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

64 Multzoa Elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako, salmenta, betiko
establezimenduetan egiten denean.
641 TALDEA. FRUITU, ORTUKARIAK, BARAZKIAK ETA TUBERKULUEN
TXIKIZKAKO SALMENTA.

642 TALDEA. HARAGI ETA HARAGI HONDAKINEN TXIKIZKAKO
SALMENTA: HARAGIZ ELABORATUTAKO EKOIZKINENA, HALA NOLA
HARAGITIK
ERAKARRITAKOENA;
ARRAULTZENA,
GRANJETAKO
UNTXIENA, EHIZARENA; ETA AIPATUETATIK ERATORRITAKOENA.
642.1 Epigrafea.—Haragi eta haragi hondakinen txikizkako salmenta eta haragiz
elaboratutako ekoizkinena, hala nola haragitik erakarritakoena; arraultzena, hegaztiena,
abere etxaldetako untxiena, ehizarena; eta aipatuetatik eratorritekoena.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—642 Taldean jasotako iharduketa guztiak burutzea.
—Gazta, gantzak eta saltsak txikizka saltzea.
—Abereak hiltegi baimenduetan hiltzea.
—Nork bere establezimenduan, haragitik erakarritako produktuak egitea, horiek nork
bere salmentarako dependentzi propioetan saldu ahal izango direlarik bakar bakarrik.
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642.2 Epigrafea.—Harategi urdaitegietan haragi fresko eta izoztuaren txikizkako
salmenta, haragi hondakinena eta haragitik erakarritako edozein motatako ekoizkinena;
arraultzena, hegaztiena abere etxaldetako untxiena, ehizarena eta horietatik erakarritako
ekoizkinena.
Oharra. Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Gazta gantzak eta saltsak txikizka saltzea.
—Abereak hiltegi baimenduetan hiltzea.
—Nork bere establezimenduan, haragitik erakarritako produktuak egitea, horiek nork
bere salmentarako dependentzi propioetan saldu ahal izango direlarik bakar bakarrik.

642.3 Epigrafea—Harategi urdaitegietan, haragi freskoa eta izoztuaren txikizkako
salmenta, haragi hondakinena, haragi industriatik ekarritakoena eta haragi ekoizkin
freskoena, haragi gordinarena, adobatuarena, urdai gatzatuarena, odol enbutidoak
(odolkiak) eta, ohizkoak izanik, baimena duten antzeko beste batzurena; hala nola
arraultzena, hegaztiena, abere etxaldetako untxiena, ehizarena eta horietatik erakarritako
ekoizkinena.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Gazta, gantzak eta saltsak txikizka saltzea.
—Abereak hiltegi baimenduetan hiltzea.
—Nork bere establezimenduan, haragitik erakarritako produktuak egitea, horiek nork
bere salmentarako dependentzi propioetan saldu ahal izango direlarik bakar bakarrik.

642.4 Epigrafea.—Harategietan, haragi freskoa eta izoztuaren txikizkako salmenta,
haragi hondakinena eta haragitik erakarritako edozein motatako ekoizkinena; hala nola
arraultzena, hegaztiena, abere etxaldetako untxiena, ehizarena eta horietatik
erakarritako ekoizkinena.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Gazta, gantzak eta saltsak txikizka saltzea.
—Abereak hiltegi baimenduetan hiltzea.
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642.5 Epigrafea.—Arraultzen, hegaztien, abere etxaldetako .untxien, ehizaren eta
horietatik erakarritako ekoizkinen txikizkako salmenta.

642.6 Epigrafea.—Abasturako abere fresko eta izoztuetatik erakarritako erraiki eta
hondakinen txikizkako salmenta, hartarako dependentzietan egiten denean.

643 TALDEA. ARRAINEN ETA ARRAIN EKOIZKINEN TXIKIZKAKO
SALMENTA, HALA NOLA ARRAI HAZTEGIETAKO EKOIZKINENA ETA
BARAKUILUENA.
643.1 Epigrafea—Arrainen eta arrain ekoizkinen txikizkako salmenta, hala nola arrai
haztegietako ekoizkinena eta barakuiluena.
Oharra: Epigrafe honek bakailaoaren eta arrain gatzituen txikizkako salmentarako
ahalmena ematen du.

643.2 Epigrafea.—Bakailua eta gatzitutako baste arraiki batzuren txikizkako salmenta.

644 TALDEA. OGIAREN, PASTELKIEN, GOZOKIEN ETA ANTZEKOEN
TXIKIZKAKO SALMENTA, HALA NOLA ESNEAREN -ETA ESNEGAIENA.
644.1 Epigrafía.—Ogiaren, pastelkien, gozokien eta antzekoen txikizkako salmenta,
hala nola esnearen eta esnegaiena.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
Ogi eta ogi berezi moeta guztien txikizkako salmenta; pastelgintza, gozogintza,
opilgintza eta erreposteritza ekoizkinena; obleena, barkiluena, gozokiena, turroiena,
gantzopilena, pastena, gozotako kontserbena, gailetena, kakao eta txokolatearena eta
beren eratorkinena eta ordezkoena; hala nola, esnearen eta esnegaien eta eztiaren
txikizkako salmenta; izozkiena, fianbreena, era guztietako kontserbena; haragi edo
arrain saldena, almibarretako, mermeladatako edo pastetako fruitena; infusio, kafe eta
solubleena; boteilaratutako edari markakoena; gaztena, enbutidoena eta enparedaduena.

Orria 3 / 24

Era guztietako ogi eta opil, gozo, eta erreposteritzagintzako ekoizkinak
establezimenduan bertan egitea, beti ere salmenta, horretarako gertatuak diren
dependentzi propioetan egiten bada.
Establezimenduan bertan, bertakoak diren ekoizpenak dastatzea, edari freskagarrien
laguntzarekin batera.
Artikuluak bisuteri fineko ontzietan, portzelanazkoetan edo fantasiazkoetan saltzea, hala
nola beste edozein eratako ontzietan, hau da, plastikozko edo trapuzko panpinetan.

644.2 Epigrafea—Ogi berezi eta opilgaien saltokiak.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Ogi eta ogi berezi moeta guztien eta opilgaien txikizkako salmenta, barne delarik
opilgintza industriala ere; hala nola, esnearen eta gainontzeko esnegaien txikizkako
salmena.
—Era guztietako ogi eta opilgintzako ekoizkinak establezimenduan bertan elaboratzea,
beti ere beren salmenta, horretarako gertatuak diren dependentzi propioetan egiten bada.

644.3 Epigrafea.—Pastelgintza, opilgintza eta gozogintzako ekoizkinen txikizkako
salmenta.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Ogi eta ogi berezi moeta guztien txikizkako salmenta; pastelgintza, gozogintza,
opilgintza eta erreposteritza ekoizkinena; obleena, barkiluena, gozokiena,
gozogaiena,turroiena, gantzopilena, pastena, gozotako kontserbena, gailetena, kakao eta
txokolatearena eta beren eratorkinena eta ordezkoena; hala nola, esnearen eta esnegaien
eta eztiaren txikizkako salmenta; izozkiena eta era guztietako kontserbena;
almibarretako, mermeladatako edo pastetako fruitena; infusio, kafe eta solubleena;
boteilaratutako edari markakoena.
—Era guztietako ogi eta opilgintzako ekoizkinak establezimenduan bertan egitea, beti
ere salmenta, horretarako gertatuak diren dependentzi propioetan egiten bada.
—Artikuluak bisuteri fineko ontzietan, portzelanazkoetan edo fantasiazkoetan saltzea,
hala nola beste edozein eratako ontzietan, hau da, plastikozko edo trapuzko panpinetan.
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644.4 Epigrafea—Izozkien txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Era guztietako izozkien txikizkako salmenta, tarta izoztuak eta edari hotzak ere barne
direlarik, hau da, hortxata, granizatuak, etab...
—Izozkin eta tarta izoztuak establezimenduan bertan egitea, beti ere salmenta,
horretarako gertatuak diren dependentzi propioetan egiten bada.

644.5 Epigrafea.—Gozoki eta bonboien txikizkako salmenta
Oharra Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Bonboiak eta gozokiak establezimenduan bertan egitea, beti ere salmenta, horretarako
gertatuak diren dependentzi propioetan egiten bada.
—Artikuluak bisuteri fineko ontzietan, portzelanazkoetan edo fantasiazkoetan saltzea,
hala nola beste edozein eratako ontzietan hau da, plastikozko edo trapuzko panpinetan.

644.6 Epigrafea.—Estaldura edo erreilenoa duten eta ez duten masa frijituen txikizkako
salmenta, patata frijituena, zizka-mizka gaiena, fruitu lehorrena, hala nola, gozokiena,
txokolatezko ekoizkinena eta edari freskagarriena.
Oharra: Epigrafe honek txurrugintzako ekoizkinak eta patata frijituak establezimenduan
bertan egiteko ahalmena ematen du, beti ere salmenta, horretarako gertatuak diren
dependentzi propioetan egiten bada.

645 TALDEA. ARDO ETA ERA GUZTIETAKO EDARIEN TXIKIZKAKO
SALMENTA.

Orria 5 / 24

646 TALDEA. TABAKO GAIEN ETA ERRETZAILEARENTZAKO ARTIKULUEN
TXIKIZKAKO SALMENTA.
646.1 Epigrafea.—Era eta forma guztietako tabako gaien txikizkako salmenta, Saltoki
Orokorretan, Berezietan eta Barnekoetan egiten denean.
Oharra: Epigrafe honetakoa da 646.8 epigrafean jasotako artikuluen txikizkako
salmenta, hau da, erretzeko paperarena eta balio txikia izanik ere, errotazio indize altua
duten objetuena; beti ere beren salmenta Monopolioaren organo kudeatzailea iharduketa
nagusiaren akzesorio izaeraz, baimendua denean; era berean, epigrafe honetakoa izango
da, baitere, era guztietako inpreso eta dokumentuen salmenta, beti ere beren banaketa
aipatu Saltokiei egotzi zaienean.

646.2 Epigrafea.—Era eta forma guztietako tabakogaien txikizkako salmenta, Saltoki
Orokorren aldi baterako saltokia egiten denean.

646.3 Epigrafea.—Era eta forma guztietako tabakogaien txikizkako salmenta, izaera
Osagarridun Saltokietan egiten denean.

646.4 Epigrafea—Tabako laboreen txikizkako salmenta, errekargodun salmenta
baimena duten establezimendu komertzialetan egiten denean.

646.5 Epigrafea— Tabakogaien txikizkako salmenta, makina automatikoetan egiten
denean eta errekargodun salketa baimenera jotzen denean.
646.51 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren izendunak.
Kuota hau makina jarrita dagoen establezimendu edo lokalaren titularrak ordainduko du
esklusiboki.
646.52 Subepigrafea.—Estatuko kuota berezia, makinaren jabeak.
Kuota hau makinen jabeak ordainduko du esklusiboki.
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646.6 Epigrafea—Era eta forma guztietako tabakoen txikizkako salmenta, tabakotegiak
ez diren lokaletan sartzen direnean.

646.7. Epigrafea—Baimen berezia duten titular baliogutxitu fisikoek egindako
tabakogaien txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honetako subjektu pasiboek ordainduko duten zergaren kuota, zero
izango da.

646.8 Epigrafea—Erretzaileentzako artikuluen txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek ondorengo artikuluen txikizkako salmentarako edo proportzio
txikitan saltzeko, baimena ematen du: idaz materialea, hau da, karpetak, kartazalak eta
plegubakarrak
idazlumak,
lapitzak,
boligrafoak,
borragomak,
lakrak,
tintontziak,liburuzkak, blokak, kartak, estanpak eta postalak, beti ere aipatu artikuluek
harri bitxirik ez badute.

646 TALDEARENTZAKO OHAR AMANKOMUNAK:
1ª. TaIde honen barruan matrikulalurik aurkitzen diren subjekto pasiboek posta seiluak
eta efektu tinbratuak saldu ahal izango dituzte, inolako kuota gehigarririk ordaindu
gabe.
2ª Talde honen barruan matrikulaturik egon gabe posta seiluak eta efektu tinbratuak
saltzen dituztenek, aipatu iharduera burutzeagatik zero kuotako erregimenean
tributatuko dute.

647 TALDEA.
SALMENTA.

ELIKAGAIEN

ETA

OROHAR

EDARIEN

TXIKIZKAKO

647.7 Epigrafea.- Era guztietako elikagaien eta edarien txikizkako salmenta,
establezimenduak saltzailea duenean.
Oharrak:
1ª. Ez dira epigrafe honetan sartuko haragi eta arrain freskoaren txikizkako
salmentarako iharduketak, ez eta tabakoarenak ere.
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2ª. Epigrafe honek xaboi eta etxerako garbigaien txikizkako salmentarako ahalmena
ematen du.

647.2 Epigrafea.—Edozein eratako elikagai eta edarien txikizkako salmenta,
autozerbitzu errejimenean eta errejimen mistoan egiten denean eta saltokiak 120 metro
karratu baino gutxiago duenean.

647.3 Epigrafea.— Edozein eratako elikagai eta edarien txikizkako salmenta,
autozerbitzu erejimenean edota superzerbitzutan errejimen mistoan egiten denean,
superzerbitzutzat hartuko delarik, saltokiaren lurrazalera 120 metro karratu eta 399
metroren artekoa denean.

647.4 Epigrafea.—Edozein eratako elikagai eta edarien txikizkako salmenta,
autozerbitzu errejimenean edota supermerkatuetan errejimen mistoan egiten denean,
supermerkatutzat hartuko delarik, saltokiaren lurrazalera 400 metro karratu edo gehiago
denean.
Oharra: Epigrafe honek, 653.3 eta 659.4 epigrafeetan sailkatu diren artikuluen
txikizkako salmentarako ahalmena ematen du.

ONDORENGO OHARRAK 647.2, 647.3 ETA 647.4 EPIGRAFEEI DAGOZKIE:
1ª Epigrafe horietan ez da tabakoa saltzerik sartu.
2ª Epigrafe horiek garbigaitegietako eta lurrindegietako gaien txikizkako salmentarako,
eta sistema berberean, ahalmena ematen dute.
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647.5 Epigrafea.—Elikagaien eta edarien hornizioa, tabakoa ezik, makina saltzaileen
bidez egitea.
647.51 Subepigrafea.—Udal kuota minimoa, establezimenduaren izendunak.
Kuota hau makina jarrita dagoen establezimendu eta lokalaren titularrak ordainduko du
esklusiboki.
647.52 Subepigrafea—Estatuko kuota berezia, makinaren jabeak.
Kuota hau makinen jabeak ordainduko du esklusiboki.

65 Multzoa. Elikagaiak ez diren ekoizkin industrialen txikizkako salmenta,
estableazimendu finkoetan.
651
TALDEA.
OlHALGlNTZA
EKOIZKINEN,
JANTZIGINTZA,
OINETAKOGINTZA, LARRU ETA LARRUKI ARTIKULUEN TXIKIZKAKO
SALMENTA.
651.1 Epigrafea—Oihalgintza ekoizkinen, etxeko jantzigaien, alfonbra eta antzekoen
eta tapizerigaien txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek, 651.4 epigrafean sailkatutako mertzeri eta paketeri artikuluen
txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, haren osagarri gisa, baina han
zehaztutako ahalmenak eskuratzen ez direlarik.

651.2 Epigrafea—Jantzi eta zorongentzoko era guztietako prenden txikizkako salmenta.
Oharrak:
1. Epigrafe honek jantzien akzesorioen salmentarako ahalmena ematen du, hau da,
abaniko, guardasol, aterki, makulu, etab.
2. Era berean, epigrafe honek, eta osagarri gisa, oinetakoen, larrugaien eta 651.6
epigrafean sailkatutako gaien txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, baina han
zehaztutako ahalmenak eskuratzen ez direlarik.
3. Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek bisuteri gaien txikizkako
salmenta egin dezakete, esklusiboki.
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6513 Epigrafea—Mihiseria eta kortseteria gaien txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek, eta osagarri gisa, 651.4 epigrafean sailkatutako mertzeri eta
paketeri artikuluen txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, baina han zehaztutako
ahalmenak eskuratzen ez direlarik.

651.4 Epigrafea.—Mertzeri eta paketeri gaien txitizkako salmenta.
Oharrak:
1. Epigrafea honek, 651.2 epigrafean sailkatutako jantzigaien txikizkako salmentarako
ahalmena ematen du, aipatu epigrafeko kuotaren %25a ordainduz, baina han
zehaztutako ahalmenik ez da eskuratuko.
2. Era berean, epigrafe honek 659.5 epigrafean, esklusiboki sailkatutako bisuteri gaien
txikizkako salmentarako ahalmena ematen du.
3. Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek higiene eta garbiketa
pertsonalerako gaien salmentari ekin diezaiokete.

651.5 Epigrafea.—Jantzi berezien txikizkako salmenta.
Oharra. Epigrafe honetakoa da lanerako jazkien, uniformeen, larruzko jantzi eta
antzekoen txikizkako salmenta, hala nola, euritako jazki joskuradun edo plastikozko
soldaduradunena, jantzi militarrena eta kirol jantziena, apaizena eta erlijiosoena,
antzezleena, etabarrena.

651.6 Epigrafea—Oinetakoen, larruzko artikuluen eta antzekoen edota ordezkoen
txikizkako salmenta, hala nola, uhelena karterena, boltsoena eta, orohar maleta eta bidai
artikuluena.
Oharra. Epigrafe honek, eta osagarri gisa, 651.2 epigrafean sailkatutako larruzko
jantzien, antezkoen eta napazkoen txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, han
zehaztutako ahalmenak eskuratzen ez direlarik.
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651.7 Epigrafea.—Larruzko jantzien txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek establezimenduan bertan larruzko jantziak egiteko nahiz
epigrafe barruan sailkatutako gaien konponketa, garbiketa eta kontserbaketa lanetarako
ahalmena ematen du.
Era berean, eta osagarria gisa, larrugaiak eta imitazioak edo ordezkoak, hala nola,:
gerrikoak, karterak, boltsoak, e.a txikizka saltzeko ahalmena ematen du.

652. TALDEA. SENDAGAIEN ETA FARMAZI EKOIZKINEN TXIKIZKAKO
SALMENTA; DROGERI ETA GARBIKETARAKO ARTI KULU EN TXIKIZKAKO
SALMENTA; LURRINGINTZA ETA ERA GUZTIETAKO KOSMETIKOENA;
OROHAR KIMIKA EKOIZKINENA, ETA BELAR DENDETAKO BELAR ETA
LANDAREEN TXIKIZKAKO SALMENTA.
652.1 Epigrafea—Farmaziak: sendogaien eta osasun eta higiene pertsonalerako gaien
txikizkako salmenta.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan sartuko dira, bai giza bai abere erabilpenerako, sendagaien
elaborazioa eta banaketa, sendagaitzat joko direlarik indarreango legediak hartarakotzat
jotzen dituenak.
Era berean, egigrafe honek ondorengoak banatzeko ahelmena ematen du: osasun
ekoizkinak, senda materialeak (esterilizatuak, esterilizatu gabekoak, esparadrapuak,
kotoiak, alkoholak, josketa materialea, zelulosak, termometroak, ziztorratzak eta orratz
hipodermikoak), inkontinentziarako osasun tresnak, optikarako osasun tresnak, ur eta
izotz boltsak, gomazko eta plastikozko artikulu higienikoak, biberoiak, hezigailuak,
sendaketarako, prebentziorako edo zuzenketarako ortopedi aparatuak, ostomia
materialea, farmazietan ohiz salgai den tresneria medikokirurgiko txikia, dermofarmazi
izaera duten kosmetikoak eta higiene pertsonalerako ekoizkinak, senda belarrak,
pertsona eta animalietan zuzenean aplikatzeko intsektiridak, haur janari bereziak, janari
dietetikoak eta geriatri janariak, hala nola aipatu produktu guzti horien aplikaziorako
tresneria guztia, metalurak eta senda urak, hala nola neurri fisikoak hartzea (pisua,
altuera eta tentsioa).
2. Ez da epigrafe honen barrukoa farmazeutikari analista klinikoaren profesionaltasun
lanik betetzea.
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3. Optika oftalmikoa eta farrnazi bulego barruko audiometria akustikoen modalitatea
betetzen duten farmazeutikoek, profesio hori betetzeari dagokion bezala, osasun izaera
duten aparatu eta materialeak saltzeko ahalmena dute, 659.3 epigrafeari, optikagaien
txikizkako salmentari, alegia, dagokion kuotaren %50a abanatuko dutelarik.

652.2 Epigrafea—Drogeri lurrindegi eta kosmetika gaien txikizkako salmenta,
garbigaiena, pinturena, barnizena, hala nola, kimika ekoizkinena.
Oharrak:
1. Epigrafe honek, 652.3 epigrafean sailkatutako ekoizkinen txikizkako salmen-tarako
abalmena ematen du.
2. Era berean, epigrafe honen barrukoa da ondorengo gaien txikizkako salmenta:
ekoizkin fitosanitarioak, garbigaiak, kimikoak, plastikozko artikuluak, kandela eta
argizarizko artikuluak, higiene eta garbitasun pertsonalerako gaiak, xaboiaketa
deterjenteak, pinturak, bernizak eta solbaitzaileak, brotxak, errodilo eta margolarien
lanabesak, apainketa paperak, etxe konponketarako tresna eta materialeak,
artegintzarako margoak (olioak, akuarela, akrilikoak, etab.), paperak, bastidoreak,
ehunzatiak, txispoiak, artegintzako margoak aplikatzeko lanabes eta artikuluak, pilak eta
bonbilak.

652.3 Epigrafea—Lurrindegi eta kosmetiko gaien txikizkako salmenta, hala nola
higiene eta garbitasun pertsonolerako artikuluak.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan sartzen da kosmetikagaien eta kosmetikarako gai kimikoen
txikizkako salmenta, hala nola, metal ederrik ez duten apainketa pertsonalerako bisuteri
gaiena eta apain mahaietako artikuluena; era berean, epigrafe honetakoa izango da,
baitere, lurrinen aplikaziorako tresna elektrikoen txikizkako salmenta, bizarra mozteko
makinena, ile lehorgailuena eta masaia eta depilaziorako aparatu kosmetikoena.
2. Subjektu pasiboek kosmetika eta makilaia ekoizkinen demostrazioak egin ahal izango
dituzte, saltokian bertan.
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652.4 Epigrafea.—Belar dendetan landare eta belarren txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honetan belar dendetan saltzeko landare eta belarren (esklusiboki
farmazietan saldu behar direnak ezik) txikizkako salmenta sartuko da eta ondorengo
gaiak saltzeko ahalmena ematen du: dietetika eta errejimen berezietako jakiak, elikagai
biologikoak, makrobiotikoak eta naturalak, kosmetikagai naturalak, aurreko gaiei
buruzko informazio liburuak, hala nola gai horien aplikaziorako liburuak, eta antzeko
beste zenbait gai.

653 TALDEA. ETXE ETA ERAIKINTZA EKIPAMENDURAKO ARTIKULUEN
TXIKIZKAKO SALMENTA.
653.1 Epigrafea—Altzarien (bulegoetakoak ezik) txikizkazko salmenta.
Oharrak:
1. Epígrafe honetan era guztietako altzarien (bulego eta sukaldeko altzariena ezik),
koltxoien eta somierren txikizkako salmenta sartuko da.
Era berean, eta osagarri gisa, epigrafe honetan sartuko da, baitere, koadro, lanpara,
sinadura gabeko margoak eta etxe apainketarako baste zenbait objetu.
2. Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek, 651.1 epigrafeko ekoizkinen
txikizkako salmenta buru dezakete, epigrafe horri ezarritako kuotaren %50a ordainduz.
3. Epigrafe honetan sailkatutako iharduera gauzatzen deneko lokaletan Zergaren
Instrukzioaren 14.1.F) Erregelaren c) letrak adierazten duen murrizketa, adonola ere,
10eko 20koa izango da.
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653.2 Epigrafea—Materiale eta aparatu elektrikoen, elektronikoen eta etxeko elektrikoa
ez den baste energiaren batez eragindako etxeko aparatuena eta sukaldeko altzariena.
Oharrak:
1. Epígrafe honek bertan sailkatu diren aparatuak instalatzeko eta konpontzeko
ahalmena ematen du.
2. Epigrafe honek adierazten duen txikizkako salmenta soilik elektrikoetarako mota
orotariko objektuetara mugatzen denean, hala nola, malguak, giltzak, kajetinak,
bideraga iluisolatuak, zinta isolatzailea, Bergman hodia eta antzeko bestelakoak, hodi
metalikoak, goritasun, fluoreszentzia eta neoneko lanparak, bai eta brontzerik edota
antzeko metal zizelaturik ez daukaten lanpara edo boskotxak ere, epigrafe hontan
ordaindu beharreko kuota bertan seinalatutakoaren 100eko 40koa izango da.

653.3 Epigrafea—Sukaldeko ontziteriaren, burdingaien, apaingaien, oparigai edo
erreklamogaien (bisuteria eta elektragailuak barne) txikizkako salmenta.
Oharrak:
1.a Epigrafe honetan ondorengo artikuluen txikizkako salmenta sartzen da: burdingaiak,
harigaiak, zerrailgaiak, ferrak, metalgaiak, iltzegaiak, loratzaintzagaiak, iturgaiak,
sendagintza, labanak eta antzekoak, elektrikoak izan edo ez edozein motatako
erremintak eta horien akzesorio eta ordezkoak, makina elektro- portatilak, metalgaiak,
batzeko, itsasteko eta soldatzeko gaiak, babes pertsonalesrako materiala, iturgaiak eta
material elektrikoa, pintura, babes pertsonalerako jantzi eta artikulu profesionalak,
segurtasun gaiak, lubrifikatzaileak, industrian erabiltzeko olioak, koipeztatzaileak,
mahai-tresneria, mahai eta sukalderako artikuluak, beti ere, egiteko metalbitxiak
erabiltzen ez badira, elektrikoak izan edo ez etxerako tresnak, giltzak, apalak, lanerako
eserlekuak eta metalezko armairuak, obretako makinaria txikia, oholak, listoiak eta
etxea konpontzeko eta txukuntzeko egurrezko beste artikulu batzuk, igeltsaritazko
konponketetarako material ontziratua, plastikozko tresnak eta brikolaiarako materialak.
2.a Epigrafe honek giltzen bikoizketarako, sokagaiak, itsasgaiak eta gas salmentarako
ahalmena ematen du.
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653.4 Epigrafea—Eraikintzarako materiale eta artikuluen eta saneamendurako
mobiliariaren txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honen barruan sailkatu diren subjektu pasiboek ahalmena izango dute
saldu dituzten beirak instalatzeko.

653.5 Epigrafea—Ate, leiho eto pertsiana, moldura eto markoen txikizkako salmenta,
hola nola oholtzena eto parket mosaikoena eta saskigaien eta kortxozko artikuluena.

653.6 Epigrafea—«Brikolaia» artikuluen txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honen barruan sailkatu diren subjektu pasiboek ahalmena izango dute
iharduera honekin erlazionaturiko akzesorio eta osagarrien txikizkako salmentarako.

653.9 Epigrafea—Etxearen ekipamendurako b.i.s.g.ko zenbait artikuluren txikizkako
salmenta.

654
TALDEA.
LEHORREKO
IBILGAILUEN,
AIREUNTZIEN
ETA
ITSASUNTZIEN
ETA
MAKINERIAREN
TXIKIZKAKO
SALMENTA,
AKZESORIOENA ETA ERREKANBIORAKO PIEZENA.
654.1 Epigrafea.—Lehorreko ibilguiluen txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek aipatu ibilgailuentzako lubrikante, akzesorio, errekanbio eta
erreminten txikizkako salmentarako ahalmena ematen du.

654.2 Epigrafea.—Lehorreko ibilgailuentzako akzesorio eta errekanbio piezen
txikizkako solmenta.
Oharra: Epigrafe honek ibilgailuentzako lubrikante eta erreminten txikizkako
salmentarako ahalmena ematen du.
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654.3 Epigrafrea—Airetiko ibilgailuen txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek aipatu ibilgailuentzako lubrikante, akzesorio, errekanbio eta
erreminten txikizkako salmentarako ahelmena ematen du.

654.4 Epigrafea—Ibaietako ibilgailuen eta beladun edo motordun untzien txikizkako
salmenta, hala nola kiroluntziena.
Oharra: Epigrafe honek aipatu ibilgailuentzako lubrikante, akzesorio , errekanbio eta
erreminten txikizkako salmentarako ahalmena ematen du.

654 5 Epigrafea—Era guztietako makineriaren (etxeko, bulegoko. medikuntzako,
ortopediko, optiko eta argazkigintzako aparatuak ezik) txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek aipatu makineriarentzako lubrikante, akzesorio, errekanbio eta
erreminten txikizkako salmentarako ahalmena ematen du.

654.6 epigrafea. Edozein motatako ibilgailuentzako gurpilazal, gurpiluztai edo
gurpilkamaren txikizkako salmenta.
Oharrak:
1.a Epigrafe honek ahalmena ematen du epigrafe honetan adierazitako artikuluak
saltzeko.
2.a Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek saltzen dituzten artikuluak
osatu, orekatu, lerrokatu eta konpondu ahal izango dituzte, dagozkien kuotak 100eko
20an gehituz.

655 TALDEA. ERREGAI, KARBURANTE ETA LUBRIKANTEEN TXIKIZKAKO
SALMENTA.
655.1 Epigrafea.—Gasak eta karburanteak ezik, era guztietako erragaien txikizkako
salmenta.
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655.2 Epigrafea.—Era guztietako gas errekinen txikizkako salmenta.

655.3 Epigrafea—Ibilgailuen horniziorako karburante, olio eta koipe lubritarien
txikizkako salmenta.

655.4 epigrafea. —Eremu pribatuan ibilgailu elektrikoetarako energia birkargatzeo
zerbitzuak.

655.5. epigrafea. —Eremu publikoan ibilgailu elektrikoetarako energia birkargatzeko
zerbitzuak.1
Xede horretara bideratutako 1.000 aparatuko edo zatiki bakoitzeko: 66,00 euroko kuota
probintziala.
655.4 eta 655.5 epigrafeetarako oharra: zerga honen araudiak jarduera hasteagatik
aurreikusten duen salbuespena aplikatzearen ondorioetarako, bi epigrafe hauetako
jarduerak independentetzat hartuko dira 655. taldeko gainontzeko jarduerekiko.

656 TALDEA. ONDASUN ERABILIEN TXIKIZKAKO SALMENTA, HALA NOLA,
ETXEAN ERABILTZEKO ALTZARI, JANTZI ETA TRESNA ARRUNTENA.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 124,41 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro.
Oharra: Talde honek ez du ahalmenik ematen ondorengo hauen txikizkako
salmentarako: bitxitegi, bisuteri eta erlojutegi artikuluak, antzinako gauzak, arte obrak,
garraio elementuak, industri eta bulego makineria eta ekipamendua, eta material eta
aparailu elektronikoak.
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657 TALDEA. MUSIKA INSTRUMENTUEN ETA BEREN AKZESORIOEN
TXIKIZKAKO SALMENTA, OROHAR.
Oharra: Talde honek musikako paper marratuaren eta mota orotariko musika
konposizioen txikizkako salmenta barne hartzen du, bai eta saldutako instrumentaren
eskuzko konponketa ere.

659 TALDEA. TXIKIZKAKO BESTE SALMENTA MOETA BAT.
659.1 Epigrafea.—Seilu, txonpon, domina oroitgarri, bildumazaleen bilete, artelan eta
aintzinako gauzen, banakako nahiz bildumako mineralen, fosil, insektu, maskor, landare
eta animali disekatuen txikizkako salmenta.2
Oharra: Epigrafe honek bere barruan sailkaturik aurkitzen diren artikuluen handizkako
salmentarako ahalmena ematen du, artelan eta antzinako gauzena salbu.

659.2 Epigrafea.—Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipaien txikizkako
salmenta.

659.3 Epigrafea.—Medikuntza, ortopedia, optika eta argazkigintzarako aparatu eta
tresneriaren txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honetan sailkatuta dauden eta argazkietarako materiala saltzen duten
sujetu pasiboek ahalmena dute argazkien karreteak hartzeko eta ondoren kanpoko
laborategi batek errebelatutako argazkiak emateko.
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659.4 epigrafea. Liburu, aldizkari eta papergaien eta bulegogaien txikizkako salmenta,
baita marrazkigintzako eta arte ederretako tresna eta lanabesena.
Oharrak:
1.- Epigrafe honek jostailuen txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, jostailuak
mekanikoak, elektrikoak eta elektronikoak ez direnean.
2.- Epigrafe honetan “prentsa kioskoak” ere sartu dira. Halakotzat hartuko dira jarduera
nagusia prentsa eta aldizkako argitarapenak txikizka saltzea duten establezimenduak,
bai eta aipatu kioskoetako ohiko gaiak saltzen dituztenak ere: gozokiak, golosinak,
fruitu lehorrak, izozkiak, herri garraio, telefono eta antzeko erabilerako txartelak.
Aurreko parrafoan aipatutako subjektu pasiboak, modu osagarrian eta batere kuota
gehigarririk ordaindu gabe, kiosko horietan argitarapen eta bildumak txikizka saldu ahal
izango dituzte, ondoko hauek bezalako euskarrietan: “cd-roma”, zinta magnetoskopiko
eta magnetofonikoak, disko konpaktoak...»

659.5 Epigrafea—Bitxigaien, erlojugintzako gaien, zilargintza eta bisuterigintzako
gaien txikizkako salmenta.
Oharrak:
1. Epigrafe honek, epigrafean bertan zehaztu diren artikuluak, establezimenduan bertan
konpontzeko ahalmena ematen du.
2. Bisuteri gaien txikizkako salmenta esklusiboak aurreko kuota horien %50a
ordainduko du. 100eko 50eko kuoten murrizpen berbera aplikatuko zaio erlojugintzako
txikizkako salmenta esklusiboari.
3. Epigrafe honek establezimenduan bertan kristalezko, brontzezko eta baste metalez
egindako gauzak saltzeko ahalmena ematen du, hala nola, ispiluak, argi-armiarmak,
lanparak, kandelontziak eta gainerako apaingarriak.

659.6 Epigrafea—Jostailuen, kirolgaien, kirol jantzien, oinetakoen eta zorongen
txikizkaho salmenta, hala nola arma, kartutxo eta pirotekni gaiena.
Oharra: Epigrafe honetakoa da txirristra, zibo, etabar bezalako haur parkeetako
jolastresnen txikizkako salmenta.
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659.7 Epigrafea— Hazi ongarri, landare eta animali txikien txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honek lorazaintza, loradenda eta animali txikiak zaintzearekin
erlazionaturik dauden era guztietako kimika elkoizkinen eta artikuluen txikizkako
salmentarako ahalmena ematen du.

659.8 Epigrafea.—«Sex-shop etako gaien txikizkako salmenta.
Oharrak:
1. Establezimendu moeta honetan masaia, sauna, proiekzio gela, etabarren zerbitzua
ematen denean, epigrafe honetako kuotaren %75a gehituko da.
2. Epigrafe honetakotzat joko dira aipatu zerbitzuen eskaintza, txikizkako salmentarik
gabe ere, eta hala gertatzen denetan 180,303631 euroko kuota ordainduko da.

659.9 Epigrafea.—Agrupazio honetan zehaztu ez diren beste ekoizkin batzuren
txikizkako salmenta, 653.9 epigrafean sailkatu behar direnean ezik.

64 ETA 65 MULTZOEI DAGOKIEN OHARRA:
64 eta 65 Multzoetan sailkatutako iharduketak egiten direneko lokalek 50 metro
karratuko edo metro karratu gutxiagoko azalera konputagarria dutenean, Multzo
horretako talde edo epigrafeei dagokien kuota, kasuan kasu adierazitakoaren 100eko
50ekoa izango da. Arestian aipatutako azalera konputagarria 50 eta 70 metro karratuen
artekoa denean talde edo epigrafeei dagokien kuota kasuan kasu adierazitakoaren
100eko 80koa izango da.3
66 Multzoa. Salmenta misto edo integratua, establezimendu finkotik kanpoko
txikizkako salmenta (anbulantzi azoka txikiak eta noiztik behinka edo aldizkako
azokak); biltegi erakusketa errejimeneko eta aparatu automatito bidezko salmenta, posta
eta katalogo bidezko zenbait ekoizkinen txikizkako salmenta.
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661 TALDEA. LURRAZALERA HANDITAKO SALMENTA MISTO EDO
INTEGRATUA.
661.1 Epigrafea—Biltegi handietako salmenta, hartakotzat hartuko direlarik aukera
handia eta sakona eskaintzen duten establezimenduak eta, orohar, gama zabaleko
ekoizkinak (nagusuki etxearen ekipamendurako artikuluak, konfekzio gaiak,
oinetakoenak, lurringaienak, elikadurarenak, etab.), departamentu anitzetan aurkezten
direnak, normalean saltzaile baten laguntzaz eta, gainera bezeroen esku zenbait zerbitzu
eskaintzen dutenak.
661.2 Epigrafea— Hipermerkatuetako salmenta, hartakotzat joko direlarik, nagusiki
salmenta handiko elikagaien eta elikadurarako gaiak ez direnen aukera zabal bat auto
zerbitzuan eskaintzen duten establezimenduak, normalean, aparkalekuak dituetenak eta,
gainera, bezeroen esku zenbait zerbitzu eskaintzen dutenak.
661.3 Epigrafea—Almazen popularretako salmenta, hartakotzat joko direlarik,
kontsumogaien nahiko aukera handia sekzio askotan eskaintzen dutenak eta
autozerbitzu edo preaukeraketa bidez saltzen dutenak, prezio gama baxuan eta zerbitzu
murritzarekin.
TALDE OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Talde honetan matrikulatutako subjektu pasiboek txikizkako eta handizkako
salmentak egin ahal izango dituzte, inolako kuota gehigarririk ordaindu gabe, hala nola
beraiei dagozkien baste zenbait iharduketa guztiak, hau da, aparkalekuak, kafetegi
jantokiak, ileapaindegi eta edertasun gelak, bidai agentziak, neurrirako konfekzioa,
beren artikuluak montatzea eta jartzea, izozgailuak, elikagaiak elaboratzea eta
prestatzea, etab., hala nola ahalmena izango dute lokal barruan hirugarrenei guneak
uzteko, edozein titulupean eta kontraprestazioen bidez, beren iharduketa ekonomikoak
bete ditzaten.
2. Talde honi dagozkion kuotak kalkulatzeko, establezimenduaren lurrazalera osoa
konputatuko da (biltegi nagusia, hipermerketua edo saltoki popularra), barne izango
direlarik bulego, estalpeko aparkaleku, biltegi, eta barretara emandako zonak ere. Era
berean, hirugarrenek, erabilpenerako emakida moduan edo beste edozein titulupean,
okupatzen dituzten zonak ere konputatu egingo dira. Ez dira konputatuko, ordea,
estalperik gabeko lurrazalerak edozein izanik ere beren erabilpena.
3. Aipatu establezimenduetako zonak iharduketa ekonomikoak betetzeko okupatzen
dituztenek, nahiz emakida moduan edo baste edozein titulupean, burutzen duten
iharduketari dagokion kuotaren zergak ordainduko dituzte, zerga horien eraginetarako,
aipatu zona horiek ez direlarik lokal bezala kontsideratuko.
4. Talde honetan ez da sailkatu tabakoaren salmenta.
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662 TALDEA. SALMENTA MISTOA EDO INTEGRATUA TXIKIZKAKOA
DENEAN.
662.1 Epigrafea—Ekonomato eta kontsumoko kooperatibetan era guztietako artikuluen
txikizkako salmenta.
662.2 Epigrafea. Era guztietako artikuluen txikizkako salmenta, barne direlarik
elikagaiak eta edariak, 661 Taldean eta 662.1 epigrafean zehaztutako establezimenduak
ez direnean.
Oharra: Establezimendua 2.500 bizilagun baino gutxiagoko eskubidedun populazioa
daten herrietan kokatzen denean, 37,32 euroko zerga kuota ordainduko du.

662 TALDEARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Multzo honetan sailkatutako iharduketak egiten direneko lokalek 50 metro karratu
baino gutxiagoko azalera konputagarria dutenean, hauen kuota dagokienaren 100eko
50ekoa izango da. Arestian aipatutako azalera konputagarria 50 eta 70 metro karratuen
artekoa denean hauen kuota dagokienaren 100eko 80koa izango da.
2. Talde honetan ez da sailkatu tabakoaren salmenta.

663 TALDEA. TXIKIZKAKO SALMENTA, MERKATAL ESTABLEZIMENDU
FINKOTIK KANPO EGITEA (ANBULANTZIA, MERKATU TXIKIAK, NOIZTIK
BEHINKAKO ETA ALDIZKAKO AZOKAK).
663.1 Epigrafea—Elikagaien, bai eta edari eta izokiena ere, txikizkako salmenta,
merkatal establezimendu finkotik kanpoan egitea.
Oharra: Ore frijituak, estaldurakin nahiz beteak, patata frijituak, aperitiboak, fruitu
lehorrak eta litxarreriak besterik ez saltzen dituen eta txokolatea eta edari freskagarriak
prestatzen dituen merkatal establezimendu finkoetatik kanpo dagoen komertzioari
ahalmena ematen zaio komertzioan bertan edo komertzio-ibilgailuan txurroak eta patata
frijituak egiteko, beti ere, komertzioan saltzen badira.
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663.2 Epigrafea.—Ohialgintza eta konfekzioko gaien txikizkako salmenta merkatal
establezimendu finkotik kanpoan egitea.

663.3 Epigrafea.—Oinetakoen, larru eta larrugaien trxikizkako salmenta merkatal
establezimendu finkotik kanpoan egiten denean.

663.4 Epigrafea.—Drogeri, kosmetika eta kimika gaien txikizkako salmenta, merkatal
establezimendu finkotik kanpoan egitea.

663.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko merkantzien txikizkako salmenta, merkatal establezimendu
finkoetatik kanpo egitea.4
Oharra: Gabonetako azokak, liburu feriak, etabar bezalako iraungabeko izaera duten
azoka eta feria bakar batean iharduten duten subjektu pasiboek eta iharduera honen
eraginetarako bakarrik, 37,32 euroko udal kuota minimoaren zerga ordainduko dute.

664 TALDEA. SALMENTA, GORDAILUETAKO ERAKUSKETA BIDEZ ETA
APARATU AUTOMATIKOEN BIDEZ EGITEA.
664.1 Epigrafea.—Edozein motatako artikulu ezberdinak gordailuetako erakusketa
bidez saltzea.
664.11 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren titularra.
Kuota hau, erakustokia jarrita dagoen establezimendu edo lokalaren titularrak
ordainduko du esklusiboki.
Oharra Erakustokia jarrita dagoen establezimendu edo lokal horretan titularrek,
establezimendu edo lokal horretan burutzen den iharduera nagusiari dagokion kuota,
epigrafe honi dagokion udal kuotaren zenbatekoarekin gehituko dute.
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Zergaren likidazioaren ondorioetarako, Ekonomi Ihardueren gaineko Zergaren Testu
Bategina onartzen duen apirilaren 20ko 1/1993 Foru Arau Arauemaile honetako 12.
artikuluan aurrikusitako udal indizea, subjektu pasiboaren berariazko iharduerari
dagokion tarifa kuota gehituaren zatiari soilik aplikatuko zaio, ez ordea, lokalean
jarritako erakustokiei dagokien zatiari.
664.12 Subepigrafea.—Estatuko kuota berezia, erakustokien jabea.
Kuota hau erakustokien jabeak ordainduko du esklusiboki.

664.9 Epigrafea.—Bisg-eko zenbait artikuluren txikizkako salmenta, elikagai, edari eta
tabakoarena ezik, aparatu automatikoen bidez egiten denean.
664.91 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren titularra.
Kuota hau, aparatu automatikoa jarrita dagoen establezimendu edo lokalaren titularrak
ordainduko du esklusiboki.
664.92 Subepigrafea.—Estatuko kuota berezia, aparatuaren jabea.
Kuota hau aparatuarenjabeak ordainduko du esklusiboki.

665 TALDEA. ZENBAIT GAIREN TXIKIZKAKO SALMENTA, POSTA BIDEZ
EDO KATALOGO BIDEZ EGITEN DENEAN.
Oharrak:
1. Katalogo bidezko salmenta iharduketan subjektu pasiboari laguntzen diotenek, bai
beren biltegi edo almazenak utziz edo garraio tresnak edota handizkako saltzailearen
gainontzeko instalazio eta zerbitzuak utziz, Talde honetakoak bailiran, dagokien
kuotaren %50a ordainduko dute.
2. Katalogo bidezko salmenta iharduketan subjektu pasiboari laguntzen diotenek, bai
publikoari irekiak zaizkion beren lokalak utziz, eskaerak jasoz, merkantziak entregatuz,
merkantziak itzuliz, produktuen prezioak jasoz edo produktuen erakustegiak eta
katalogoak erakutsiz, Talde honetakoak bailiran, dagokien kuotaren %25a ordainduko
dute. Aipatu zergaketaren inportea 37,32 euro baino gutxiagokoa balitz, subjektu
pasiboak 0 kuota ordainduko du.
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