
 

TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN ORDENANTZA FISKAL 

ARAUTZAILEA 

 

 

Ordenantza Arautzailea 2010eko urriaren 27ko Batzarrean onartu zen. 

 

Eranskin honetan bildutako tasak, 2019ko urriren 30ean ospaturiko Batzarrean onartu ziren eta 2020ko 

urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean. 

 

I ERASKINA 

 

Potentzia eta ibilgailu mota Kuota 

a) Turismoak  

- 9 zaldi fiskaletik beherakoak 38,15 

- 9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak 76,33 

- 12 eta 13,99 zaldi fiskal birtartekoak 127,21 

- 14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak 179,84 

- 16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak 231,22 

- 20 zaldi fiskaletik gorakoak 282,60  

b) Autobusak.  

- 21 plazatik beherakoak 174,55 

- 21 eta 50 plaza bitartekoak 248,61 

- 50 plazatik gorakoak 310,76 

c) Kamioiak.  

- 1.000 kilogramotik beherako karga erabilgarria dutenak 88,59 

- 1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga erabilgarria dutenak 174,55 

- 2.999tik gorako eta eta 9.999 kilogramo bitarteko karga erabilgarria dutenak 248,61 

- 9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak 310,76 

d) Traktoreak.  

- 16 zaldi fiskaletik beherakoak 37,03 

- 16 eta 25 zaldi fiskal bitartekoak 58,20 

- 25 zaldi fiskaletik gorakoak 174,55 



 

e)Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdiatoiak  

- 1.000 kg.-tik beherako eta 750 kg.-tik gorako karga erabilgarria dutenak 37,03 

- 1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga erabilgarria dutenak 58,20 

- 2.999 kilogramotik gorako karga erabilgarria dutenak 174,55 

f) Bestelako ibilgailuak  

- Zikomotoreak 9.44 

- 125 c.c. bitarteko motozikletak 9.44 

- 125 c.c.-tik gorako eta 250 c.c. bitarteko motozikletak 16,18 

- 250 c.c.-tik gorako eta 500 c.c. bitarteko motozikletak 32,37 

- 500 c.c.-tik gorako eta 1.000 c.c. bitarteko motozikletak 64,75 

- 1.000 c.c.-tik gorako motozikletak 129,47 

 

II ERASKINA 

 

HOBARIAK 

 

1.- Ibilgailu historikoak: %100 

2.- Turismo, autobus eta kamioi motako ibilgailuek hobaria izango dute zerga kuotan, kontsumitzen duten 

karburante motaren arabera, motorraren ezaugarrien arabera eta karburante horren errekuntzak 

ingurugiroan duen eraginaren arabera, beti ere ondoren zehazten diren baldintzak eta betebeharrak 

betetzen badira: 

A) Fabrikako homologazioaren arabera, erregai gisa gasa erabiltzen duten ibilgailuak badira eta isurpen 

kutsagarriak gutxitzeko, bere mota eta modeloarentzat egokiak diren tresna katalizatzaileez hornituak 

badaude: %50. 

B) Fabrikako homologazioaren arabera, ibilgailu hibridoak badira (elektriko-gasolina, elektriko-diesel edo 

elektriko-gasa motorrak) eta isurpen kutsagarriak gutxitzeko, bere mota eta modeloarentzat egokiak diren 

tresna katalizatzaileez hornituak badaude: %50. 

Aurreikusitako hobariak jaso ahal izateko, derrigorrezkoa izango da subjektu pasiboek hobaria eskatzea, 

ibilgailu berriaren ezaugarrien fitxa teknikoa erantsiz. 

 


