiz instalatzeko laguntza publikoak, Espainiako Landa Garapenerako Esparru Nazionalean aurreikusitakoak, laurdenen
arabera egotzi ahal izango dira, lortzen diren zergaldian eta hurrengo hiruretan.»
Hamasei. Aldatu egiten da 57. artikuluko 2. idatz-zatiko b) letraren testua. Honela
idatzita geratzen da:
«b) Zergadunari egotzi ezin zaizkion inguruabar justifikatuengatik lanetik eratorritako
etekinak eska daitezkeen zergaldiez bestelako zergaldietan jasotzen direnean,
zergadunak zergaldi horiei egotzi beharko dizkie, zehapenik, berandutze-interesik eta errekargurik gabe. Aurreko a) letran ezarritako inguruabarrak gertatzen
direnean, etekinak epailearen ebazpena irmo bihurtzen den zergaldian eskatu
ahal izango dira.

Aurreko paragrafoan aipatu den egozpena horiek jasotzen diren dataren eta zerga honen
aitorpenaren hurrengo epearen amaieraren arteko epean egin beharko da.»
Hamazazpi. Aldatu egiten da 57. artikuluko 2. idatz-zatiko j) letraren testua. Honela
idatzita geratzen da:
«j) Laguntza publikoetatik eratorritako ondare-irabaziak kobratzen diren zergaldiari
egotziko zaizkio, paragrafo honen l) letran aurreikusitako aukerari kalterik egin
gabe.»
Hamazortzi.	
57. artikuluaren 2. idatz zatiari l) letra gehitu zaio, hauxe da edukia:
«l) Espainiako Landa Garapeneko Esparru Nazionalean nekazari gazteak lehen
aldiz instalatzeko aurreikusitako laguntza publikoak, nekazaritza-enpresa sozietarioen kapitalean partaidetza bat eskuratzera bideratzen direnak, laurdenen
arabera egotzi ahal izango dira, lortzen diren zergaldian eta hurrengo hiruretan.»
Hemeretzi.	
57. artikuluko 3. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«3. Pertsona bat atzerrira badoa bizitzen eta ondorioz zergadun izateari uzten badio,
egotzi gabeko errentak aurreko egoitza dagoen lurraldean aurkeztu behar duen azken aitorpenaren zergaldiko zerga-oinarrian integratu behar dira arautegian ezarrita
dagoen bezala; beharrezkoa izanez gero, autolikidazio osagarria egingo da, eta ez
zaio ezarriko zehapenik, ez berandutze-korriturik, ez errekargurik.
Bizilekua Europar Batasuneko beste estatu kide batera edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu batera lekualdatzen denean, baldin eta Espainiarekin edo
Europar Batasunarekin zerga-kredituak kobratzeari buruzko elkarrekiko laguntzari
buruzko akordioa egin badu, Kontseiluaren 2010eko martxoaren 16ko 2010/24/UE
Zuzentarauarekin baliokidea dena, zerga, eskubide eta beste neurri batzuei dagozkien kredituak kobratzeko elkarrekiko laguntzari buruzkoan, zergadunak aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera egotzi ahal izango ditu egiteke dauden errentak,
edo egotzi gabe dauden errentetako bakoitza lortu ahala egotzi ahal izango ditu,
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zehapenik, berandutze-interesik eta errekargurik gabe, zerga honengatik aitortu
beharreko azken aldian.
Egozten diren errenten aitorpena, horiek lortu ahala egiten bada, errenta horiek egoztea legokiokeen zergaldiari dagokion aitorpen-epean egingo da, baldin eta zergadun
izaera galdu ez bada.»
Hogei. 60. artikuluko 2. idatz zatiko a) letrako testua aldatzen da eta honela geratzen da:
«a) Ordaintzailearen jabetzako etxebizitza bat erabiltzen den kasuetan, hau da gauzazko etekina: etxebizitza hori dela-eta Ondarearen gainezko Zergari buruzko
Foru Arauan xedatzen denaren arabera konputatu behar den balioa bider 100eko
8 egitetik ateratzen den zenbatekoa.
 Etxebizitza zerbitzuak ematen dituzten finka berean fisikoki kokatuta dagoen hiri-finketako enplegatuen kasuan, aurreko paragrafoan aipatzen den balorazioak
ezin izango du jasotako lanaren gainerako etekin osoen ehuneko 10 gainditu.
 Ordaintzailearena ez den etxebizitza bat erabiltzen den kasuetan gauzazko etekina hark jasaten duen kostua izango da (zergak eta gastuak barne); kopuru hori
ezin da izan aurreko paragrafoetan xedatutakoa aplikatzearen emaitza baino gutxiago.
 Gainera, ordaintzaileak etxebizitzaren erabilerak eragiten dituen gastuak ordaintzen baditu (ur, gas eta elektrizitate kontsumoak eta etxebizitzarekin dakartzan
gainerako gastu guztiak), gauzazko etekinaren balorazioa ordaintzaileak jasandako kostua izango da.»
Hogeita bat. 60. artikuluko 2. Idatz zatiko e) letra aldatzen da eta honela geratzen da:
«e) Honako hauek: batetik, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeetako
bazkide babesleek eta pentsio-planen sustatzaileek eginiko diru-ekarpenak;
bestetik, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2016ko abenduaren 14an
emandako 2016/2341 (EB) Zuzentarauan (enpleguko pentsio-funtsen jarduerei eta ikuskapenari buruzkoan) aurreikusitako enpresa sustatzaileek eginiko
diru-ekarpenak; eta, azkenik, enpresaburuek pentsioengatik hartutako konpromisoei aurre egiteko ordaindutako kopuruak, Pentsio Plan eta Funtsei buruzko
Legearen testu bategineko lehenengo xedapen gehigarrian eta hura garatu duen
arautegian ezarritakoaren arabera. Gainera, enpresaburuek mendetasun aseguruengatik ordaintzen dituzten kopuruak.»
Hogeita bi. Aldatu egiten da 63. artikuluko b) letraren testua. Honela idatzita geratzen da:
«b) Foru arau honetako 34., 35. eta 36. artikuluetan ezarritako kapital higigarriaren
etekinak. Hala ere, erregelamendu bidez ezartzen diren kasuetan izan ezik, 35.
artikuluan aurreikusitako kapital higigarriaren etekinak, zergadunarekin lotutako
erakundeetatik datozenak, errenta orokorraren parte izango dira, Sozietateen
gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 42. artikuluaren eta Foru Arau honen 54.
artikuluaren hirugarren paragraforen zentzuan.»
Hogeita hiru. 70. artikuluko 1. idatz zatiko 3. zenbakiko lehenengo paragrafoa aldatu da eta honela geratu da:
«3. Laneko pentsio funtsen jarduerak eta gainikuspena araupetu dituen Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko abenduaren 14ko (UE) 2016/2341 Zuzentarauan ezarritako pentsio planetara partaideek egindako ekarpenak, are enpresa
sustatzaileek egindako kontribuzioak ere, hauek betez gero:»
Hogeita lau.	70. artikuluko 4. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«4. Zergadunak artikulu honetan aurreikusitako gizarte-aurreikuspeneko sistemetatik eratorritako eskubide kontsolidatuak eta eskubide ekonomikoak baditu, osorik edo
zati batean, pentsio-plan eta -funtsei edo borondatezko edo nahitaezko bajari edo
entitatearen desegiteari eta likidazioari buruzko araudian aurreikusitakoez bestelako
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kasuetan, zerga-oinarri orokorrean bidegabe egindako murrizketak birjarri beharko
ditu dagozkion zergaldietan, eta berandutze-interesak sortuko dira.
Zerga ordaintzeari dagokionez, egindako ekarpenen zenbatekoaren gainetik jasotako kopuruak (sustatzaileak egotzitako ekarpenak tartean, halakorik bada) lanaren
etekintzat hartuko dira, jaso diren zergaldian.»
Hogeita bost. 70. artikuluko 6. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«6. Era berean, aurreko 1. paragrafoan aipatutako gizarte-aurreikuspeneko sistemetarako ekarpen eta kontribuzioei dagokienez, baldin eta erretiro-kontingentziagatik
edo estalitako kontingentzia desberdinen gertakariengatik edo iraupen luzeko langabeziagatik edo gaixotasun larriagatik kapital gisa prestazio bat kobratzen den ekitaldi
berean egiten badira, murrizketa honako hauetan egindako ekarpenen zenbatekora
mugatuko da: Zerga-oinarrian benetan integratzen diren hartzekoekin bat datorren
ekitaldia.
Zenbaki honetan ezarritakoa ez da aplikatuko enpleguko pentsio-planei, enpresetako
gizarte-aurreikuspeneko planei, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko
abenduaren 14ko 2016/2341 (EB) Zuzentarauan araututako pentsio-planei egindako
ekarpenak eta kontribuzioak direnean, enpleguko pentsio-funtsen, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateen edo enpleguko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen jarduerei
eta gainbegiratzeari buruz, ezta artikulu honen 3. paragrafoan eta foru arau honen
72. artikuluan aipatzen diren ekarpenei buruz ere.»
Hogeita sei.	86. artikuluari 5. idatz zatia gehitzen zaio; hona testua:
«5. Aurreko zenbakietan xedatutakoaren ondorioetarako, ohiko etxebizitzaren alokairuagatik ordaindutako zenbatekoen parekoak izango dira erabilera-lagapeneko erregimeneko etxebizitzengatik ordaindutako kanonak edo errenta sozialak, baldin eta
ohiko etxebizitzatzat hartzen badira etxebizitza-kooperatibetako edo bestelako elkarte-moduetako bazkideek edo irabazi-asmorik gabeko elkarteetako bazkideek, betiere
hotel-industriari dagozkion zerbitzu osagarriak ematen ez badira; adibidez, jatetxea,
arropa garbitzea edo antzeko beste batzuk, edo gizarte-laguntzako zerbitzuak.
Ala ere, ohiko etxebizitzaren alokairuagatik ordaindutako zenbatekoen parekoak ez
dira izango ohiko etxebizitzatzat hartzen diren eta ohiko etxebizitzatzat hartzen diren erabilera-lagapeneko erregimeneko etxebizitzengatik ordaindutako kanonak edo
errenta sozialak, erosketa-aukeraren eskubidea edo jabetza transferitzeko klausula
dutenak, bai eta etxebizitza-kooperatibetako edo bestelako elkarte-moduetako bazkideek edo irabazi-asmorik gabeko elkarteetako bazkideek ordaindutako beste batzuk
ere, ekainaren 18ko 3/2015 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako
baldintza guztiak betetzen ez direnean.
Administrazio publiko baten jabetzako lurren gaineko azalera-eskubide bat eratuz
egindako babes publikoko etxebizitzen sustapenen kasuan, erabiltzeko eskubidearen izaera mugagabea betetzat joko da elkartekideen erabilera-eskubidearen iraupena aipatutako azalera-eskubidearen iraupenarekin bat datorrenean.»
Hogeita zazpi. 102. artikuluaren 3. paragrafoaren azken paragraforen bigarren gidoiaren a) idatz-zatia aldatu egiten da, eta honela geratzen da idatzita:
«a) Lanaren etekinetarako ezarritako atxikipen-portzentajeen taulak aplikatuko zaizkio sortutako lanaren etekinen zenbateko osoari, betiere foru arau honetan xedatutakoarekin bat etorriz salbuetsita daudenak sartu gabe.
		 Horretarako, kontuan hartuko dira atxikipena egin behar zaien etekinen zenbatekoa zehazteko arauak eta zergaren sortzapen egunean indarra duten atxikipen
taulak finkatu eta aplikatzeko arauak.»
Hogeita zortzi. Aldatu egiten da 107. artikuluaren 1. paragrafoaren c) idatz-zatiaren
azken-aurreko paragrafo, eta honela geratzen da idatzita:
«Europar Batasuneko beste estatu kide batean egoiliartutako pentsio-funtsak, Espainiako legeriaren mende dauden enpleguko pentsio-planak garatzen dituztenak,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko abenduaren 14ko 2016/2341
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EB) Zuzentarauan, enpleguko pentsio-funtsen jarduerei eta ikuskapenari buruzkoan,
edo, hala badagokio, haien erakunde kudeatzaileetan aurreikusitakoaren arabera,
atxikipena eta konturako sarrera egin beharko dute Espainian egiten diren eragiketei
dagokienez.»
Hogeita bederatzi. Bederatzigarren xedapen gehigarriaren 3. paragrafoaren c)
idatz-zatia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«c) Eskubide kontsolidatuak xedatzea, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren Legeak partzialki aldatzen dituen
Legearen hamaikagarren xedapen gehigarriaren lehenengo paragrafoaren 4.
zenbakian aipatutakoez bestelako kasuetan, zergadunak bidegabe egindako
murrizketei dagozkien zergaldiak zerga-oinarri orokorrean berrezartzeko betebeharra izango du, eta dagozkion berandutze-interesak sortuko dira. Zerga ordaintzeari dagokionez, egindako ekarpenen zenbatekoaren gainetik jasotako
kopuruak (sustatzaileak egotzitako ekarpenak tartean, halakorik bada) lanaren
etekintzat hartuko dira, jaso diren zergaldian.»
Hogeita hamar. Aldatu egiten da hogeita zazpigarren xedapen gehigarria; honela
geratuko da:
«Hogeita zazpigarrena. Pertsona fisikoek abenduaren 20ko 11/2019 Legean, Euskadiko kooperatibenean, xedatutako mendeko finantza-ekarpenen ondorioz lortutako
etekinei aplikagarri zaien zerga araubidea.
1. 2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Euskadiko Kooperatiben ekainaren 24ko 4/1993 Legearen 57. artikuluaren 5. paragrafoan aipatzen diren mendeko
finantza-ekarpenetatik eratorritako errentak, edo, hala badagokio, Euskadiko Kooperatibei buruzko abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 60. artikuluaren 6. paragrafoa
kapital propioak hirugarrenei lagatzearen ondorioz lortutako etekin gisa kalifikatuko
da, Foru Arau honen 35. artikuluan ezarritakoaren arabera.
2. Ondoren adierazten diren egoerak noiz gertatzen edo gertatuko diren gorabehera, hau izango da aplikagarri den zerga tratamendua:
a) Etekinak aurreko idatz zatian xedatutakoaren arabera kalifikatuko dira, balore
horiek eskualdatzeko, berreskuratzeko, ordaintzeko, amortizatzeko, trukatzeko
edo bihurtzeko eragiketetan.
 Zerga trataera bera izango dute saltzen dituzten erakundeekin epaiz kanpoko
erabakien ondorio diren salerosketa edo transakzioek, ordainketa horiei konturako atxikipena egin zaien ala ez gorabehera.
b) Tituluen harpidetzaren deuseztasuna deklaratzen duten epaiak direnean, esan
nahiko du haien titularrak ondare irabazi edo galera bat izan duela, eta bata edo
bestea epaia behin betiko bihurtzen den ekitaldiari egotziko zaiola. Horrelakoetan kontuan izango da bere alde onartutako berandutze interesen eta ordaindu
behar duen zenbatekoaren, dagozkion berandutze interesak barne, artean dagoen alde garbia. Arrazoi horregatik, ordea, ez dira dagozkion autolikidazioak
zuzenduko.
c) Titulu horien kooperatiba jaulkitzaileei dagokienez, kooperatiba horiek konkurtso
egoeran badaude eta titulu horiek konkurtso kreditu bihurtzen badira, zergadunek kreditu horren ondorio den ondare aldaketa errenta orokorrean sartu ahal
izango dute, foru arau honen 62. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz edo xedapen gehigarri honen 1. idatz zatian araututako kalifikazioa aplikatzeagatik.
3. Xedapen gehigarri honetan xedatutakoak ez du aldatuko kooperatiba jaulkitzaileen mendeko finantza-ekarpenen zerga-tratamendua, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko abenduaren 12ko 6/2018 Foru Arauaren 18.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaie beti.»
Hogeita hamaika. Aldatu egiten da hogeita zortzigarren xedapen gehigarriaren 1.
zenbakiaren lehen paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:
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«1. Foru arau honen 66. artikuluaren 1. paragrafoan xedatutakoa gorabehera, paragrafo horren a) eta b) idatz zatietan aipatzen diren saldo negatiboen zatia, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen, Euskadiko kooperatibenaren, 60. artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen diren mendeko finantza-ekarpenen ondorio diren ondare galeren
edo higigarrien kapitalaren etekin negatiboen emaitza dena, noiz gertatu den gorabehera, idatz zati horietan aipatutako saldo positiboarekin konpentsatu ahal izango
dira, bata zein bestea».
Hogeita hamabi. Aldatu egiten dira hogeita hamabosgarren xedapen gehigarriaren
2. zenbakiko b) eta c) letrak, eta honela geratzen dira idatzita:
«b) 
Zenbateko horiek gastu kengarritzat hartzen badira aurreko ekitaldietan, eta
Administrazioak dagokion likidazioaren bidez zerga-zorra zehazteko eskubidea
preskribatu ez bazaie, zenbateko hori galdu egingo da, eta ondoriozko zenbatekoak dagokien aldiari egotzi beharko dizkio zergadunak, zehapenik, berandutze-interesik eta errekargurik gabe, akordioaren egunetik zerga honen aitorpena
aurkezteko hurrengo epea amaitu arte.
c) 
Finantza-erakundearekin kopuruak itzultzeko egindako akordioa baino lehen
zerga honen deklarazioa aurkezteko epea amaitu gabe dagoen ekitaldietan ordaindu baditu zergadunak kopuru horiek, kopuruok eta a) letrako bigarren paragrafoan aipatzen diren kopuruak ez dira sartuko ohiko etxebizitza erosteagatiko
kenkaria ren oinarrian, eta ez dira joko gastu kengarritzat ere.»
10. artikulua.—Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013
Foru Arauaren aldaketa
Ondorioak 2022ko urtarrilaren 1etik hasitako zergaldietan izanik, honako aldaketa
hauek egiten dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru
Arauan:
Bat. 13. artikuluko 7. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«7. Entitatea Merkataritza Kodearen 42. artikuluaren araberako sozietate-talde bateko kide denean, egoitza eta urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra edozein
izanda ere, lehen adierazitako magnitudeak talde horretako erakunde guztiei buruzkoak izango dira.
Aktibo osoa eta eragiketa-bolumena zenbatzeko, Merkataritza Kodearen 46. artikuluan eta hura garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera egin beharreko ezabatzeak eta txertatzeak hartuko dira kontuan.»
Bi. 22. artikuluko 1. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«1. Zordunek izan ditzaketen kaudimengabezietatik eratorritako kredituen narriaduragatiko galerak kengarriak izango dira, urteko kontuak egiteko gehieneko epea
amaitzen den egunean inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:
a) Betebeharra iraungi denetik sei hilabete pasatu izana.
b) Zorduna konkurtso egoeran egotea.
c) Zorduna edo, erakundea izanez gero, horren administratzaile edo ordezkarietako bat ondasun altxamenduen delituagatik auziperatuta egotea.
d) Betebeharra bide judizialetik eskatu izana, edo auzi judizial edo arbitrajeko prozeduraren batean egotea, eta kobratzeko horien ebazpena behar izatea.»
Hiru. 43. artikuluko 10. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«10. Foru arau honen 42.artikuluko 3.idatz zatian ezarri moduan, talde batean nagusi diren eta Espainian dauden . eta aldi berean beste erakunde baten mende ez
daudenek (egoiliarrak edo ez egoiliarrak), artikulu honen hurrengo idatz zatiak aipatzen duen informazioa herrialdez herrialde aurkeztu beharko dute.
Halaber, Espainian dauden eta zuzenean edo zeharka Espainian ez dagoen erakunde baten mendeko diren erakunde horiek aurkeztu behar dute, kontuan hartuta,
bigarren erakunde horiek ez daudela beste taldeko erakunde baten edo bertakoak ez
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diren erakundeen establezimendu iraunkorren mende, baldin eta honako inguruabarren bat jazotzen bada:
a) Herrialdez herrialde informatzeko betebeharra ez egotea idatz zati honetan ezarritako antzeko terminoetan, zerga egoitzaren herrialdean edo lurraldean ez dagoen aipatu erakundeari dagokionez.
b) 2016ko maiatzaren 25eko Kontseiluaren 2016/881 (EB) Zuzentarauaren zentzuan nazioarteko akordio bat egonik, zeinak 2011/16/EB Zuzentaraua aldatzen
baitu zerga-arloko informazioaren nahitaezko truke automatikoari dagokionez aipatutako erakunde ez-egoiliarra bizi den herrialde edo lurraldearekin, ez dagoela
agintaritza eskudunen artean informazio hori automatikoki trukatzeko akordiorik
aipatutako herrialdearekin edo lurralde horrekin.
c) Erakunde ez egoiliar horrek zerga egoitza duen herrialdearekin edo lurraldearekin informazioaren truke automatikorako akordio bat duenean, aipatu informazioari dagokionez, ez betetzeren bat jazotzea, Zerga Administrazioak Espainian
dauden mendeko erakundeei eta establezimendu iraunkor egoiliarrei ondorengo
apartatu honetan ezarritako epean jakinarazitakoa.
Aurrekoa gorabehera, aipatutako mendeko erakundeek edo Espainian establezimendu iraunkorra duten erakundeek ez dute informazioa jakinarazi beharko, multinazionalak informazio hori emateko Europar Batasuneko kide den estatu batean egoitza
duen taldeko mendeko erakunde bat izendatu duenean horretarako edo taldeak lurraldean egoitza ez duen beste erakunde bat informazio hori egoitza duen lurraldean
aurkezteko izendatu duenean, aurkezpen horretarako erakunde nagusiaren subrogatu gisa. Europar Batasunetik kanpoko lurralde batean zerga egoitzarekin erakunde
subrogatu gisa diharduenean, Kontseiluaren 2011ko otsailaren 15eko 2011/16/UE
Zuzentarauaren III. eranskineko II. ataleko 2. apartatuan xedatutako baldintzak bete
beharko dituzte. Zuzentarau horrek fiskalitatearen eremuko administrazioen lankidetzari buruz dihardu eta 77/799/CEE Zuzentaraua indargabetzen du.
Espainian egoitza duten zenbait mendeko erakunde izanik, multinazionalak informazioa aurkezteko haietako bat izendatu badu, hura baino ez da egongo aurkeztera
behartuta.
Aurreko paragrafoan ezarritakoa ez da aplikagarria izango izendatutako entitateak
ezin badu lortu informazioa herrialdez herrialde aurkeztu ahal izateko behar duen
informazio guztia, hurrengo idatz zatian ezarritakoaren arabera.
Halaber, idatz zati honetako bigarren paragrafoan ezarritako kasuan, egoitza Espainiako lurraldean duen entitateak edo Espainiako lurraldeko establezimendu iraunkorrak,
informazioa herrialdez herrialde aurkeztu behar duenak, taldeari buruzko informazioa
eskatu beharko dio entitate ez-egoiliarrari. Entitate ez-egoiliarrak uko egiten badio informazio hori emateari, osorik edo zati batean, egoitza Espainiako lurraldean duen
entitateak edo Espainiako lurraldeko establezimendu iraunkorrak eskura daukan informazioa aurkeztuko du eta inguruabar horren jakitun jarriko du Zerga Administrazioa.
Apartatu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, Espainian dagoen eta hemen ezarritako informazioa aurkezteko betebeharra duen talde baten parte den erakunde egoiliar
orok Zerga Administrazioari informazio hori prestatu behar duen erakundearen identifikazioaren eta egoitza duen herrialdearen edo lurraldearen berri eman beharko dio.
Jakinarazpen hori informazioak hizpide duen zergaldia amaitu baino lehen egin

beharko da.
Arauz xedatuko dira apartatu honetan zehaztutako informazioa aurkezteko epea eta
era.»
Lau. 53. artikuluko 2. idatz zatiko a) letrako testua aldatzen da eta honela geratzen da:
«a) Foru Arau honen 61. artikuluaren 1. paragrafoan aipatzen diren aktibo ez-korronte berriak eskuratzea, baldin eta artikulu horretan ezarritako kenkarirako eskubidea ematen badute.
 Zergadunak, horrelakoetan, ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera indartzeko erreserba berezian sartutako diru kopuruen bikoitza inbertitu beharko
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du aktibo ez korronte berriaren erosketan, zuzkidura osoa aplikatutzat jo ahal
izateko, eta ezingo du aplikatu foru arau honetako 61. artikuluan ezarritako kenkaria, letra honetan ezarritako zenbatekoraino.»
Bost.	
77. artikuluko 1. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«1. Arrisku kapitaleko entitateek, zeinak azaroaren 12ko 22/2014 Legean arautzen
diren (lege horrek arrisku kapitaleko entitateak, inbertsio kolektiboko bestelako entitate itxiak eta inbertsio kolektiboko entitate itxien entitate kudeatzaileak arautzen
ditu, eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea —Inbertsio kolektiboko entitateena— aldatzen du), foru arau honetako 34. artikuluko 1. zenbakian ezarritako araubidea aplikatu
ahal izango diete lege horretako 3. artikuluan aipatzen diren enpresen kapitaleko edo
funts propioetako partaidetza ordezkatzen duten baloreak eskualdatuz lortzen dituzten errentei, edozein izanda ere partaidetzaren ehunekoa edo antzinatasuna, betiere
hamabost urte baino gutxiago igaro badira partaidetza eskuratu zenetik.
Salbuespen gisa, epealdi hori hogeigarren urtea amaitu arte luza daiteke. Arau bidez
ebatziko da luzapen hori noiz aplikatu eta nolako baldintzak eta betekizunak bete
behar diren horretarako.
Gainerako kasuetan, arrisku kapitaleko erakundeek foru arau honetako 34. artikuluko
1. idatz zatian ezarritako baldintza guztiak bete beharko dituzte.
Hala ere, 22/2014 Legearen 9. artikuluaren 2. paragrafoaren a) idatz-zatian aipatzen
diren enpresen kapitaleko edo funts propioetako partaidetzaren balore adierazgarriak
eskualdatzean lortzen diren errenten kasuan, paragrafo honetan xedatutakoa aplikatzeko baldintza izango da, gutxienez, enpresaren higiezinen kontabilitate-balio osoaren 100eko 85 ordezkatzen duten higiezinek Erakunde partaidetua Baloreak eduki
bitartean, etengabe, jarduera ekonomiko bat garatzeko eskubidea, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergan aurreikusitako terminoetan, finantza-jardueraz bestelakoa, arrisku-kapitaleko erakundeak eta haien sozietate kudeatzaileak edo higiezinak
arautzen dituen Legean definitzen den bezala.
Erakunde partaidetuak araututako balore-merkatu batean kotizatzen badu, aurreko
paragrafoetan aurreikusitako salbuespena aplikatzeko, arrisku-kapitaleko erakundeak
gehienez ere hiru urteko epea izango du enpresa partaidetuaren kapitalean duen partaidetza eskualdatzeko, azken hori kotizatzeko onartu den egunetik zenbatzen hasita.»
Sei. 89. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da:
«89. artikulua.—Zerga taldeen zerga oinarriaren zehaztapena
1. Zerga-taldearen zerga oinarria hurrengoak zenbatuz zehaztuko da:
a) Zerga taldeko entitate guztiei dagozkien banakako zerga oinarriak, kopuru horietan banakako zerga oinarri negatiboen konpentsazioak jaso gabe, ezta foru
arau honetako IV. tituluko V. kapituluan ezarritakoaren araberako emaitzen aplikazioan egin beharreko zuzenketak ere.
b) Ezabaketak.
c) Aurreko ekitaldietan egindako ezabaketen eransketak.
d) Foru arau honetako IV. tituluko V. kapituluan ezarritakoaren arabera zerga taldearen emaitzen aplikazioan egin beharreko zuzenketak (kopuruak kalkulatzeko
artikuluko honetako 4. idatz zatian xedatutakoa aplikatuko da).
e) Zerga taldearen zerga oinarri negatiboen konpentsazioa, baldin eta aurreko letretako kopuruen batura positiboa bada, eta foru arau honetako 92. artikuluko 2.
idatz zatian aipatzen diren zerga oinarri negatiboen konpentsazioa.
2. Foru arau honetako 33-35 bitarteko artikuluetan xedatutakoa aplikatzeko betekizunak zerga-taldeari dagozkio.
3. Ezabapenak eta sarrerak Merkataritzako Kodeko 46. artikuluan eta hori garatzeko gainerako arauetan ezarritako irizpideak betez egingo dira.
Hala ere, jabetza intelektualaren edo jabetza industrialaren gaineko eskubideen lagapenak sortzen dituen sarrerak eta eragiten dituen gastuak, foru honetako 37. artikulu-
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ko lehen hiru idatz zatietan aipatzen direnak, ezin dira ezabatu zerga taldearen zerga
oinarria kalkulatzeko, nahiz eta lagapena taldeko erakundeen artean egin.
4. Foru arau honetako IV. tituluko V. kapituluan ezarritakoaren arabera zerga-taldearen emaitzen aplikazioan egin beharreko zuzenketen zenbatekoa kalkulatzeko,
zerga-taldearen magnitudeak kalkulatzeko zergaldiko azken eguneko urteko kontu
bateratuak hartu behar dira aintzat.
Hala ere, erreserbak taldeko edozein entitateren bitartez hornituko dira.
Zerga taldeei inolaz ere ezin zaie aplikatu foru arau honetako 51. artikuluko 5. idatz
zatiko lehen paragrafoan xedatutakoa, ezta 52. artikuluko 4. idatz zatiko lehen paragrafoan xedatutakoa ere.
5. Foru arau honetako 51. artikuluan aurreikusitako emaitzen aplikazio arloan zuzenketak zerga taldean integratu aurretik egin duten entitateen kasuan, 51. artikuluko
3. idatz zatian aurreikusitakoaren babesean taldearen parte diren zergaldietan zerga
oinarria areagotu behar badute, kasuan kasuko zenbatekoak taldearen zerga oinarria
areagotuko dute.
Halaber, talde fiskalean sartu aurretik Foru Arau honen 51. artikuluan aurreikusitako
emaitza aplikatzeko zuzenketari dagokion erreserba hornitu duten entitateen kasuan,
eta 51. artikuluaren 4. paragrafoan ezarritako baldintzetan zerga-oinarriaren eskasiagatik kendu gabe dauden kopuruak badituzte, talde fiskalak kopuru horiek kendu ahal
izango ditu bere zerga-oinarritik, zergaldian entitateak lortzen duen banakako zerga-oinarri positiboaren mugarekin, kontuan hartuta erakunde horri dagozkion ezabatzeak
eta txertatzeak, Foru Arau honen 90. eta 91. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.
6. Talde fiskal batean sartzen diren eta entitatearen zerga-oinarria handitzeko zain
dauden entitateei buruzko Foru Arau honen 52. artikuluan mozkinak berdintzeko
araututako erreserba bereziari dagozkion kopuruek taldearen zerga-oinarria handituko dute aipatutako 52. artikuluaren 2. eta 3. paragrafoetan aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direnean, kontuan izanik emaitzaren aplikazioari dagokion zuzenketa
aplikatu zuen entitatearen zerga-oinarri indibidualaren zenbatekoa, kontuan hartuta
entitate horri dagozkion ezabatzeak eta txertatzeak, Foru Arau honen 90. eta 91.
artikuluetan ezarritakoaren arabera.
7. Foru arau honetako 53. artikuluan araututako ekoizpen jarduna indartzeko eta
ekintzailetza sustatzeko erreserba berezia zerga taldean sartu baino lehen hornitu
duten entitateen kasuan, eta taldean integratzerakoan erreserba gauzatzeke izanez
gero, orduan taldeko edozein entitatek gauzatu ahalko du.
Foru arau honetako 53. artikuluko 3. eta 4. idatz zatietan aurreikusitako kasuetan,
kasuan kasuko zenbatekoek zerga taldearen zerga oinarria areagotuko dute.
8. Talde fiskaleko kide izateari uzten dion entitate baten partaidetza eskualdatzetik
eratorritako errenta negatiboen zenbatekoa murriztu egingo da eskualdatutako erakundeak talde fiskalaren barruan sortutako zerga-oinarri negatiboei dagokien zatia,
bertan konpentsatu badira.»
Zazpi.	
92. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da:
«92. artikulua.—Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa
1. Baldin eta kalkulurako aplikatu beharreko arauen arabera zerga-taldearen zerga-oinarria negatiboa bada, zenbateko hori zerga-taldeko zerga-oinarri positiboekin konpentsatu ahal izango da foru arau honetako 55. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
2. Talde fiskalean sartzean konpentsatzeko dauden edozein entitateren zerga-oinarri negatiboak haren zerga-oinarrian konpentsatu ahal izango dira, entitatearen
beraren zerga-oinarri indibidualaren 100eko 50eko edo 100eko 70eko mugarekin,
dagokionaren arabera, eta entitate horri dagozkion ezabatzeak eta txertatzeak kontuan hartuta, Foru Arau honen 90. eta 91. artikuluetan ezarritakoaren arabera.»
Zortzi.	
96. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da:
«96. artikulua.—Zerga taldearen kuota osoan aplika daitezkeen kenkariak

31. orr.

eek: BAO-2021a238-(I-975)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2021, abenduak 14. Asteartea

32. orr.

1. Zerga taldearen kuota osotik foru arau honetan ezarritako kenkarien zenbatekoa
ken daiteke.
Kenkariok aplikatzeko betekizunak zerga talde osoak bete behar ditu.
2. Talde fiskalean sartzeko unean aplikatzeke dauden edozein entitateren kenkariak talde fiskalaren kuota osoan kendu ahal izango dira, erakunde horri tributazioaren araubide indibidualean legokiokeen mugarekin, erakunde horri dagozkion ezabaketak eta txertatzeak kontuan hartuta, Foru Arau honen 90. eta 91. artikuluetan
ezarritakoaren arabera.»
Bederatzi. Hogeita zazpigarren xedapen gehigarri berria erantsi da, honakoa dioena:
«Hogeita zazpigarrena.—Salbuespena
Foru Arau honen 12. artikuluko 1. paragrafoan aipatzen diren erakundeez gain, “Interbiak Bizkaia, S.A.U.” Foru Sozietate Publikoak ez du zergarik ordaindu beharko.»
11. artikulua.—Ondarearen gaineko Zergari buruzko otsailaren 27ko 2/2013 Foru
Arauaren aldaketa
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, honako aldaketa hauek sartzen dira
Ondarearen gaineko Zergari buruzko otsailaren 27ko 2/2013 Foru Arauan:
Bat. Aldatu egiten da 5. artikuluko zazpigarren idatz-zatiko b) letraren testua. Honela
idatzita geratzen da:
«b) Partaideen eskubide kontsolidatuak eta pentsio-plan bateko onuradunen eskubide ekonomikoak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko abenduaren 14ko 2016/2341 (EB) Zuzentarauak, enpleguko pentsio-funtsen jarduerei eta
gainbegiratzeari buruzkoak, aipatzen dituenak barne.»
Bi. 5. artikuluko Hamabi eta Hamahiru idatz-zatiak aldatu egiten dira, eta honela
geratzen dira idatzita:
«Hamabi. Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako partaidetzak, martxoaren
21eko 2/2018 Foru Arauaren 4. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte,
eta eskuratzen diren egunetik hasita bost urte irauten badute zergadunaren ondarean. Zergadunak aipatutako mantentze-epea betetzen ez badu, edo funtsek martxoaren 21eko 2/2018 Foru Arauaren 4. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen
ez badituzte, salbuespena galduko du, eta zergadunak bidegabe iritzitako salbuespenak birjarri beharko ditu dagozkion ekitaldietan, eta ondoriozko zenbatekoak ordaindu beharko ditu, berandutze-interesak sortuz.
Mantentzeko baldintza ez da bete gabetzat joko partaidetzen titular den zergaduna
aurreko paragrafoan aipatutako epea amaitu baino lehen hiltzen bada.
Hamahiru. Jarduera ekonomikoaren finantzazioa bultzatzeko eta ekoizpen kapitalizazioa sustatzeko Europako funtsetako partaidetzak, martxoaren 21eko 2/2018 Foru
Arauaren 5. eta 6. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen dituztenak, dagokionaren arabera, zergadunaren ondarean haiek eskuratu eta egun horretatik bost urtez
geratzen badira. Zergadunak aipatutako mantentze-epea betetzen ez badu edo funtsek martxoaren 21eko 2/2018 Foru Arauaren 5. edo 6. artikuluetan aurreikusitako
baldintzak betetzen ez badituzte, salbuespena galduko du, eta zergadunak bidegabe
iritzitako salbuespenak birjarri beharko ditu dagozkion ekitaldietan, eta ondoriozko
zenbatekoak ordaindu beharko ditu, berandutze-interesak sortuz.
Mantentzeko baldintza ez da bete gabetzat joko partaidetzen titular den zergaduna aurreko paragrafoan aipatutako epea amaitu baino lehen hiltzen bada. Zergadunak partaidetza horiek zeharka baditu, zuzeneko edo zeharkako partaidetza duen sozietateen
bidez, entitate horien kapitalaren 100eko 5etik gutxienez, zerga honen zerga-oinarriaren murrizketa aplikatzeko eskubidea izango du, zenbaki honetan aipatzen diren Europako funtsetako partaidetzak zein sozietatetan egon eta sozietate horretako partaidetza-ehunekoa partaidetza horien balioarekin biderkatzearen emaitzaren baliokidea den
zenbatekoan, eta murrizketa horrek ez du ekarriko zerga-oinarria negatiboa izatea.»
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Hiru. 6. artikuluko Sei. idatz zatiko b) letraren azken paragrafoa aldatu da eta honela
geratu da:
«Letra honetan araututako salbuespena ez zaie aplikatuko sozietateen gaineko zergari buruzko Foru Arauaren VI. tituluko VIII. kapituluan ezarritako araubide berezian
dauden erakundeetako partaidetzei foru arau horretako 115.1 artikuluan aipatzen diren kasuetan.»
Lau. Aldatu egin da 33. artikuluko azken idatz-zatiko azken paragrafoaren testua;
honela idatzita geratu da:
«Halaber, zergadunaren ondarean sartuko dira zergadunak zergaren sortzapena aurreko bost ekitaldietan dohain eskualdatutako ondasunak, salbu eta egiaztatzen denean dohaintza-hartzaileak Ondarearen gaineko Zergan benetan tributatzen duela,
ondasun horien balioaren besteko zenbateko bat dela-eta. Arau hori ez zaie aplikatuko irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako zerga-pizgarriei buruzko martxoaren 20ko 4/2019 Foru Arauaren 19. artikuluan aipatzen
diren erakundeen alde irabazi-asmorik gabe xedatu diren ondasunei.»
12. artikulua.—Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko martxoaren
25eko 4/2015 Foru Arauaren aldaketa
Honako aldaketa hauek egiten dira Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko martxoaren 25eko 4/2015 Foru Arauan:
Bat.	
17. artikuluko 1. idatz zatiari azken paragrafo bat gehitzen zaio; hona testua:
«Mortis causa eskuratzeen kasuan, baldin eta, Kode Zibilaren 1006. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, transmisarioa kausatzailearen oinordeko zuzena bada, eskualdatzailea hiltzen den egunean sortuko da zerga.»
Bi. 69. artikuluko 1. idatz zatiko lehenengo paragrafoa aldatu da eta honela geratu da:
«1. Heriotzaren edo edozein oinordetza-tituluren ondoriozko eskuraketen kasuan,
heriotza-kasuetarako bizitza-aseguruen kontratuen onuradunenak barne, aurkezteko
epea urtebetekoa izango da, kausatzailea hiltzen den egunetik zenbatzen hasita,
edo eskualdatzailearena, hala badagokio, foru arau honen 17. artikuluaren 1. paragrafoaren azken paragrafoan aurreikusitako kasuetan, edo heriotza-aitorpena irmo
bihurtzen den horretan, edo, hala badagokio, zerga sortzen den egunetik aurrera,
orainaren eraginkortasuna duten oinordetza-itunetan.»
13. artikulua.—Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 24ko 1/2011 Foru Arauaren aldaketa
Lehenengoa. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko
Zergari buruzko martxoaren 24ko 1/2011 Foru Arauan honako aldaketa hauek barne
hartu dira:
Bat. 58. artikuluko 28. idatz-zatiari azken paragrafo bat gehitu zaio amaieran; honakoa:
«Zergapekoa pertsona fisikoa denean eta etxebizitza gisa gaitutako lokal bat erosteko mailegu edo kreditu bat ordaintzeko berme gisa eratutako hipotekak direnean,
zeinaren eskualdatzeari foru arau honen 13. artikuluaren c) letraren azken paragrafoan aipatzen den itzulketa aplikatu behar baitzaio, Zerga Administrazioak, eskaera
egin ondoren, hipoteka horren eraketa edo ezereztea dokumentatzen duten notario-eskrituren lehen kopiei dagokien zerga itzuliko du, betiere etxebizitzak aurreko
paragrafoan aipatutako ohiko etxebizitzaren kontzeptua betetzen badu. Itzulketak ez
du sortuko berandutze korriturik.»
Dos.	
59. artikuluko 7. zenbakia aldatzen da eta honela geratzen da:
«7. Kooperatiba-sozietateek eta eraldaketarako nekazaritza-sozietateek Bizkaiko Lurralde Historikoko kooperatiben zerga-araubideari buruzko abenduaren 12ko
6/2018 Foru Arauan aitortutako zerga-onurak izango dituzte zerga honetan.»
Bigarrena. 2021eko martxoaren 13tik aurrerako ondoriekin, Eskualdaketen eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 24ko 1/2011 Foru
Arauaren 58. artikuluari 43. apartatua gehitu zaio. Hona testua:
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«43. Inskribatzeko moduko berme erreala dagoenean, COVID-19aren pandemiari
erantzuteko enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzko martxoaren
12ko 5/2021 Errege Dekretuaren 7. artikuluan aurreikusitako abal publikoa jaso duten finantzaketa-eragiketen epeen luzapena formalizatzeko eskriturak zerga honen
egintza juridiko dokumentatuen modalitateko notario-dokumentuen kuota mailakatutik salbuetsita geratuko dira.»
14. artikulua.—Bizkaiko Lurralde Historikoko Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko abenduaren 12ko 6/2018 Foru Arauaren aldaketa
Ondorioak 2022ko urtarrilaren 1etik hasitako zergaldietan izanik, aldaketa hauek sartzen dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko abenduaren 12ko 6/2018 Foru Arauan:
Bat. Aldatu egiten da 4. artikuluko 1. idatz-zatiko b) letraren testua. Honela idatzita
geratzen da:
«b) Nekazaritzako eta elikagaigintzako kooperatibak.»
Bi. 6. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da:
«6. artikulua.—Nekazaritzako eta elikagaigintzako kooperatibak
Nekazaritza- eta elikagaigintza-kooperatibak bereziki babestutzat joko dira, baldintza
hauek betetzen badituzte:
1. Bazkideak nekazaritza, baso eta abeltzaintzako ustiategien edo ustiategi mistoen titularrak diren pertsona fisikoak izatea, beti ere ustiategi horiek estatutuen arabera kooperatibaren jarduera zabaltzeri den esparru geografikoan daudenean.
Bazkide izan daitezke, halaber, nekazaritza- eta elikagaigintza-kooperatiba eta ustiapen komunitarioko kooperatiba babestuak, foru arau honen lehen xedapen gehigarrian jasotako eraldaketarako nekazaritza-sozietateak, erakunde publikoak, sozietate
horien kapital sozialean nagusiki aurreko paragrafoko baldintzak betetzen dituzten
erakunde publikoak eta ondasun- eta eskubide-erkidegoak, pertsona fisikoek soilik
osatuak.
2. Beren jarduerak betetzean ondoren adierazitako mugak errespetatzea:
a) Kooperatibak edozein prozedura erabilita berak edo bere bazkideek ustiatzeko xedearekin eskuratzen, alokatzen, lantzen, ekoizten, egiten edo fabrikatzen
dituen gaiak, produktuak nahiz zerbitzuak ez zaizkie bazkideak ez diren hirugarrenei lagako, salbu eta kooperatibaren jardueraren gerakin arruntak badira edo
kooperatibari egotzi ezin zaizkion inguruabarren ondorioz laga badira.
 Nekazaritzako kooperatibek txikizka banatu ahal izango dizkiete petrolio produktuak bazkide ez diren hirugarrenei, Euskadiko Kooperatibei buruzko abenduaren
20ko 11/2019 Legearen 113. artikuluko 2. idatz-zatian ezarritako mugak.
b) Kooperatibaren edo bertako bazkideen ustiategien antzeko beste ustiategi batzuetako produktuak ez artatu, tipifikatu, manipulatu, eraldatu, garraiatu, banatu
edo merkaturatzea, beti ere ekonomia-ekitaldi bakoitzeko kopurua beren produktuengatik lortutako merkatu- prezioaren 100eko 5 edo, estatutuek hala aurreikusten badute, prezio beraren 100eko 49 baino handiagoa denean.
 Portzentaia hori azpiatal honetan adierazitako prozesu bakoitzerako era independente batean zehaztuko da, kooperatibak hirugarrenen nekazaritza-produktuak erabiltzen dituen prozesu bakoitzerako, alegia.
3. Aurreko 1. zenbakian aipatutako eremu geografikoan kokatutako bazkide bakoitzaren landa-izaerako ondasunei dagokien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren
zerga-oinarriak 60.101,21 eurotik gorakoak ez izatea.
Abeltzaintza independenteko ustiategietako titularrak diren bazkideak dituzten abeltzaintzako produktuak merkaturatzen eta aldatzen lanean ari diren kooperatibak direnean, bazkide bakoitzarengatik (erakunde publikoak eta erakunde publikoak gehiengo kapitala duten sozietateak izan ezik) ekonomia ekitaldi bakoitzean kooperatibaren
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barruan nahiz kanpoan egindako salmenten bolumena ezin da 300.506,05 euro baino gehiagokoa izan.
Muga horiek aplikatze aldera, bazkide bezala beste kooperatiba, sozietate, edo ondasun komunitate batzuk azaltzen direnean, horien zerga oinarriak edo salmenten bolumena bazkide bakoitzari egotziko zaie, estatutuen arabera dagokien proportzioan.
Salbuespen bezala, zerga oinarria edo salmenten bolumena zehaztutakoak baino
handiagoak dituzten bazkideen lehia onartuko da, baldin kopuru horiek osorik beste
bazkideenak baino 100eko 30etik gorakoak ez badira.»
Hiru. 12. artikuluko 3. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«3. Euskadiko Kooperatibei buruzko abenduaren 20ko 11/2019 Legeko 72. artikuluan ezarritako kontribuzioak artikulu honetan ezarritako helburuak ez beste zerbaitetarako erabiltzea.»
Lau. 12. artikuluko 9. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«9. Kooperatibak, zuzenean edo zeharka, 100eko 25etik gorako zenbatekoan, kooperatibak ez diren erakundeen kapital sozialean parte hartzea.
Alabaina, partaidetza hori 100eko 50erainokoa izan daiteke izakunde horiek kooperatibaren jardueren gertagarri, osagarri edo menpeko diren jarduerak egiten badituzte.
Partaidetza horiek, guztira, ez dute kooperatibaren eskutarteen 100eko 50etik gorakoak izaterik.
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren titularrak baimena eman ahal izango du, ebazpen idatzi eta arrazoitu baten bidez eta aldez aurretik eskatuta, kooperatibaren zuzeneko edo zeharkako partaidetza handiagoa izateko, bai eta kooperatibaren baliabide
propioekiko muga handiagoa izateko ere, fiskalki babestutako kooperatibaren izaera
galdu gabe, baldin eta justifikatzen bada parte-hartze horrek kooperatibako helburu
sozialak hobeto betetzen laguntzen duela eta ez dituela urratzen kooperatiben jarduteko funtsezko printzipioak.
Kooperatibak 100eko 50etik gorako partaidetza duten erakunde ez-kooperatiboen bidez zeharkako partaidetzak eskuratzen baditu, eta horien aktiboa nagusiki kooperatiba ez diren beste erakunde batzuen kapitaleko partaidetzek osatzen badute, urteko
kontu bateratuetatik eratorritako zenbatekoak hartuko dira kontuan partaidetzen eta
kooperatibaren baliabide propioen baterako balioa zehazteko.
Eskabidea aurkeztu eta, kooperatibari ebazpena berariaz jakinarazi izan gabe, hiru
hilabete igarotakoan, baimena emandakotzat hartuko da.»
Bost. 17. artikuluko 3. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«3. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, kontsumoko, etxebizitzako, nekazaritzako eta elikagaietako kooperatibak edo, beren estatutuen arabera, beren bazkideentzako zerbitzu edo horniketak egiten dituzten kooperatibak direnean, eragiketen
preziotzat joko da eragiketak egiteko benetako prezioa, baldin eta, erakundearen gastu orokorren zatia barne, zerbitzu edo hornidura horien kostutik beherakoa ez bada.
Beherakoa izanez gero, kostu hori aplikatuko da. Nekazaritzako eta elikagaietako kooperatibetan sistema hau aplikatuko da kooperatibak bere bazkideei ematen dizkien zerbitzu eta horniduretarako, bai eta bazkideek kooperatiban egiten edo ematen.»
Sei. 18. artikuluko 4. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«4. Bazkideek kapital sozialari nahitaez edo borondatez egindako ekarpenengatik sortutako interesak, Euskadiko Kooperatibei buruzko abenduaren 20ko 11/2019
Legearen 60.6 artikuluan araututakoak barne, eta lege horren 70.2.a) eta 72. artikuluetan aurreikusitako hezkuntzarako eta kooperatiba-sustapenerako eta interes
publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenetarako zuzkiduren ondoriozkoak, betiere, interes-tasak ez badu gainditzen diruaren legezko tasa, bi puntu gehituta bazkideentzat eta lau puntu bazkide laguntzaile edo ez-aktiboentzat. Ekitaldi ekonomikoa
ixtean indarrean dagoen legezko korritu tasa hartuko da erreferentziatzat.
Ez dira kengarriak izango kooperatibako partaidetza bereziak ordaintzeko ematen
diren kopuruak, baldin eta titularrak ez badira kooperatibako bazkide edo kide elkartu
eta partaidetzak sozietatearen kapitaltzat hartu behar badira.»
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Zazpi. 26. artikuluko 2. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«2. Nekazaritza Ustiategiak Modernizatzeko uztailaren 4ko 19/1995 Legearen 5. artikuluan aipatzen diren lehentasunezko elkarte-ustiategien kasuan, baldin eta foru
arau honen arabera bereziki babestutako nekazaritza- eta elikagaigintza-kooperatibatzat hartzen badira, kuota likido orokorraren kenkaria 100eko 75ekoa izango da.»
Zortzi. 38. artikuluko 1. idatz zatiko c) letra aldatzen da eta honela geratzen da:
«c) Euskadiko Kooperatibei buruzko abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 72. artikuluan ezarritako kontribuzioa aplikatzen den ondasun eta eskubideen eskuraketak, hau da, artikulu horretan ezarritako helburuak betetzeko egiten direnak.»
Bederatzi.
39. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da:
«39. artikulua.—Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zerga-onurak
Kooperatiba babestuek, bereziki babestuek, eta kooperatiba-legeetan xedatutakoaren arabera eratutako kooperatiben batasun, federazio eta konfederazioek, ondasun
higiezinen gaineko zergan, kuotaren 100eko 95eko hobaria izango dute, eta, hala
badagokio, nekazaritza- eta elikagaigintza-kooperatiben eta erkidego-ustiapeneko
kooperatiben landa-izaerako ondasunei dagokien ondasun higiezinen gaineko zergaren errekarguak.»
Hamar.	
51. artikuluko c) letra aldatzen da eta honela geratzen da:
«c) Bazkideekin edo haiekin Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren
42.3 artikuluan koka daitekeen lotura-harremana duten pertsonak eta erakundeak ez izatea egindako jardueren hartzaile nagusiak, eta ez izatea prestazio
edo baldintza berezirik zerbitzuak lortzean onura ateratzeko. Letra honetan ezarritako baldintza ez zaie eskatuko ikasleen gurasoak, haien legezko ordezkariak
edo ikasleak elkartzen dituzten irakaskuntza-kooperatibei.»
Hamaika. 53. artikuluko 1. idatz zatiko c) letra aldatzen da eta honela geratzen da:
«c) Euskadiko Kooperatibei buruzko abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 72. artikuluan ezarritako kontribuzioa aplikatzen den ondasun eta eskubideen eskuraketak, hau da, artikulu horretan ezarritako helburuak betetzeko egiten direnak.»
Hamabi.	
53. artikuluko 2. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«2. Sozietateen gaineko Zergan, Herri Onurako Kooperatibei eta Ekimen Sozialeko Kooperatibei aplikatzeko moduko zerga-araubidea irabazikoak ez diren erakundeen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien zerga-araubideari buruzko martxoaren
20ko 4/2019 Foru Arauko 7-17 bitarteko artikuluetan ezarritakoa izango da. Halaber, pertsona juridikoek egiten dituzten dohaintza eta ekarpenei eta Herri Onurako
Kooperatiben eta Gizarte Ekimeneko Kooperatiben alde egiten diren enpresa-arloko
lankidetzako hitzarmenei Foru Arau honen III. Tituluko II. Kapituluaren artikuluak eta,
gainera, 28. artikulua aplikatuko zaizkie.»
Hamahiru. 53. artikuluko 3. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«3. Udal zergetan aplikatu beharreko zerga araubidea irabazteko xederik gabeko
entitateen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien martxoaren 20ko
4/2019 Foru Arauko 18. artikuluan ezartzen dena izango da.»
Hamalau. Xedapen Bakar Iragankor berri bat sartzen da, eta honela dio:
«Xedapen Iragankor Bakarra.—Zeharkako partaidetzak, kooperatibak ez diren erakundeen bidez
Foru Arau honen 12. artikuluaren 9. idatz zatikoan xedatutakoa, 6/2021 Foru Arauak,
abenduaren 13 koak, ekonomia suspertzeko neurriak, BATUZ sistema borondatez
aplikatzea sustatzeko neurriak eta beste zerga-aldaketa batzuk onartzen dituenak,
emandako idazketan, aplikatu da Foru Arau horrek indarrean sartu ondoren egiten
diren eskuratzeei dagokienez.»
15. artikulua.— Irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko martxoaren 20ko 4/2019 Foru
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Arauaren aldaketa
Aldatu egiten da irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko martxoaren 20ko 4/2019 Foru Arauaren 50. artikuluaren lehen paragrafoa, eta honela geratzen da idatzita:
«Foru arau honen 19.1.a) artikuluan eta 19.2.a) artikuluan aipatzen diren mezenasgoaren erakunde onuradunek foru arau honen 5. artikuluan ezarritako betekizunak
ez betetzea, edo foru arau honen 17.2 artikuluaren azken paragrafoan edo 17.3 artikuluan ezarritako zehapenak ezartzea, III. tituluan ezarritako zerga-onurak aplikatu
dituenarentzat, ez-betetze hori gertatzen den ekitaldiari dagozkion sartu gabeko zenbateko guztiak eta dagozkion berandutze-interesak ordaintzeko betebeharra ezarriko
du, eragindako tributuari dagokionez eta haren araudi erregulatzailearen arabera.»
16. artikulua.—Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributu-sistema Euskal Herriko Foru
Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara egokitu zuen urriaren 15eko
7/2002 Foru Arauaren aldaketa
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Sistema Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara egokitzeko urriaren 15eko 7/2002 Foru Arauaren 11.
artikuluaren 3. atalaren azken paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«Era berean, testamentu-ahalorde bat egikaritzeko zain dagoen jarauntsiaren ondarean zenbatuko dira kausatzaileak zerga sortu aurreko bost urteetan irabaziz eskualdatu dituen ondasunak, salbu eta egiaztatzen bada dohaintza-hartzaileak ondarearen gaineko zergan benetan tributatzen duela, ondasun horien balioaren pareko
zenbatekoan. Arau hori ez zaie aplikatuko irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako zerga-pizgarriei buruzko martxoaren 20ko 4/2019
Foru Arauaren 19. artikuluan aipatzen diren erakundeen alde irabazi-asmorik gabe
xedatu diren ondasunei.»
17. artikulua.— Apirilaren 30eko 1/1991 Foru Dekretu Arauemailearen bidez onartutako Jarduera Ekonomikoen Tarifak eta Jarraibideen aldaketa.
gaineko Zergaren
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin honako aldaketa hauek jasotzen dira
apirilaren 30eko 1/1991 Foru Dekretu Arauemailearen bidez onartutako jarduera ekonomikoen gaineko zergaren tarifetan eta instrukzioan:
Bat. Tarifen Lehenengo Ataleko 661.9 epigrafe berria gehitu da 661. taldean, eta
honela geratu da idatzita:
«661.9 epigrafea. Azalera handietan integratutako edo beste merkataritza misto bat,
hau da, jendearentzako erakusketarako eta salmentarako 2.500 m² edo gehiagoko azalera erabilgarria duten establezimenduetan modu espezializatuan egindakoa,
hala nola brikolajearekin eta etxeko ekipamenduarekin, etxeko eta bulegoko altzariekin, artikulu elektronikoekin eta etxetresna elektrikoekin, automobilerako artikuluekin,
kirolerako artikuluekin edo bestelakoekin lotutakoak.
Kuota:
— 10.000 m²-taraino: 1,443036 euro m² bakoitzeko.
— 10.001m²-tik 20.000m²-taraino: 1,391499 euro m² bakoitzeko.
— 20.001 m²-tik a 30.000 m²-taraino: 1,288425 euro m² bakoitzeko.
— 30.000 m² baino gehiago: 1,185351 euro m² bakoitzeko.
Oharra: Publikoarentzako erakusketarako eta salmentarako azalera erabilgarritzat
hartuko da zuzenean saltzeko artikuluak erakusten dituena, estalirik egon edo ez, eta
kontsumitzaileak benetan erabil dezakeena.»
Bi. Aldatu egiten da tarifen lehenengo atalaren 2. ohar erkidea, 661. taldeari dagokiona, eta hona nola geratzen den idatzita:
«2.a Talde honetako kuotak kalkulatzeko, establezimenduaren azalera osoa zenbatuko da (biltegi handia, hipermerkatua, herri-biltegia edo beste azalera handi bat),
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bulegoetarako, aparkaleku estalietarako, biltegietarako eta abarretarako eremuak
barne. Halaber, hirugarrenek erabilera-lagapenaren edo beste edozein tituluren bidez okupatutako eremuak ere zenbatuko dira. Hala ere, estali gabeko azalerak ez
dira zenbatuko, horien xedea edozein dela ere.»
Hiru. Tarifen Lehenengo Ataleko 664 taldean, 664.2 epigrafe berria gehitu da, honela:
«664.2 epigrafea.—Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak
Udaleko gutxieneko kuota: 13,976834 euro kargatzeko puntu bakoitzeko.
Kuota hori kargatzeko puntua kokatuta dagoen establezimenduaren edo lokalaren
titularrak bakarrik ordainduko du.
Kuota nazionala: 13,976834 euro kargatzeko puntu bakoitzeko.
Kuota hori kargatzeko puntuen jabeak bakarrik ordainduko du.»
18. artikulua.—Martxoaren 17ko 2/1992 Foru Dekretu Arauemailearen bidez onartutako Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko ekainaren
30eko 6/1989 Foru Arauaren testu bateginaren aldaketa
Martxoaren 17ko 2/1992 Foru Dekretu Arauemailearen bidez onartutako Ekonomia
Jardueren gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 6/1989 Foru Arauaren testu bateginean honako aldaketa hauek sartzen dira; aldaketa horiek 2022ko urtarrilaren 1etik
aurrera izango dituzte ondorioak:
Bat. 5. artikuluko 1. idatz zatiko a) letrako testua aldatzen da eta honela geratzen da:
«a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Bizkaiko Lurralde Historikoa eta toki-erakundeak, baita haien administrazio-erakunde autonomoak eta haiei atxikitako
unibertsitate publikoak eta zentro publikoak ere.»
Bi.	
5. artikuluaren 1. idatz zatiari i) letra gehitu zaio. Hauxe da edukia:
«i) “Interbiak Bizkaia, S.A.U.” Foru Sozietate Publikoa.»
Hiru. 5. artikuluko 1. idatz zatiko h) letrako azken paragrafoko 3. erregelaren testua
aldatzen da eta honela geratzen da idatzita:
«3. Subjektu pasiboaren eragiketen bolumena kalkulatzeko hark egindako jarduera
ekonomiko guztiak hartuko dira kontuan. Erakundea, Merkataritza Kodeko 42. artikuluari jarraikiz, sozietate talde bateko kidea bada, aurrean adierazitako magnitudeak
taldeko erakunde guztienak izango dira, urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra
edozein izanda ere.»
19. artikulua.—Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko maiatzaren 18ko
4/2016 Foru Arauaren aldaketa
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari
buruzko maiatzaren 18ko 4/2016 Foru Arauan aldaketa hauek egin dira:
Uno. 3. artikuluko 1. idatz zatiko g) letrako testua aldatzen da eta honela geratzen da:
«g) Unibertsitate publikoetakoak eta haiei atxikitako zentro publikoetakoak.»
Bi.	
3. artikuluaren 1. idatz zatiari l) letra gehitu zaio:
«l) Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasuneko errepideak, bideak eta gainerako lehorreko bideak, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak berak edo haren mendeko erakunde batek zuzenean kudeatzen edo ustiatzen baditu, betiere BFAk partaidetza
handiena duena, bai eta kudeaketa edo ustiapen horri lotutako higiezinak ere.»
Hiru.	
10. artikuluko 4. idatz zatia aldatzen da eta honela geratzen da:
«4) Zergaren kuota osoaren 100eko 50erainoko hobaria, eguzkitik edo beste energia
berriztagarri batzuetatik datorren energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatu diren ondasun higiezinentzat. Hobari hori aplikatzeko baldin-
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tza izango da beroa sortzeko instalazioen barruan administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak edo berokuntzarako eta iturriko ura berotzeko sistemak egotea.
Era berean, zergaren kuota osoaren 100eko 50erainoko hobaria arautu ahal izango
dute A edo B motako efizientzia energetikoaren etiketa duten ondasun higiezinetarako. Horretarako, hobariaren ehunekoa desberdina izan daiteke etiketa energetikoaren motaren arabera.
Hobari horren gainerako alderdi substantibo eta formalak ordenantza fiskalean

zehaztuko dira.»
20. artikulua.—Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzko ekainaren
30eko 10/1989 Foru Arauaren aldaketa
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldaketa hauek sartzen dira Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 10/1989 Foru
Arauan:
Bat. Aldatu egiten da 4. artikuluko 2. idatz-zatiko b) letraren testua. Honela idatzita
geratzen da:
«b) 100eko 95erainoko hobaria eraikuntza, instalazio edo obren alde:
		 — E
 guzki-energiaren edo beste energia berriztagarri batzuen aprobetxamendu
termiko edo elektrikorako sistemak dituztenak. Hobari hori aplikatzeko baldintza izango da beroa sortzeko instalazioen barruan administrazio eskudunak
homologatutako kolektoreak edo berokuntzarako eta iturriko ura berotzeko
sistemak egotea.
		 — A
 edo B motako etiketa energetikoa lortzeko birgaitze energetikoa helburu
dutenak. Ondorio horietarako, hobariaren ehunekoa desberdina izan daiteke
etiketa energetikoaren motaren arabera.
		 — H
 igiezinen birgaitze integrala helburu dutenak, birgaitze energetikoa eta irisgarritasuna barnean hartuta. Ondorio horietarako, birgaitze energetikoaren helburua A edo B motako efizientzia energetikoaren etiketa lortzea izan behar da.
		 — U
 dalerriko eremuen edo auzoen birgaitze integraleko proiektuen esparruan
egitea, energia berriztagarriak sartzeko.
 Letra honetan aipatzen den hobaria indarrean dagoen legeriaren arabera inbertsioa nahitaezkoa ez duten kopuruei bakarrik aplikatuko zaie.
 Letra honetan ezarritako hobaria aurreko a) letrako hobaria aplikatzearen emaitzako kuotari aplikatuko zaio, halakorik egonez gero.»
Bi. Xedapen Gehigarri Bakarra gehitu da, eta honela dio:
«Xedapen Gehigarri Bakarra.—Salbuespena
Unibertsitate publikoek eta haiei atxikitako zentro publikoek zerga-salbuespena izango dute, aldez aurretik eskatuta, beren helburuak betetzera lotutako ondasun higiezinetan egindako eraikuntza, instalazio edo obrei dagokienez.»
21. artikulua.—Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko ekainaren
30eko 7/1989 Foru Arauaren aldaketa
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 7/1989 Foru Arauaren 2. artikuluko 1. paragrafoari h) idatz-zatia gehitu zaio:
«h) Unibertsitate publikoei atxikitako ibilgailuak.»
XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengo Xedapen Gehigarria.—
COVID-19 birusaren hedapenari eusteko neurrien ondorioz langile autonomoek jarduera uz-
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teagatiko prestazioak
2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako ondorioekin, jarduera
uzteagatiko prestazio gisa jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten pertsona fisikoen
errentaren gaineko zergaren zergadunek jasotako zenbatekoak, COVID-19aren ondorioz onartutako araudian eta, hala badagokio, haren denbora-indarraldia luzatzea arautzen duten xedapenetan araututakoak, jarduera ekonomikoen etekintzat hartuko dira.
Bigarren Xedapen Gehigarria.—COVID-19arengatik ukitutako enpresak birkapitalizatzeko funtsa
2021eko martxoaren 13tik aurrerako ondorioekin, COVID-19aren pandemiari erantzuteko enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzko martxoaren 12ko
5/2021 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoa aplikatzetik zuzenean edo
zeharka eratorritako ondare-eskualdaketa, sozietate-eragiketa eta egintza guztiak, Covid-ak eragindako enpresak birkapitalizatzeko funtsa sortzen duena, eta funts horren
kargura partaidetutako enpresen finantza- eta ondare-kapitalizazio eta/edo berregituraketarako gauzatzen diren funtsekarpenak edo kapital-handitzeak ere salbuetsita egongo
dira Bizkaiko Lurralde Historikoaren araugintza-eskumenekoak diren zerga itundu guztietatik.
Xedapen Indargabetzaile Bakarra.—Arauak indargabetzea
Indargabetuta geratzen dira foru-arau honetan xedatutakoaren aurkakoak diren
maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak. Bereziki, indargabetu egiten dira Bizkaiko errepideei buruzko otsailaren 18ko 2/1993 Foru Araua aldatzen duen otsailaren
7ko 2/2007 Foru Arauaren xedapen gehigarria eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko
abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren xedapen indargabetzaile bakarraren 3. paragrafoko f) idatz-zatia.
Azken Xedapenetako Lehena.—Arauak emateko ahalmena
Ahalmena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru-diputatuari, foru-arau hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.
Azken Xedapenetako Bigarrena.—Indarrean jartzea
Foru-arau hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da
indarrean, eta beraren artikuluetan berariaz ezarritako ondorioak izango ditu.
Bilbon, 2021eko abenduaren 13an.
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA OTADUI BITERI

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
KOLDO MEDIAVILLA AMARIKA
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