Ordenantza fiskalak 2020

Oyón-Oiongo Udala

UDALERRIKO BIDE PUBLIKOETAKO ZORUAREN, HEGALAREN EDO ZORUPEAREN
ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASA,
HORNIDURA-ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN ALDE
I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua
Oyón-Oiongo Udalak, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen foruarauaren arabera, Ordenantza honen iragarkiak aipatutako tasa ezartzen eta eskatzen du,
ordenantza honetan ezarritakoaren arabera. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina
ere ordenantzaren zati da.
2. artikulua
Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.
II. ZERGA-EGITATEA
3. artikulua
Tasa honen zerga-egitatea da jabetza publikoa okupatzea, ordenantza honen eranskinean
jasotako tarifan zerrendatutako kontzeptuengatik; ordenantzak zerga ordaintzeko betebeharra
zehazten du.
III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua
Subjektu pasiboak dira lizentziak jasotzen dituzten pertsonak edo erakundeak, edo
aprobetxamenduaren onuradunak, baimenik gabe jardun bazen.
5. artikulua
Administrazio publikoak ez daude behartuta tasak ordaintzera zuzenean ustiatzen dituzten
komunikazio-zerbitzu publikoen aprobetxamenduetan eta herritarren segurtasunarekin edo
defentsarekin zerikusia duten guztietan.
IV. ZENBATEKOA
6. artikulua
1. Ordenantza honetan araututako tasaren zenbatekoa eranskinean jasotako tarifaren
araberakoa izango da.
2. Nolanahi ere, herritar guztiei edo herritarren zati handi bati eragiten dioten hornidurazerbitzuak ustiatzen dituzten enpresetarako, ordenantza honetan araututako tasaren
zenbatekoa, edonola ere eta salbuespenik gabe, enpresa horiek udal-mugarte honetan
urtero eskuratzen duten fakturazioaren diru-sarrera gordinen karga-tasa izango da.
V. SORTZAPENA
7. artikulua
1. Ordenantza honetan araupetutako tasa ordaintzeko beharra honela sortzen da:
a. Bide publikoaren aprobetxamendu berrien emakidak direnean, dagokion
lizentzia eskatzen denean.
b. Baimendutako eta luzatutako emakidak edo aprobetxamenduak direnean,
tarifetan adierazitako denboraren aldi natural bakoitzaren lehenengo egunean.
2. Tasa baldintza hauetan ordainduko da:
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a. Aprobetxamendu berrien emakidak direnean, dirua zuzenean sartuko da
Udalaren Gordailuzaintzan edo Udalak ezarritako lekuan, betiere dagokion
lizentzia eskuratu baino lehen.
b. Diru-sartze horrek aldez aurreko deposituaren izaera izango du, Arabako Toki
Ogasunak arautzen dituen Foru Arauaren 49.1. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz. Behin betikotzat joko da lizentzia ematen denean.
c. Jada baimendutako eta luzatutako aprobetxamenduen emakidak direnean, behin
tasa honen erroldetan edo matrikuletan jasota daudenean, seihileko naturaletan
ordainduko dira Udalaren zergak biltzeko bulegoan, seihilekoko lehenengo
hileko 16tik bigarren hileko 15era bitartean.
VI. KUDEAKETA
8. artikulua
1. Tarifaren arabera eska daitezkeen zenbatekoak eskatutako edo gauzatutako
aprobetxamendu bakoitzeko likidatuko dira, dagozkio paragrafoetan zehazten diren
aldietan murrizgaitzak izango dira.
2. Ordenantza honetan araututako aprobetxamenduen emakidan interesa duten pertsonek
edo erakundeek aldez aurretik dagokion lizentzia eskatu beharko dute, eta aurreko
paragrafoan aipatutako aldez aurreko gordailua egin beharko dute.
3. Okupazioa baimendu ondoren, aprobetxamenduaren iraupena zehaztasunez zehaztu
ezean, ulertuko da luzatu egingo dela interesdunek baja-adierazpena aurkeztu arte.
4. Baja aurkeztutakoan, Tarifak atalean adierazitako denbora-tartearen aldi naturalaren
lehenengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak. Baja aurkezten ez bada, tasa
ordaintzen jarraitu beharko da.
9. artikulua
6.2 artikuluko enpresek ekitaldi bakoitzaren lehenengo lau hilabeteen buruan udalerrian
egindako hornidurengatik izandako diru-sarreren aitorpena egin beharko dute eta aurreko urtean
lortutako diru-sarrera gordinen zehaztasunak eskaini beharko dituzte.
Adierazitako aitorpena enpresaren kontabilitate-laburpenarekin eta Udal Administrazioak kasu
bakoitzean eskatzen duen dokumentazioarekin batera aurkeztuko da.
Udal Administrazioak, zehaztu eta behin-behinekoz kobratuko du tasa hau. Ordaindu beharreko
diru kopuru hori ordaindu ondorengo bost urteren buruan zuzendu ahal izango da, eta epe hori
iragatean behin betikoa bihurtuko da.
Eranskina: tarifa
Zerga-oinarria: udal-mugartean urtero fakturaziotik ateratzen diren sarrera gordin guztiak.
Karga-tasa: % 1, 50 1.

2009 ekitaldirako ordenantzak aldatzeko espedientean aldatu zen (2008/12/31ko ALHAOn, 150 zenbakian, sartu
zen).
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