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2021eko martxoaren 24a, asteazkena

1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

149/2021 Foru agindua, martxoaren 18koa, zeinaren bidez onesten baita makinen edo
aparatu automatikoen bidezko jokoaren gaineko tributuan kuota finkoei aplikatuko zaien
hobaria.
Maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Arauak, COVID-19aren osasun krisiaren ondorioz
zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituenak, xedatuta utzi zuen 4. artikuluan ezen
Gipuzkoako Lurralde Historikoan Jokoaren gaineko Zerga arautzen duen otsailaren 1eko
1/2005 Foru Arauak 12. artikuluan aurreikusten dituen kuota finkoak hobaritu egingo
direla makinak edo aparatu automatikoak ustiatuz egiten den jokoaren gaineko tributua
likidatzen denean.
Horrela, 2020ko lehen hiruhilekoko likidazioari dagokion kuotaren zatirako, 100eko 15eko
hobaria onetsi zen, eta 2020ko bigarren hiruhilekoari dagokion zatirako, ordea, hobari
hori 100eko 100ekoa izango zela erabaki zen.
Geroago, aipatutako 2/2020 Foru Dekretu-Arauaren azken xedapenetako lehenengoan
emandako arau ahalmenaz baliatuta, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru
diputatuak urtarrilaren 14ko 15/2021 Foru Agindua onetsi zuen, eta haren bitartez
erabaki zuen makinen edo aparatu automatikoen bidezko jokoaren gaineko tributuaren
kuota finkoan 100eko 70ko hobaria aplikatzea, 2020ko laugarren hiruhilekoaren
likidazioari dagokionez.
Bestalde, ekainaren 30eko 84/2020 Dekretuak, Covid-19ak jokoaren sektorean duen
eraginari aurre egiteko premiazko neurriei buruzkoak, aldi baterako eten zuen, 2020ko
irailaren 30era arte zehazki, makinak ustiatzeko baimenen eraginkortasuna. Hala ere,
baimenaren titularrak edo kokatze buletinaren sinatzaileak beti dauka etenaldia kentzea
epea amaitu aurretik, hura ekarri zuen ezinbesteko arrazoia desagertzen bada. Epe hori
hiru hilabetez luzatu zen gero, Joko eta Ikuskizunen zuzendariak 2020ko irailaren 25ean
emandako Ebazpenaren bidez.
Egungo egoeraren azterketak, zeinak agerian utzi baitu behar-beharrezkoa dela
aparteko neurriak mantentzea Covid-19ak sortutako krisia jokoaren sektore ekonomikoari
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gainditzen laguntzeko, berekin ekarri du onartzea martxoaren 16ko 108/2021 Dekretua,
Covid-19aren inpaktuari aurre egiteko neurriei jokoaren sektorean jarraipena ematekoa.
Dekretu horren 1. artikuluak ezartzen duenez, jolas makinak ustiatzeko baimenak etenda
badaude 2020ko abenduren 31n, etenda jarraituko dute 2021eko ekainaren 30era arte.
Orobat, dio ezen, Covid-19ak sortutako ezohiko egoerak iraunez gero, Jokoa arautzen
duen Agintaritzak ahalmena duela baimenen etenaldia egoki jotzen duen denboran
luzatzeko, Ebazpen bidez, eta hainbat luzapen egin ahal izango dituela elkarren segidan,
2021eko abenduaren 31ra arte.

Horrek guztiak, gehi urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratu zen
eta azaroaren 3ko 956/2020 Errege Dekretuak oraingoz 2021eko maiatzaren 9ra arte
luzatu duen alarma egoeraren barruan SARS-CoV-2ak eragindako kutsatzeen hedapena
geldiarazteko hartu diren prebentzio neurri espezifikoek, zeinak zuzeneko eragina baitute
jatetxe eta ostalaritza establezimenduen funtzionamenduan eta, 2021eko lehen
hilabeteetan aplikatzen jarraitzeaz gainera, bere horretan mantendu baitira, gaur egungo
egoera epidemiologikora egokituta –horretarako, lehendakariak martxoaren 6ko 13/2021
Dekretua onartu du, hain zuzen ere prebentzio neurri espezifikoak 2021ean testu bakar
batean lehen aldiz bateratu eta eguneratzen dituena, alarma egoeraren deklarazioaren
eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k
eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko–, justifikatzen dute hobari bat aplikatzea
zergaren kuota finkoan.
Horrenbestez, foru agindu honen xedea da makinen edo aparatu automatikoen bidezko
jokoaren gaineko tributuaren kuota finkoan hobari bat ezartzea, makina edo aparatu
automatikoa ustiatzeko baimena etenda dagoen egun kopuruaren arabera
kalkulatua.
Horrenbestez, hau
XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Makinen edo aparatu automatikoen bidezko jokoetan aplikagarri diren
kuota finkoak hobaritzea.
Bat. Gipuzkoako Lurralde Historikoan Jokoaren gaineko Zerga arautzen duen
otsailaren 1eko 1/2005 Foru Arauak 12. artikuluan aurreikusten dituen kuota finkoen
zatiari hobari bat aplikatuko zaio, hurrengo bigarren apartatuan xedatzen diren
baldintzetan.
Bi. Jokoaren sektorean COVID-19aren eraginari aurre egiteko hartu diren neurriengatik
makina edo aparatu automatikoa ustiatzeko baimena etenda egon den egun bakoitzeko
aplikatuko da hobaria, eta honako hau izango da:
a) «B motako» makinak edo saria duten jolas makinak:
— Hobaria: 7,6389 euro.
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— «B motako» makina edo aparatu automatikoetan aldi berean bi jokalarik edo gehiagok
esku hartu badezakete eta horietako bakoitzaren jokoa beste jokalariek egindakoarekiko
independentea bada, hobari hauek aplikatuko dira:
Bi jokalari dituzten makinak edo aparatuak: 15,2778 euro.
Hiru jokalari edo gehiago dituzten makinak edo aparatuak: 15,2778 euro gehi kopuru
horren % 15, bitik gorako jokalari bakoitzeko.
b) «C motako» makinak, edo ausazkoak:
— Hobaria: 11,1806 euro.
— «C motako» makina edo aparatu automatikoetan aldi berean bi jokalarik edo gehiagok
esku hartu badezakete eta horietako bakoitzaren jokoa beste jokalariek egindakoarekiko
independentea bada, hobari hauek aplikatuko dira:
Bi jokalari dituzten makinak edo aparatuak: 22,3611 euro.
Hiru jokalari edo gehiago dituzten makinak edo aparatuak: 22,3611 euro gehi kopuru
horren % 15, bitik gorako jokalari bakoitzeko.
Hiru. Aurreko apartatuan aurreikusitako hobaria aplikatuta ateratzen den kuota goitik
biribilduko da, bi hamartarrekin.
Lau. Artikulu honetan aurreikusitako hobaria aplikatzeak ezingo du berekin ekarri
1/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko hirugarren apartatuan aipatzen den hainbanaketatik
ondorioztatzen den kuotak emaitza negatiboa izatea.
Bost. Artikulu honetan xedatutakoa aplikatuko da honako hauek indarrean dauden
bitartean: martxoaren 16 ko 108/2021 Dekretua, Covid-19aren inpaktuari aurre egiteko
neurriei jokoaren sektorean jarraipena ematen diena, eta, hala badagokio, haren
indarraldia luzatzen duten xedapenak.
Azken xedapen bakarra.

Indarrean jartzea.

Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunean jarriko
da indarrean.
Donostia, 2021eko martxoaren 18a.—Jokin Perona Lerchundi, Ogasun eta Finantza
Departamentuko foru diputatua.
(1956)
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