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Ogasuna

ONTZIRATUTAKO EDARI AZUKREDUNEN GAINEKO ZERGA

 2019ko apirila

Osasun Sailaren hainbat agiritan, oso osasungarriak ez diren produktuen 
kontsumoa desizentibatuko duten neurri fiskalak sustatzeko aukera 
aipatzen da. “Euskadiko Elikadura Osasungarrirako ekimenak” plana eta “Euskadin 
Haurren Obesitatea Prebenitzeko Estrategia” izan daitezke erreferentzia.

Plan horretan, 18 ekimen aurreikusten dira: gatz eta azukre kontsumoaren 
murrizketa, sasoiko fruta eta barazkien sustatzea edo elikadura osasungarriaren 
sustatzea ikastetxeetako jangeletan, besteak beste. Euskadin Haurren Obesitatea 
Prebenitzeko Estrategiaren barruan, osasun publikoaren erronka nagusietako bat 
jorratzen da, ariketa fisikoa eta elikadura osasungarria bost arlotan bultzatzeko 
neurriak hartuta: familian, ikastetxean, osasun zentroetan, sektore pribatuan 
eta inguru komunitarioan.

Alde horretatik, ontziratutako edari azukredunei zerga bat jartzea planteatzen 
da, Katalunian araututako zergaren antzekoa.

Hainbat herritan ezarri da, jada, edari azukredunen gaineko zerga. Erresuma 
Batuan 2018tik aplikatzen dute zerga hori; Frantzian, 2012tik, eta Mexikon, 
2014tik. Ameriketako Estatu Batuetako hainbat hiritan ere ezarri dituzte 
antzeko zergak.
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IMPLEMENTED SUGAR TAXES WORLWIDE

1. COOK ISLANDS
2. KIRIBATI
3. FRENCH POLYNESIA
4. MEXICO
5. CHILE
6. DOMINICA
7. BARBADOS
8. PORTUGAL
9. SPAIN (CATELONIA)
10. IRELAND
11. UNITED KINGDOM
12. FRANCE
13. BELGIUM
14. NORWAY
15. FINLAND
16. ESTONIA
17. HUNGARY
18. ST HELENA
19. SOUTH AFRICA
20. SAUDIA ARABIA
21. UNITED ARAB EMIRATES
22. MAURITIUS
23. SEYCHELLES
24. BRUNEI
25. NAURU
26. FIJI
27. SAMOA
28. TONGA

28 COUNTRIES & 
7 US CITIES (SO FAR...)*

1. SAN FRANCISCO, CA
2. BERKELEY, CA
3. ALBANY, CA
4. OAKLAND, CA
5. SEATTLE, WA
6. BOULDER, CO
7. PHILADELPHIA, PA
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Ontziratutako edari azukredunen gaineko zergaren erregulazioak jorratu 
beharreko hainbat kontsiderazio planteatzen ditu, hasteko: 

• Zerga merkatuko produktu azukredunen zati bati bakarrik ezartzea. 
Gozokiak, opil industrialak edo gozogintza eta pastelgintzako produktuak 
kanpo geratuko lirateke, adibidez.

• Tributazio maila, bilatzen diren helburuak lortzeko eraginkortasunari 
dagokionez, edota ondorio pedagogiko-dibulgatiboen inguruko 
kontsiderazioa. 

• Zergak azken kontsumitzaileengan duen eragina.

• Edari azukredunetan azukrearen ordezko produktuak erabiltzearen 
azterketa.

• Ordezkatze-efektuaren azterketa: light diren eta azukrerik ez duten (zero 
azukre) edariak.

• Zergaren dirua biltzeko kudeaketaren sinplifikatzea.

• Horren onartzea, nahitaez Eusko Legebiltzarraren lege baten bitartez egin 
beharrekoa.

Horrelako ekimen batek ondorengo hauek eduki behar ditu: 

• Inplikatutako sailen (Osasun eta Ogasun Saila gutxienez) babes irmoa, 
ondorengo honetarako:

- neurria justifikatuko duten ikuspegi eta azterketak partekatzeko,

- diru-biltzearen helburua zehazteko, hala badagokio,

- ekarriko duen diru-biltzearen kudeaketa diseinatzeko, 

- bilatzen diren helburuak lortzeko eraginkortasuna aztertu eta 
justifikatzeko, eta

- erregulazio berriaren eratze eta izapidetze administratiboan 
kolaboratzeko.

Kataluniako Generalitateak zerga propioa ezarri die ontziratutako edari 
azukredunei (OEA), biztanleen osasunean dituzten ondorioengatik, eta OMEk 
aholkatu bezala, kontsumo-ohituren aldaketa sustatzea da helburu nagusia.

Zergadunak, produktuaren azken kontsumitzaileei OEAak hornitzen dizkietenak, 
zerga azken kontsumitzaileari ezartzera behartuta daude:
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a) 0,08 euro/litroko, 100 mililitroko 5-8 gramo azukre dituzten OEAdunentzat.

b)  0,12 euro/litroko, 100 mililitroko 8 gramo azukre baino gehiago dituzten 
OEAdunentzat.

2018an, 42 milioi eurokoa izan da Kataluniako urteko diru-bilketa. Euskal Herrian 
horren antzeko zerga bat ezartzeak urtean 12 milioi euro inguru jasotzea 
ekarriko luke (biztanleriaren irizpidearen arabera egindako estimazioa).

EAEk gaitasun normatibo propioa du, Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko 
Lege Organikoaren (LOFCA) arabera, ezaugarri horiek dituen zerga bat ezartzeko, 
baina Eusko Legebiltzarraren lege bat beharko luke. Gaitasun horren mugak 
Konstituzioaren 157.2 artikuluak eta LOFCAren 6 eta 9 artikuluek biltzen dituzte.

• Konstituzioko 157.2 artikulua. Autonomia erkidegoek ezin izango dute 
inola ere zergen inguruko neurririk ezarri, baldin eta zergok eragina badute 
haien lurraldetik kanpo dauden ondasunen gainean, edo xedapen horiek 
merkatu-gai edo zerbitzuen zirkulazio askea oztopatzen badute.

• LOFCAren 6. artikulua. Autonomia erkidegoek euren zerga propioak 
ezarri eta exijitu ahalko dituzte, Konstituzioaren eta Legeen arabera. Ez 
dira Estatuak zergapetutako zerga-egitateen gainean ezarriko, ezta tokiko 
zergek zergapetutako zerga-egitateen gainean ere.

• LOFCAren 9. artikulua. Autonomia erkidegoek euren zergak ezarri ahalko 
dituzte, Lege honen seigarren artikuluan xedatutakoaz gainera ondorengo 
printzipio hauek errespetatuta:

a) Ez dira euren lurraldetik kanpo kokatutako ondare-elementuak, 
sortutako errendimenduak eta egindako gastuak zergapetuko.

b) Ezingo dira zergapetu horren lurraldetik kanpoko negozio, ekintza edo 
gertaerak, ezta euren lurraldean sortu ez diren edo bete behar ez diren 
ondasun, eskubide eta betebeharren transmisioa edo egikaritzea ere, 
horien eskuratzailea ez bada bertan bizi.

c)  Ez dira oztopo izango pertsonen, salgaien eta zerbitzu nagusien zirkulaziorako, 
eta ez diote eragingo pertsonen bizilekua edo enpresa eta kapitalak 
Espainiako lurraldean ezartzeari, eta ez dute beste autonomia erkidegoetara 
eraman daitekeen kargarik edukiko.

Kataluniako zerga, zerga-, administrazio-, finantza neurrien eta sektore publikoko 
neurrien martxoaren 28ko 5/2017 Legeak sortutakoa (…) (DOGC, 7340 zk., 
2017/03/30),
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- 2017ko maiatzaren 1ean sartu zen indarrean (2/2017 Lege Dekretua), 

- 73/2017 Dekretuak (DOGC, 7396 zk., 2017/06/22) onartutako 
Erregelamenduak garatu du.

Zerga-egitatea

Zergadunak OEA-ak eskuratzea, doan edo kostu bidez, edari horiek kontsumitzeak 
biztanleei eragiten dizkien ondorioengatik (2/2017 ebazpena, ontziratutako edari 
azukredunen gaineko zergaren interpretazioari buruzkoa).

Edari azukredunak dira edulkoratzaile kaloriko erantsiak dituztenak (azukrea, 
eztia, fruktosa sakarosa, xarabeak,…).

Zergari lotuta dauden edari azukredunen tipologia:

a) Freskagarriak edo sodak (botilak, latak eta hornigailu bidez 
hornitutakoak).

b) Fruta-nektarra eta fruta-zukua duten edariak.

c) Kirolarientzako edariak.

d) Tea eta kafea duten edariak.

e) Edari energetikoak.

f) Esne azukredunak, esnearen alternatiba diren edariak, irabiatuak eta abar.

g) Edari begetalak.

h) Zaporetako ura.

Edari ontziratua: ireki edo aldatu gabe edukia ezin alda daitekeen edozein 
salmenta unitate (…). Ez da edari ontziratua:  kontsumitzailearen eskariz 
ontziratutakoa edo berehala saltzeko ontziratzen dena, hornigailu bidez 
hornitutako edarien loturaren kalterik gabe.

Ez daude lotuta: edari alkoholdunak, jogurt edangarriak, esne hartzitu 
edangarriak, produktu medizinalak, fruta-zukuetatik edo barazki 
naturaletatik egindako edariak, kontzentratuak edo birsortuak, edo horien 
konbinazioa, esneak edo esneen alternatiba direnak, edulkoratzaile kaloriko 
erantsirik ez dutenak.

Zergaduna

Produktuaren azken kontsumitzaileari OEA-a hornitzen dion pertsona fisiko edo 
juridikoa, zerga azken kontsumitzaileari jasanaraztera behartuta dagoena.
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Zergadunaren ordezkoa: Espainiako lurraldean bizi den banatzailea, 
kontsumitzailearen esku jartzen dituen establezimenduan OEA-ak hornitzen 
dituena (garraioa nork eta nola egiten duen kontuan hartu gabe).

Zerga-oinarria

Banatzaileak entregatu eta zergadunak eskuratutako OEAen litro kopurua 
(likidazio-aldian zergadunari saldutako edari kantitate garbiak, zergadunaren 
ordezkoaren kasuan).

Karga-tasa

a)  0,08 euro/ litroko, 100 mililitroko 5-8 gramo azukre dituzten OEAentzat.

b)  0,12 euro/ litroko, 100 mililitroko 8 gramo azukre baino gehiago dituzten 
OEAentzat.

Karga-tasa horiek ezartzeko, edariaren edulkoratzaile kalorikoen guztizko edukia 
hartu behar da kontuan, fruta-zukuekin edo barazki naturalekin egindakoak, 
kontzentratuak edo birsortuak, horiek konbinazioak eta eskeak edo esneen 
alternatibak badira izan ezik; kasu horietan, erantsitako edulkoratzaile kalorikoak 
kontuan hartuta bakarrik aplikatuko da karga-mota.

Diluitzeko prestatutako prestakin disolbagarri eta xarabeen kasuan, edariak, 
fabrikatzailearen fitxa teknikoko jarraibideen arabera egin eta prestatu ondoren, 
edukiko lukeen azukre-edukiaren arabera ezarriko da karga-tasa.

Sortzapena 

OEA eskuratzeko unean. Edarien hornitzailea eta kontsumitzailearen eskura 
jartzen dituen establezimendua pertsona bera badira, zergadunak edaria 
kontsumitzeko prest jartzen duen unean izango da sortzapena.

Autolikidazioa

Hiruhileko naturaletan, eta telematikoki aurkeztu behar da hurrengo hilabeteko 
1etik 20ra bitartean, azken kontsumitzaileari saldutako edariengatik, araututako 
520 ereduaren arabera (VEH/131/2017 agindua, ekainaren 21ekoa, ontziratutako 
edari azukredunen gaineko zergaren autolikidazioa egiteko 520 eredua onartzen 
duena (DOGC, 7398 zk., 2017/06/26).



8    OSASUNA POLITIKA GUZTIETAN. BATZORDE TEKNIKOA. Txosten sektoriala 2018     

Urteko informazio-aitorpena

Zergadunaren ordezkoak aurkeztu behar du, telematikoki (hornitutako 
zergadunak eta kantitateak, …).

Zergadunak aurkeztu behar du (hornitzaileak eta kantitateak, …).

523, 524 eta 525 ereduak,

VEH/1/2018 agindua, urtarrilaren 15ekoa, ontziratutako edari azukredunen 
gaineko zergaren erregelamenduaren 7. artikuluan informazioa emateko 
aurreikusitako ereduak onartzen dituena (DOGC, 7539 zk., 2018/01/19).


