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

85 Multzoa. Ondasun higigarrien alokairua.
851 TALDEA. NEKAZAL MAKINERIA ETA EKIPOEN ALOKAIRUA.
Oharra: Talde honek, nekazaritza eta abelazkuntzarako makineria eta ekipoen alokairua
hartzen du.

852 TALDEA. ERAIKUNTZARAKO MAKINERIA ETA EKIPOEN ALOKAIRUA.
Oharra: Talde honek, eraikuntza eta obra zibilerako makineria eta ekipoen alokairua
hanzen du.

853 TALDEA. BULEGO ETA KALKULU ELEKTRONIKORAKO MAKINERIA
ETA KONTABILITATE EKIPOEN ALOKAIRUA.
Oharra: Talde honek, kontabilitate, bulego eta kalkulu elektronikorako makineria eta
ekipoen alokairua hartzen du. Alokairu honek ez du aipatu makineria eta ekipoak
erabiltzen dituen pertsonalgoaren zerbitzurik hartzen.

854 TALDEA. GIDARIRIK GABEKO AUTOEN ALOKAIRUA.
854.1 epigrafea. Gidaririk gabeko automobilen alokairua.
Oharra.- Gidaririk gabeko automobilak “rentig” erregimenean alokatzea ez da epigrafe
honetan sartzen.
854.2 epigrafea. Gidaririk gabeko automobilen alokairua “renting” erregimenean.
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855 TALDEA. GIDARIRIK GABEKO BESTE GARRAIOBIDE ZENBAITEN
ALOKAIRUA.
855.1 Epigrafea.—Mota guztietako aireuntzien alokairua.
855.2 Epigrafea.—Untzien alokairua.
855.3 Epigrafea—Bizikleten alokairua.
855.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko beste garraiobide zenbaiten alokairua.

851, 852 ETA 855 TALDEENTZAKO OHAR AMANKOMUNA: Talde hauetan
sailkatutako ondasun higigarrien alokairua pertsonalgo iragankorrekin burutzen bada,
hauetan barne hartutako kuotak 100eko 50ean gehituko dira.

856 TALDEA. KONTSUMO ONDASUNEN ALOKAIRUA.
856.1 Epigrafea.—Kontsumo ondasunen alokairua.
Oharra: Epigrafe honek, honako hauen alokairua hartzen du, zerbitzu berezitu gisa:
janzkiak, etxerako artikulu eta aparailuak, arropa zuriarena, ohearena, mahaiarena,
etabar; kirol materialaren alokairua (txalupak, kanoak, txirrindak, irristailuak, gainean
jartzeko zaldiak, etabar.) honako kasu honetan izan ezik: kirol instalazio baten
ustiapenari lotu iharduera bada, halaber, beste kontsumo ondasunen alokairuan, bideo
fimeena izan ezik.
856.2 Epigrafea.—Bideo filmeen alokairua.
Oharra: Epigrafe honek, bideoaren gutxikako salmenta egiteko ahalmena ematen du.

857 TALDEA. NEURGAILUEN ALOKAIRUA.
857.1 Epigrafea.—Baskula, balantza eta pisatu eta neurtzeko baste aparailuen alokairua
kontagailuak deiturikoak izan ezik.
857.2 Epigrafea—Neurriko pisu zerbitzua, aparailua alokatu gabe.
857.3 Epigrafea.—Autoentzako kontagailuen alokairua.
857.4 Epigrafea—Argindar, gas eta ur kontagailuen alokairua, irakurketa eta
kontserbazioa.
Orria 2 / 20

857.5 Epigrafea—Argindar kontegailuen irakurketa eta kontserbazioa, ehunekoan
altxatuta.
857.6 Epigrafea—Gas kontagailuen irakurketa eta kontserbazioa.
857.7 Epigrafea.—Gas kontagailuen irakurketa eta kontserbazioa, ehunekoan altxatuta.
857.8 Epigrafea—Ur kontagailuen alokairua, irakurketa eta kontserbazioa.
857.9 Epigrafea—Ur kontugailuen irakurketa eta kontserbazioa, ehunekoan altxatuta.

857.4tik 8S7.9ra BITARTEKO EPIGRAFEENTZAKO OHAR AMANKOMUNA:
Iharduera, argindar, gas edo ur banaketarako enpresa batek burutzen duenean, kuota
dagokion epigrafean markatutakoaren ehuneko 50a izango da.

859
TALDEA.
B.l.S.G.KO
ONDASUN
(PERTSONALGO IRAUNKORRIK GABE).

HIGIGARRIEN

ALOKAIRUA

Oharra: Epigrafe honek, «Ondasun higigarrien alokairua» (85) elkartean dauden aurreko
taldeetan zehaztu gabeko ondasun higigarrien alokairua (erosteko aukerarekin edo
aukerarik gabe eta zerbitzu berezitu gisa) hartzen du, esatebatera, meatzaritza eta
petroliorako eta eraldatze industriarako ekipoak eta makineria, artikuluak saltzeko edo
zerbitzuak hornitzeko makinak, hotel ekipoak eta makineria, etabar.; alokairu honek, ez
du aipatu makineria eta ekipoak erabiltzen dituen pertsonalgoaren zerbitzurik hartzen.

86 Multzoa Ondasun higiezinen alokairua.
861 TALDEA. HIRI IZAERAKO ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA.
861.1. epigrafea. —Etxebizitzen alokairua:
Oharrak:
1.a Epigrafe honek barne hartzen du etxebizitzara destinatutako era guztietako
higiezinen alokairua, erosteko aukeraduna zein aukerarik gabea.
2.a Jarduera honengatik 601,01 eurotik beherako kuotak dituzten subjektu pasiboen
tributazioa zero kuota izango da.
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861.2. epigrafea. —Lokal industrialen alokairua eta b.i.s.g.ko beste alokairu batzuk.
Oharrak:
1.a Aurreko epigrafean sailkatu ez diren lurren, lokal industrialen, negozio-lekuen eta
gainerako hiri ondasun higiezinen errentamendua hartzen du barne epigrafe honek.
2.a Jarduera honengatik 601,01 eurotik beherako kuotak dituzten subjektu pasiboen
tributazioa zero kuota izango da.

862 TALDEA. LANDA IZAERA DUTEN ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA.
Oharrak:
1. Talde honek, landa izaera duten edozein moetatako ondasun higiezinen alokairua
hartzen du, alokairu hori erosteko aukerarekin edo aukerarik gabe izan daitekelarik.
2. Iharduera hau dela eta, 601,01 eurotik beherako kuotak dituzten subjektu pasiboek
zero kuota zergatuko dute.

9 SAILA. BESTE ZERBITZU BATZUK.

91 Multzoa. Nekazal, abelazkuntza, baso eta arrantza zerbitzuak.
911 TALDEA. NEKAZAL ETA ABELAZKUNTZA ZERBITZUAK.
Oharra: Talde honek nekazal eta abelazkuntzarako prestamen zerbitzuak hartzen ditu,
makineriaz edo makineriarik gabe eta ustiapenen titularrak ez diren pertsonek edo
Entitateek egina, baita beraien kontura eginda ere, eta oro har ustiategian bertan egiten
direnak, hala nola, lurgintza eta ganaduen ekoizpen zerbitzuak, lurra, inausketa,
ureztaketa, sanital produktuen aplikazioa, ernalkuntza, eta abarren, prestakuntza gisa;
uzta bildu eta prestatzeko zerbitzuak; lorategi eta jolastoki eta beste nekazal eta
abelazkuntza zerbitzu batzuren landatze eta mantenua. Talde honek ez du ganaduaren
integrazioa hartzen.
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912 TALDEA. BASO ZERBITZUAK ETA ARRANTZA ETA AKUIKULTURARI
LOTUTAKO ZERBITZUAK.
Oharra: talde honek ustiapenen titularrak ez diren pertsona edo entitateek normalean
ustiategian bertan egiten dituzten baso zerbitzuak hartzen ditu barne, hala nola izurrien
aurkako borroka, suteen aurkako defentsa, etab., bai eta arrantza eta akuikulturari
lotutako zerbitzuak ere ustiapenen titularrak ez diren pertsona edo entitateek egiten
dituztenean.

92 Multzoa. Saneamendu, garbiketa eta antzekoen zerbitzuak. Suteak eta
antzekoen aurkako zerbitzuak.
921 TALDEA. BIDE PUBLIKOAK ETA ANTZEKOEN SANEAMENDUEN
ZERBITZUAK.
921.1 Epigrafea.—Kaleak, bide publikoak eta lorategiak garbitzeko zerbitzua.
921.2 Epigrafea.—Zaborrak eta hondakinak biltzeko zerbitzua.
921.3 Epigrafea.—Animalia kaltegarriak garbitzea eta edozein mortatako desinfekzioa.
921.4 Epigrafea—Hondar uren estolderia hastuketa eta arazketa zertitzuak.
921.5 Epigrafea—Zaborrak eta hondakinak erraustu eta iraizteko zerbitzuak.
921.6 Epigrafea—Ingurunearen babes eta egokipen zerbitzuak: zaratak, bibrazioak,
kutsadura, etabarren kontrakoak.
921.7 Epigrafea.—Sute eta istripuen kontrako babes zerbitzuak.
921.8 Epigrafea.—Hilerriak administratzeko zerbitzuak.
921.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko saneamendu eta antzeko beste zerbitzu batzu.
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922 TALDEA. GARBIKETA ZERBITZUAK.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
922.1 Epigrafea—Barnekoak garbitzeko zerbitzuak (eraikinak, bulegoak, dendak,
egoitzak, osasun zentruak eta industri saltokiak).
922.2 Epigrafea.—Garbiketan berezituriko zerbitzuak (beirak, kebideak, etabar.).

93 Multzoa. Hezkuntza eta ikerketa.
931 TALDEA. IRAKASKUNTZA ARAUTUA.
931.1 Epigrafea.—Haurzaintza eta haur hezkuntz irakaskuntza, soilik.
931.2 epigrafea. Oinarrizko Hezkuntzaren Irakaskuntza: Lehen Hezkuntza edota
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, soilik.
931.3 epigrafea. Batxilergoa, Unibertsitateko Orientabidea eta Lanbide Heziketaren
irakaskuntza, bai eta Maila Ertaineko eta Goi Mailako Berariazko Lanbide Heziketaren
hezkuntza zikloak ere, soilik.
Oharra: epigrafe honek ahalmena ematen du gizarte bermerako programak eskeintzeko.

931.4 Epigrafea—Aurreko epigrafeetan bildurikoen artean modalitate bat baino
gehiagoko irakaskuntza.
931.5 Epigrafea—Maila Goreneko irakaskuntza.

931 TALDEARENTZAKO OHAR AMANKOMUNAK:
1. Talde honetan sailkatutako iharduerak burutzerakoan ikasleei liburuak edo ikas
materiala eskuratzen zaienean, dagokion epigrafeari izendatutako kuota 100eko 25az
gehituko da.
2. Talde honetan sailkatutako iharduerak burutzerakoan pentsio erdiko zerbitzua
eskaintzen zaienean, dagokion epigrafeari izendatutako kuota 100eko 25az gehituko da.
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3. Talde honetan sailkatutako iharduerak burutzerakoan barne ikastaro zerbitzua
eskaintzen zaienean, dagokion epigrafeari izendatutako kuota 100eko 50az gehituko da.
Horrelakoetan, ez da bidezkoa aurreko 2. oharrean aurrikusitako gehikuntza.

932 TALDEA. LANBIDE HEZKUNTZA ETA HOBEKUNTZ IRAKASKUNTZA EZ
ARAUTUA ETA GOI HEZKUNTZA.
932.1 Epigrafea—Lanbide hezkuntza eta hobekuntz irakaskuntza ez goi mailakoa.
932.2 Epigrafea—Goi mailako lanbide hezkuntza eta hobekuntz irakaskuntza.
932 taldearen ohar komuna: ez dira irakaskuntza jardueratzat hartuko eta zerga honetan
ez dute kuotarik sortuko prestakuntza okupazional nahiz iraunkorreko jarduerek, baldin
eta bakarrik Enpleguaren Institutu Nazionalak edo Europako Gizarte Fondoak
finantzatuak direnean edo, bakarrik ere bai, bi organismoek kofinantzatuak direnean.

933 TALDEA. IRAKASKUNTZAREN BESTE IHARDUERA BATZU.
933.1 Epigrafea.—Ibilgailu lurreko, ureko, aeronautikoak, eta abar, gidatzeko
irakaskuntza.
933.2 epigrafea. Ikasturteak eta ikastaroak atzerrian egiteko laguntza ematea.
Oharra: Epigrafe honetan atzerrian egin daitezkeeen ikasturte eta ikastaroen inguruko
eskeitza, informazioa eta aholkularitza sartzen da, ikasleen joan-etorriak antolatzeko,
inolaz ere, baimenik ematen ez delarik.
Era beran, epigrafe honetan sartzen da atzerrian egindako ikasturteak Espainian
errekonozimendua izan dezaten egin behar denari buruzko informazio eta aholkularitza
ematea nahiz aipatu ikasketa horien homologazio eta baliokidetza eskaerak
Administrazioaren organo eskumendunetan aurkeztea, beti ere, ekinza horiek subjektu
pasiboak eginarazi dituenean, homologazio edo baliokidetzak orokorrean tramitatzeko,
inolaz ere, baimenik ematen ez delarik.
933.9 Epigrafea.—Irakaskuntzaren beste iharduera zenbait, esatebatera, hizkuntzak,
jostungintza, mekanografia, takigrafia, azterketa eta oposizioen prestaketa eta
antzekoak, b.i.s.g.koak.

Orria 7 / 20

934 TALDEA. LEKU IRAUNKORRAZ APARTEKO IRAKASKUNTZA.

935 TALDEA. KOLEGIO NAGUSIAK ETA IKASLEEN EGOITZAK.
935.1 Epigrafea—Kolegio nagusiak.
935.2 Epigrafea—Ikasleen egoitzak.

936 TALDEA. IKERKETA ZIENTIFIKOA ETA TEKNIKOA.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
936.1 Epigrafea—Natur zientziak eta zientzia zehatzetako ikerketa.
936.2 Epigrafea—Medikuntz zientzietako ikerketa.
936.3 Epigrafea—Nekazal ikerketak.
936.4 Epigrafea—Giza, gizateria eta lege zientzietako ikerketak.
936.5 Epigrafea—Ikerketa tekniko industriala.
936.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko ikerketa zientifiko eta tekniko batzuk.

94 Multzoa Osasuna eta albaitaritza zerbitzuak.
941 TALDEA. GIZA MEDIKUNTZARAKO ERITEGIAK, KLINIKAK ETA
SENDATEGIAK.
941.1 Epigrafea—Eritegi nagusiak.
941.2 Epigrafea—Eritegi
psikiatrikoak, etabar.)

berezituak

(Kirurgikoak,
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amategiak,

haurrarenak,

942 TALDEA. BESTE ESTABLEZIMENDU BATZUK: SANITARIOAK,
BALNEARIOAK ETA UR GOZOTAKO ETA ITSAS URETAKO BAINUAK.
942.1 Epigrafea—Mediku kontsultak, Sorospen etxeak, sanitari etxeak eta larrialdietako
klinikak.
942.2 Epigrafea—Balnearioak eta bainuak.
Oharra: Epigrafe honetan ondorengoak sartuko dira: ur mineralak edo ur osasungarriak
eskaintzen dituzten establezimendu, urmahel eta igerilekuak, hala nola bainu
errusiarrak, lurrinezkoak, etab.
942.9 Epigrafea—Talde honetan sailkatu ez diren beste internoturik gabeko sanital
zerbitzu batzuk.

943 TALDEA. ESTOMATOLOGIA ETA ODONTOLOGIA KONTSULTA ETA
KLINIKAK.

944 TALDEA. NATUROPATIA ETA AKUPUNTURA ZERBITZUAK ETA BESTE
ZERBITZU PARASANITARI BATZUK.

945 TALDEA. ALBAITARI KONTSULTA ETA KLINIKAK.

95 Multzoa. Asistentzia eta zerbitzu sozialak.
951 TALDEA. UME, GAZTE, BALIOGUTXITU ETA
ASISTENTZIA ETA ZERBITZU SOZIALAK, EGOITZETAN.

AGUREENTZAKO

952 TALDEA. UME, GAZTE, BALIOGUTXITU ETA AGUREENTZAKO
ASISTENTZIA ETA ZERBITZU SOZIALAK, EGOITZAK EZ DIREN
ZENTRUETAN.
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96 Multzoa. Jolas eta kultur zerbitzuak.
961 TALDEA. ZINEMAGINTZA (BIDEOGINTZA BARNE) ETA IHARDUKETA
HORREKIN ERLAZIONATURIKO ZERBITZUAK).
961.1 Epigrafea—Zinemagintza (bideogintza barne).
Oharra: Epigrafe honek filme eginak (bideoak barne) saltzeko, berrekoizteko eta
alokatzeko ahalmena ematen du, epigrafe honetan sartuko delarik zinemagintzarekin
erlazionaturiko edozein iharduketa.
961.2 Epigrafea—Filme edo zinema zinten (bideoa barne) bikoizketa, sinkronizazioa
eta muntaia, enpresa ekoizleak berak egiten ez duenean.
961.3 Epigrafea—Filme edo zinema zinten ekoizketarako eskena apainketak, enpresa
ekoizleak berak egiten ez duenean.

962 TALDEA. ZINEMA PELIKULEN ETA BIDEOEN BANAKETA.
962.1 Epigrafea—Zinema pelikulen banaketa eta salmenta, mintz magnetikoetan
oinarritzen diren filmeak ezik.
Oharra: Epigrafe honek pelikulak alokatzeko ahalmena ematen du.
962.2 Epigrafea.—Mintz magnetikoan oinarritzen diren ziema pelikulen banaketa eta
handizkako salmenta.

963 TALDEA. ZlNEMA PELIKULEN ETA BIDEOEN EMANALDIAK.
963.1 Epigrafea.—Zinema filmeen eta bideoen emanaldiak.
963.2 Epigrafea—Zinema pelikula eta bideo emanaldiak, aire librean.

963.1 eta 963.2 epigrafeekin bat datorren oharra:
Areto batetan ehun eta laurogeita hiru egunetan baino gehiagotan zine emanaldirik edo
bere ordezko bestelako ikuskizunik egiten ez denean, kuotak 100eko 50era gutxituko
dira.
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963.3 Epigrafea.—Zinema pelikulen eta bideoaren emanaldiak, establezimendu finkotik
kanpeon egiten denean.
963.4 Epigrafea—Zinema pelikulen eta bideoaren emanaldiak, aurreko 963.1, 963.2 eta
963.3 epigrafeetan zehaztu ez diren establezimenduetan ematen direnean.
964 TALDEA. IRRATI HEDAPEN ETA TELEBISTA ZERBITZUA, TELEBISTA
SEINALEEN LOTURA ETA TRANSMISIO ZERBITZUAK.
964.1 Epigrafea—Irratihedapen zerbitzua.
964.2 Epigrafea.—Telebista zerbitzua.
964.3 Epigrafea.—Telebista seinaleen lotura eta transmisio zerbitzua.

965 TALDEA. IKUSKIZUNAK (ZINEMA ETA KIROLAK EZIK).
965.1 Epigrafea—Areto era lokal barruko ikuskizunak (zezenketak ezik).
965.2 Epigrafea—Aire libreko ikuskizunak (zezenketak ezik).
965.3 Epigrafea—Establezimendu finkotik kanpoko ikuskizunak (zezenketak ezik).
Oharrak:
1.a. Ikuskizuna egingo den lekura, ikuskizun horretan erabiltzeko soilik, eramaten diren
instalazio mugikor eramangarrietan iharduera burutzen duten subjektu pasiboek epigrafe
honi dagozkion kuoten 100eko 50a besterik ez dute ordainduko.
2.a. Aurreko oharrean aipatzen diren subjektu pasiboek epigrafe honi dagozkion kuoten
100eko 25a ordainduko dute instalazioan 1.00 pertsona baino gehiago sartzen ez
direnean.

965.4 Epigrafea—Ikuskizun enpresak.
Oharra: Iharduketak beren jabegopeko lokaletan burutzen dituzten enpresek, kasuan
kasuko, 965.1, 965.2 eta 965.3 epigrafeen arabera ordainduko dituzte zergak, eta ez
darte epígrafe honetal;O kuotarik ordaintzeko obligaziorik izango.
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965.5 Epigrafea—Zuzenketa ikuskizunak.

965.1, 965.2 ETA 965.5 EPIGRAFEENTZAKO OHAR AMANKOMUNA: Epígrafe
hauetako kuotaren zati finkoa kasu guztitan eskatuko da. Aldiberean, antolatutako
ikuskizun bakoitzeko kuotaren zatia berau egiten denean eskatuko da, subjektu pasiboak
ikuskizun aldaketen aitorpena urte natural bakoitzeko lehendebiziko hilabetearen
barruan aurkeztu beharko duelarik Zena Administrazio eskudunean, baldin eta
ikuskizun horiek·urreko urtean eman badira.
Urtarrilaren 1a baino lehen iharduera horretan aritzeari utziz gero, uztea gauzatzen
deneko urtearen barruan emandako ikuskizunen aitorpena baja aitorpenarekin batera
aurkeztu behar izango da.

966 TALDEA. BIBLIOTEKAK, MUSEOAK, LORATEGI BOTANIKOAK ETA
ZOOLOGIKOAK.
966.1 Epigrafea.—Bibliotekak eta museoak.
966.2 Epigrafea—Parke zoologikoak, lorategi botanikoak eta antzekoak.
966.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko kultur zerbitzuak.

967 TALDEA. KIROL INSTALAZIOAK ETA KIROL ESKOLA ETA KIROL
HOBEKUNTZARAKO ZERBITZUAK.
967.1 Epigrafea.—Kirol instalazioak.
967.2 Epigrafea—Kirol eskola eta kirol hobekuntzarako zerbitzuak.
967.3 Epigrafea—Kirol instalazioetan kirol artikuluak alokatzea.

968 TALDEA. KIROL IKUSKIZUNAK.
968.1 Epigrafea.—Kirol ikuskizunen emanalditarako instalazioak.
968.2 Epigrafea—Kirol ikuskizanen antolaketa, antolatzaileen titulupeko instalazioetan
ez denean.
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968.3 epigrafea—Klub ez profesionalak eta espainiako nahiz autonomi elkarteetako
federazioak ikuskizunak antolatzea.
Oharrak:
1.a Probintziako kuota ordaintzeak iharduera lurralde eremuan egiteko aukera ematen
dio Federazio ordaintzaileari.
2.a Klub ez profesionalei esleitutako kuotak ez die aipatu klubei ikuskizun
profesionalak antolatzeko aukerarik ematen.

969 TALDEA. B.l.S.G.KO JOLAS ZERBITZUAK.
969.1 Epigrafea—Dantzaleku eta diskotekak.
969.2 Epigrafea.—Kasino jokuak.
969.3 Epigrafea.—Bingo jokuak.

969.4 Epigrafea—Jolas makinak eta zori makinak.
—«A» MOTATAKO MAKINAK
Aipatu makinok arautzen dituen Araudiaren legez «A» motatakoak diren joku makina
bakoitzeko, funtzionamendurako eman zaien kokapenak zer ikusirik ez duelarik:
969.411 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren izendunak.
969.412 Subepigrafea—Estatuko kuota berezia, jabeak.
—«B» MOTATAKO MAKINAK.
Aipatu makinok arautzen dituen Arandiaren legez «B» motatakoak diren joku makina
bakoitzeko, funtzionamendurako eman zaien kokapenak zer ikusirik ez duelarik:
969.421 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren izendunak.
969.422 Subepigrafea—Estatuko kuota berezia, jabeak.
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—«C» MOTATAKO MAKINAK.
Aipatu makinok arautzen dituen Araudiaren legez «C» motatakoak diren joku makina
bakoitzeko, funtzionamendurako eman zaien kokapenak zer ikusirik ez duelarik:
969.431 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimendu aren titularrak.
969.432 Subepigrafea.—Estatuko kuota berezia, jabeak.
—APUSTU MAKINAK.
Aipatu makinei buruzko araudian jasotako apustu makina bakoitzeko, alde batera utzita
non ari diren funtzionatzen:
969.441 subepigrafea. Gutxieneko udal kuota, establezimenduaren titularra.
969.442 subepigrafea.–– Estatuko kuota berezia, jabea.

969.5 Epigrafea—Bilar jokuak, ping pong ak, bolatokiak eta beste batzuk.

969.6 Epigrafea—Jolas eta atseden aretoak.

Oharrak:
1. Jolas makinak eta zori makinak dauzkaten establezimenduek makina horiengatik
ordainduko duten zerga, 969.4 epigrafean zehaztutakoaren araberakoa izango da.
2. Epigrafe honek 969.5 epigrafean sartutako iharduketak burutzeko ahalmena ematen
du.

969.7 Epigrafea—Beste makina automatikoak.
Kuota hau makinaren jabeak ordainduko du esklusiboki.
Oharra: Epigrafe honek makina autamatikoen bidezko zerbitzu emateak hartzen ditu,
adibidez,
kulunkatxoa,
zalditxoa,
abere
hizlariak,
e.a.;
era
berean
dokumentu-plastifikatzaileak, txartel-inprimatzaileak, e.a.; eta baita baskulak eta pisua,
arterietako tentsioa, e.a. neurtzeko tresnak.
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97 Multzoa Zerbizu pertsonalak.
971 TALDEA. IKUZTEGIAK, MARGOTEGIAK ETA ANTZEKO ZERBITZUAK.
971.1 Epigrafea.—Arropa eginen eta etxeko jantzi eta artikulu erabilien tindaketa,
garbiketa lehorra, garbiketa eta plantxaketa.
971.2 Epigrafea.—Oinetakoen garbiketa eta tindaketa.
971.3 Epigrafea.—Arropak jostea eta konpontzea.

972 TALDEA. ILEAPAINDEGIAK ETA GORPUTZ APAINDEGIAK.
972.1 Epigrafea—Emakume eta gizonezko ileapaindegiak.
Oharra:
1.a Epigrafe honek, beste inolako kuotarik ordaindu gabe, pelukak, ileordeak, gehituak
eta antzeko baste zenbait lan egiteko ahalmena ematen du.
Era berean, epigrafe honetan sailkaturiko subjektu pasiboek inolako ordainketa
gehigarririk egin gabe manikura zerbitzua eman ahal izango dute.
2.a Hirugarren adinekoen zentro edo etxeetan ileapaintze zerbitzuak egiten dituzten
subjektu pasiboek, kuotaren 100eko 50a ordainduko dute.

972.2 Epigrafea.—Apainketarako areto eta institutuak, eta estetikako kabineteak.
Oharra:
Epigrafe honetan matrikulatuta egon arren ileapaindegiko zerbitzuak ematen ez dituzten
sujetu pasiboek kuotaren 100eko 50 ordainduko dute.
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973 TALDEA. ARGAZKI ZERBITZUAK, ARGAZKIETARAKO
AUTOMATIKOAK ETA FOTOKOPI ZERBITZUAK.

MAKINA

973.1 Epigrafea.—Argazki zerbitzuak.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan ondorengo jarduerak sartuko dira: argazki erretratuak ateratzea,
argazki komertzialak ateratzea, argazkilaritza teknikoaren zerbitzuak ematea, errebelatu
zerbitzuak, argazkien inprimaketa eta anpliazioa, baita bideo eta argazkilaritza zerbitzu
konbinatuak ere.
2. Epigrafe honetan sailkatuta dauden sujetu pasiboek ahalmena dute argazkien
karreteak hartzeko eta ondoren kanpoko laborategi batek errebelatutako argazkiak
emateko.
3. Epigrafe honetan sailkatuta dauden sujetu pasiboek argazki material txikia saldu
dezakete osagarri gisa, epigrafeko kuota 100eko 25 gehituz: karreteak, pilak, argazki
zorroak, albumak eta argazki makina trinkoak.

973.2 Epigrafea.—Pertsonen argazkiak ateratzeko eta dokumentuak kopiatzeko,
operatzailerik gabeko makina automatikoak.
973.21 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren titularrak.
973.22 Subepigrafea Estatuko kuota berezia, makinaren jabeak.

973.3 Epigrafea—Fotokopiagailuekin dokumentuak kopiatzekoo zerbitzua.
974 TALDEA. ETXEKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN AGENTZIAK.
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975 TALDEA. ENMARKAZIO ZERBITZUAK.
Oharrak:
1. Talde honetan era guztietako markoen diseinua, aholkularitza eta sorkuntza sartzen
dira, horien eta beren akzesorioen salmenta barne.
2. Talde honek ahalmena ematen du markoak eta osagarriak nork bere kabuz edo beste
batzuen bitartez manipulatu eta muntatzeko, beti ere beren komerzializazioa salmenta
lekuan egiten bada.
3. Talde honetan sailkaturiko subjektu pasiboek balio gutxiko produktuak eta material
enmarkagarria saldu ahal izango dituzte izaera osagarriz, hala nola, kuadroak, laminak,
litografiak, grabatuak, kristalak, ispiluak eta horien kideak. Talde honetarako ezartzen
den kuota 100eko 25 gehitu beharko dute.

979 TALDEA. B.l.S.G.KO ZERBITZU PERTSONALAK.
979.1 Epigrafea.—Hileta zerbitzuak.
979.2 Epigrafea—Eliza eta beste lokal batzuren apainketa.
979.3 Epigrafea—Ezkontagentziak eta giza harremanetarako beste zerbitzu batzuk.
979.4 Epigrafea—Animalien bezaketa eta etxeko animalien arretarako baste zerbitzu
batzu.
979.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zerbitzu pertsonal batzuk.

98 Multzoa. Jolas parkeak, feriak eta ikuskizunekin erlazionaturiko zenbait
zerbitzu. Kongresu antolaketa. Parke edo feria barrutiak.
981 TALDEA. LORATEGIAK, JOLAS ETA ATESEDEN PARKEAK, PARKE
AKUATIKOAK ETA PATINAKETA PISTAK.
981.1 Epigrafea—Bitxiteria natural edo artifizialak, parkeetan, gazteluetan, haitzulotan,
kobazulotan, etabarretan erakustea.
981.2 Epigrafea—Atseden lorategiak, sarrerak prezioa duenean.
981.3 Epigrafea—Jolas parkeak, akuatikoak eta antzekoak barne, izaera finkoa
dutenean.
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982 TALDEA. TONBOLAK, IKUSKIZUNAK ETA JOLASAK, NAHIZ FERIA ETA
BERBENETAKO
HANDIZKAKO
MERKATARITZA
ETA
JATETXE
ZERBITZUAK, KIROLDEMAK, LOTERIAK ETA BESTE JOKU BATZUK
ANTOLATZEA ETA OSPATZEA.
982.1 Epigrafea—Baimen barruko tonbola eta errifak, establezimendu finkoetan.
982.2 Epigrafea—Tonbola eta errifa baimendunak, establezimendu finkotik apartekoak.
Udal kuota minimoa: 93,31 euro.
982.3 Epigrafea—Argizarizko figuren erakusketa, establezimendu finkoan egiten
denean.
982.4 Epigrafea—Feria eta berbeneteko baste ikuskizun, handizkako merkataritza eta
jatetxe zerbitzuak, establezimendu finkotik apartekoak.
Oharra: Epigrafe honetan, errubrikan aipaturiko iharduerak erregimen ibiltarian eta
izaera iragankorra ez duten feria eta berbenetan burutzen dituzten subjektu pasiboak
matrikulatuko dira.

982.5 Epigrafea.— Kirol apustuak, loteriak eta beste joko batzuk antolatzea eta egitea,
oro har.
982.51 azpiepigrafea. —Ondoko azpiepigrafeetan sartzen ez diren kirol apustuak,
loteriak eta bestelakoak jokoak antolatzea eta egitea.
982.52 azpiepigrafea. —Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatearen
merkataritza sarean sartuta dauden loteria, kirol apustu eta beste joko batzuen saltzaile
ofizialak.
Oharra: azpiepigrafe honetan sailkatutako subjektu pasiboek ahalmena izango dute
Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatearenak ez diren beste edozein loteria
banatzeko eta saltzeko, baimenduta egonez gero.
982.53 azpiepigrafea. —Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatea ez beste
erakunde batzuenak diren loteria, kirol apustu eta beste joko batzuen saltzaile ofizialak.
Oharra: azpiepigrafe honetan sailkatutako subjektu pasiboek ahalmena izango dute
Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatearen loteria banatzeko eta saltzeko,
baimenduta egonez gero.
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982.54 azpiepigrafea. —Kirol apustuak, beste joko batzuk eta askotariko loteriak
jasotzeko baimena duten saltzaile ez ofizialak.
Oharra: beren jarduera taberna, denda, eta antzeko establezimenduetan betetzen duten
saltzaileen jarduera nagusia ez bada kirol apustuak, jokoak eta loteriak jasotzea,
azpiepigrafe honi esleitutako kuotaren 100eko 10 gehitu beharko diote beren jarduera
nagusiagatik ordaindu behar duten kuotari.

983 TALDEA. ARTISTEI LANA AURKITZEKO AGENTZIAK.

989 TALDEA. IKUSKIZUNA ETA TURISMOAREKIN ZERIkUSIRIK DUTEN
BESTE IHARDUERA BATZU. PARKE EDO FERIA BARRUTIAK.
989.1 Epigrafea.—Ikuskizun publikoetarako txartelen salmenta.
989.2 Epigrafea.—Biltzarre, batzarre eta antzekoak antolatzeko zerbitzuak.
989.3 Epigrafea. Parke edo feria barrutiak.

Oharrak:
1. Epigrafe honek parke edo feria barrutien ustiapenerako beharrezko zerbitzuak hartzen
ditu, sekzio hontako 674.7 epigrafean sailkatutakoen salbuespenarekin.
2. Parke edo feria barrutiak kaseta edo «stand en bidez beraieneko izkin edo iharduerak
erakutsi, komertzializatu, azaldu edo hauei buruzko informazioa emateko erabiltzen
dituzten pertsona edo entitateek ez dute kuota gehigarririk ordaindu beharko, beti ere
Ekonomi Ihardueren gaineko Zergan dagokien iharduerarekin matrikulaturik badaude.
3. Zergapeko azalera elementua kalkulatzerakoan epigrafe honetan sailkaturiko subjektu
pasiboei parkeari edo feria barrutiari bere osotasunean dagokion azalera inputatuko zaie,
sekzio hontako 674.7 epigrafean sailkatutako zerbitzuek betetzen duten eta zerbitzuen
jabeek ordainduko dutenaren salbuespenarekin.
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99 Multzoa. Beste epigrafeetan sailkatu gabeko zerbitzuak.
991 TALDEA. INDUSTRI GARAPEN ERREGIONALEN ELKARTEEN BIDEZKO
PRESTAMEN ZERBITUZAK.
999 TALDEA. B.I.S.G.KO ZERBITZU BATZUK.
Kuota: 182,88 euro.
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