ERANSKINA

FORU ARAU PROIEKTUA, HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN ETA
ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAREN ALDAKETARI
BURUZKOA

ZIOEN AZALPENA
Foru Arau Proiektu honen xedea da ondasun higiezinen gaineko zergaren eta eraikuntza, instalazio eta
obren gaineko zergaren oinarrizko araudiak aldatzea.
Ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez, bidea eman nahi da zerga ordenantzen bidez arautu
ahal izateko zerga horren kuotaren ehuneko 50 arteko hobari bat aplikatu ahal izatea eguzki energiaren
edo beste energia berriztagarri batzuen aprobetxamendu tekniko edo elektrikorako sistemak ezarrita
dituzten higiezinen alde (beste energia berriztagarri batzuk aintzat hartzea da berrikuntza).
Hala, zerga ordenantza horietan hobari bat ezarri ahal izango da, higiezinen gaineko zergaren kuota
osoaren ehuneko 50 artekoa, A edo B erako energia eraginkortasunaren etiketa daukaten higiezinen
alde.
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren araudiaren aldaketa ere xede berari begira egina da,
nahiz eta, kasu honetan, orobat aipatzen den hobaria eraikuntza, instalazio eta obrei aplikatzea
udalerriko auzo edo gune jakinen birgaitze integraleko proiektuen barruan, energia berriztagarriak
eranstearren.
1. artikulua. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
Honela idatzita geratzen da uztailaren 19ko 42/1989 Foru Arauaren, Ondasun Higiezinen gaineko
Zergarenaren, 15. artikuluko 8. idatz zatia:
“8. Eguzki energiaren edo beste energia berriztagarri batzuen aprobetxamendu termiko edo
elektrikorako sistemak instalatuta dauzkaten ondasun higiezinetarako, Zergaren kuota osoaren
ehuneko 50erainoko hobaria arautu ahalko dute zerga ordenantzek. Hobari hori aplikatzeko
baldintza izango da beroa sortzeko instalazioen barruan administrazio eskudunak homologatutako
kolektoreak edo berokuntzarako eta iturriko ura berotzeko sistemak egotea.
Halaber ordenantzek Zergaren kuota osoaren ehuneko 50erainoko hobaria arautu ahal izango dute
A edo B mailako efizientzia energetikoaren etiketa daukaten ondasun higiezinetarako. Horri
dagokionez, hobariaren ehunekoa etiketa energetikoaren mailaren arabera aldatu ahal izango da.”
2. artikulua. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga.
Aldatu egiten da uztailaren 19ko 45/1989 Foru Arauaren, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko
Zergarenaren, 4. artikuluko 3. idatz zatiko b) letra, eta honela idatzita geratzen da:
“b) Ehuneko 95erainoko hobaria honako eraikuntza, instalazio eta obra hauen mesedetan:
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Eguzki energiaren edo beste energia berriztagarri batzuen aprobetxamendu termiko edo
elektrikorako sistemak dauzkatenak. Hobari hori aplikatzeko baldintza izango da beroa sortzeko
instalazioen barruan administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak edo berokuntzarako eta
iturriko ura berotzeko sistemak egotea.
A edo B mailako etiketa energetikoa lortzeko birgaitze energetikoa helburu dutenak. Horri
dagokionez, hobariaren ehunekoa etiketa energetikoaren mailaren arabera aldatu ahal izango da.
-

Higiezinen birgaitze integrala helburu dutenak, birgaitze energetikoa eta irisgarritasuna barne.

Horri dagokionez, birgaitze energetikoak xede izan beharko du A edo B mailako efizientzia
energetikoaren etiketa lortzea.
- Udalerriko auzo edo eremuren batean energia berriztagarriak sartzeko birgaitze integraleko
proiektuen esparruan egiten direnak.
Legeria indardunaren arabera nahitaez inbertitu beharrekoak ez diren diru kopuruen gainean soilsoilik aplikatu ahal izango da letra honetan aipatutako hobaria.
Zerga ordenantzek letra honetan araututako hobarien alderdi substantiboak eta formalak zehaztuko
dituzte, bai eta beste zerga onura batzuekin bateragarriak izateko baldintzak ere.
Letra honetan ezarritako hobaria aurreko a) letrako hobaria aplikatzearen emaitzako kuotari
aplikatuko zaio, halakorik egonez gero.”
XEDAPEN GEHIGARRIAK.
Bakarra. Zerga ordenantzak egokitzeko epea.
Toki erakundeek, 2018ko uztailaren 1era arteko epean, zerga ordenantzetan behar diren aldaketak egingo
dituzte, haien edukia foru arau honetan ezarritakoari egokitzeko.
AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa. Indarrean jartzea.
Xedapen orokor hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.
Bigarrena. Gaikuntza.
Arabako Foru Aldundiari baimena ematen zaio xedapen orokor hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren
xedapen guztiak eman ditzan.
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