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3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
ALDUNDIA - OGASUNA ETA FINANTZAK
Abenduaren 21eko 1330/2000 Foru Agindua, 040, 042, 044 eta 046 ereduak
onartzen dituena.

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Abenduaren 21eko 1.330/2001 FORU AGINDUA, zorte, apustu eta
zorizko jokoen gaineko tributuak aitortu eta likidatzeko erabiliko diren
040, 042, 044 eta 046 ereduak onartzen dituena.
Foru agindu honek zorte, apustu eta zorizko jokoen gaineko tributuak aitortu eta
likidatzeko erabiltzen diren hainbat eredu aldatzea du helburu. Eredu horiek euroa
sartzeari buruzko abenduaren 17ko 46/1998 Legeak 23. artikuluan xedatutakora egokitu
beharra da, besteak beste, aldaketa horren arrazoia; izan ere, artikulu horrek dio 2002ko
urtarrilaren 1etik aurrera moneta-zenbatekoak jasotzen dituzten tresna juridikoek euroa
bakarrik erabili behar dutela kontu unitate gisa.
Orain arte hiru eredu aurkeztu behar ziren bingo jokoaren gaineko tasa fiskala
likidatzeko, ondoko hauek hain zuzen: 040 eredua, bingoko kartoiak saltzekoa, 043
eredua, bingo jokoaren gaineko tasa aitortu eta likidatzekoa, eta azkenik, 048 eredua,
Euskal Autonomia Erkidegoaren bingo jokoaren gaineko zerga aitortzekoa. Hiru eredu
horiek 040 ereduan biltzen dira orain, eta hor aitortu eta likidatuko dira hiru
kontzeptuak.
Gauzak horrela, honako hau,
XEDATU DUT

1. artikulua. 040 eredua onartzea.
Bat. Onarturik geratzen da bingo jokoaren gaineko tributuak autolikidatzeko erabiliko den 040 eredu
berria, foru agindu honetan I. eranskin gisa ageri dena.
Bi. Bingo jokoa ustiatzeko baimen administratiboak dituzten pertsona edo entitateek aurkeztu behar dute
040 eredua eta, hala badagokio, baita haren kudeaketaz arduratzen diren zerbitzu sozietateek ere.
Era berean, bingo jokoa baimen administratiborik gabe edo ustiatzeko baimenik gabe antolatu edo egiten
duten pertsona edo entitateek ere aurkeztu behar dute 040 eredua.
Hiru. 040 eredua bingoko kartoiak banatu aurretik aurkeztu eta ordainduko da.
Ogasun eta Finantza Departamentuari ordainketa-gutuna behar bezala diligentziatua aurkezten zaionean
banatuko dira kartoiak.
2. artikulua. 042 eredua onartzea.

Bat. Onarturik geratzen da joko kasinoetako zorte, apustu eta zorizko jokoen gaineko tasa fiskala
autolikidatzeko erabiliko den 042 eredu berria, foru agindu honetan II. eranskin gisa ageri dena.
Bi. Zorte, apustu eta zorizko jokoak kasinoetan egiteko baimen administratiboa duten entitate nahiz
pertsona fisiko zein juridikoek aurkeztu behar dute 042 eredua.
Era berean, beren jardueren artean, joko kasinoetan zorte, apustu edo zorizko jokoak antolatu edo egiten
dituztenek ere aurkeztuko dute 042 eredua.
Hiru. 042 ereduaren aurkezpena eta ordainketa hiru hilean behin egingo da apiril, uztail, urri eta
urtarrilaren lehen hogeita bost egun naturalen barruan.

3. artikulua. 044 eredua onartzea.
Bat. Onarturik geratzen da joko kasinoetan jolas edo zorizko makinekin egindako zorte, apustu eta
zorizko jokoen gaineko tasa fiskala autolikidatzeko erabiliko den 044 eredu berria, foru agindu honetan
III. eranskin gisa ageri dena.
Bi. Ustiatzeko baimen administratiboa jaso duten edo, beren jardueren barruan, zorizko jokoak egiteko
balio duten makina edo aparatuak ustiatzen dituzten entitate nahiz pertsona fisiko zein juridikoek aurkeztu
behar dute 044 eredua.
Hiru. 044 ereduaren aurkezpena eta ordainketa hiru hilean behin egingo da martxo, ekain, irail eta
abenduaren lehen hogeita bost egun naturalen barruan.
Dena den, baimenaren lehen urtean, amaitutako edo amaitu gabeko hiruhilekoen ordainketa baimena
ematen den unean egingo da, eta gainerakoak aurreko paragrafoan adierazitako moduan ordainduko dira.
4. artikulua. 046 eredua onartzea.
Bat. Onarturik geratzen da txartel bidezko zorte, apustu eta zorizko jokoen gaineko tasa fiskala
autolikidatzeko erabiliko den 046 eredu berria, foru agindu honetan IV. eranskin gisa ageri dena.
Bi. Baimen administratiboa jaso duten edo txartel bidezko jokoa antolatu edo egiten duten entitate nahiz
pertsona fisiko zein juridikoek aurkeztu behar dute 046 eredua.
Hiru. Txartelak zirkulazioan jarri aurretik egingo da 046 ereduaren aurkezpena eta ordainketa.
5. artikulua. Aurkezteko eta ordaintzeko tokia.
Bat. 040, 044 eta 046 ereduak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Departamentuko
Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztuko dira, hain zuzen ere, Ondare Eskualdaketen eta
Joko Tasaren Atalean, eta horiei dagokien zenbatekoa Zergabilketa Erregelamenduak bilketan laguntzeko
baimentzen dituen entitateetako batean ordainduko da (banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibetan).
Bi. 042 eredua Zergabilketa Erregelamenduak bilketan laguntzeko baimentzen dituen entitateetako
batean aurkeztu eta ordainduko da (banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibetan).
Amaierako xedapena.
Foru agindu hau 2002ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.
Donostia, 2001eko abenduaren 21a.—Antton Marquet Artola, Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru
Diputatua.
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