80. artikulua. Oinarri ezargarria aldatzea.
Bat. Aurreko 78. eta 79. artikuluetan xedatutakoaren arabera zehaztutako oinarri ezargarria
honelaxe murriztuko da:
1. Berriz erabilgarriak direlako itzuli diren ontzien eta enbalajeen zenbatekoa.
2. Eragiketa egin ondoren emandako deskontu eta hobarien zenbatekoa, beti ere behar bezala
justifikatzen direnean.
Bi. Oinarri ezargarria behar den kopuruan aldatuko da, ebazpen irmoaren bitartez, judiziala
izan administratiboa izan, nahiz zuzenbidearen edo merkatuaren usadioen arabera, zerga
honetan kargatutako eragiketak erabat edo zati batean indarrik gabe geratzen direnean edo
eragiketa egin ondoren prezioa aldatzen denean.
Hiru. Oinarri ezargarria murriztu ahal izango da, zergari lotutako zergen hartzaileak kuota
jasanaraziak ordaindu dituenean, baldin eta, behin eragiketaren sortzapena gertatu ondoren,
konkurtsoa aitortzeko autoa ematen bada. Bidezkoa denean, aldaketa ezin izango da gauzatu
behin iraganda Konkurtsoei buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legeak 21. artikuluaren
apartatuko 5 zenbakian jarritako gehieneko epea.
Edozein arrazoi dela medio hartzekodunen konkurtsoaren espedientea amaitzea erabakitzen
denean bakarrik, oinarri ezargarria aldatu duen hartzekodunak berriro aldatu beharko du
oinarria gorantz, horretarako bidezko kuota jasanarazten duen zuzenketako faktura bat
arauzko epearen barruan eginez.
Lau. Oinarri ezargarria proportzionalki murriztu ahal izango da, orobat, zergapetutako
eragiketengatik jasanarazitako kuoten kredituak erabat edo zati batean kobraezinak direnean.
Ondorio horietarako, kreditu bat erabat edo zati batean kobraezina dela joko da baldintza
hauek betetzen dituenean:
1.a Zerga jasanaraziaren sortzapenetik urtebete igarotzea hortik eratorritako
kreditua erabat edo zati batean kobratu gabe.
Nolanahi ere, epeka edo prezio geroratuarekin egindako eragiketen kasuan, urtebete igaro
beharko da ordaindu gabeko epea edo epeak amaitu direnetik, oinarri ezargarria
proportzionalki murriztu ahal izateko. Ondorio horietarako, eragiketak epeka edo prezio
geroratuarekin egindakoak direla ulertuko da haien kontraprestazioa, hurrenez hurren,
ordainketa jarraituetan edo ordainketa bakarrean egitea hitzartu denean, betiere jasanarazitako
zergaren sortzapenetik azken ordainketa edo ordainketa bakarra egiteko epea amaitu arte
urtebete baino gehiago igaro bada.
Oinarri ezargarria murriztu nahi zaion kreditu eskubidearen titularra enpresari edo
profesionala bada, eta aurreko lehen urte naturalean izan duen eragiketa bolumenak, foru
dekretu honen 121. artikuluaren arabera kalkulatuak, 6.010.121,04 euroko kopurua gainditu
ez badu, 1. baldintza honetan aipatzen den epea sei hilabetekoa izango da.
2.a Zirkunstantzia hori zerga honetarako exijitutako erregistro liburuetan jasota izatea.
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3.a Eragiketaren hartzaileak enpresari edo profesional moduan jardutea edo, bestela,
eragiketaren oinarri ezargarria, Balio Erantsiaren gaineko Zerga sartu gabe, 300 eurotik
gorakoa izatea.
4.a Subjektu pasiboak auzibidetik edo errekerimendu notarial bidez erreklamatuta izatea
zordunari kredituaren kobrantza, baita ente publikoek fidantzatutako kredituak direnean ere.
Kredituak ente publikoek zordundutakoak direnean, aurreko 4. baldintzan aipatutako
erreklamazio judizialaren edo errekerimendu notarialaren ordez, ente publiko zordunaren
organo eskudunak luzatutako ziurtagiria erabiliko da. Ente horretako kontu-hartzailearen edo
diruzainaren txostena aintzat hartuta egina behar du izan ziurtagiria, eta bertan jasota utzi
behar da ordaintzeko obligazioa entearena dela, zenbatekoa ere aipatzeaz gainera.
Aldaketa hiru hilabeteko epean egin beharko da, aurreko 1. baldintzan aipatutako urtebeteko
epea amaitzen denetik aurrera, eta Zerga Administrazioari jakinarazi beharko zaio
erregelamenduz ezartzen den epean.
Oinarri ezargarria murriztu nahi zaion kreditu eskubidearen titularra enpresari edo
profesionala bada, eta aurreko lehen urte naturalean izan duen eragiketa bolumenak, foru
dekretu honen 121. artikuluaren arabera kalkulatuak, 6.010.121,04 euroko kopurua gainditu
ez badu, aurreko paragrafoan aipatzen den epea sei hilabetekoa izango da.
Behin oinarri ezargarria murriztuta, hura ezingo da berriro handitu, nahiz eta subjektu
pasiboak bere osoan edo zati batean kobratu kontraprestazioa, salbu eta hartzaileak enpresari
edo profesional gisa jarduten ez duenean. Horrelako kasuetan, ulertuko da Balio Erantsiaren
gaineko Zerga jasotako kopuruetan sartuta dagoela, jasotako kontraprestazioaren proportzio
berean.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa hala izanik ere, subjektu pasiboak atzera egiten badu
zordunaren aurkako erreklamazio judizialean edo, dela errekerimendu notarialaren ondorioz
dela beste edozein arrazoi dela bide, zorra kobratzea adosten badu zordunarekin, oinarri
ezargarria handitu beharko du berriro, eta horretarako, zuzenketa faktura bat egin beharko du
hilabeteko epean, erreklamazioan atzera egin denetik edo zorra kobratzea adosten denetik
aurrera, bidezko kuota jasanarazteko.
Bost. Aurreko hirugarren eta laugarren apartatuetan oinarri ezargarria aldatzeari buruz
aipatzen diren kasuei dagokienez, honako erregelak aplikatuko dira:
1.a Oinarri ezargarria ezingo da aldatu honako kasuak direnean:
a) Berme erreala duten kredituak, bermatutako zatian.
b) Kreditu sozietateek edo elkarrekiko bermedun sozietateek fidantzatutako kredituak, edo
kreditu aseguruen edo kauzio aseguruen kontratu bidez estalitakoak, fidantzatutako edo
aseguratutako zatian.
c) Foru dekretu honen 79. artikuluko bosgarren apartatuan definitutakoaren arabera lotuta
dauden pertsona edo entitateen arteko kredituak.
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d) Ente publikoek zordundutako edo fidantzatutako kredituak.
Aurreko d) letran xedatutakoa ez da aplikatuko erabat edo zati batean kobraezinak diren
kredituen oinarri ezargarria foru dekretu honen 80. artikuluko laugarren apartatuaren arabera
murrizten denean, baina horrek ez du eragotziko ordainketa ezaren frogagiria aurkeztu behar
izatea apartatu horretako 4. baldintzak zehazten duen moduan.
2.a Oinarri ezargarria ezingo da aldatu, halaber, eragiketen hartzailea ez badago finkatuta ez
zergaren aplikazio eremuan, ez eta Kanarietan, Ceutan edo Melillan ere.
3.a Aldaketa hori egin aurretik zatiren bat ordaindu bada, ulertuko da Balio Erantsiaren
gaineko Zerga jasotako kopuruetan sartuta dagoela, ordaindutako kontraprestazioaren zatiaren
proportzio berean.
4.a Eragiketen hartzaileak izandako kenkariak zuzentzeak –foru dekretu honen 114.bi
artikuluko 2. zenbakiaren bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera egin beharko da hori–
bidezko kreditua sortaraziko du Herri Ogasunaren alde.
Zergari lotutako eragiketen hartzaileak ez badu izan zerga bere osoan kentzeko eskubiderik,
zorduna ere izango da Herri Ogasunaren aurrean kengarria ez den zenbatekoagatik.
Sei. Kontraprestazioaren zenbatekoa ezezaguna bada zerga hau sorteen denean, sujetu
pasiboak behin-behinik finkatu beharko du arrazoitutako zenbait irizpide erabiliz, zenbatekoa
ezagutzen denean zuzentzea eragotzi gabe.
Zazpi. Aurreko apartatuetan aipatutako kasuak gertatzen direnean, oinarri ezargarriaren
aldaketa erregelamenduzko beharkizunak betetzera baldintzatuko da.
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