1/1993 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, apirilaren 20koa
Ekonomi Ihardueren gaineko Zergaren Testu Bateratzailea
onartzeari buruzkoa
…………………………………………………………………………………………….

69 Multzoa. Konponketak.
691 TALDEA. ETXERAKO, AUTO IBILGAILUENTZAT ETA BESTE
KONTSUMO ONDASUN ZENBAITETARAKO ARTIKULU ELEKTRIKOEN
KONPONKETA.
691.1 Epigrafea—Etxerako artikulu elektrikoen konponketa.
Oharra: Epigrafe honek irratigailu eta telebista, etxerako elektrogeiluak eta etxerako eta
norberarentzako diren beste material elektrikoen konponketa eta kontserbazioa hartzen
ditu.

691.2 Epigrafea.—Auto ibilgailu, bizikleta eta beste ibilgailu zenbaiten konponketa.
Oharra: Epigrafe honek honakoen konponketa, berrikusketa eta mantenua hartzen ditu:
lantegi ezberdinek egindako autoak, kamioiak, autobusak, erabilera berezietarako
autoak, erremolkeak, karrozeras, txasiak, motozikletak eta txirrindak.

691.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko kontsumo ondasun zenbaiten konponketa.
Oharra: Epigrafe honek, talde honetako aurreko epigrafeetan zehaztu gabeko kontsumo
ondasunen konponketa hartzen du, hala nola: oinetakoen eta larruzko eta antzeko
artikuluena; halaber, kantitate txikietan oinetakoei aplikatzeko betunak, kremak,
galartzuak, txantiloiak, sargailuak eta antzekoak, gomazko zolak eta takoiak; erlojuen
konponketa; artelan eta zaharkinen zaharberrikuntza; honakoen konponketa eta
kontserbazioa: idazmakinak, josteko eta puntu egiteko makinak, argazki eta optika
makinak, musika tresnak, jostailuak, aiztoak, guraizeak, aterkiak, luma estilografikoak,
altzariak, etabar. Halaber, epigrafe honek ahalmena ematen du gitzen kopia egiteko.
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Erlojuen konpoketan bakarrik jarduten diren establezimenduek aurreko kuoten 100eko
50a ordainduko dute.

692 TALDEA. INDUSTRI MAKINERIAREN KONPONKETA.
Oharra: Talde honek edozein moetateko industri makineriaren konponketa hartzen du,
fabrikazio dibisioren batean espreski sailkatutako makineriaren kouponketa izan ezik.

699 TALDEA. B.l.S.G.KO KONPONKETA BATZUK.
Oharra: Talde honek, tarifetan espreski sailkatu gabeko edozein moetatako konponketa
hartzen du.

6. Sailari dagozkion oharrak:
1. Sail honetan sailkatutako iharduerak egiten direneko lokaletan -udal kuota tributatzen
dutenak- hirigintza-lizentzia lortzea eskatzen duten obra nagusiak egiten direnean eta
hauek hiru hilabete baino gehiago iraun behar badute eta obra hauen ondorioz lokalek
itxita geratu behar badute, dagokien kuota lokala itxita egon den egun kopuruen arabera
murriztu egingo da.
Subjektu pasiboak dagokion Udalari eskatu beharko dio aurreko paragrafoak aditzera
ematen duen murrizketa eta, hala badagokio, murrizketa eman ondoren, subjektu
pasiboak idezko Udalerrian zergabilketa funtzioa betetzen duen Entitateari bidegabeko
sarreren itzulketa eskatu beharko dio, bertan egindako sarreren zenbatekoaren arabera.
2. Bide publikoetan hiru hilabete baino gehiago irauten duten obrak egiten badira eta
obra hauek Sail honetan sailkatutako iharduerak egiten dituzten lokalak - udal kuota
tributatzen dutenak- afektatzen badituzte, subjektu pasiboek 100eko 80 arteko
murrizketa eskatu ahal izango dute. Udalak, hala badagokio, murrizketa hau
ematerakoan obra hauek lokalak zein puntutaraino afektatzen dituzten kontuan hartuko
du. Murrizketa eman ondoren, bidezko Udalerrian zergabilketa funtzioa betetzen duen
Entitateari bidegabeko sarreren itzulketa eskatu ahal izango diote, bertan egindako
sarreren zenbatekoaren arabera.
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7 SAILA. GARRAIOAK ETA KOMUNIKABIDEAK .

71 Multzoa. Trenbide garraioa.
711 TALDEA. BIDE ARRUNTEAN ZEHARKO TRENBIDE GARRAIOA.
Oharra: Talde honek, pertsona eta merkantzien trenbide garraioa. bide zabal arruntean
egindakoa, hartzen du (bide espainiarra, 1,674 m. edo europearra 1,435 m.)
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
711.1 Epigrafea.—Bidaiarien trenbide garraioa, bide arruntean.
711.2 Epigrafea.—Merkantzien trenbide garraioa, bide arruntean.

712 TALDEA. BURDINBIDE ESTUTAKO TRENBIDE GARRAIOA.
Oharra: Talde honek, pertsona eta merkantzien trenbide garraioa, bide estuan
egindakoa, hartzen du (1,435 m.tako europearra edo 1,674 m.tako bide zabal
espainiarraren aldean, ezberdina den bidea).
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeeteko sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak
aitortuko ditu:
712.1 Epigrafea—Bidaiarien trenbide garraioa, bide estuan.
712.2 Epigrafea.—Merkantzien trenbide garraioa, bide estuan.

72 Multzoa. Beste garraio mota butzuk.
721 TALDEA. BIDAIARIEN GARRAIOA.
721.1 Epigrafea—Hiri garraio kolektiboa.
Oharra: Epigrafe honek honakoak hartzen ditu: metropolitano, autobusa, tranbia,
trolebusa, etabarren bidez egindako hiri garraio kolektiboa; hala nola, zenbait pertsona
mailarentzako (langileak, ikasleak, aire konpainietako bidaiariak, etabar.) ezarri zerbitzu
ohizkoak eta beste bidaiari moeta batzuk hartzen ez dituztenak.
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721.2 Epigrafea.—Autotaxi bidezko garraioa.
Oharra: Epigrafe honek honakoak hartzen ditu: bidaiarien garraioa, taximetrodun
autoetan, beste gidaridun alokairu auto (taxiak, auto handiak) zenbaitetan, puntu autoak,
etabar.

721.3 Epigrafea.—Bidaiarien garraioa, errepidez.
Oharrak:
1. Epigrafe honek, bidaiarien ohizko garraioa, aukerazko eta noizik behinkakoa eta
errepidez egidakoa hartzen du (gidaridun autokaren alokairua ere bai), halaber, bidaiari
eta merkantzien garraio mistoa.
2. Kuota probintziala ordaintzeak, ibilgailua alta emana dagoen herrialdearekin muga
egiten duten herrialde guztietan iharduteko ahalmena ematen du.
3. Enpresako langileak ere, bidaiari kopuruaren zenbaketan sartzen dira.
4. Indarrean dagoen errepide garraioaren legeriak, trafiko eskasa edo baserri girokotzat
jotzen dituen zerbitzuetarako ibilgailuek, kuotaren ehuneko 50a ordaindu beharko dute.

721.4 epigrafea: anbulantzia bidezko osasun garraioa.

722 TALDEA. MERKANTZIEN GARRAIOA, ERREPIDEZ.

722 TALDE OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Talde honek, kamioi edo antzeko ibilgailu bidezko merkantzien garraioa (ohizkoa
edo ez, hirikoa edo hiriartekoa) hartzen du, halaber, mudantza zerbitzuak.
2. Kuota probintziala ordaintzeak, ibilgailua alta emana dagoen herrialdearekin muga
egiten duten herrialde guztietan iharduera egiteko ahalmena ematen du.
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729 TALDEA. B.l.S.G.KO LUR GARRAIO ZENBAIT.
Oharra: Talde honek, baste atalean sartu gabeko lur garraioak hartzen ditu, esatebatera,
kremailera trenbide garraioak, teleferikoak, funikulareak, etabar.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
729.1 Epigrafea—Kremailera trenbide garraio zerbirzuak.
729.2 Epigrafea.—Teleferiko eta funikulare bidezko garraio zerbitzuak.
729.3 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zenbait lur garraio.

73 Multzoa. Itsas garraioa eta barneko bide nabigagarrian egindakoa.
731 TALDEA. NAZIOARTEKO ITSAS GARRAIOA (GORDINKIAK ETA GASAK
EZIK).
731.1 Epigrafea.—Bidaiarien nazioarteko itsas garraioa.
731.2 Epigrafea.—Merkantzien nazioarteko itsas garraioa.

731 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA: Untzi berean, bidaiari eta merkantzien
garraio mistoa egiten denean, independienteki eta iharduera bakoitzeko zergatuko da;
merkantzien garraioak duen gehienezko edukieratik, ekipaiari dagokiona kenduz.
Ekipaia, hain zuzen, untziak dituen plaza bakoitzari araubidez emango zaiona izango da.

732 TALDEA. GORDINKI ETA GASEN ITSAS GARRAIOA.
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732 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA:
Talde honek, arrolio produktuak eta gas urtuen itsas garraioa hartzen du, gaboteria
ibilbide luzeetan edo barneko bide nabigagarrietan zehar egindakoena, alegia.
Argibide gisa baizik, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iahrduketak aitortuko ditu:
732.1 Epigrafea.—Arrolio produktuak eta gesen nazioarteko itsas garraioa.
732.2 Epigrafea.—Arrolio produktuak eta gasen gaboteria garraioa.
732.3 Epigrafea—Arrolio produktuak eta gasen garraioa, barneko bide nabigagarrietan
zehar eginda.

733 TALDEA. GABOTERIA GARRAIOA, BARNEKO BIDE NABIGAGARRIETAN
(GORDINKIAK ETAGASAK EZIK).
733.1 Epigrafea.—Bidaiarien gaboteria garraioa, barneko bidenabigarrietan zehar.
733.2 Epigrajea.—Merkantzien gaboteria garraioa, barneko bide nabigagarrietan zehar.

733.1 ETA 733.2 EPIGRAFEA OSOEI DAGOZKIEN OHARRAK:
1. Untzi berean, merkantziak eta bidaiarien garraio mistoa egiten denean, iharduera
bakoitzeko eta independienteko zergatuko da.
2. 733.3 eta 733.4 epigrafetan aipaturiko untziek ez dute 733.1 eta 733.2 epigrafeetan
aipatutakoen ordez zergatuko.

733.3 Epigrafea—Aldauntzi, ferry boats eta antzekoen zerbitzuak.

733.4 Epigrafea—Bidaiarien itsasgarraioa, Jet Foil deiturikoak eta antzekoen bidez
eginda.
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733 TALDE OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Talde honek, merkantziak eta bidaiarien gaboteria garraioa hartzen du, barneko bide
nabigagarrietan zehar egindakoena (ibaiak, lakuak, ubideak, etabar.), ohizko
ibilbideetan edo ·aukerazko erregimenean.
2. Canariaseko garraioa, Talde honen barruan dagozkion epigrafeetan sailkatuko da.

74 Multzoa, Airebidezko garraioa.
741 TALDEA. OHIZKO AIREBIDEZKO GARRAIOA.
741.1 Epigrafea—Bidaiarien airebidezko garraio nazionala(ohizko zerbitzuak).
741.2 Epigrafea—Merkantzien airebidezko garraio nazionala (ohizko zerbitzuak).
741.3 Epigrafea—Bidaiarien nazioartek o airebidezko garraioa (ohizko zerbitzuak).
741.4 Epigrafea.—Merkantzien nazioarteko airebidezko garraioa (ohizko zerbitzuak).

741 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA:
Aireuntzi berean, bidaiarien eta merkantzien garraio mistoa egiten denean,
independienteki iharduera bakoitzeko zergatuko da; merkantzien garraioak duen
gehienezko edukieratik, ekipaiari araubidez emango zaiona izango da, hain zuzen.

742 TALDEA. EZOHIZKO AIREBIDEZKO GARRAIOA.
742.1 Epigrafea.—Bidaiarien nazioarteko airebidezko garraioa (ezohizko zerbitzuok).
742.2 Epigrafea—Merkantzien nazioarteko airebidezko garraioa (ezohizko zerbitzuak).
742.3 Epigrajea.—Bidaiarien nazioarteko airebidezko garraioa (ezohizko zerbitzuak).
742.4 Epigrafea.—Merkantzien nazioarteko airebidezko garraioa (ezohizko zerbitzuak).
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742 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA:
Aireuntzi berean, bidaiari eta merkantzien garraio mistoa egiten denan, independienteki
iharduera bakoitzeko zergatuko da; merkantzien garraioak duen gehienezko edukieratik
ekipaiari dagokiona kenduz. Ekipaia, Aireuntziak dituen plaza bakoitzari araubidez
emango zaiona izango da, hain zuzen.

741 ETA 742 TALDE OSOEI DAGOKIEN OHARRA:
Aireuntzi berean, ohizko eta ezohizko trafiko zerbitzuak egiten direnean, soilki,
airebidezko garraio ohizkoa agiten denean zergatuko da.

75 Multzoa. Garraioei atxikiriko iharduerak.
751 TALDEA. LURBIDEZKO GARRAIOARI ATXIKITAKO IHARDUKETAK.
751.1 epigrafea. Ibilgailuen gordetzea eta zaintzea garaje eta lokal estalietan.
751.2 epigrafea. Ibilgailuak gordetzea eta zaintzea lurrazpiko aparkalekuetan.
Jarduera horretan erabilitako azalera konputatzeko, ez dira kontuan hartuko elementu
osagarriak: harrapalak, lorategiak, seguritate eremuak eta sarbideak.
751.3 Epigrafea—Ibilgailuen gordetze eta zaintza eraikigabeko orube edo lur sailetan.
751.4 Epigrafea—Bide ordaina duten autopista, errepide, zubi eta tunelak ustiatzea.
751.5 Epigrafea—Ibilgailuen koipeztapen eta garbiketa.
751.6 Epigrafea—Merkagaiak kargatu eta deskargatzeko Zerbitzua.

752 TALDEA. BARNEKO BIDE NABIGAGARRIETAN
GARRAIOARI ERANTSIRIKO IHARDUERAK.

EGIN

752.1 Epigrafea—Portuetako praktikoaren zerbitzuak eta pilotu zerbitzuak.
752.2 Epigrafea—Untzi batzuetatik besteetara egindako aldatze zerbitzuak.
752.3 Epigrafea.—Atoiuntzien zerbitzua.
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ITSAS

752.4 Epigrafea—Untziarekin zerikusirik ez duen pertsonalgoak egin garbiketa,
desinfekzioa eta antzekoak.
752.5 Epigrafea—Untziak salbatu eta berreskuratzeko zerbitzua
752.6 Epigrafea.—Untziak kargatu eta deskargatzeko Zerbitzua.
752.7 Epigrafea.—Portuak, kanalak, dikeak, etabar, ustiatu eta mantentzeko Zerbitzuak.
752.8 Epigrafea.—Itsas eta kostako seinaleen zerbitzua.

752 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA: Barneko bide nabigarrietan egin itsas
garraiorako nahitaezko iharduerak hartzen ditu, esatebatera, atoiuntziak; pilotutza eta
zutoleztatzea; untziak kargatu, deskargatu eta muilatzea; ubideak, portuak,
kamingainak, dikeak, faroak, etabar, ustiatzea eta mantentzea; arriskutan diren untziak
eta kargamenduak, etabar, salbatzea.

753 TALDEA. AIREBIDEZKO GARRAIOARI ERANTSIRIKO IHARDUERAK.
753.1 Epigrafea—Airebidezko garraioen ibilbide terminalak aireportuetan.
753.2 Epigrafea—Aire nabigazioaren kontrol zerbitzua.
Oharra: Lokal hanen artean barne hartuko dira aireko trafikoa kontrolatzeko
zentruetarako erabilitako eraikuntzak, radar instalazioak, aireportuetako kontrol dorreak,
helburu hauetarako energia elektrikoa sortzeko ekipoak, transmisio zentruak eta antzako
izaera duten beste instalazioak.
753 3 Epigrafea.—Aireuntzien hangare eta aparkaleku zerbitzuak.
753 4 Epigrafea—Aireuntzien atoiak, garbiketa lanak eta mantenu zebitzuak.
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753.5 Epigrafea.—Aireportuen ustiapen integrala.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek talde honetako epigrafeetan
sailkatutako zerbitzuak inolako kuota gehigarririk ordaindu gabe burutu ahal izango
dituzte, 753.2 epigrafekoak nahiz erregai eta lubrifikatzaileen hornidura eta lurreko
ibilgailuak erretiratzea, bideen saneamendua, eraikuntzen eta lokalen garbiketa,
gordailatze eta bilketa, su eta istripuen aurkakoa, telekomunikazioak, e.a., eta era berean
lokalaren barruko instalazio eta espazioen erabilera edozein titulugatik eta
kontraprestazio bidez hirugarrenei iharduera ekonomikoak burutzeko lagatzea.
2. Epigrafe honetako kuotak kalkulatzerakoan, establezimenduaren (aireportuaren)
azalera osoa zenbatuko da, bulego, aparkaleku estali, biltegi, e.a.etarako erabilitakoak
ere barne hartzen direlarik. Era berean erabiltzeko lagapen edo beste edozein titulu dela
eta hirugarrenen esku dauden zonak zenbatuko dira. Estalitako azalerak berriz ez dira
zenbatuko, hauen erabilera edo hangareen azalera edozein delarik.
3. Erabiltzeko lagapen edo beste edozein titulugatik aipatu establezimenduetako zonak
iharduera ekonomikoetarako erabiltzen dituztenek, burutzen duten ihardueraren arabera
dagokion kuota ordainduko dute, zergen eraginetarako zona hauek lokal kontsideratuko
ez direnez ibilgailuen gordetze eta zaintza ihardueretan erabilitako azalera estali edo
estaligabeen salbuespenarekin.
4. Ez dira epigrafe honetan barne hartzen lojamendu eta jatetxe zerbitzuak ez eta
aparkalekuen ustiapenak.

753.9 Epigrafea—Airebidezko garraioari erantsiriko b.i.s.gko zenbait zerbitzu.

754. TALDEA. MERKANTZIEN GORDAILU ETA BILTEGIRATZEA.
754.1 Epigrafea.—Gordailu eta biltegi orokorrak.
754.2 Epigrafea—Ibilgailuen gordailu eta biltegiak.
754.3 Epigrafea.—Ziloak eta beste garan biltegi zenbait.
754.4 Epigrafea—Biltegi frigorifikoak.
754.5 Epigrafea.—Isurkien biltegi eta gorduiluak.
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754.6 Epigrafea—Altzarien gordetegia.
754.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zenbait gordailu eta biltegi berezi.

754 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA: Talde honek, eta zerbitzu
independiente gisa, edozein moetatako inoren merkantzien gordailua eta biltegiratzea
hartzen ditu, esatebatera, (biltegi frigorifikoak, altzarien gortegiak, ziloak,
isurkinentzako gordailuak eta oro har beste edozein merkantzirentzako biltegiak,
ibilgailuen gordailu geldia ere barne izanik).

755 TALDEA. BIDAI AGENTZIAK.
Oharra: Talde honek, bidaiarien garraioa, lojamendua edota elikadura prestatzea hartzen
du.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak altortuko ditu:
755.1 Epigrafea.—Beste bidai agentziei egin zerbitzuak.
755.2 Epigrafea.—Bidai agentziek prestatutako zerbitzuak.

756 TALDEA. GARRAIOAREN IHRDUERA LAGUNTZAILE ETA OSAGARRIAK
(GARRAIOAREN TARTEKARIAK).

756 TALDEARI DAGOKION OHARRA: Talde honek, garraioaren iharduera
laguntzaile eta osagarriak hartzen ditu, esatebatera garraio agentziak, trantsitarioak,
etabar. Tarifa hauetako 2. Sailean sailkatu behar diren Aduana Agenteak izan ezik.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
756.1 Epigrafea.—Garraio agentziak, trantsitarioak.
756.2 Epigrafea.—Untzien kontsignariak.
756.9 Epigrafea.—Garraioaren beste bitartekotasun zerbitzuak.
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757 TALDEA. MUDANTZA ZERBITZUAK.
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