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Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Legebiltzarrari gonbit 
egiteagatik Kontzertu Ekonomikoari buruzko hirugarren mintegi honetan parte 
hartzeko, horrek aukera ematen baitit ezagutzera emateko, lehen eskutik, zer-no-
lako iritzia daukadan gure autogobernuaren oinarrizko zutabea den puntu honi 
buruz.

Eta bide beretik, eskerrak eman nahi dizkiot publikoki Legebiltzarrari duela bi 
urte hasi zuen ekimen honengatik, zeinaren helburua baita gogoeta egitea eta 
ezagutzera ematea Kontzertu Ekonomikoari buruz gertatzen dena, hura baita, 
berriro diot, Euskadiren autogobernuaren tresna nagusietako bat.

KONTZERTU EKONOMIKOA ETA FEDERALISMO FISKALA

Mintegi honetan federalismo fiskala astertu da, alegia, gobernu-maila territorial 
bat baino gehiago duten herrialdeetan sektore publikoak daukan funtzionamen-
du ekonomiko eta finantzarioa. Aztertu dira gobernu-maila desberdinen arteko 
harreman ekonomiko-finantzarioak, sarrera-gastuen eta zor publikoaren arloko 
ahal, ahalmen eta erantzukizunen banaketa.

Herrialde federal asko dira munduan, tipologia desberdinekoak. Badira ta-
maina handikoak, hala nola Estatu Batuak eta Kanada, edo badira txikiagoak, 
adibidez Austria. Alabaina, horietan guztietan, zein ere den estatuaren forma 
politiko konkretua, deszentralizazio bat dago, botere-banaketa bat, erantzuki-
zun-banaketa bat eta erabaki independenteak hartzeko gaitasuna gobernu-mai-
la desberdinei esleitzea.

Espainiako kasuan, Autonomien Estatuak deszentralizazio garrantzisu bat 
dauka bere baitan, eta beraz, nahiz eta ez deitu estatu federala, praktikan antza 
dauka legedia konparatuan topatzen ditugun federalismo fiskaleko sistemekin.

Eta eremu fiskaletik, deszentralizazio honek badu ikuspegi erantsi bat ere, 
zeren nola kudeatzen dugu gure politika fiskala?, nola kudeatzen dugu politika 
tributarioa?, nork kudeatzen du diru-bilketa?, nork kudeatzen du zorpetzea?, nola 
kudeatzen dugu gastu publikoa? Horregatik, bada, jardunaldi hauek oso garran-
tzitsuak dira kuestio hauei buruz eztabaidatzeko eta gogoeta egiteko.

Euskal ikuspuntutik, Kontzertu Ekonomikoaren sistema federalismo fiskalaren 
adibide argi bat da, zeren Kontzertu Ekonomikoa Estatuarekin egindako elkarbi-
zitza-akordio politiko bat baita, non ezartzen baita sistema tributario eta finantza-
rio propio eta berezi bat, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Estatuaren arteko 
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harreman finantzarioak eta tributarioak erregulatzen dituena. Eta, gainera, hartan 
zehazten dira lurralde historiko foralen eta Euskadiko erakunde komunen arteko 
harremanen alderdi batzuk ere.

Eremu tributarioan, Kontzertu Ekonomikoak zerga batzuk garatzeko gaitasun 
normatiboa habilitatzen du, eta baita zerga horien kudeaketarako gaitasun bat 
ere, gaitasun normatibo horren gradua desberdina delarik, zergen tipologiaren 
arabera. Eremu finantzarioan, hartan ezartzen dira euskal erakundeek egin beha-
rreko ekarpenak.

Eta barrurago sartzen bagara, Euskal Autonomia Erkidegoan bertan, badugu 
orobat eskumenen banaketa eta esleipen bat, politika fiskalean, tributarioan, di-
ru-bilketan, gastu politikan…, hartara estatu baten antza harturik. Estatu txiki bat, 
bere hiru lurralde historikoekin, bere historiarekin, bere jatorriekin, eta erakunde 
komun batzuk, eta hori ez da gertatzen beste autonomia batzuetan.

KONTZERTU EKONOMIKOAREN IZAERA HISTORIKOA

Kontzertu Ekonomikoak 1878an du jatorria, eta beraz 138 urte ditu, eta 
izaera historiko hori da kontzertuaren lehenengo ezaugarri bereizietako bat. 
Hau da, Euskal Herrian bagenuen 1876ko abolizio foralaren aurretik erregimen 
politiko propio bat, bagenuen sistema fiskal bat, eta, beraz, Kontzertu Ekono-
mikoa ez da ahal bat, eman zaiguna, baizik eta da herri honek lehendik 
zeukan jatorrizko ahalaren isla, foralitatearen azken aztarna foruen abolizioa-
ren ondoren.

Hain zuzen, Autonomien Estatua goitik behera joan da deszentralizatzen 
Konstituzioa onetsi zenetik. Aitzitik, gure kasuan, deszentralizazio hori behetik 
gora gertatu zen, hau da, gure autonomia fiskal eta finantzarioa bazegoen 
Konstituzio aurretik, Konstituzioa baino lehenagokoa da. Espainia demokrazian 
sartu zenean 1978an, Bizkaian eta Gipuzkoan berreskuratu egin zen Arabako 
lurralde historikoan diktadura denboran iraun egin zuena eta mantendu egin 
zena.

EGUNGO MARKO JURIDIKOA GATAZKA-ITURRI

Jatorrizko eta aurretiko ahal hori konkretatu egin zen Konstituzioan (txertatu 
egin zen Konstituzioan, lehenengo xedapen gehigarrian). Akordio politiko berri 
baten bidez, berme eta segurtasun juridikoa ematen zitzaien foru-lurraldeen es-
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kubide historikoei. Eta hala, hasierako izaera historiko hori eguneratu egin zen 
indarreko marko juridiko estatalean.

Autonomia Estatutuak garatu eta zehaztu egin zuen xedapen gehigarri hori, 
ezarriz ezen Estatuaren eta Euskadiren arteko harreman tributarioak Kontzertu 
Ekonomikoaren foru-sistema tradizionalaren bitartez erregulatuko zirela eta lurral-
de historikoek mantendu, ezarri eta erregulatu ahal izango zutela erregimen tri-
butarioa. Euskadiko Ogasun Nagusia ere sortu zuen Estatutuak.

Eta era honetara gaur egungo Kontzertu Ekonomikoak 35 urte bete ditu 
1981ko Kontzertu Ekonomikoari buruzko Legea onetsi zenetik, zeina 2002an 
berritu baitzen (jada izaera mugagabearekin).

Alabaina, gorabeherak izan dira bere bizitzako 35 urteetan. Denbora horre-
tan gatazka ugari egon dira, batik bat lurralde historikoen eta Estatuko Gobenu-
raren eta autonomia-erkidego mugakideen artean, foru-arauak inpugnatu direla-
rik araugintza-ahalmeneko garapen-eskumenak zeuden alderdi batzuetan, 
bereziki sozietateen zergan.

Hain zuzen, une garrantzitsu bat izan zen 2000ko urtean, non kazetaritzako 
eta lagunarteko hizkera politikoan “bake fiskala” deitu zitzaionera iritsi baitzen. 
Hartan, jarritako errekurtsoak, batik bat Estatuko erakundeek jarritakoak, erretira-
tu egin ziren akordio politiko baten ondoren, eta ondorioz desagertu egin ziren 
eskumen-gatazka horiek, auzitegi desberdinetan ezarriak izan zirenak.

Alabaina, Euskadiren mugakide diren autonomia-erkidego batzuek lekukoa 
hartu zioten Estatuari gure araudi tributarioaren edo foru-arauen inpugnazioan, 
zeren libre baitzuten administrazioarekiko auzien jurisdikziorako irispidea lurralde 
historikoetako batzar nagusien xedapenak errekurritzerakoan. Izan eren fo-
ru-arauak errekurritu egin zitezkeen administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
aurrean, horrek ahulago bihurtzen zuelarik Euskadiko lurralde historikoen babes 
konstituzionala.

Eztabaidagaia zen ea lurralde historikoen foru-arauek bazutenetz lege-maila-
rik, zeren, alde batetik, Lurralde Historikoen Legeak berak ezartzen du legegin-
tza-eskumena Eusko Legebiltzarrari dagokiola soilik. Aitzitik, lurralde historikoen 
foru-arauek bai betetzen dute tributu arloko lege-erreserba funtzioa, Konstituzioa-
ren 133. artikuluan ezarrita dagoena.

Egitate hori nabarmenki kontraesanean zegoen Estatuko arau fiskalen egoe-
rarekin edo Nafarroako tributu-araudiarekin, zeinek lege-maila baitute eta, ondo-
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rioz, soilik Konstituzio Auzitegiaren aurrean aurkaratu daitezke eta, gainera, soilik 
subjektu-kopuru batek aurkaratu ditzake, zeinek legitimazio aktiboa baitute Kons-
tituzionalera jotzeko; hori ez da gertatzen administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioaren kasuan.

Lurralde historiko bakoitzeko batzar nagusiek onetsitako foru-arauek mantendu, 
ezarri eta erregulatu egin ditzakete zerga itunduak –ez dute garatzen ez osatzen 
legerik batere, baizik eta lege estatalak ordezkatzen dituzte– eta, ondorioz, 
konklusioa ezin zen bestelakoa izan: foru-arau tributarioek beharrezkoa zuten 
edukitzea Estatuaren lege-fiskalen inpugnazio-erregimen prozesalaren erregimen 
baliokidea.

Konklusio modura, bada, bazen arrazoi material nahikoa aldaketa bat pro-
posatzeko zerga-arau foralen kontrol jurisdikzionalaren erregimenean, arau horiek 
bere tratamenduan Estatuaren lege fiskalei parekatuz.

Helburu hori izan zuen Konstituzio Auzitegiari eta Botere Judizialari buruzko le-
geen aldaketako lege-proposamenak, zeina Eusko Legebiltzarrak onetsi baitzuen 
2009ko ekainean (Gorteetara eramateko). Azkenik, lortua zen akordio garrantzitsu 
eta ahobatezko bat, zeinaren bidez lurralde historikoek bere araugintza-eskumen 
fiskalak (soilik) egikaratuz ematen zituzten foru-arauak Konstituzio Auzitegiak epai-
tuko baitzituen legitimatutako instituzioren batek inpugnatzen bazituen. Akordio 
horren ondorio izan zen 2010eko otsailean onetsi izana Konstituzio Auzitegiaren 
eta Botere Juridialaren erregulazio-legeak aldatzen zituen lege organikoa, zeinari 
lagunarteko hizkeran deitu baitzitzaion Kontzertuaren blindatzea.

Eta beraz, 1/2010 Lege Organiko honek ezaugarri bat ezartzen du: nahiz 
eta foru-arauak formalki legeak ez diren, hala ere tratamendu espezifiko bat 
ematen zaie erregulazio fiskalean, eta era horretara konpondu da gatazka-ildo 
bat, alegia, autonomia-erkidegoek arrunki errekurritu ahal izatea administrazioa-
rekiko auzien auzitegietara.

Alabaina, akordio horiek ez zien amore emanarazi autonomia-erkidego mu-
gakideei, eta hala Gaztela-Leongo eta Errioxako erkidegoek konstituzio-kontra-
kotasun errekurtsoak aurkeztu zizkioten hizpide dugun Konstituzio Auzitegiaren 
eta Botere Judizialaren lege organikoen aldaketako lege organiko honi. Errekurtso 
horiek onartu egin ziren tramitatzeko eta oraindik epaiaren zain daude, baina 
espero dugu arrazoia emango zaigula.

Beste alde batetik, urteetan izan diren gatazka ugariek azkenik emaitza izan 
dute, auzi-prozesu luze eta konplexu batzuen ondoren, nire ustez Kontzertu Eko-
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nomikoarentzat une honetan elementu giltzarria dela: Kontzertu Ekonomikoa Eu-
ropar Batasunaren aldetik errekonozitua izan dela.

Luxenburgoko Auzitegiaren 2008ko epaia aurrerapauso handia izan zen 
Kontzertu Ekonomikoaren “europar txertaketa” deitu genezakeenean, zeren sa-
konduz eta zehaztuz une hartan Azores doktrina deitu zitzaion horretan, auzite-
giak ezarri zuen zein irizpideren arabera erregio baten fiskalitateak, bere estatu 
kidetik diferentea denean, txertaketa zuzena lortzen duen Batasuneko tratatuetan. 
Euskadiren eta Estatuaren Kontzertu Ekonomikoaren kasuan, inplikatzen du instan-
tzia komunitarioen aurrean behin betiko finkatuta uztea euskal instituzioek beren 
fiskalitate propioa erregulatzeko duten gaitasuna.

2006ko irailean, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi zuen Azore 
islen zerga-erregimenaren inpugnazio-arazo bat, eta hiru eskakizun ezarri zituen 
estatutik ezberdina den erregimen fiskal erregional bat baliozkotzeko, eta bi urte 
geroago, 2008ko irailean, baliozkotu zituen Euskadiren kasuan ere.

Luxenburgoko Auzitegiak hizpide izan zituen “autonomia instituzionala”, “pro-
zedura-autonomia” eta “autonomia ekonomiko-finantzarioa”.

“Autonomia instituzionala”, zeinari esker agintaritza erregionalak ezar baitezake 
estatukotik desberdina den erregimen fiskal bat, baldin eta ikuspuntu konstituziona-
letik estatutu politiko eta administratibo bat badu gobernu zentralarenetik desberdina 
dena, zeinetarik eratortzen den botere zentral horretatik behar adina autonomoak 
diren ahalmen edo eskudantzaiak egikaritzea. Lurralde historikoek eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoak, Espainiako Gobernuarenetik desberdina den estatutu politiko eta 
administratiboa edukirik, bete egiten dute autonomia instituzionalaren irizpidea. Gure 
kasuan: Konstituzioaren xedapen gehigarria eta Euskadiko Autonomia Estatutua.

“Prozedura-autonomia”, zeinaren karietara agintaritza erregional batek estata-
lekotik desberdina den erregimen fiskal bat ezar baitezake, baldin eta behar 
adina autonomoak diren eskudantziak egikarituz hartzen badu, botere zentralak 
zuzenean ezin izan duelarik esku hartu erregimen horren elaborazioan eta edu-
kian. Errekonozitutako botere horrek eskumena eduki behar du estatuko beste 
botere batzuek –kasu espainiarrean, estatuko botere zentralek– erregulatutako 
arauetatik modu desberdinean erregulatzeko zerga-arauak. Espainiako Gober-
nuak ez du esku hartzen, inola ere, foru-arau bat ematean, beraz prozedura-au-
tonomia daukagu. Eta eskumena egikaritzeko ahal horretan, Estatuak botere 
betearazle gisa ezin du esku hartu, salbu eta a posteriori inpugnazio bat ez 
badago, oraingoan Konstituzio Auzitegiaren aurrean.
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Eta azkenik “autonomia ekonomiko-finantzarioa”, zeinaren bidez agintaritza 
erregionalak estatukoaz desberdina den erregimen fiskal bat ezarri baitezake, 
eta gutxitu baitezake erregio horretan kokatutako zergadunei aplikatzekoa den 
tributu baten zerga-tipoa, baldin eta gutxitze horren ondorio finantzarioak ez 
badira konpentsatzen botere zentraletik etorritako laguntzekin edo diru-laguntze-
kin. Gure kasuan, Euskadik Estatuari ordaintzen dio kupoa ez da kalkulatzen 
zerga-figura batean edo bestean euskal foru-lurraldeetan indarrean dagoen 
karga-tipoaren arabera. Hau da, zerga-ahal normatiboa egikaritzean diru-bilke-
ta txikiagoa sortuz eragiten diren ondorioak ezin ditzakete konpentsatu Estatuko 
botere zentralek.

Beraz, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren arabera Kontzertuaren exis-
tentzia ez dago inola ere kontraesanean Batasuneko tratatuekien, eta hala auzi-
tegiaren epaiak abalatu egin zituen euskal instituzioek defenditutako tesi guztiak, 
deklaratuz ezen Kontzertu Ekonomikoa, estatu baten barruan dagoen baina es-
tatuko erregimen orokorretik desberdina den zerga-sistema propio, espezifiko eta 
desberdin gisa, erabat baliozkoa dela.

Une hori giltzarria, erabakigarria izan zen: Europar Batasuneko Justizia Auzi-
tegiaren arabera ez du batere problemarik sortzen Kontzertu Ekonomikoaren 
txertaketak eta legalitateak Batasuneko tratatuekiko.

ESTATUAREKIKO HARREMANAK ZUZENTZEN DITUZTEN PRIN-
TZIPIOAK

Aztertzera sartuz finantza- eta zerga-sistema aparteko hau zuzentzen dituzten 
printzipioak, Kontzertu Ekonomikoan, bere artikulu nuklearretan, I. eta II. kapituluen 
hasieran, eta lehenengo artikuluaren ondoren, non errekonozitzen diren ahalak 
bere bere zerga-erregimena mantendu, ezarri eta erregulatzeko, han agertzen 
dira erregulatuta zein diren lurralde historiko bakoitzeko zerga-sistemak jarraitu 
behar dituen harmonizazio eta lankidetzako printzipio orokorrak. Eta lehenengo 
printzipio gisa solidaritatea dago. Hori da elementu nuklearretako bat, hau da, 
Kontzertu Ekonomikoaren erregimenaren ezaugarria da solidaritatea izatea Esta-
tuarekiko zerga- eta finantza-harremanetan.

Bigarren, kontzertuaren erregimenak errespetatu egin behar du Estatuaren 
zerga-egitura orokorra. Hirugarren, harmonizazioa eta koordinazioa izan behar 
da Estatuarekin, bai eta barne mailan ere lurralde historikoen eta Ogasun Na-
gusiaren artean. Eta laugarren, printzipio orokorren artean dago errespetatzea 
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eta betetzea Espainiak zerga arloan sinatu dituen nazioarteko akordio, hitzarmen 
eta itunak, zeinak errespetatu behar baitituzte lurralde historikoetako botereek.

Printzipio orokorren ondoren harmonizazio-printzipioak dauzkagu. Harmoni-
zazio fiskalaren printzipioa lotuta dago zerga-egitura orokorrarekin eta esaten du 
zerga-araudia egokitu egin beharko zaiola terminologiari eta kontzeptuei dago-
kienez Zerga Lege Orokorrari, kontzertuaren berezitasunak kaltetu gabe.

Eta beste elementu bat, oso inportantea, da presio fiskal efektibo global bat 
mantentzea Estatuarenaren baliokidea dena, zeinak ez baitu esan nahi zerga 
bakoitza Estatukoaren berdina izan behar denik, berezitasunak egon daitezke, 
baina baldin eta zerga-sistemak, bere osoan hartuta, presio fiskal efektibo pare-
kide desberdina sortzen ez badu.

Harmonizazio-printzipioen artean bada ere pertsona, ondasun, salgai eta 
kapitalen zirkulazio librea errespetatzea eremu osoan, hau da, ez erabiltzea 
zerga-ahal bat merkatuaren funtzionamendu arrunta eragotziko duena.

Azkenik, lankidetzaren printzipioa daukagu, zeina lotuta baitago koordina-
zio-printzipioarekin eta zeina garatzen baita zerga arloko araugintza-proiektuen 
aurretiazko komunikazioarekin, administrazioen artean informazioa trukatzearekin 
eta beste lankidetza-mekanismo batzuekin, hala tributuen kudeaketa, ikuskapena 
eta bilketa errazteko, nola nazioarteko tratatu eta hitzarmenak egokiro betetzea 
bermatzeko.

ZERGA-HARREMANAK

Kontzertu Ekonomikoak ezartzen du foru-aldundiek gaitasuna dutela zerga-sis-
tema osatzen duten tributuak ordainarazi, kudeatu, likidatu, ikuskatu, berrikusi eta 
biltzeko. Hemen zehazten da Kontzertu Ekonomikoaren Legearen muina, tributuak 
mantendu, ezarri eta erregulatzeko gaitasunaren garapena, salbu eta kontzertuak 
berak aipatzen duen hori, alegia, Estatuak aduanetan kobratzen eta kudeatzen 
dituen zerga-baliabideak.

Lurralde horien artean, ahala aldauu daiteke ez lurraldean arabeta, baizik eta 
zergaren izaeraren arabera, Kontzertu Ekonomikoan bertan ezarrita dagoen 
bezala. Zuzeneko izaera duten zergetan, hala nola den pertsona fisikoen erren-
taren gaineko zerga edo sozietateen gaineko zerga, badira erregulariorako 
zerga-ahal garrantzitsuak, araudi autonomoaren bitartez erregulatzen direnak. 
Eta gainerako tributuetan, zeharreko ezarpenetan, ez dago araugintza-ahal hori, 
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baina ahal osoa dago zerga horien kudeaketa, ordainarazpen, bilketa eta ikus-
kapenerako.

Estatuaren eta Euskadiren arteko zergetan tributu-harremanak erregulatze al-
dera, zergetako bakoitzerako konexio-puntu bat ezartzen da, toki bat, definitzen 
duena zeini dagokion ahal tributarioa, ezarpen dobleko hitzarmenetan ezartzen 
denaren antzekoa. Pertsona fisikoen kasuan, orokorrean ohiko egoitza izaten da; 
eta pertsona juridikoen kasuan, aukera batzuk ezartzen dira konexio-puntua 
definitzeko, horietarik bat egoitza fiskala.

FINANTZA-HARREMANAK

Kontzertu Ekonomikoaren Legearen bigarren kapituluan Euskadiren eta Esta-
tuaren arteko finantza-harremanak erregulatzen dira. Eremu honetan ere printzipio 
orokor batzuk erregulatzen dira, eta hor berriro agertzen da oinarrizko printzipio 
bat: solidaritatea. Solidaritateak inspiratu behar du lehen parteko zerga-ahalen 
egikaritzea, eta errepikatzen da orain finantza-eremuan.

Solidaritate hori beste printzipio batzuekin batuta dago finantza-harremanetan, 
hots, finantza-antonomiarena eta Estatuarekin kolaboratzea eta koordinatzea fi-
nantza-egonkortasunaren arloan, zeinak suposatzen baitu gobernantza izatea 
finantza-jasangarritasuneko arauen arloan, aurrekontu-egonkortasuna.

Estatuarekiko finantza-harremanetan erregulatzen da Euskadik Estatuari egin 
beharko dion ekaprnea, kupo global bat, Euskadik eskuratu gabeko Estatuaren 
kargei egindako ekarpena. Zertan konkretatzen da? Bada Euskadin, lurraldeetako 
bakoitzak eta Autonomia Erkidegoak bere osotasunean ekarpena egin behar du-
tela eskuratu gabeko kargetarako, hau da, Estatuak garatzen dituen ahal eta esku-
menen multzorako, Estatuaren eskumen esklusibo direlako edo Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatu ez zaizkiolako. Eta horri erantsi behar zaio aberastasunaren 
banaketa-tresna gisa solidaritatearen elementu nuklearra dena, Lurraldearteko 
Konpentsazio Funtsa. Eta gainera, ekarpena egiten da Estatuaren finantza-politika-
ren gastuetarako ere, hala nola diren zorraren amortizazioak, interesekin batera.

Baina garrantzitsua da nabarmentzea alderdi hau: Euskadik parte hartzen du 
solidaritate-mekanismoan, Kontzertu Ekonomikoak eta Kupoaren Legeak berak 
esaten dutena finantzatuz, % 6,24ko “inputazio-indize”arekin.

Estatuak zein proportziotan hornitzen duen Lurraldearteko Konpentsazio Fun-
tsa, hori banaketa eta solidaritate politikako erabaki bat da, edo Estatuak lurral-
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de garatuagoen eta gutxiago garatuen artean egin behar dituen berrorekatzeei 
buruzko erabakia, eta Euskadik parte hartzen du % 6,24ko pertzentaje horrekin 
Estatuak berak definitu duen solidaritate horretan.

Beste elementu bat oso garrantzitsua kontuan hartu beharrekoa da guk parte 
hartzen dugula geuretu gabeko kargetan, zeinak Estatuak garatzen duen eta 
eskualdatu gabe dagoen eskumena baitira, dela Estatuaren eskumen esklusiboak 
direlako edo eskumen propioak baina eskualdatu gabe daudenak izan daitez-
keelako, zeren eskualdatu gabe dauden bitartean geuretu gabeko karga baitira. 
Kanpo-harremanak, Armadaren, Estatuko Segurtasun Indarren, Balioen Merka-
tuaren Batzorde Nazionalaren edo Konstituzio Auzitegiaren mantenimendua, 
horiek Estatuaren eskumenak dira edo Estatuaren botere zentral garrantzitsuak.

Nola egiten diogu ekarpena Estatuari? Nire iritziz, mekanimso aski justu baten 
bitartez, alegia, errentaren proportzioan. Ezar daitezke beste mekanismo batzuk, 
baina gaur egun ezarrita dagoen mekanismoa, bai ad-extra Estatuarekin, nola 
ad-intra Euskadiko foru-instituzioen eta instituzio komunen artean, errentaren ara-
bera da, zeren Lurralde Historikoen Legeagatik lurralde historikoak instituzio ko-
munei egin beharreko ekarpenetan daukagun kontribuzio-sistema bera baita, 
alegia, errentaren araberakoa.

6,24ko inputazio-indizea 2001etik aurrera Euskadiren errenta eta barne-pro-
duktu gordina baino pixkat goragokoa da Estatuaren gainerakoarekiko, zeina 
baita une honetan % 6,07koa.

Badira uste dutenak egon litekeela beste ekarpen-sistema bat, ekarpena po-
pulazioaren arabera eginez. Kasu honetan, Euskadiren ehunekoa Espainiarekiko 
are txikiagoa da, Euskadiko biztanleria Estatu osoaren % 4,66 baita.

Inputazio-indizea Kupoaren Legean konkretatzen da, zeina baita orobat ira-
kurraldi bakarreko lege bat Gorteetan onetsi behar dena, eta ondorioz akordio 
baten emaitza izan beharrekoa. Ezartzen da oinarrizko urteko kupoa deitzen 
dena, non espezifikatzen baita Estatuari egin beharreko ekarpenaren balorazioa 
geuretu gabeko eskumen edo kargei dagokien kalkulu-mekanismoekin, gaian 
dauden konpentsazio- eta doiketa-meskanismoekin eta zeina gero urte guztietan 
eguneratzen baita “eguneratze-indizea” deitutakoarekin.

Hau da, kupoa Estatuko Aurrekontu Orokorren sarreren eboluzioaren pentzu-
dan dago, batik bat I. eta II. Kapituluen pentzudan. Formula bat aplikatzen da 
urte bakoitzeko zerga edo tributu guztiei dagokienez Estatuko Aurrekontuetan I. 
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eta II. kapitulu horretan izan zen aurreikuspenaren artean eta Estatuak tributu 
horiengatik bosturtekoaren oinarrizko urtean aurreikusitako sarreren artean.

Eguneratze automatiko horretan, hain zuzen, diferentzia batzuk egon dira 
azken urteetan, non eguneratze arloko akordioek ez baitute funtzionatu eta eba-
tzi zain baitaude. Sistemak aplikazio-mekanismo bat ezartzen du urte guztietan 
eta mekanismo horren garapena Estatuko Arurekontu Orokorren eboluzioaren 
pentzudan dago. Alabaina, aldaketa oso garrantzitsu bat gertatu zen, kupoari 
buruz Estatuarekin daukagun diferentziei ere eragiten diena. Espainian aldaketa 
oso garrantzitsu bat egon zen 2009an autonomia-erkidegoen finantzaizio-siste-
ma berri batekin. Honek Estatuari bi eremutan eragiten dio: alde batetik, sarreren 
eremuan ukituta gelditu zen Estatuaren sarreren multzoa, tributuen lagapen-erre-
gimen berri bat arautu zelako, autonomia-erkidegoei araugintzan jarduteko 
gaitasun handiagoa emanez; eta bigarren, oinarrizko kupoaren kalkulua, zeren 
eta lehenago eguneratze-indizearen aplikazioan sartuta geneuzkan eskumen 
batzuetan, hala nola hezkuntzan edo osasunean, horko alderdi batzuk autono-
mia-erkidegoen finantziazio-sistema arruntean sartu baitziren.

Kontzertu Ekonomikoaren parte finantzarioan ere mekanismo batzuk ezartzen 
dira, hobetzeko sarreren inputazioa eta konpentsatzeko bilketako eragin batzuk, 
ezarritako konexio-puntuen ondoriozkoak, zeinak izaera teknikoa baitute eta la-
gunarteko hizkeran erregimen finantzariaren arloko “doiketak” deitzen baitira.

Alde batetik daude Estatuaren zor publikoaren errendimenduak dauzkaten 
Estatuaren sarrera batzuen gaineko doiketak, edo Euskadin egoitza eduki arren 
atxikipenak Estatuko Administratuak egiten dituen Estatuaren funtzionarioen gai-
nekoak.

Baina doiketa garrantzitsua eta kupoarekiko independentea eta osagarria 
den fluxua osatzen duena da zeharkako ezarpenaren arloko doiketa, alegia, 
balio erantsiaren gaineko zergarekin eta zerga bereziekin gertatzen dena. Zer-
gatik gertatzen da hori? Oreka bat bilatu behar delako, diferentzia bat bai 
baitago, eta da kontsumoa edo egitate ekonomikoa gertatu den tokitik diferentea 
izan daitekeela zergaren administrazio biltzailea.

KONTZERTU EKONOMIKOAREN OINARRIZKO EZAUGARRIAK 
LABURPEN MODURA

Behin bukatuta, nabarmendu ditzagun Kontzertu Ekonomikoaren oinarrizko 
ezaugarriak, azaldutako guztiaren laburpen eta konklusio izan daitezen.
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Kontzertu Ekonomikoa bi alderen artean adostutako, ITUNDUTAKO erregimen 
bat da: alde batetik daude Euskadiko instituzioak, zeinak baitira Ogasun Nagu-
sia eta lurralde historikoetako ogasunak, eta bestetik Estatuko botere zentrala, 
Estatuko Gobernuak ordezkatua.

Aldebikotasunak suposatzen du aldeetako batek ere ezin diola bere posizioa 
inposatu besteari. Aldebikotasuna abantaila handia da, baina desabantaila ere 
bada, zeren aldeetako batek ez duenean borondaterik soluzio batera iristeko, 
desadostasun batzuen karietara blokeo-egoera gertatu daiteke.

Kontzertu Ekonomikoa SOLIDARIOA da. Ezaugarri hori nuklearra da. Aipatu 
dut lehenago nola ageri den solidaritatea alde finantzarioan eta alde tributarioan.

Eta Kontzertzu Ekonomikoa ERANTZUKIZUNezko sistema da. Kontzertu-erre-
gimena desberdina da finantzaketa komuneko erregimenetik, erabat desberdina. 
Finantzaketa komuneko erregimenak estaldura ematen dio autonomia-erkide-
goen ahal edo eskumenen egikaritzeari, baina hori Estatuaren zergen lagape-
naren bitartez eta Estatuaren tutoretzarekin egiten du, errekurtsoetan berme 
handiagoa izanik, egonkortasun handigoa ematen diena, eta likidazioak urte 
askoko diferentziarekin egiten dira, hiru edo lau urte beranduago eta batzuetan 
iritsi da 25 urtera arte barkatzera edo atzeratzera ere. Estatuaren tutoretza 
egikaritu egiten da eta desoreka-egoeretan laguntzen du, erregimen komunetik 
desberdinak diren finantza-mekanismoak ezarriz, hala nola izan daitezkeen 
hornitzaileen funtsak edo likidezia-funtsak, zeinek finantzatzen baitituzte ez ba-
karrik finantza-operazioak, baizik eta baita gastu arrunteko zerbitzuen funtzio-
namendu-operazioak ere.

Gure kasuan egoera erabat desberdina da, erantzukizuna berehalakoa da: 
bilketa eroriz gero, horrek ondorioak ditu udaletan, aldundietan eta Autonomia 
Erkidegoan.

Gu benetako arriskuarekin ari gara. Bilketak edo jarduera ekonomikoak ondo 
funtzionatzen badu, instituzioak hobeto egongo dira; gaizki funtzionatzen badu, 
txarrago egongo dira.

Europar Batasuneko auzitegiaren epaiak dioen bezala da: estatu baten ba-
rruan bada autonomia-erkidego bat estatu txiki bat izango balitz bezala, botere 
mugatuak dituena baina estatu baten arrisku berarekin funtzionatzen duena, eta 
arrisku hori bere produkzio-jardueraren martxaren pentzudan dago, bere kudea-
keta ekonomiko-tributarioaren martxaren pentzudan eta bere erregulazio fiskala-
ren ezaugarrien pentzudan. Arriskua aldebakarrekoa eta berehalakoa da. Esta-
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tuak ez du inolako tutoretzarik egiten. Ordezkatu egin dugu, nolabai, estatua, 
lurralde txiki bat gara baina estatu txiki baten antzeko botereekin, estatu izan 
gabe.

Hori da ezagutzera eman behar duguna, hori da modu pedagogikoan azal-
du behar duguna. Horra Kontzertu Ekonomikoaren balio politikoa, zeini esker 
politika publiko diferenteak egin baititzakegu, euskal herritarren zerbitzuan, soli-
dorioak izateari utzi gabe. Eta erregimen horretan aldaketa egiteak suposatu 
dezake aldaketa egitea politika publikoen eta gure ongizate sozioekonomikoaren 
mailan edo intentsitatean.


