5/2005 FORU ARAUA, OTSAILAREN 14KOA, ARABAKO
HISTORIKOAN JOKOAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEKOA

LURRALDE

(ALHAO, 25. zk., 05-2-28koa, gehigarria)
ZIOEN ADIERAZPENA
Indarrean dagoen Ekonomia Itunak, 36. artikuluan, xedatzen du jokoaren gainean
ezarritako zergak arautegi autonomoko zerga itunduak direla, haietarako baimena
Euskal Herrian eman behar bada. Hala ere, jarraian, aipatutako xedapenak izaera hori
ñabartu egiten du, adieraziz Estatuak une bakoitzean ezarritako arautegi berbera
aplikatuko dela, zergapeko egitateari eta subjektu pasiboari dagokienez.
Zerga horiek ordainarazteko eskumenari dagokionez, indarrean dagoen Ekonomia
Itunaren 37. artikuluak lurraldearengatik dagokion foru aldundiari esleitzen dio hura,
baimena edo zergapeko egitatea, kasuan kasuko joko jardueraren arabera, Euskal
Herrian eman behar bada edo bertan gauzatzen bada, hurrenez hurren.
Horrela, Foru Arau honek, foru erakundeek gai hau arautzeko beharrizanari erantzuten
dio.
Foru Arau honek, Jokoaren gaineko Zerga arautzeari heltzean, hainbat alderdi hartzen
ditu kontuan, horien artean ondorengoak azpimarkatu daitezkeelarik:
a)

Lurralde Historikoko erakundeen araugintza eta ordainarazpeneko eskumen
eremua ezartzerakoan, kontuan hartu behar dira, alde batetik, Ekonomia Itunean
ezarritakoa eta, beste aldetik, Euskal Herriaren barruan eskumen horiek esleitzeko
Zerga Koordinaziorako Organoaren baitan bateratutako arauak.

b)

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruko funtsezko arautegia kontuan hartzea.
Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan jokoa arautzeko eskumena hari
dagokio bakarrik, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.35 artikuluaren
arabera, Kirol eta Ongintzazko Elkarrekiko Apustuak salbuetsita.
Eskumen esklusibo hori garatuz, Euskal Autonomia Elkarteak jokoa arautzen
duten zenbait xedapen eman ditu. Horien artean, nabarmentzekoa da 4/1991
Legea, azaroaren 8koa, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen
duena.

c)

c) Ekonomia Itunean eta lege arrunteko arautegian jasotzen diren jokoaren zergaarauketaren mugak eta aurrekariak.
Aurretik esan den bezala, jokoaren gaineko zerga arautzerakoan lege arrunteko
arauketa berdina aplikatu behar da, zergapeko egitateari eta subjektu pasiboari
dagokienez.

d)

d) Jokoaren gaineko zergei buruz kontuan hartu beharreko jurisprudentzia, eta
batez ere honako hauek: Konstituzio Auzitegiaren 1994ko azaroaren 10eko epaia
eta Auzitegi Gorenaren 1998ko abenduaren 28koa, zeinetan, zalantzarik gabe,

zerga izaera aitortzen baitzaio 16/1977 Errege Dekretu-Legean araututako zorte,
enbite edo zori jokoen gaineko tasari.
Ohar hauek eginda, Foru Arau honen edukia aztertzeari ekin behar zaio. Araua 17
artikulutan, xedapen indargabetzaile batean eta amaierako bi xedapenetan egituraturik
dago.
1. artikuluak araugaia den figuraren zeharkako izaera aitortzen du eta haren xedea
zehazten du.
2. artikuluak arautegiaren aplikazio eremua eta haren ordainazpenerako eskumena
ezartzen ditu, zergaren kudeaketa egokia egiteko hain beharrezkoak direnak.
3. artikuluak zergapeko egitatea arautzen du. Honek, aurretik adierazi den bezala,
lotura estua du Euskal Autonomia Erkidegoak jokoaren gaian emandako funtsezko
arauketarekin, gai honetan izandako aurrerakuntza teknologikoen eragina bistatik
galdu gabe.
4. artikuluak araugaia den zergaren kasuan aplikatzeko diren salbuespenak –
subjektiboak gehienak- azaltzen ditu. Horiek bakar-bakarrik zozketa, tonbola, apustu
eta ausazko konbinazioei dagozkie.
5. artikuluak zergaren subjektu pasiboak zeintzuk diren zehazten du. Subjektu pasiboa
zehaztearekin loturik dago 6. artikuluan zergaren erantzuleei buruz –erantzule
solidarioak kasu honetan- egiten den arauketa. Erantzukizun hori jokoa egiten den
lokal, instalazio edo guneetako enpresariei dagokie.
7. artikuluan, zerga oinarria zehazteko erregelak ematen dira; erregela orokor bat, Bat
idatz zatian ematen dena, eta erregela partikular batzuk, Bi idatz zatian jasotzen
direnak, bereizten dira, egiten den joko motaren arabera, eta oinarri hori zuzen
zehazteko beharrezko ñabardurak jasotzen dira.
8.etik 14.era arteko artikuluetan, antolatutako edo egindako joko motaren arabera
aplikatzeko diren zerga tasak arautzen dira. Alde batetik, tasa jakin bat ezarrita ez
daukaten jokoetarako tasa orokor bat ezartzen da eta, beste aldetik, makina edo
aparatu automatikoen ustiapenaren bidez egiten diren jokoetarako kuota finkoak
zehazten dira. Honek ez du eragozten joko mota batzuetarako zerga tasa finkoak eta
beste joko mota batzuetarako zerga tasa aurrerakoiak bereizterik.
Sortzapena 15. artikuluan arautzen da. Kasu honetan ere, sortzapen unea zehazteko
erregela orokor bat eta makina edo aparatu automatikoen ustiapenaren bidez egiten
diren jokoetarako erregela partikular bat bereizten dira.
16. artikuluak zergarekin loturiko betebehar formalei eta ordainketa betebeharrei
buruzko erregelak jasotzen ditu. Kasu honetan, horren garapenerako erregelamenduari
lotzen zaio, bertan jasotzen diren funtsezko zenbait betebehar formal ezartzearen
kalterik gabe.
17. artikulua, oro har, Zergen Foru Arau Orokorrari lotzen zaio, arau hauste eta
zigorren kontuan. Beraz, arlo horretan, aplikatzekoak dira aipatutako Arauan jasotzen
diren erregela orokorrak.
Azkenik, amaierako xedapenetan, Foru Araua Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean argitara eman ondorengo egunean indarrean jarriko dela ezartzen da.

1. artikulua.- Izaera eta xedea.
Jokoaren gaineko Zergak zeharkako izaera du eta joko jarduerak zergapetzen ditu,
Foru Arau honetan aurreikusitakoaren arabera.
2. artikulua.- Aplikazio eremua eta ordainarazpenerako eskumena.
Bat. Foru Arau hau Euskal Herrian baimendu behar diren joko jarduerei aplikatzekoa
izango zaie, horiek Arabako Lurralde Historikoan egiten badira.
Bi. Arabako Foru Aldundiari dagokio Jokoaren gaineko Zergaren ordainarazpena,
ondorengo kasuetan:
- Zozketak, tonbolak, apustuak eta ausazko konbinazioak direla medio egiten diren
jokoetan, baldin eta haietarako baimena Euskal Herrian eman behar bada eta joko
jarduerak Arabako Lurralde Historikoan egiten badira.
- Kasinoko jokoetan, bingo jokoetan, makina edo aparatu automatikoen edo txartelen
bidezko jokoetan, eta Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoaren
barruan jasotzen den beste edozein jokotan, baldin eta zergapeko egitatea Euskal
Herrian gertatzen bada eta joko jarduerak Arabako Lurralde Historikoan egiten
badira.
Hiru. Joko jarduerak Arabako Lurralde Historikoan egiten direla iritziko da ondorengo
kasuetan:
1.

Izaera orokorrez, dagozkien diru kopuruak Arabako Lurralde Historikoan jokatzen
direnean.

2.

Partikularki:
a) a) Kasinoko jokoetan, joko jarduerak egiten diren lokala edo establezimendua
Arabako lurraldean baldin badago.
b) Bingo jokoan, joko jarduerak egiten diren aretoa, lokala edo establezimendua
Arabako lurraldean baldin badago.
c) Apustuen bidezko jokoan:
- Joko jarduera apustu lokaletan edo bestelako lokal edo establezimenduetan
egiten denean, horiek Arabako lurraldean baldin badaude.
- Bestela, apustuak ustiatzen dituen pertsona fisiko edo juridikoak edo
entitateak bere egoitza fiskala Arabako lurraldean baldin badu.
d) Txartelen bidezko jokoan, txartelak erosten diren establezimenduak Arabako
lurraldean baldin badaude.
e) Makina edo aparatu automatikoen bidezko jokoan, makina edo aparatua
Arabako lurraldean instalatuta baldin badago.
f) Zozketa eta tonbolen bidezko jokoan, txartelak Arabako lurraldean eskaintzen
badira edo, hala egokituz gero, tonbola muntatzen den merkatua, azoka edo
festa Arabako lurraldean egiten bada.

g) Ausazko konbinazioen bidezko jokoan, sustapenaren lurralde eremua Arabako
Lurralde Historikoa baldin bada.
Ausazko konbinazioen bidezko jokoan sustapenaren lurralde eremuak Arabako
Lurralde Historikoa gainditzen duenean:
- Entitate sustatzaileak bere egoitza fiskala Euskal Herrian izanik, hori
Arabako Lurralde Historikoan baldin badago.
- Entitate sustatzailearen egoitza fiskala Euskal Herrian ez badago, jokoaren
erdia edo herena hartuko da Arabako Lurralde Historikoan egindakotzat,
bere eremuak Euskal Herriko lurralde historikoetako bi edo hiru barne
hartzen dituen.
3. artikulua. (8) Zerga gaia.
Jokoaren gaineko Zergaren zerga gaia honako hau da: joko jarduera hauek
baimentzea, antolatzea edo egitea, berdin du haiek egiten diren bidea, eskuzkoa,
teknikoa, telematikoa edo interaktiboa:
-

Kasino jokoak.

-

Bingoa, bingo elektronikoaren modalitatea barne hartuta.

-

Apustuak.

-

Txartelak.

-

Joko makinak.

-

Zozketak.

-

Tonbolak.

-

Ausazko konbinazioak.

-

Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoaren barruan jasotako beste
edozein joko.

4. artikulua.- Salbuespenak.
Jokoaren gaineko Zergatik salbuetsita egongo dira ondorengo zozketa, tonbola, apustu
eta ausazko konbinazioak:
a) Baldintza hauek betetzen dituzten irabazteko xederik gabeko entitateek antolatzen
dituztenak:
- Interes orokorreko helburuak izatea, irabazteko xederik gabeko erakundeen
zerga-erregimenari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko uztailaren 12ko
16/2004 Foru Arauaren 4. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
- Lortutako diru guztia aipatu diren helburuak betetzera bideratzea.
- Sarien zenbateko osoa 6.000 euro baino gutxiago izatea.
b) Arabako Errepide Laguntzako Elkarteak (DYA) antolatzen dituenak.

c) Beren titulartasuna Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko administrazioari
erreserbaturik edo esleiturik daukatenak.
d) Egun jakinetan antolatutako tonbolak, merkatuak, azokak edo jaiak direla eta.
5. artikulua.- Subjektu pasiboak.
Bat. Dagokion administrazio baimena eman zaien pertsona fisiko edo juridikoak edo
entitateak izango dira Jokoaren gaineko Zergaren subjektu pasiboak.
Bi. Administrazio baimenik ez izatekotan, Jokoaren gaineko Zergaren subjektu
pasibotzat hartuko dira beren jardueren artean joko jarduerak egiten edo antolatzen
dituzten pertsona fisiko edo juridikoak edo entitateak.
6. artikulua.- Erantzuleak.
Jokoaren gaineko Zergaren erantzule solidarioak izango dira jokoak egiten diren lokal,
instalazio edo guneetan joko jarduera bera ez den jarduera ekonomiko bat egiten
duten pertsona fisiko edo juridikoak edo entitateak.
7. artikulua.- Zerga oinarria.
Bat. Izaera orokorrez, hurrengo idatz zatian joko mota bakoitzerako xedatutakoaren
kalterik gabe, jokalariek jokoetan parte hartzeko jartzen dituzten kopuru guztien
zenbateko osoa izango da Jokoaren gaineko Zergaren zerga oinarria.
Bi. Partikularki, idatz zati honetan aipatzen diren joko jardueretan, Jokoaren gaineko
Zergaren zerga oinarria ondorengoa izango da:
a) Kasinoko jokoetan, kasinoetan jokotik lortzen diren diru sarrera gordinek osatuko
dute zerga oinarria. Horretarako, diru sarrera gordintzat zera hartuko da: jokotik
lortutako diru sarreren zenbateko osoaren eta jokalariei beren irabazi edo
sariengatik ordaindutako kopuruen arteko diferentzia. Diru sarrera horien barruan ez
da konputatuko jokoa egiteko erreserbatutako aretoetara sartzeko ordaintzen den
kopurua.
b) (8) Bingo jokoan, zerga oinarria jokalariek dagozkien kartoien erosketagatik
ordaindutakoaren guztirako batura izango da, inolako kenkaririk egin gabe. Bingo
elektronikoaren joko modalitatean, zerga oinarria hauxe izango da: jokatutako diru
kopuruaren eta sarietara bideratutako kopuruaren arteko aldea, jokoa egiten den
areto edo lokal bakoitzari egotzi ahal zaiona.
c) Apustuen bidezko jokoan, zerga oinarria apustuetan jarritako diru kopuruen batura
osoaren eta jokoan parte hartzen dutenek lortutako sarien zenbateko osoaren
arteko diferentzia izango da.
Hala ere, pilota saioak, traineruen estropadak edo baserritar giroko edo bertoko
beste kirol edo lehiaketa ekintza batzuk antolatzen direla-eta egiten diren
apustuetan, zerga oinarria urtean antolatutako saioen kopurua izango da, baldin eta
apustuak bakar-bakarrik jarduera horiek egiten diren lekuan egiten badira eta
kanpoko apustuekin batzen ez badira.

d) Txartelen bidezko jokoan, zerga oinarria jokalariek txartel horiek erosteko
ordaindutako kopuru osoa izango da, inolako kenkaririk gabe. Txartelen bidezko
jokoa administrazioaren baimenik gabe antolatu edo eginez gero, jaulkitako
txartelen prezioaren zenbateko osoa hartuko da zerga oinarritzat.
e) Makina edo aparatu automatikoen ustiapenaren bidezko jokoan, zerga oinarria
ustiatzen diren mota bakoitzeko (“B” edo “C”) makina edo aparatu automatikoen
kopurua izango da.
f) Zozketa eta tonbolen bidezko jokoan, zerga oinarria eskainitako txartelen zenbateko
osoa izango da.
g) Ausazko konbinazioen bidezko jokoan, zerga oinarria eskainitako sarien balioa
izango da. Horretarako, sarien baliotzat beraien merkatu balioa hartuko da, saria
eskura jartzeko beharrezkoak diren gastu guztien batura ere barne hartuta.
8. artikulua.- Zerga tasa orokorra.
Hurrengo artikuluetan joko mota bakoitzerako xedatutakoaren kalterik gabe, zerga tasa
orokorra ehuneko 20 izango da.
8 bis artikulua.- (8) Bingo jokoari aplikatu ahal zaizkion zerga tasak.
Bingo jokoaren zerga tasa ehuneko 18,4 izango da. Bingo elektronikoaren joko
modalitatean, zerga tasa ehuneko 25 izango da.
9. artikulua.- (6) Kasinoko jokoen gaineko zerga tasa.
Kasinoko jokoetan urteko tarifa hau aplikatuko da:
Kopuru hauen arteko zerga
oinarriaren zatia
0 - 2.000.000 euro
2.000.000,01 eurotik gora

Tasa
Ehunekoa
20
33

Tarifan ezarritako mailak elkarretatik apartekoak dira; beraz, zerga oinarriaren zati
bakoitza dagokion mailarako ezarritako tasaren pean zergapetuko da.

10. artikulua.- Apustuen bidezko jokoetan aplikatzeko zerga tasa.
Bat. Apustuen bidezko jokoaren zerga tasa, ondorengo idatz zatian xedatutakoaren
kalterik gabe, ehuneko 10 izango da.
Bi. Idatz zati honetan aipatzen diren kirol edo lehiaketa ekintzetan oinarritutako barne
apustuetan, ondorengo kuota bereziak aplikatuko dira:

a) Pilota saioak eta traineruen estropadak antolatzen direla-eta egiten diren apustuak:
antolatutako saio bakoitzeko kuota finko baten arabera zergapetuko dira. Kuota
finko hori 100 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa
denean, eta 150 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean.
b) Baserritar giroko edo bertoko beste kirol edo lehiaketa ekintza batzuk direla-eta,
hala nola idi probak, aizkol jokoa, segalari probak edo harri-jasotzea, egiten diren
apustuak: antolatutako saio bakoitzeko kuota finko baten arabera zergapetuko dira.
Kuota finko hori 20 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino
gutxiagoa denean, eta 30 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago
denean.
11. artikulua.- Txartelen bidezko jokoetan aplikatzeko zerga tasa.
Txartelen bidezko jokoaren zerga tasa ehuneko 15 izango da.
12. artikulua.- Makina edo aparatu automatikoen ustiapenaren bidezko jokoetan
aplikatzeko kuota finkoak.
Bat. Zori jokoak egiteko gai diren makina edo aparatu automatikoen ustiapenaren
bidezko jokoetan, makina edo aparatu bakoitzeko kuota finko bat eskatuko da.
Bi. Kuota finkoak honako hauek izango dira:
A) "B" motako makinak, edo saridun jolas makinak:
a) Urteko kuota: 2.750 euro.
b) Bi jokalarik edo gehiagok aldi berean parte har dezaketen “B” motako makina edo
aparatu automatikoak badira, eta haietako baten jokoa beste jokalariek egiten
duten jokotik apartekoa baldin bada, ondorengo kuotak aplikatuko dira:
- Bi jokalarirentzako makina edo aparatuak: 5.500 euro.
- Hiru jokalari edo gehiagorentzako makina edo aparatuak: 5.500 euro gehi
kopuru horren ehuneko 15 bitik gorako jokalari bakoitzeko.
B) "C" motako makinak edo zori makinak:
a) Urteko kuota: 4.025 euro.
b) Bi jokalarik edo gehiagok aldi berean parte har dezaketen “C” motako makina edo
aparatu automatikoak badira, eta haietako baten jokoa beste jokalariek egiten
duten jokotik apartekoa baldin bada, ondorengo kuotak aplikatuko dira:
- Bi jokalarirentzako makina edo aparatuak: 8.050 euro.
- Hiru jokalari edo gehiagorentzako makina edo aparatuak: 8.050 euro gehi
kopuru horren ehuneko 15 bitik gorako jokalari bakoitzeko.
Hiru. (10) Ustiapen autorizazioa edo baimena lortzen den urtean, edo hura eten,
errebokatu edo azkentzen den urtean, kuota hilabete naturalka hainbanatuko da,

autorizazioa ematen denetik edo etendura kentzen denetik baja eman arte edo hura
eten edo errebokatu arte.
13. artikulua.- Zozketa eta tonbolen bidezko jokoetan aplikatzeko zerga tasa.
Zozketa eta tonbolen bidezko jokoaren zerga tasa, izaera orokorrez, ehuneko 15
izango da.
14. artikulua.- Ausazko konbinazioen bidezko jokoetan aplikatzeko zerga tasa.
Ausazko konbinazioen bidezko jokoaren zerga tasa ehuneko 15 izango da.
15. artikulua.- Sortzapena.
Bat. Jokoaren gaineko Zerga, izaera orokorrez, jokoa baimentzean eta, hala gertatuz
gero, hura antolatzean edo egitean sortuko da.
Bi. Makina edo aparatu automatikoen bidezko jokoaren kasuan, haren ustiapena
baimenduta gero, eta baimen horren urtearen ondorengo urteei dagokienez, urte
bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da zerga.
Baimenari urtarrilaren 1ean administrazio baja ematekotan, zergaren sortzapena ez da
gertatuko baimen hori berritzen den arte.
Makina baten ordez berri bat, mota berekoa eta antzeko ezaugarriak dituena, aldi
berean ipintzeak ez du kuota berririk sortuko.
16. artikulua.- Betebehar formalak eta zergaren ordainketa.
Bat. Jokoaren gaineko Zergaren subjektu pasiboek, erregelamendu bidez ezartzen
diren aitorpenak edo autolikidazioak aurkeztu beharko dituzte zerga horrengatik,
esandako aitorpena egiteko garaian dagokien zerga zorra zehaztu eta, kasu
bakoitzerako, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak finkatzen
dituen leku, era eta epeetan haren sarrera egin.
Bi. Jokoaren gaineko Zergaren subjektu pasiboek zerga administrazioari edozein
gorabehera jakinarazi beharko diote, hala nola bajak, etendurak, ezeztatzeak, aldi
baterako ixteak, ezgaitzeak, dekomisoak edo antzeko beste batzuk, baita subjektu
pasiboaren datu pertsonaletan izandako aldaketak ere, haren pean dauden jarduerak
egiteko emandako baimenekin loturikoak.
Hiru. Jokoaren gaineko Zergaren subjektu pasiboek, beren kasuan eta zehazten diren
joko motetarako, erregelamenduz ezartzen diren erregistro liburuak eraman beharko
dituzte.
Lau. Bide tekniko, telematiko edo interaktiboen bitartez parte hartzen den kasuetan,
bide horiek zerga oinarria kalkulatzerakoan zehaztasuna segurtatzeko beharrezko
jardunbidea edo kontrol elementuak eduki beharko dituzte.

17. artikulua.- Zigorrak.
Foru Arau honetan araututako Jokoaren gaineko Zergaren kontrako arau-hausteen
kalifikazioa eta zigorra, Zergen Foru Arau Orokorrean xedatutakoaren arabera egingo
dira.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Foru Arau honen Amaierako Lehenengo Xedapenean xedatutakoaren kalterik gabe,
indargabeturik geratzen dira Foru Arau honetan xedatutakoaren aurka doazen
xedapen guztiak eta, bereziki, Jokoaren gaineko Tasa Fiskalaren Foru Araua, 1981eko
maiatzaren 31koa, eta 7/1996 Foru Araua, martxoaren 13koa, Txartelen bidezko
Jokoaren Tasa Fiskala arautzen duena.
AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa. Foru Arauaren erregelamendu bidezko garapena.
Foru Arau hau garatzeko eta gauzatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak emateko
baimena ematen zaio Arabako Foru Aldundiari.
Aurreko paragrafoan aipatzen diren xedapenak onartzen ez diren bitartean,
aplikatzekoak izaten jarraituko dute Foru Arau hau indarrean sartzen den egunean
indarrean daudenek. Bereziki, eta une horretara arte, aplikatzekoa izango da, baldin
eta Foru Arau honetan xedatutakoaren aurka ez badoa, Jokoaren gaineko Tasa
Fiskalaren Foru Arauak, 1981eko maiatzaren 31koak, 3. artikuluko bigarren eta
hirugarren paragrafoetan, 7. artikuluan, 17. artikuluan, 18. artikuluan, 20. artikuluan,
21. artikuluan eta 22. artikuluan xedatutakoa, baita 7/1996 Foru Arauak, martxoaren
13koak, Txartelen bidezko Jokoaren Tasa Fiskala arautzen duenak, 7. artikuluan
xedatutakoa ere. (1) (2)
Bigarrena. Indarrean sartzea.
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean
sartuko da indarrean foru arau hau.

OHARRAK
(1) Hona zer ezarri duen Jokoaren gaineko Zerga Tasari buruzko 1981eko maiatzaren
31ko Foru Arauak artikulu batzuetan:
“3. artikulua.- Sortzapena.

…/…
Tasa hiru hilean behin ordainduko da, beti kopuru bera, hain zuzen ere martxoan, ekainean, irailean
eta abenduan, hilaren 1etik 25era bitartean.

Hala ere, baimenaldiko lehen urtean baimena jasotzen denean ordaindu beharko da pasatutako
hiruhilekoetako eta aribideko hiruhilekoko kopurua; gainerako hiruhilekoetako kopuruak aurreko
paragrafoan azaldu den bezala ordaindu beharko dira.”

“7. artikulua.- Aurkezteko epealdia.
1. Urte bateko urtarrilaren 1ean sortutako kuoten aitorpen-likidazioa martxoko, ekaineko, iraileko eta
abenduko egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu behar da.
Hala ere, baimenaldiko lehen urtean baimena jasotzen denean aurkeztu beharko da pasatutako eta
aribide hiruhilekoetako aitorpen-likidazioa.
2. Ausazko jokoetarako erabil daitezkeen makinak edo aparatuak jartzeko baimena jasotzeko
ezinbestekoa izango da aurretik aribideko urtekoari dagokion zerga tasa ordaintzea.”
“17. artikulua.- Likidazioa.
1. Tasa likidazio bidez ordainaraziko du Luxuaren gaineko Zergaren eta Zerga Tasen Bulegoak
kartoiak erosten direnean, oinarritzat haien azaleko balioa hartuta.
2. Tasa sortzapena eragiten duen baimena indarrean dagoen artean ordainduko da, hain zuzen ere
baimenaz baliatu eta jokorako behar diren kartoiak erosi ahala. Foru Aldundiak ematen dituen
kartoiak erabili behar dira nahitaez.
3. Kartoiak erosi nahi dituztenek eskabidea (hiru ale) aurkeztu behar diote Foru Aldundiko Luxuaren
gaineko Zergaren eta Zerga Tasen Bulegoari. Eskabidean nolako kartoiak eta zenbat erosi nahi diren
zehaztu behar da, bai eta Tasaren zenbatekoa ere, eta berarekin batera administrazio baimenaren
fotokopia aurkeztu behar da, eta jatorrizkoa erakutsi. Luxuaren gaineko Zergaren eta Zerga Tasen
Bulegoak likidazioa egingo du eta horren berri adieraziko du eskabidean; funtzionarioak sinatuko du
eta Bulegoaren zigilua ezarriko dio. Erosleak Tasa eta materialaren kostua (hurrengo paragrafoan
aipatuko da) ordaindu behar ditu, eta ondoren Bulegoak, bidezko ordain gutunak jasota, eskatutako
kartoiak emango dizkio, eta haiekin batera gida bat ere bai. Gida hori kartoien edukitzaren eta
xedearen frogagiritzat erabil daiteke. Gainera, gida foru arau honetako 20. artikuluan ezarritako
erregistro liburuan idaztohartu behar da.
4. (5) Arabako Lurralde Historikoko Jokoaren gaineko Zerga arautzen duen otsailaren 14ko 5/2005
Foru Arauaren azken xedapenetako lehenengoak ezarritakoari jarraituz, aldatu egiten da Jokoaren
gaineko Zerga ordainarazteko beharrezkoa den bingo kartoiaren zenbatekoa, eta 0,006784 euroan
ezarriko da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga barne.
5. Kartoiak eskatzen diren aretoan soilik erabil daitezke; guztiz debekatuta dago eskabidean
adierazitako xedea ez beste baterako erabiltzea. Gobernuko agintaritza eskudun batek, dauzkan
ahalmenez baliatuta, etendura agintzen badu, Foru Aldundiari jakinarazi bezain laster bertan behera
geratuko da kartoien hornidura.”
“18. artikulua.- Kartoien ezaugarriak.
1. Bingo kartoiak efektu estankatuak izango dira ondorio guztietarako.
2. Kartoiek 27 lauki edukiko dituzte; hauxe izango da egitura: hiru lerro horizontal eta bakoitzean bost
zenbaki bakarrik, 1 90 bitartekoak (biak barne); lehenengo zutabean 1 9 bitartekoak egon behar dira,
bigarrenean 10 19 bitartekoak, hirugarrenean 20 - 29 bitartekoak eta hala hurrenez hurren
bederatzigarren zutabera arte (80 - 90 bitartekoak). Zutabe bakoitzean ezin dira egon hiru zenbaki,
eta serie bakoitzean ezin dira errepikatu lerroetako zenbaki konbinazioak, ez kartoi osokoak.
3. Kartoi bakoitzean datu hauek agertu behar dira: prezioa, hurrenkera zenbakia, seriea eta serieko
kartoien kopurua. Atzealdean zerga tasa eta joko arau nagusien laburpena agertu behar dira.”
“20. artikulua.- Betebehar formalak.
Indarreko xedapenen arabera eduki beharreko liburuak gorabehera, bingo jokorako administrazio
baimenaren titularrek Foru Aldundiak eginbideak egin eta zigilatutako erregistro liburua eduki behar
dute, eta bertan datu hauek adierazi behar dituzte: egun bakoitzeko jokaldien kopurua, jokaldi
bakoitzean saldutako kartoien kopurua, kartoien serieak eta zenbakiak, eta jokaldi bakoitzarekin
lortutako guztirako zenbatekoa.”

“21. artikulua.- Ikuskapena.
1. Tasaren ikuskapena eta egiaztapena Probintziako Ikuskaritzaren egitekoak dira.
2. Bingo jokorako baimena duten lokal baten ikuskapenak agertzen badu balitekeela jokalariei
ematen zaizkien kartoiak benetakoak ez izatea, konfiskatu egingo dira eta eginbide baten bitartez
gertaeren aktari atxikiko zaizkio. Konfiskatutako kartoiak Probintziako Moldiztegira bidaliko dira, hau
da, aditu txostena egiteko eskumena daukan erakundera. Honek txostena idatziko du eta gero
txosten hori oinarri moduan erabiliko du Foru Aldundiak ebazpena emateko.
3. Nonbait bingoan jokatzen bada Luxuaren gaineko Zergaren eta Zerga Tasen Bulegoak emandako
kartoiak erabili gabe, Zergak Ikuskatzeko Zerbitzuak horren inguruko akta egingo du eta, ordaindu ez
den tasa zenbatekoa den kalkulatzeko, datu hauek zehaztuko ditu: “bingoak” zenbat denbora jardun
duen, zenbat partida jokatu diren egunean, zenbatekoa den banatutako kartoien azaleko balioa eta
zein den lokalaren azalera (metro karratuak).”
“22. artikulua.- Itzulketak.
Bingo kartoiak ondoko kasuetan soilik trukatu edo itzuliko dira.
1. Partida hasi eta lehen zenbakia atera baino lehen aparatu edo instalazio batean matxuraren bat
gertatzen bada edo zerbaitek huts egiten badu, edo ezbehar baten erruz aurrera egiterik ez badago.
Matxura edo hutsa bolak ateratzen eta zenbakiak kartoietan apuntatzen hasi eta gero gertatzen
bada, partidarekin eskuz jarraitu beharko da nahitaez.
2. Jarduerari behin betiko utziz gero, arauzko zehapen baten ondorioz uzten zaionean izan ezik.
3. Administrazio baimenaren indarraldia amaituz gero, baldin eta luzapena eskatu eta horretarako
baimenik jaso ez bada.
Baimena emateko ezinbestekoa izango da Zergak Ikuskatzeko Zerbitzuak bere adostasuna
adieraztea akta batean; akta horretan trukatu edo itzultzeko baimena jaso den kartoien seriea eta
zenbakiak zehaztuko dira. Kartoiak nola erabiliko diren argi ez badago, ez da emango trukatzeko edo
itzultzeko baimena.”

(2) Boleto bidezko jokoaren tasa fiskalaren martxoaren 13ko 7/1996 Foru Arauko 7.
artikuluan hauxe ezarri da:
“7. artikulua.- Aitorpen-kitapena.
1. Subjektu pasiboek, derrigorrez, aitorpen-kitapena aurkeztu eta ateratzen den zerga-zorra ordaindu
behar dute, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Foru Diputatuak zehaztuko dituen leku, modu
eta epean.
2. Boleto-eskuratzea gertatuz gero, subjektu pasiboak boletoak erosi edo eskuratzean egin beharko
du aitorpen-kitapena, haien kopurua eta zenbatekoa kontutan hartuz.
3. Subjektu pasiboak edota berak behar bezala baimendutako pertsonek boletoak erosi edo eskuratu
ahal izateko, Tasa honi dagokion ordainagiria aurkeztu beharko da lehenago. Ordainagiri horretan,
erosi edo eskuratuko diren boletoak kontrolatzeko behar diren datuak zehaztu beharko dira.”

(3) 19/2005 Foru Dekretua, martxoaren 22koa.
(ALHAO, 36. zk., 05-3-30ekoa).
(4) 14/2008 Foru Araua, uztailaren 3koa.
(ALHAO, 79. zk., 08-7-11koa, gehigarria).
(5) 57/2009 Foru Dekretua, uztailaren 22koa.
(ALHAO, 83. zk., 09-7-22koa).
(6) 15/2010 Foru Araua, abenduaren 20koa.
(ALHAO, 147. zk., 10-12-29koa, gehigarria).

(7) 11/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, azaroaren 20koa.
(ALHAO, 137. zk., 12-11-28koa).
(8) 5/2013 Foru Araua, urtarrilaren 28koa.
ALHAO, 16. zk., 13-2-6koa, gehigarria).
(9) 2/2018 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, urriaren 23koa.
(ALHAO, 125. zk., 2018-10-31koa).
17/2018 Foru Araua, urriaren 23ko 3/2018 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua
baliozkotzearena. (ALHAO, 136. zk., 2018-11-26koa).
(10) 12/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, urriaren 26koa.
(ALHAO, 116. zk., 2020-10-14koa).

