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I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Udalak, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen foru-arauan eta zerga
honi buruzko foru-arauan ezarritakoari jarraituz, Ekonomia Jardueren gaineko Zerga eskatzen
du Ordenantza honetan ezarritakoaren arabera. Ezarri beharreko tarifak eta zerga-bilketaren
aldia jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.
2. artikulua
Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.
II. ZERGA-EGITATEA

3. artikulua
Zergaren zergapeko egitatea da udal-mugartean enpresa-jarduerak, jarduera profesionalak edota
artistikoak egite hutsa, horiek lokal jakin batean egin edo ez, eta zergaren tarifan zehaztuta egon
edo ez.
Zerga honen ondorioetarako, halakotzat joko dira ganadu-enpresen jarduerak, izaera
independentea dutenean, bai eta meatzaritza-, industria-, merkataritza-eta zerbitzu-jarduerak ere.
Aurreko atalean aurreikusitakoaren ondorioetarako, ganadu-jarduera independentetzat joko dira
jarraian adierazitako kasuren batean jasota dauden abelburuen multzoak:
1. Funtsean abereen jabeak nekazaritza edo basogintza aldetik ustiatzen ez dituen lurretan
bazkatu edo elikatzen direnak.
2. Landa-finketatik kanpo ukuiluratutakoak.
3. Larrez edo mugartez aldatzen dena.
4. Funtsean abereak hazten diren finkatik kanpo ekoizten diren pentsuez elikatzen dena.
4. artikulua
1. Enpresa-, lanbide- edo arte-jardueratzat hartuko dira honako hau betetzen duten
jarduerak: ekoizteko bideak eta baliabideak edo horietako bat norbere kontura
antolatzea, ondasunen edo zerbitzuen ekoizpenean edo banaketan esku hartzeko asmoz.
2. Zergapeturiko jardueren edukia zergaren tarifetan ezarri da.
3. 1Jarduera profesional izaera dute tarifen bigarren atalean sailkatutakoek, jarduera horiek
pertsona fisikoek gauzatzen badituzte. Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35.
artikuluko 3. atalean aurreikusitako pertsona juridiko edo erakunde batek tarifen
bigarren atalean sailkatutako jarduera bat egiten duenean, matrikulatu egin beharko da
eta horietako lehen ataleko jarduera korrelatibo edo parekoari dagokion gisan ordaindu
beharko ditu zergak.
5. artikulua
Zergapeturiko jarduerak gauzatzen direla frogatzeko, zuzenbidez onar daitekeen edozein bide,
eta, bereziki, Merkataritza Kodearen 3. artikuluan ezarritakoak beteko dira.
6. artikulua
Honako jarduera hauek gauzatzeak ez du zerga honen zerga-egitaterik ekarriko:
1. Nekazaritza-jarduerak, mendeko abeltzaintza-jarduerak, basogintza-jarduerak eta
arrantza-jarduerak.
2. Enpresatako aktibo finkoko ondasunak besterentzea, baldin eta ondasun horiek
besterendu baino bi urte lehenago aktibo ibilgetu gisa ageri izan badira inbentarioan; eta
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saltzaileak berak erabiltzen zituen ondasunen salmenta, baldin eta horiek denboraldi
berean erabili baditu.
3. Norbanako lanak edo lanbide-zerbitzuak ordaintzeko jasotzen diren gaien salmenta.
4. Establezimendua apaintzeko erabiltzen diren gaiak erakustea. Aitzitik, zergapean egongo
dira bezeroei erakustekoak diren gaien erakusketak.
5. Eragiketa edo egintza bakanen bat burutzea, txikizkako salmenta denean.
III. SALBUESPENAK
7. artikulua
1.- Honako hauek zerga ordaintzetik salbuetsita daude 2:
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a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Arabako Foru Aldundia, eta udal-erakundeak, bai
eta Estatuko erakunde autonomoak eta lurralde-administrazio horietako antzeko izaerako
zuzenbide publikoko erakundeak ere.
b) Jarduera zerga hau garatzen den lehenengo bi zergaldietan abiarazten duten subjektu
pasiboak. Ondorio horietarako, ez da ulertuko jarduera baten ekitaldia hasi denik jarduera
lehenago beste titulartasun batekin egin bada. Hori horrela dela ulertuko da, besteak beste,
bat-egitea edo bereiztea egon denean edota jardueraren beste adar batzuk elkartu direnean.
c) 3Eragiketen bolumena 2.000.000 eurotik beherakoa duten subjektu pasiboak.
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunei dagokienez, salbuespena
establezimendu iraunkorrean dihardutenek soilik aplika dezakete, baldin eta eragiketen
bolumena 1.000.000 eurotik beherakoa bada.
Edonola ere, salbuespen hori aplikatzeko ezinbestekoa izango da subjektu pasiboek ez
edukitzea, ez zuzenean ez zeharka, letra honetan ezartzen den eragiketa bolumenaren
baldintzabetetzen ez duten enpresen ehuneko 25etik gorako partaidetzarik, salbuespen
honekin: arrisku kapitaleko sozietateak eta funtsak, abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauak,
sozietateen gaineko zergarenak, 77. artikuluan zehazten dituenak, baldin eta partaidetza
sozietateen xedea betetzearen ondoriozkoa bada.
Idatz zati honetan arautzen den salbuespena aplikatzeko erregela hauek hartu behar dira
kontuan:
1. Eragiketen bolumena abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauak,
sozietateen gaineko zergarenak, 5. artikuluko 1. idatz zatian ezartzen
duenaren arabera kalkulatuko da.
2. Sozietateen gaineko zergaren, pertsona fisikoen errentaren gaineko
zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren subjektu
pasiboen eragiketen bolumena hauxe izango da: aitorpena zerga zorra
sortu den urtearen aurreko urtean aurkeztu beharreko zergaldikoa.
Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluko 3. idatz zatian aipatzen
dituen sozietate zibilen eta entitateen eragiketen bolumena zerga honen
ondoriozko zorra sortzen den urtearen azken aurreko urtekoa izango da.
Zergaldia urtea baino laburragoa bada, eragiketen bolumena urtekoratu
egingo da.
3. Subjektu pasiboaren eragiketen bolumenaren zenbatekoa kalkulatzeko,
hark egindako jarduera ekonomikoen multzoa hartuko da kontuan.
Entitatea, merkataritza kodeko 42. artikuluari jarraikiz, sozietate talde
bateko kidea bada, aurrean adierazitako magnitudeak taldeko entitate
guztienak izango dira.
4. Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunen kasuan,
Espainian dauden establezimendu iraunkorren multzoari egotz
dakiokeen eragiketa bolumena hartuko da kontuan."
d) Gizarte Segurantzaren eta indarrean dagoen legeriaren arabera eraturik dauden mutualitateen
eta montepioen kudeaketa-erakundeak.
e) Ikerketako organismo publikoak; bestetik hainbat erakunderen funtsen bidez erabat
ordaindutako maila guztietako ikastetxeak (erakunde horien artean daude Estatua, autonomiaerkidegoak, Arabako Foru Aldundia, Tokiko Erakundeak eta fundazio ongileak edo erabilera
publikokoak), eta, azkenik, irabazi-asmorik gabeko maila guztietako ikastetxeak –hezkuntzaituneko erregimenean daudenak–, edota ikasleei liburuak edo idazmahaiko tresnak eskaintzen
dizkietenak edo pentsio-erdiko zerbitzua edo barneko zerbitzua ematen dutenak, eta, salbuespen
gisa, hezkuntza-materialeko tailerretako produktuak saldu arren, salmentaren zenbateko hori
norbanakoek edo hirugarren batzuek eskuratu beharrean, lehengaiak erosteko edo zentroa
mantentzeko soilik erabiltzen bada.
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f) Urritu fisikoen nahiz psikikoen edota sentimen-urrituen erakundeak eta fundazioak, irabaziasmorik gabekoak direnean eta jarduera pedagogikoak, zientifikoak, laguntza ematekoak eta
enplegua bilatzekoak garatzen dituztenean minusbaliatuak hezteko, birgaitzeko, irakasteko eta
zaintzeko. Salbuetsita geratuko dira, gainera, helburu horietara bideratutako tailerretako
produktuak saldu arren, salmentaren zenbateko hori norbanakoek edo hirugarren batzuek
eskuratu beharrean, lehengaiak erosteko edo zentroa mantentzeko soilik erabiltzen bada.
g) Gurutze Gorria eta antzeko erakundeak. Araudian zehaztuko da zein diren horiek.
h) Nazioarteko itun edo hitzarmenak direla-eta zerga ordaintzetik salbuetsita dauden subjektu
pasiboak.
2. Aurreko artikuluko lehenengo ataleko a), d), g) eta h) letretan zehazten diren subjektu
pasiboek ez dute aurkeztu behar izango zergaren matrikulan alta eman izanaren aitorpena.
3. Ogasun eta Finantza Saileko diputatuak ezarriko du aurreko 1. ataleko c) letran aurreikusitako
salbuespena aplikatu den zein kasutan aurkeztu beharko den Arabako Foru Aldundiarekiko
jakinarazpena; bertan, salbuespena aplikatu ahal izateko letra horretan ezarritako betekizunak
betetzen direla agertu beharko da. Horretarako, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
diputatuak ezarriko ditu jakinarazpen horren edukia eta hori aurkezteko epe eta modua, bai eta
bide telematikotik aurkeztu behar diren kasuak ere. Aurreko 1. ataleko c) letran aurreikusitako
salbuespenei eragin diezaieketen aldaketei dagokienez, ordenantza fiskal honetako 2.
artikuluaren 11. ataleko hirugarren paragrafoan aurreikusitakoari jarraituko zaio.
4. Aurreko ataleko b), e) eta f) hizkietan araupetzen diren salbuespenak eskatu egin beharko dira
eta eman egingo dira, bidezkoa denean, alderdiak hala eskatuta.
5. Urritu fisikoen nahiz psikikoen edota sentimen-urrituen erakundeak eta fundazioak, irabaziasmorik gabekoak direnean eta jarduera pedagogikoak, zientifikoak, laguntza ematekoak eta
enplegua bilatzekoak garatzen dituztenean minusbaliatuak hezteko, birgaitzeko, irakasteko eta
zaintzeko. Salbuetsita geratuko dira, gainera, helburu horietara bideratutako tailerretako
produktuak saldu arren, salmentaren zenbateko hori norbanakoek edo hirugarren batzuek
eskuratu beharrean, lehengaiak erosteko edo zentroa mantentzeko soilik erabiltzen bada.
Gurutze Gorrikoak eta arauz zehazten diren antzeko beste erakunde batzuenak.
Aurreko ataleko d) eta e) letretan araututako onurak eskatu egin beharko dira eta eman egingo
dira, bidezkoa denean, alderdiak hala eskatuta.
8. artikulua
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IV. SUBJEKTU PASIBOA

Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 35.artikuluko 3. atalean aipatzen diren pertsona
fisiko eta juridikoak, eta entitateak izango dira zerga honen subjektu pasibo, baldin eta
egitate ezargarriaren sorburu diren jardueretakoren bat Arabako Lurralde Historikoan
egiten badute.
V. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA
9. artikulua
1 5. Zerga-kuota kalkulatzeko, indarrean dauden uztailaren 23ko 573/1991 Foru Dekretu
Arautzaileak onetsitako zergaren tarifak, eta Udalak erabakitako eta Ordenantza honen
eranskinean araututako koefizienteak, indizeak eta hobariak hartuko dira kontuan.
2. Zergaren sortzapena zergaldiko lehenengo egunean gertatzen da, eta kuotak ezin
daitezke murriztu, salbu eta, alta-aitorpenen kasuetan, jardueraren hasiera-eguna
egutegiko urtearekin bat ez datorrenean; horrelakoetan, jarduera hasi zen egunaren eta
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abenduaren 31ren arteko egun kopuruarekiko era proportzionalean kalkulatuko dira
kuotak.
3. Baja-aitorpenaren kasuan, zergaldia urtarrilaren batetik baja-aitorpena aurkeztu zen
egunera arte luzatuko da. Kasu honetan, zergaldiko lehen egunean sortuko da zerga
eta kuota urtarrilaren 1etik baja-aitorpena aurkeztu den egunera arte dagoen hilabete
kopuruaren arabera kalkulatuko da, proportzionalki.
Zenbaki honetan ezartzen dena ez da aplikatuko jarduera hasi zen egunetik bajaaitorpenera urte natural bat igaro ez bada. Kasu horretan, baja-eguna jarduera hasi
zenetik urte natural bat betetzen den egunera aldatuko da.
4. Ikuskizunei dagokienez, kuotak jarduera isolatuek ezartzen dituztenean, sortzapena
horietako bakoitza egitean sortzen da, eta dagozkion aitorpenak aurkeztu beharko dira
arauz ezartzen den moduan.
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VI. KUDEAKETA

10. artikulua
1. Zerga horren matrikula egiten denetik aurrera kudeatzen da. Matrikula hori urtero egingo
da eta jarduera ekonomikoak, subjektu pasiboak, zerga-zorrak, eta, hala badagokio, Foru
Errekarguak barne hartzen dituen erroldez osatuta egongo da. Matrikula herritarren esku
egongo da.
2. Subjektu pasiboek dagozkien alta-aitorpenak aurkeztu beharko dituzte; aitorpen horietan
aurreko zenbakian adierazitakoaren arabera matrikulan sartu beharreko elementu guztiak
adierazi beharko dituzte, araudiak ezartzen duen epean. Jarraian, eskumena duen
administrazioak likidazioa egingo du; likidazioa subjektu pasiboari jakinaraziko zaio eta,
hark, behar den sarrera egin beharko du.
Halaber, subjektu pasiboek zergapeko jardueretan aritzean gertatu eta zerga honen
ordainketan eragina duten aldaketa fisiko, ekonomiko eta juridikoen berri eman beharko
dute, arau bidez ezartzen diren epeetan eta zehazten den bezala.
3. Zergak ikuskatzeko edo altak zein jakinarazpenak formalizatzeko jardueretatik eratorriko
erroldetan jasotzen diren datuak sartzea, kentzea edo aldatzea administrazio-egintzatzat
joko da, eta errolda aldatzea ekarriko dute. Erroldan jasota dauden datuekin loturiko
matrikulan edozein aldaketa egitekotan, aurretik aldaketa bera egin beharko da nahitaez.
Zerga hori autolikidazio-erregimenean eskatu ahal izango da arauz ezartzen diren
baldintzei jarraikiz.
11. artikulua
1. Udalak du zerga kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzeko ahalmena, borondatezko
aldian zein premiamenduko bidean.
2. 6Subjektu pasiboek alta eman izanaren aitorpenak aurkeztu beharko dituzte, eta hori
matrikulan sartzeko behar dituzten elementu guztiak adieraziko dituzte, Ordenantza
Fiskal honen 11.1 artikuluan ezartzen diren baldintzei jarraikiz eta arauz ezartzen
den epearen barruan. Jarraian, eskumeneko administrazioak dagokion likidazioa
egingo du, eta hori subjektu pasiboari jakinaraziko zaio. Ondoren, hark dagokion
diru-sarrera egin beharko du. Horrez gain, subjektu pasiboek zergapetutako
jarduerak gauzatzean sortzen diren aldaketa fisikoak, ekonomikoak edo juridikoak
jakinarazi beharko dituzte, betiere zerga honen ondorioetarako garrantzia badute, eta
arauz ezarritako epe eta baldintzen arabera formalizatuko dira. Horri dagokionez,
jakinarazpen horietan nahitaez agertu beharko da jarduera horiek egiteko erabiltzen
diren higiezinen katastro-erreferentzia. Zehazki, Ordenantza Fiskal honen 7.
artikuluko 1. ataleko c) letran aurreikusitako salbuespena aplikatu beharrik ez duten
subjektu pasiboek Arabako Foru Aldundiari jakinarazi beharko diote eragiketen
bolumena. Orobat, eragiketen bolumenean aldaketaren bat gertatuz gero, subjektu
pasiboek horren berri eman behar dute, baldin eta aldaketak Ordenantza Fiskal
honetako 7. artikuluko 1. ataleko c) letran ezarritako salbuespenaren aplikazioan
eragina badu. Ogasun eta Finantzen diputatuak jakinarazpen horiek aurkeztu behar
diren kasuak, euren edukia, epea eta aurkezteko moduaren gaineko irizpideak
ezarriko ditu, bai eta modu telematikoz aurkeztu beharreko kasuak ere. Eranskina,
lehen araua. Zerga-kuota (udaleko gutxienekoa) kalkulatzeko, zerga-egitatean
sartutako jarduerei Diputatuen Kontseiluko uztailaren 23ko 573/1991 Foru Dekretu
Arautzaileak onetsitako tarifak aplikatuko dira; horrez gain, Toki Ogasunak aldatzen
dituen martxoaren 31ko 12/2003 Foru Arauaren bigarren xedapen gehigarrian eta
indargabetzailean ezarritakoa ere bete beharko da.
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Salbuespenak emateko edo ez emateko, gainera, aurretik Foru Aldundiak txosten
teknikoa egin behar du, eta, ondoren, emandako ebazpenaren berri ere eman beharko
zaio.
12. artikulua 7
Jarduerak kalifikatzeko eta kuotak ezartzeko egintzen aurka jartzen diren errekurtsoak eta
erreklamazioak indarrean egongo dira Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 229tik 246ra
bitarteko artikuluetan xedatutakoaren arabera, eta Arabako Foru Aldundia izango da
berraztertze-errekurtsoak ebazteko eskumeneko organoa. Errekurtso horiek aurkezteak ez du
egintzak betearaztea eragotziko.
13. artikulua
1. Udal bakoitzari dagozkion matrikulak Foru Aldundiak egingo ditu, eta, ondoren, udal
bakoitzari igorriko dizkio.
2. Foru Aldundiak egindako matrikula jaso ondoren, jendaurrean ikusgai jarriko da
hamabost egunez, eraginpeko zergadunek azter dezaten eta, hala badagokio, egokitzat
jotzen dituzten erreklamazioak egin ditzaten.
14. artikulua
Jendaurrean jartzeko epea amaitutakoan eta erreklamazioak ebatzi ostean, Arabako Foru
Aldundiari bidaliko zaio emaitzaren egiaztagiria, hark onets dezan.
XEDAPEN IRAGANKORRA
Urriaren 29ko 791/1991 Foru Dekretu Arautzaileak ezarritakoari jarraikiz, udal honek 1992ko
uztailaren 1a baino lehen ezarriko du zergaren tarifetan zehaztutako gutxieneko kuoten gainean
aplikatu beharreko koefizientea (uztailaren 19ko 43/1989 Foru Arauaren 10. artikuluak aipatzen
du), bai eta establezimenduaren egoera fisikoa haztatzen duen indizeen eskala ere (aipatutako
Foru Arauaren 11. artikuluan ageri da); horiek 1992ko urtarrilaren 1etik aurrera egongo dira
indarrean.
AZKEN XEDAPENA
Eranskina duen Ordenantza Fiskal hau 1992ko urtarrilaren 31n onetsi zen behin betiko, eta
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean sartuko da
indarrean. Ordenantza indarrean egongo da hura berariaz aldatzea edo baliogabetzea erabakitzen
den arte.

7

2006 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2005/12/30eko ALHAOn,
148 zenbakian, sartu zen).
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
7. or.

Ordenantza fiskalak 2020

8

Oyón-Oiongo Udala

Eranskina

Lehen araua .
Zerga-kuota (udaleko gutxienekoa) kalkulatzeko, zerga-egitatean sartutako jarduerei Diputatuen
Kontseiluko uztailaren 23ko 573/1991 Foru Dekretu Arautzaileak onetsitako tarifak aplikatuko
dira; horrez gain, Toki Ogasunak aldatzen dituen martxoaren 31ko 12/2003 Foru Arauaren
bigarren xedapen gehigarrian eta indargabetzailean ezarritakoa ere bete beharko da.
Bigarren araua.
Zorrak ordaintzeko borondatezko aldia sortzapenaren ekitaldiaren bigarren seihilekoa izango da.
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