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SARRERA

2014ko irailaren 16an, Eskoziaren independentziari buruzko erreferenduma 
egin baino bi egun lehenago, hiru alderdi politiko nagusiek Eskoziako egunkari 
nazionaletako baten azalean agertu zen “promesa” bat sinatu zuten. “Promesa” 
hartan eskumen zabal berriak agintzen zitzaizkion Eskoziako Parlamentuari, bai 
eta Barnett formularen jarraipena ere. Erreferendumean ezezkoak irabazi eta 
biharamunean bertan, Erresuma Batuko lehen ministroak iragarri zuen batzorde 
bat sortzen ari zela, Lord Smith enpresari eskoziarra buru izango zuena eta esku-
men horiek zein izan behar zuten zehaztuko zuena. Eskoziako Parlamentuko bost 
alderdi politikoetako bina ordezkarik batzorde horretan parte hartzea onartu zuten.

2014ko azaroaren amaierarako, bost alderdiek funtsezko eskumen berriak 
Eskoziako Parlamentura transferitzea gomendatzen zuen txosten bat sinatu zuten. 
Ondoren, Erresuma Batuko Gobernuak bere proposamenak argitaratu zituen 
Smith batzordearen gomendioak aurrera eramateko 2015eko urtarrilean. 
2015eko maiatzean Erresuma Batuko hauteskunde orokorrak izan eta gutxira, 
Eskoziarako lege-aurreproiektu berri baten lehen irakurketa egin zen Komunen 
Ganberan. Edonola ere, lege-aurreproiektua ez zen zuzenean onartu. Zehazki, 
Erresuma Batuko eta Eskoziako gobernuek zailtasunak izan zituzten eguneratuta-
ko finantzaketa-markoa eta marko fiskala adosteko, hain zuzen ere, eskumen 
fiskal gehiago transferitzeko funtsezko elementua dena.

Honako txosten honetan Eskoziaren finantza-eskumenak aztertzen dira, bai eta 
Eskoziarako finantzaketa-marko eta marko fiskal eguneratuak adosteko erronkak ere. 
Eskumen berri horiek zabaldu egiten dituzte, batetik, 1998an Eskoziaren Legeari 
jarraituz Eskoziako Parlamentua sortzean Eskoziari eskualdatutako hasierako finan-
tza-eskumenak, eta bestetik, 2012ko Eskoziaren Legearen parte diren finantza-esku-
men osagarriak. 1. grafikoan agertzen da Eskoziako Parlamentuaren zerga-eskume-
naren hazkunde adierazgarria, transferitutako gastuaren parte gisa adierazita.
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1. GRAFIKOA 
Transferitutako gastuaren gutxi gorabeherako proportzioa

1998ko 
Eskoziaren 
Legea

% 
10

Tasa komertzialak
1.930 milioi libera
Udal-zerga
2.000 milioi libera

2012ko 
Eskoziaren 
Legea

% 
22

Errentaren gaineko zergaren Eskoziako tasa (SRIT)
4.450 milioi libera
Eskoziako zabortegien gaineko zerga
150 milioi libera
Lur-sailen eta eraikinen transakzioen gaineko zerga (LBTT, 
Land and Buildings Transaction Tax)
480 milioi libera

2015-16ko 
Eskoziaren lege-
aurreproiektua

% 
50

Agregatuen gaineko ordainarazpena
50 milioi libera
Aireko garraioetako bidaiarien gaineko
310 milioi libera
XXXXXX
5.370 milioi libera
XXXXXX
11.200 milioi libera

1998KO ESKOZIAREN LEGEA

1998ko Eskoziaren Legeak Eskoziako Parlamentua sortu zuen eta zerga-esku-
men mugatuak ematen zizkion Eskoziako Gobernuari. 1998ko Legeari jarraituz, 
Erresuma Batuko Gobernutik dator Eskoziako Gobernuaren finantzaketaren 
gehiengo handi bat, Erresuma Batuan bildutako zerga-sarrerekin eta Erresuma 
Batuko Gobernuaren maileguekin finantzatutako diru-laguntza multzo baten bi-
dez. Barnett formulak diru-laguntza multzo horren aldaketak zehazten ditu. Haren 
bidez, Eskoziako Gobernuak Erresuma Batuko Gobernuaren gastu konparaga-
rriaren aldaketen parte bat jasotzen du, biztanleriaren araberakoa. Formula hori 
diru-laguntza multzoan izandako aldaketei soilik aplikatzen zaie, eta ez azpiko 
erreferentzia-oinarriari, zeina ez baita eguneratu 1976an sartu zenetik.
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Haren funtzionamendua Erresuma Batuko Gobernuaren Statement of Funding 
Policy1 (finantzaketa-politikaren adierazpena) delakoan ezartzen da, ondokoaren 
arabera:

Erresuma Batuko 
Gobernuak 

programatutako 
gastuaren 
aldaketa

X Konparagarritasun-
portzentajea X

Dagokion 
biztanleria-
proportzioa

Konparagarritasun-portzentajeak dokumentuaren B eranskinean ezartzen dira, 
eta transferitutako erakunde bakoitzari dagokion biztanle-proportzioa D eranski-
nean. Eskoziako biztanleen portzentajea, Ingalaterrako biztanleei dagokienez, 
% 9,85koa da 2016-21 aldirako.

Eskoziako Parlamentuak ez dauka inolako mugarik diru-laguntza multzotik ja-
sotzen duen finantzaketaren banaketa erabakitzeko orduan. Horrela, adibidez, 
diru-laguntza multzoa areagotzen bada Erresuma Batuko Gobernuak Ingalate-
rrako osasun-gastuak handitzen dituelako, Eskoziako Gobernuak ez du zertan 
diru hori osasun-arlora ere bideratu.

Zorpetzea

1998ko Eskoziaren Legeak, halaber, Erresuma Batuko Gobernuaren 500 
milioi liberara arte zorpetzeko eskumena ematen dio Eskoziako Gobernuari, epe 
laburreko gastu arruntetarako, baina ahalmen hori ez da sekula ere baliatu.

Scottish Variable Rate, SVR (Eskoziako tasa aldakorra)

Eskumenak Eskoziara eskualdatzeari buruzko 1997ko erreferendumak bi gal-
dera hartzen zituen barne. Lehena, Eskoziako Parlamentuaren beharrari buruzkoa 
zen, eta baiezkoak boto-emaileen % 74aren babesa izan zuen. Bigarrena, Es-
koziako Parlamentuak zergak aldatzeko eskumenak izateari buruzkoa zen, eta 
baiezkoak boto-emaileen % 63aren babesa izan zuen. 1998ko Eskoziaren Le-

1  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/479717/
statement_of_funding_2015_print.pdf 
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gearen IV. partean, zergak aldatzeko eskumena ematen da eta horrek Eskoziako 
Parlamentuari aukera ematen dio Erresuma Batuko errentaren gaineko zergaren 
oinarrizko tasa % 3ra bitartean, gorantz zein beherantz, aldatzeko2. Hala ere, 
ahalmen hori ez da sekula ere baliatu.

1999an, Eskoziako Parlamenturako lehen hauteskundeetarako kanpainan, Scottish 
National Party SNP delakoak (Eskoziako Alderdi Nazionalak) SVR tasa penny bat 
igotzea proposatu zuen, zeinak leheneratuko baitzuen Westminsterreko Gobernu 
laboristak sartutako Erresuma Batuko errentaren gaineko zergaren penny bateko 
murrizketa. SNP alderdiak aldarrikatzen zuen “Eskoziaren aldeko penny” horrek ur-
tean zerbitzu publikoetarako 230 milioi libera biltzeko aukera emango zuela3. SNP 
alderdiak, botoen % 27a lortuta, 35 aulki baino ez zituen lortu Eskoziako Parlamen-
tuan, eta delako politika hori bertan behera utzi zen 2000. urtean. Eskoziako alder-
di politiko nagusietako batek berak ere ez zuen ondoren proposatu SVR delakoa 
igotzea, eta haren ordez Scottish rate of income tax SRIT (errentaren gaineko zerga-
ren Eskoziako tasa) delakoa ezarri zen 2012ko Eskoziaren Legean.

2012KO ESKOZIAREN LEGEA

Eskoziako Legebiltzarrerako 2007ko hauteskundeetan SNP alderdiaren gu-
txiengoko Gobernua hautatu zen, eta Alderdi Laboristak proposatu zuen Esko-
ziara eskumenak eskualdatzeko ardura hartuko zuen batzorde bat eratzea; eta 
hala adostu zen oposizioko beste bi alderdi nagusien adostasunarekin. SNP 
alderdia batzordearen kontra agertu zen. Batzordearen eskuduntzen artean Es-
koziako Parlamentuaren finantza-erantzukizuna hobetzea zegoen.

Batzordeak Kenneth Calman jauna zuen buru, unibertsitateko irakaslea, eta 
2009ko ekainean argitaratu zuen azken txostena. Geroko finantza-eskumenen 
eskualdatzearen inguruko gomendio nagusiak ondoko hauek izan ziren:

–  Eskozian errentaren gaineko zergaren tasak ezartzeko Erresuma Batuko 
Parlamentuarekiko erantzukizun partekatua.

–  Zerga txiki batzuk eskualdatzea.
–  Diru-laguntza multzoaren murrizketa, zerga-eskumen berrien sarreren arabe-

rakoa.

2  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/part/IV 
3  http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-26630498 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/part/IV
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-26630498
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–  Epe laburrean Barnett formulari eustea, baina epe luzean Erresuma Batu 
osoko beharren ebaluazio batekin ordeztea.

–  Kapital-zorpetzerako eskumen berriak eta baliabide-zorpetzerako aukera 
hobea.

Une hartan, Eskoziako Gobernuak honela erantzun zion Batzordearen txos-
tenaren argitalpenari:

“Calman Batzordearen finantza arloko gomendioak motz gelditzen dira 
gure nazioaren hainbat betekizunen eta gure garaiko hainbat erronkaren 
aurrean. Eskoziak autonomia fiskal osoa behar du, herri honek gastatzen 
duen diru guztia biltzeko eta erabaki ekonomikorik garrantzitsuenak hartze-
ko aukera izanez. Hori da soluziorik onena eta sinpleena: gainerako 
guztiak, ezerezean geratzeko arriskua dauka. Ongietorria eman behar zaio 
Eskoziarentzako zorpetze-gaitasunari, Calmanen proposamenak mugatue-
giak badira ere.

Gaur egun, ‘diru xeheko Parlamentu bat daukagu’: Calman proposamenen 
arabera, Eskoziak larunbatetako enplegua izango luke, baina soldata gure 
diru xehetik deskontatuko litzateke. Eskoziak askoz aurrerago egin behar du, 
Ogasun Publikoak esku batekin eman eta bestearekin kentzen duen sistema 
batetik harago, eta horrexegatik Eskoziako Parlamentuak eta Gobernuak au-
tonomia fiskala eta finantza-eskumen osoak behar dituzte”4.

2010eko Erresuma Batuko hauteskunde orokorren ostean, koalizio-gobernu 
berriak Strengthening Scotland’s Future5 (Eskoziaren etorkizuna indartuz) ize-
neko liburu zuria argitaratu zuen, eta bertan Calman Batzordearen gomen-
dioak abiarazteko proposamenak jasotzen ziren. Liburu zuriak eskumenak 
eskualdatzeko akordioa indartzea proposatzen zuen, zehazki Eskoziako Par-
lamentuaren finantza-erantzukizuna hobetuz. Hala ere, Erresuma Batuko Go-
bernuak ez zuen Batzordearen gomendio guztiak abiarazteko proposamenik 
egin. Horrela, adibidez, Barnett formulari dagokionez, liburu zuriak adierazten 
du Erresuma Batuko Gobernuaren lehentasuna dela, formularen inguruan 
adierazitako hainbat kexa onartzen baditu ere, “defizita murriztea eta ez 

4  http://www.gov.scot/News/Releases/2009/06/15151304 
5  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69803/

Scotland_ Bill_Command_Paper.pdf

http://www.gov.scot/News/Releases/2009/06/15151304
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69803/Scotland_ Bill_Co mmand_Paper.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69803/Scotland_ Bill_Co mmand_Paper.pdf
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daukala inolako asmorik lortutako akordioak aldatzeko, harik eta finantza 
publikoak egonkortu arte”6.

SRIT (Errentaren gaineko zergaren Eskoziako tasa)

2012ko Eskoziaren Legearen 26. atalak % 10eko jaitsiera eskaintzen du es-
koziar zergapeko baten aurrezkietatik ez datorren errentaren oinarrizko tasan, 
goiko tasan eta tasa osagarrian. Eskoziako Parlamentuari eskatzen zaio eskoziar 
urteko tasari buruzko ebazpen bat onar dezala urtero, tasa horiei guztiei berdin 
aplikatuko zaien SRIT maila zehaztuko duena.

SRIT delakoa 2016ko apirilean sartu zen. Eskoziako Gobernuak 10 pennyko 
tasa proposatu zuen, eta horrek esan nahi du eskoziar zergapekoek Erresuma 
Batuko zergapekoen maila bera ordainduko dutela Non-Savings Non-Dividend 
NSND (aurrezkietatik edo dibidenduetatik ez datorren) errentaren gaineko zer-
gari dagokionez. Eskoziako Gobernuak azaldu zuen hala egiteko arrazoi nagu-
sia zela eskumen berriaren zurruntasuna, hau da, aldaketa guztiak era berean 
aplikatuko litzaizkiekeela Erresuma Batuko errentaren gaineko zergan dauden 
zerga-tasa guztiei. Era horretan, adibidez, SRIT delakoa 12 pennytan ezarri ez-
kero, ondokoak lirateke errentaren gaineko zergaren tasa berriak eskoziar zerga-
pekoentzat Erresuma Batukoekin alderatuta:

Erresuma Batuko zergapekoak Eskoziako zergapekoak

Oinarrizko tasa 20 penny 22 penny

Goiko tasa 40 penny 42 penny

Tasa osagarria 45 penny 47 penny

Eskoziako Gobernuak azaldu zuen “oinarrizko tasako zergapekoek ordaindu 
beharreko zergaren igoera dakarren errenta-zergaren politika bat ez litzatekeela 
koherente izango Eskoziako Gobernuak darabilen printzipioetan oinarritutako 

6  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69803/
Scotland_ Bill_Command_Paper.pdf page 22.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69803/Scotland_ Bill_Co mmand_Paper.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69803/Scotland_ Bill_Co mmand_Paper.pdf
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zergapetze-ikuspuntuarekin, ez eta Eskoziaren estrategia ekonomikoaren helburu 
zabalagoekin ere, zeinak berdintasun ezari aurre egiteko asmoa jasotzen baitu”7.

Hala ere, Eskoziako Alderdi Laboristak berehalako penny 1eko igoera propo-
satu zuen, 2016ko apirilaren 1etik aurrera Erresuma Batuko errentaren gaineko 
zergako tasa guztietan aplikatzekoa izango zena. Era berean proposatu zuten, 
hasieran, 20.000 libera baino gutxiago irabazten duten eskoziar zergapeko 
guztientzako 100 liberako hobari, orain hori bertan behera gelditu bada ere. 
Eskoziako Alderdi Laboristako buruak azaldu duenez “hautatu behar badugu gure 
eskumenak baliatzearen ala gure seme-alaben etorkizunean murrizketak egitea-
ren artean, gure eskumenak baliatzea hautatzen dugu”8. Eskoziako demokrata 
liberalek ere, penny bateko berehalako igoera proposatu zuten, zeina hezkun-
tzako gastuari esleituko baitzitzaion. Aitzitik, Eskoziako kontserbadoreen arabera, 
Eskoziako zergek ez lituzkete gainerako Erresuma Batukoak gainditu behar, eta 
baxuagoak izan beharko lukete posible denean.

Eskualdatutako zergak

Eskoziako Gobernuak hiru lege-proiektu aurkeztu zituen Stamp Duty Land Tax, 
SDLT (landa-lurren transmisioaren gaineko zerga) eta zabortegien zerga eskual-
datu ostean. Lege berriekin SDLT delakoaren ordez Land and Buildings Transac-
tion Tax LBTT (lur-sailen eta eraikinen transakzioen gaineko zerga) ezarri da, bai 
eta Scottish Lanfill Tax SLfT berria (zabortegien zerga eskoziarra) sortu ere. Era 
berean, beste lege-proiektu bat egin zen zergak biltzeko agentzia berri bat 
sortzeko: Revenue Scotland delakoa.

Land and Buildings Transaction Tax LBTT (Lur-sailen eta eraikinen transakzioen 
gaineko zerga)

SDLTaren “harlauza” egituraren ordez, LBTTak egitura “progresiboa” ezarri zuen. 
Horrek zerga-tasa marjinalak sartzea ekarri zuen, tarte bakoitzean sartzen den 
jabetza osoaren balioaren zatiaren gainean soilik ordaintzekoak direnak. SDLTaren 
zerga-tasak, aitzitik, jabetza baten guztizko balioari aplikatzen zaizkio, goiko tar-
tearen atalasearen gainetik justu egonda ere. Adibidez, SDLTa eskualdatu zenean, 

7  http://www.gov.scot/Resource/0049/00491140.pdf page 14.
8  http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-35461968 

http://www.gov.scot/Resource/0049/00491140.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-35461968
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250.001 eta 500.000 libera bitarteko balioa zuten jabetzen gaineko zerga 
% 3koa zen, eta jabetzaren guztizko balioaren gainean ordaintzen zen. 260.000 
liberako balioa duen jabetza baten gaineko zerga, hortaz, 7.800 liberakoa zen.

LBTT delakoa 2015eko apirilaren 1ean sartu zen indarrean, eta Eskoziako 
Gobernuak bere hasierako proposamenetako tasa eta atalaseak argitaratu zituen 
2015-2016ko aurrekontuen aurreproiekturako, zeina 2014ko urrian argitaratu 
baitzen. Eskoziako Gobernuak, hasiera batean, zeroko tarte bat proposatu zuen 
135.000 libera bitarteko balioa zuten bizitoki-jabetzetarako; % 2ko tarte bat 
135.001 eta 250.000 libera bitarteko bizitokietan aplikatzeko; % 10eko tarte 
bat 250.001 eta milioi bat libera bitarteko balioei aplikatzeko; eta % 12koa 
milioi bat liberatik gorako balioei aplikatzeko.

Erresuma Batuko Gobernuak SDLT delakoan hainbat aldaketa iragarri zituen 
2014ko abenduan, horien artean, “harlauza” egituratik “egitura progresiborako” 
mugimenduaren pareko bat. Erresuma Batuko SDLT zergako aldaketak iragarri 
ostean, Eskoziako Gobernuak zenbait aldaketa proposatu zituen LBTT delakoaren 
tasa eta atalaseetan, besteak beste, 250.001 eta 325.000 libera bitartean 
aplikatu beharreko % 5eko tasa marjinala. Horrek esan nahi du 260.000 libe-
rako balioa duen jabetza baten gaineko zerga orain 2.600 liberakoa dela.

Eskoziako Gobernuko Ogasun ministroak iradoki du Erresuma Batuko Gober-
nuaren jokoaren adibide ona dela LBTT delakoa sartu ostean, SDLT delakoan 
antzeko aldaketak sartu izana. David Heald katedradunak jokoaren kontu hori 
azpimarratu du, Finantza Batzordeari ondokoa jakinaraziz:

“Beharrezkoa da oinarri bat izatea Eskoziako Gobernuak, Galesko Gober-
nuak eta Ipar Irlandako Gobernuak beren zerga-eskumenak baliatzeko planak 
egin ahal izan ditzaten, Erresuma Batuko zerga-sisteman ondoren egin daitez-
keen aldaketek eskumen horiek arriskuan jartzeko kezka izan gabe”9.

Healdek iradokitzen duenez, Erresuma Batuan eta eskumena transferitu zaien 
mailetan erabaki fiskalak koordinatzeko nolabaiteko metodorik ezean, eskumenak 
transferituta dituzten gobernuak Erresuma Batuko Ogasun Publikoaren “ekintza 
maltzurren” menpe, eta Erresuma Batuko Ogasun Publikoaren zein HMRCren (Erre-
suma Batuko zerga-administrazioko organoaren) “zabarkeria gaiztoen” menpe gera 
daitezke. Aurrekoak berekin ekar dezake Erresuma Batuko Ogasun Publikoak, 
Erresuma Batuaren eremuko zerga-aldaketak baliatuz, transferitutako administra-

9  Scottish Parliament Finance Committee, Official Report, 25 June 2014, Col. 4517-4518.

http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/28862.aspx?r=9429&mode=pdf
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zioen zerga-oinarria hondatzea. Azken kasu horretan, baliteke HMRCk exekuzio 
desegokiak eragitea, esate baterako, Eskoziako bizitokiarena NSND errentaren 
gaineko zergari dagokionez. Hala ere, Erresuma Batuko Gobernuak argudio hori 
ezetsi du eta iradoki du ez dagoela halakori oinarria ematen dion ebidentziarik.

Aipatutako joko hori aztertzeke dagoen gaia izan zein ez izan, argi dago 
Erresuma Batuko eta eskualdatutako mailaren arteko erabaki fiskalen interdepen-
dentzia maila bat badagoela. Horren adibide argia da Eskoziako Gobernuak 
LBTT zergari bigarren etxebizitzetarako eta alokatzeko erositako etxebizitzetarako 
osagarri bat sartu izana, hain zuzen ere, Erresuma Batuko Gobernuak antzeko 
zerga bat sartzeko asmoa zuela iragarri zuenean.

Erresuma Batuko Gobernuak proposatutako % 3 osagarria 2015eko azaroan 
aplikatzeko asmoa agertu zuen, eta Eskoziako Gobernuak adierazi zuen antzeko 
osagarri bat sartzekoa asmoa zuela 2015eko abenduan. Eskoziako Gobernuak 
azaldu zuen halako osagarri bat sartzeko arrazoi nagusietako bat zela Erresuma 
Batuko osagarria sartu ostean Eskoziako jabetza-merkatuan gerta litezkeen distor-
tsioei aurre egitea. Finantza Batzordeak onartu du, zenbaitetan Eskoziako Gober-
nuak zenbaitetan zerga arloko erabaki azkarrak hartzeko beharra izango duela 
Erresuma Batuko zerga-politikako aldaketen eragina kontuan hartuta.

Scottish Landfill Tax SLfT (Zabortegien gaineko zerga)

2013ko apirilean, Eskoziako Gobernuak zabortegien gaineko zergaren le-
ge-aurreproiektua sartu zuen, Erresuma Batuko zabortegien gaineko zerga Esko-
zian ordezteko. Zabortegien gaineko zerga 2015eko apirilaren 1ean sartu zen 
indarrean eta, geroztik, Eskoziako Gobernuak Erresuma Batuko zabortegien 
gaineko zerga-tasa berberak proposatu ditu. Erresuma Batuko tasa berberak 
ezartzeko arrazoi nagusia da “Eskozian eta Erresuma Batuan kobratutako zer-
ga-tasen arteko ezberdintasun materialak eragin lezakeen ‘hondakinen turismo’ 
potentzialaren inguruko kezkei” aurre egitea10.

Revenue Scotland

2012ko Eskoziaren Legearen ostean Eskoziako Gobernuak sartutako hiruga-
rren eta azken lege-aurreproiektua Revenue Scotland and Tax Powers Bill (Reve-

10  http://www.gov.scot/Resource/0049/00491140.pdf 

http://www.gov.scot/Resource/0049/00491140.pdf
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nue Scotland izeneko zerga-agintaritzari eta zerga-eskumenei buruzko lege-au-
rreproiektua). Aurreproiektuaren helburu politiko nagusia zen Revenue Scotland 
delakoa ezartzea nahitaezko zerga-agintaritza gisa, Eskoziara eskualdatutako 
zergak bildu eta kudeatzeko erantzukizuna izango zuena.

Revenue Scotland delakoa ministerioz kanpoko sail gisa sortu zen eta Esko-
ziako Parlamentuaren aurrean erantzukizun zuzena du. LBTT, SLfT eta bere oso-
tasunean Eskoziako Parlamentura eskualdatzen diren beste edozein zerga osa-
garri biltzeko eta kudeatzeko erantzukizun orokorra du. Ez du inolako zereginik 
betetzen errentaren gaineko zergaren bilketa eta administrazioan, izan ere, 
partekatutako zerga bat da hori eta HMRC organoak jarraituko du horren bilke-
ta egiten. Eskoziako Gobernuak, zergei dagokienez, Adam Smithen lau arauetan 
oinarritutako zerga-sistema garatzeko konpromisoa hartu du: segurtasuna, egoki-
tasuna, eraginkortasuna eta ordaintzeko gaitasunarekiko proportzionaltasuna11.

Lege-aurreproiektuak, era berean, zerga-saihestea ekiditeko arau nagusi bat 
jasotzen zuen (GAAR, General Anti-Avoidance Rule), zeinaren helburua baita 
Revenue Scotland delakoak administratutako zerga guztiei dagokienez, saihes-
teari aurre egitea. Eskoziako Gobernuaren asmoa da neurri horren bitartez 
gainditzea 2013ko Finance Act (Finantza Legea) delakoaren bidez sortutako UK 
General Anti Abuse Rule delakoak (Erresuma Batuko zerga-saihestearen kontrako 
arau orokorrak) duen irismena:

“Eskoziako GAAR delakoak Revenue Scotland agentziari aukera emango dio 
Erresuma Batuko GAAR arau orokorrean (zeina gehiago arduratzen baita 
zerga-ihesaz zerga-saihesteez baino) jasotako zirkunstantziei baino gehiago-
ri aurre egiteko. Eta hori lortu da zergak saihesteko moldaketa artifizial bat 
definitzeko Eskoziako GAAR arau orokorrean erabili diren irizpideen ondorioz. 
Revenue Scotland delako agentziak frogatu beharko du zerga-abantaila lor-
tzea dela moldaketa fiskalaren helburuetako bat, eta moldaketa hori artifizia-
la dela. Artifizialtasuna zehazteko lege-aurreproiektuan ezarritako zenbait 
froga egingo dira, merkataritza-oinarria barne hartuta”12.

11  http://www.scottish.parliament.uk/S4_Bills/Revenue%20Scotland%20and%20Tax%20
Powers%20Bill/b43-s4-introd-pm.pdf 

12  http://www.scottish.parliament.uk/S4_Bills/Revenue%20Scotland%20and%20Tax%20
Powers%20Bill/b43-s4-introd-pm.pdf paragraph 11.

http://www.scottish.parliament.uk/S4_Bills/Revenue Scotland and Tax Powers Bill/b43 s4-introd-pm.pdf
http://www.scottish.parliament.uk/S4_Bills/Revenue Scotland and Tax Powers Bill/b43 s4-introd-pm.pdf
http://www.scottish.parliament.uk/S4_Bills/Revenue Scotland and Tax Powers Bill/b43 s4-introd-pm.pdf
http://www.scottish.parliament.uk/S4_Bills/Revenue Scotland and Tax Powers Bill/b43 s4-introd-pm.pdf
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Zorpetzea

Calman Batzordeak gomendatu zuen Eskoziako Gobernuari eman behar 
zitzaiola 1998ko Eskoziaren Legean emandakoetatik harago joango diren zor-
petze-gaitasun osagarriak, zehazki, kapital-zorpetze gaitasun guztiz berri bat. 
2012ko Eskoziaren Legeak eskoziar ministroei hiru helburutarako zorpetze-esku-
mena eman zien 2015eko apiriletik aurrera:

–  Urte bakoitzeko kapital-gastuetarako Departamental Expenditure Limits DEL 
(gastuaren sailkako mugak) aurrekontuaren % 10era bitartean, 2,2 milioi li-
berako estatutu-mugarekin.

–  Urteko 200 milioi liberara arte, eta guztira 500 milioi libera, aurreikuspe-
naren eta benetako sarreren arteko desbideratzeei aurre egiteko.

–  Eskudirutako oinarrizko oreka egokia, sarrera eta gastuen arteko aldi bate-
rako eskasiei aurre egiteko.

Kapital-zorpetzea

2012ko Eskoziaren Legeak Eskoziako Gobernuari kapital-zorpetzerako esku-
menak eman zizkion, 2,2 milioi liberako estatutu-mugarekin, eta kapital hori 
handitzeko (baina sekula ere ez murrizteko) xedapen bat jasoz. Eskoziako Go-
bernua zorpetu daiteke National Loans Fund NLF13 (Mailegu Funts Nazionala) 
delakoari mailegua eskatuz, banku baten edo beste edozein erakunde maile-
gu-emaileren mailegu komertzial baten bidez, edo bonuak jaulkiz.

Eskoziako Gobernuak 2015-2016rako aurrekontu-aurreproiektuan adierazi 
zuen kapital-zorpetzerako eskumen berria baliatzeko asmoa zuela, 2015-2016ko 
azpiegitura-inbertsioa maximizatze aldera14. 2015-2016rako kapital-zorpetzerako 
muga 304 milioi liberakoa da.

Baliabide-zorpetzea

2012ko Eskoziaren Legeak Eskoziako ministroei eman zien urtean 200 milioi 
liberara bitartean, eta guztira 500 liberara arte zorpetzeko ahalmena; horren 

13  NLF delakoa Erresuma Batuko Gobernuak sortu zuen 1968an, batetik, gobernuaren gastuak 
eta sarrerak, eta bestetik, gobernuak maileguz eman eta hartutakoak bereizteko. 

14  http://www.gov.scot/Publications/2014/10/2706/4 

http://www.gov.scot/Publications/2014/10/2706/4


James JOHNSTON

126

helburua izanik, eskualdatutako zergetako sarreren aurreikuspenaren eta beneta-
ko sarreren arteko desbideratzeei aurre egitea. Zorpetze hori NLFtikoa izan 
beharko da eta 4 urteko epean amortizatu beharko da.

Eskudiruzko erreserba

2012ko Eskoziaren Legeak 125 milioi liberako gehienezko muga duen es-
kudiruzko erreserba bat ematen dio Eskoziako Gobernuari. Eskualdatutako 
zergetako sarrerak aurreikuspenak baino handiagoak direnean, Eskoziako 
Gobernuak soberakin hori eskudiruzko erreserban atxiki ahal izango du, eta 
ondoren hura baliatu ahal izango da diru-sarreran aurreikuspenen azpitik dau-
den ekitaldiak konpentsatzeko. Maileguen ondorioz ordaintzeko dagoen zorra, 
eskudiruzko erreserbarekin kitatu ahal izan aurretik, diru-sarreren soberakinekin 
kitatu beharko da.

2016KO ESKOZIAREN LEGEA

2016ko Eskoziaren Legeak Smith Batzordearen gomendioetan du oinarria. 
Calman Batzordeak Eskoziako Parlamentuaren finantza-erantzukizuna hobetzeko 
beharra azpimarratu zuen bezala, Smith Batzordeak nabarmendu zuen Holy-
rood-en finantza-erantzukizuna indartzeko beharra. Finantza-eskumenak eskual-
datzeko gomendio nagusiak ondoko hauek izan ziren:

–  Mugarik ez ezartzea Eskoziako zergapekoen aurrezki eta dibidenduetatik 
ez datozen diru-sarreren gaineko zerga-tasak ezartzeko eskumenean eta 
horiek kitatzen direneko atalaseetan.

–  BEZaren lehen % 10a esleitzea.

–  Aireko garraioetako bidaiarien gaineko zerga.

–  Agregatuen gaineko ordainarazpena.

–  Zorpetze-eskumen gehigarriak, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta 
astindu ekonomikoak direnerako bermeak emateko.

–  Kapital-zorpetzea kontuan izan beharko da araubide zentzudun baten bi-
dez, Erresuma Batuko esparru orokor jasangarri baten ildotik.

–  Eskoziarako marko fiskal eguneratua.
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Erresuma Batuko Gobernuak 2015eko urtarrilean Scotland in the United Kingdom: 
An enduring settlement15 (Eskozia Erresuma Batuan: akordio iraunkorra) liburu zuria 
argitaratu zuen, non Smith Batzordearen gomendioak aurrera eramateko konpromi-
soa hartzen baitzuen. 2015eko Erresuma Batuko hauteskunde orokorren ostean, 
Erresuma Batuko Gobernu berriak Eskoziarako lege-aurreproiektu bat sartu zuen, 
zeinak Smith Batzordeak gomendatutako eskumenak sartzeko asmoa baitzuen.

Errentaren gaineko zerga

2016ko Eskoziaren Legeak, 2012ko Eskoziaren Legearekin alderatuta, eskumen 
nabarmen handiagoak ematen dizkio Eskoziako Parlamentuari NSND errentaren 
gaineko zergari dagokionez. 2017 apiriletik aurrera, Eskoziako Parlamentuak 
NSND errentaren gaineko zergan tasak eta tarteak sartzeko eskumena izango du 
Erresuma Batuko hobari pertsonalen gainetik. Horrek praktikan ondokoak hartzen 
ditu barne: enplegutik datozen sarrerak, autoenplegutik datozen mozkinak, pen-
tsioak, gizarte-segurantzako zerga-onurak eta jabetzatiko diru-sarrerak. 2012ko 
Eskoziako Legeko errentaren gaineko zergaren eskumenen hitzez hitzezkoarekin 
alderatuta, oraingoan ez dago inolako mugarik Eskoziako Parlamentuak sar ditza-
keen tasa eta tarteei dagokienez. Eskoziako Gobernuak tarteetako zerga-tasak 
alda ditzake, tarte berriak sartu eta tarteen arteko atalaseak aldatu. Eragin fiskale-
tarako Erresuma Batuko biztanle diren eta urtearen zatirik handienean bizitoki na-
gusia Eskozian duten pertsona guztiei izango zaie aplikagarri zerga hori.

2016ko martxoaren 22an Finantza Batzordeari zuzendutako gutun batean, 
Eskoziako Gobernuak azaltzen du nola erabiliko lituzkeen 2017-18ko errentaren 
gaineko zergaren eskumen zabalago horiek. Bere asmoa ez da errentaren gai-
neko zergaren oinarrizko tasa 2017-2018 ekitaldian igotzea, ez eta hurrengo 
legebiltzarraren 5 urteko epean ere. Gaur egun, Eskoziako Gobernua ere ez da 
ari proposatzen goiko zerga-tasak edo tasa osagarriak igotzea. Hala ere, pro-
posatzen du goiko tasaren atalasea inflazioaren neurrian igotzea 2017-2018an, 
eta igoera hori ez dadila izan hurrengo parlamentuaren agintaldiko inflazio-tasa 
baino altuago. Erresuma Batuko Gobernuak atalase horri proposatutako igoera 
baino igoera txikiagoa da hori, eta horrek berekin ekarriko du Eskozian goiko 
tasako zergapekoen errentaren gaineko zerga-kontuak zertxobait altuagoak 
izatea.

15  https://www.gov.uk/government/publications/scotland-in-the-united-kingdom-an-enduring-
settlement 

https://www.gov.uk/government/publications/scotland-in-the-united-kingdom-an-enduring-settlem ent
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Eskozian errentaren gaineko zergaren tasa osagarrian 45 pennytik 50era 
bitarteko igoera batek izango lukeen eraginari buruzko ohar analitiko bat argita-
ratu zuen Eskoziako Gobernuak16. Ohar horren arabera, “ziurgabetasun nabar-
mena dago aparteko sarrera fiskalen estimazioei dagokienez, izan ere, sarrera 
horiek igo litezke” tasa osagarria areagotuz, baina tartean dago potentzialki 
handia izan daitekeen zergapekoen portaera-erantzuna. Oharrean ere, zerga-sa-
rreren gaineko eraginaren estimazio ilustratiboak eskaintzen dira, zergapekoen 
erantzun-hipotesi ezberdinen arabera, eta horiek 1. taulan jasotzen dira.

1. taula

Estatikoa Erantzun baxua Erantzun altua

Milioi libera Milioi libera Milioi libera

2017-18 110 50 -30

Ohar analitikoan adierazten da Eskozian tasa gehigarriaren 17.000 zergapeko 
dagoela eta gutxi gorabehera zerga-sarreren % 14ko ekarpena egiten dutela eta, 
hortaz, erlatiboki txikia den banako talde baten eragina esanguratsua izan daiteke 
zergen sarrera orokorrean. Aurrean aurkeztutako erantzun altuko hipotesian, tasa 
osagarria ordaintzen duen 1.300 zergapekok Eskoziatik alde egiten du.

2016ko martxoaren 23an lehen ministroak egindako galderen aurrean, Esko-
ziako Alderdi Laboristako buruak Eskoziako Gobernuari leporatu zion atzera egin 
zuela zerga osagarria 45 pennytik 50 pennyra igotzeko aurreko konpromisoari 
dagokionez. Lehen ministroak ondorengoa erantzun zion:

“Zergaren goiko tasa igotzea politikoki erraza litzateke, izan ere, gure herrian 
17.000 pertsonak baino ez dute hori ordaintzen, eta ez legoke ekintza horri 
lotutako arrisku politikorik. Hala ere, hala egitea, nahiz eta analisi batek esan 
une honetantxe hori egiteak berekin ekar lezakeela osasun-zerbitzu nazionalean 
eta gure zerbitzu publikoetan inbertitzeko dugun dirua murriztea, ez litzateke 
erradikala izango. Zuhurtziagabea litzateke. Ez litzateke ausarkeriazkoa izango. 
Erokeria litzateke. Hortaz, ez dugu zuzenean egingo. Aldiz, gure esperientzia 
eta analisiaren argitan hausnartzen jarraituko dugu”17.

16  http://www.gov.scot/Resource/0049/00497818.pdf 
17  http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/report.aspx?r=10446&i=96213 

http://www.gov.scot/Resource/0049/00497818.pdf
http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/report.aspx?r=10446&i=96213
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BEZa

BEZaren tasa estandarraren lehen 10 pennyetatik eta BEZ murriztuaren lehen 
2,5 pennyetatik lortutako sarrerak Eskoziako Gobernuari esleituko zaizkio 2019-
2020tik aurrera.

Aireko garraioetako bidaiarien gaineko zerga berezia

Aireko garraioetako bidaiarien gaineko zerga aldatzeko eskumena, 2018ko 
apirilean transferituko da.

Agregatuen gaineko ordainarazpena

Agregatuen gaineko ordainarazpena Erresuma Batuan arroka, harea eta le-
garraren ustiaketa komertzialaren gainean ordaindu beharreko ingurumen-zerga 
bat da. Ordainarazpenaren asmoa da zergapetu daitezkeen materialen birzi-
klapena sustatzea. Calman Batzordeak ordainarazpena Eskoziako Parlamentura 
eskualdatzea gomendatu zuen. Erresuma Batuko Gobernuaren 2010eko agin-
du-orrian, Strengthening Scotland’s Future (Eskoziaren etorkizuna indartuz) dela-
koan, ordainarazpena Europako epaitegien aurkaratzearen menpe zegoela 
adierazten da eta, beraz, ez litzatekeela egokia izango une horretan eskualda-
tzea. Hala ere, Europako epaitegien aurreko prozeduren emaitza gorabehera, 
asmoa da ordainarazpena Eskoziako Parlamentura eskualdatzea. Smith Batzor-
dearen arabera, legezko kontu horiek argitzen direnean eskualdatuko da ordai-
narazpena.

Baliabide-zorpetzea

Smith Batzordearen gomendioen arabera, Eskoziako Gobernuak zorpetzeko 
eskumen gehigarriak izan behar zituen aurrekontu-egonkortasuna bermatze eta 
Eskoziari zehazki eragiten dioten astindu ekonomikoetarako bermeak emate al-
dera. Hala ere, Batzordeak ez zuen zehaztu zein litzatekeen baliabideen zor-
petze-maila egokia.

Erresuma Batuko Gobernuak eta Eskoziako Gobernuak baliabideen zorpe-
tze-eskumen gehigarriak adostu dituzte marko fiskal berriaren negoziazioen 
parte gisa. Gobernu biek adostu dute Eskoziako Gobernuak urtean 600 milioi 
liberara arte zorpetzeko ahalmena izango duela, 1,75 bilioi liberako estatutu-mu-
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ga orokorraren baitan18. Baliabideen zorpetze hori honako hauetarako baliatu 
ahal izango da:

–  Urte barneko eskudiruaren kudeaketa, urteko 500 milioi liberako mugarekin;

–  Aurreikuspen-erroreak, urteko 300 milioi liberako mugarekin;

–  Eskoziari zehazki eragiten dioten astindu ekonomikoak, urteko 600 milioi 
liberako mugarekin.

Eskoziari zehazki eragiten dion astindu ekonomiko bat sortzen da “Eskoziako 
BPG %1etik behera dagoenean termino absolutuetan lau hiruhileko jarraitutan, 
eta denbora tarte berean, Erresuma Batuko BPGaren hazkundearen azpitik % 1 
dagoenean”19. Zorpetzeko eskumen hobetu horiek 2017-18tik aurrera aplikatuko 
dira.

Kapital-zorpetzea

Smith Batzordeak gomendatu zuen Erresuma Batuko Gobernuak eta Eskozia-
ko Gobernuak ondo azter zitzatela kapitalaren zuhurtziazko zorpetze-erregimen 
baten onurak. Hori Prudential Code for Capital Finance (Kapital-finantzen zuhur-
tziazko kodea) delakoaren antzekoa da, zeinak 2004tik Eskozia, Ingalaterra eta 
Galeseko tokiko agintaritzaren zorpetzea arautu baitu. Kodearen funtsa da zor-
petzeak ordaintzeko modukoa, zentzuzkoa eta jasangarria izan beharko lukeela. 
Erresuma Batuko Gobernuak adostu zuen marko fiskalaren negoziazioen parte 
izango zela Eskoziako Parlamenturako antzeko erregimen bat ezartzea. Eskozia-
ko Gobernuaren ikuspuntuaren arabera, kapital-zorpetzeko zuhurtziazko erregi-
men batek estatutu-babesa izan beharko luke.

Hala ere, Erresuma Batuko Gobernuak ez zuen onartu eskudiruzko zorpetze-
rako Eskoziako Gobernuan dagoen 2,2 bilioiko muga hori zuhurtziazko erregi-
men batekin ordeztea. Haren ordez, eskudiru-muga handitu egin da, 3 bilioi li-
berara igoz. Urteko zorpetze-muga ere, guztizko zorpetze-mugaren % 15era igo 
da, zeina urteko 450 milioi liberakoa baita.

18  https://www.gov.uk/government/publications/the-agreement-between-the-scottish-government-
and-the-united-kingdom-government-on-the-scottish-governments-fiscal-framework 

19  https://www.gov.uk/government/publications/the-agreement-between-the-scottish-government-
and-the-united-kingdom-government-on-the-scottish-governments-fiscal-framework 

https://www.gov.uk/government/publications/the-agreement-between-the-scottish-government-and -the-united-kingdom-government-on-the-scottish-governments-fiscal-framework
https://www.gov.uk/government/publications/the-agreement-between-the-scottish-government-and -the-united-kingdom-government-on-the-scottish-governments-fiscal-framework
https://www.gov.uk/government/publications/the-agreement-between-the-scottish-government-and-the-united-kingdom-government-on-the-scottish-governments-fiscal-framework
https://www.gov.uk/government/publications/the-agreement-between-the-scottish-government-and-the-united-kingdom-government-on-the-scottish-governments-fiscal-framework
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Finantza Batzordeak lehen ministrordeari galdetu zion zergatik ez zen zuhur-
tziazko zorpetzea sartu marko fiskalean. Eta hark erantzun zion “ez ziola Erresu-
ma Batuko Gobernuari eskaini izango, bere marko fiskalari dagokionez, opera-
tu ahal izateko eta konpromisoak bete ahal izateko moduko testuingurua”20.

Eskoziaren erreserba

Lehenago adierazi den bezala, 2012ko Eskoziaren Legeak 125 milioi libera-
ko eskudiruzko erreserba bat eman zion Eskoziako Gobernuari. Marko fiskal 
berriak Eskoziaren 700 milioi libera bitarteko erreserba berri bat ezartzen du 
eskudiruzko erreserbaren ordez. Eskoziako Erreserban bereizi egingo dira balia-
bideak eta kapitala, eta lehenak urteko 250 liberako murrizte-muga izango du, 
aldiz, kapitalak 100 milioi eurokoa. Baliabideen erreserbarako ordainketak ba-
liabideen aurrekontutik egin ahal izango dira, zerga-sarrerak barne, eta erreser-
barako ordainketak kapital-aurrekontutik egin ahal izango dira. Baliabideen 
erreserbaren funtsak baliabideak edo kapital-gastuak finantzatzeko erabil daitez-
ke, baina kapital-erreserbako funtsak kapital-gastua finantzatzeko baino ezin dira 
erabili.

ESKOZIAREN MARKO FISKALA

Smith Batzordeak gomendatu zuen Eskoziako eta Erresuma Batuko gobernuek 
Eskoziarako finantzaketa-marko eta marko fiskal eguneratu bat adostu zezatela. 
Aipatu ere ez zen egin, gobernu biek oraindik ere eguneratutako finantzaketa-an-
tolaketaren inguruko akordia lortu behar zutela 2012ko Eskoziaren Legearen 
arabera. Horretarako zailtasun nagusia zen diru-laguntza multzoa doitzeko me-
kanismo bat aurkitzea, hain zuzen ere, LBTT eta SLfT zergak eskualdatzearen 
ondorioz inongo gobernuri mesede edo kalte ez egitea bermatzeko. Gobernu 
biek ezin izan zuten akordiorik lortu 2015eko apirilean eskualdatutako zergak 
sartu aurretik. Horren ordez erabaki zuten 2015-2016rako diru-laguntza multzoa-
ren doikuntza bakarra egitea, soluzio iraunkorra adosteko ondorengo negozia-
zioei kalterik egin gabe.

Ondorengo negoziazio horiek Eskoziako lege-proiektu berriarekin sortzekoa den 
marko fiskalaren inguruko akordioari buruzko negoziazioei erantsi zitzaizkien. Smith 

20 http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/report.aspx?r=10403
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Batzordeak “kalterik egin gabe” moduko printzipio baten beharra sumatu zuen, 
2012ko Eskoziako Legeko eskumen fiskalen inguruko negoziazio luzeetan oinarri izan 
zenaren parekoa. Hau da, horren arabera eskumenak eskualdatzeko erabakiaren 
ondorioz ez litzateke inolako aldaketarik egon behar Erresuma Batuko edo Eskozia-
ko gobernuen aurrekontuetan. Hala ere, itxura batean Smith Batzordea harago joan 
zen bigarren “kalterik egin gabe” printzipio bat sartuz, izan ere, ez zen inolako kal-
terik egon behar eskualdatzearen ostean Erresuma Batuko Gobernuaren edo Esko-
ziako Gobernuaren erabaki politikoen ondorioz. Bigarren printzipio horrek bi osagai 
ditu. Lehena, gobernuetako edozeinentzat kalterik gertatzen bada, besteak konpen-
tsatzeko ordainketa bat egin beharko du. Bigarrena, Eskoziara eskualdatutako zergei 
gainerako Erresuma Batuan egindako aldaketek gainerako Erresuma Batuko gastu 
publikoari soilik eragin behar diote (“zergapekoaren bidezkotasun-printzipioa”).

Kontuan izanda bi gobernuek izandako zailtasunak erlatiboki txikiak diren zergak 
direla-eta diru-laguntza multzoaren doikuntzaren inguruan adostasun bat lortzeko, ez 
da harritzekoa ondorengo negoziazioak zailak eta luzeak izatea. Negoziazioak 
luzeak izateko arrazoi nagusia izan zen Smith Batzordeak gomendatutako “kalterik 
egin gabe” printzipioei gobernu biek emandako garrantzi erlatiboa ezberdina. 
Erresuma Batuko Gobernuak zergen bidezkotasun-printzipioa azpimarratzen zuen, 
Eskoziakoak Gobernuak aldiz, lehenengo “kalterik egin gabe“ printzipioa.

Hala ere, Institute of Fiscal Studies erakundeko David Phillips, eta Stirling Uni-
bertsitateko eta Centre for Constitutional Change zentroko David Bell eta David 
Eiser-ek adierazi dute Smith Batzordearen ‘kalterik egin gabe’ printzipio bi horiek 
“agian ez direla bideragarriak, ez eta elkarren artean bateragarriak ere”21. Ho-
rretarako arrazoiak konplexuak dira eta lotuta daude ondoko bi elementuen el-
karrekintzarekin: batetik, Eskoziaren diru-laguntza multzoa kalkulatzeko Barnett 
formularen erabilera jarraitua, eta bestetik, zergaren eskumena eskualdatzeari 
dagokionez diru-laguntza multzoa doitzeko erabilitako indexazio-mekanismoa. 
Adostutako indexazio-mekanismorik ezean, diru-laguntza multzoaren hasierako 
doikuntzaren balioa gutxituz joango litzateke denborarekin.

Erresuma Batuko Gobernuak hasiera batean mailakako kenkarien ikuspegia (Levels 
Deduction) proposatu zuen, zeinak urtean indexatuko baitzuen hasierako diru-lagun-
tza multzoaren doikuntza eskualdatutako zergek gainerako Erresuma Batuan eman-
dako sarreren edozein aldaketetan Eskoziako biztanleriak izandako partaidetzaren 
arabera. Formula hori Barnett formularen antzekoa da, zeinak diru-laguntza doitzen 

21  http://www.ifs.org.uk/uploads/publications/mimeos/Scotland_Block_Grant.pdf 
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baitu gainerako Erresuma Batuko gastu konparagarrian izandako aldaketetan Esko-
ziako biztanleen zatiaren arabera. Hala ere, Eskoziako Gobernuak argudiatzen du 
metodo horrek ez duela betetzen lehen “kalterik egin gabe” printzipioa, izan ere, 
Eskoziako errentaren gaineko zergaren diru-sarrerak Erresuma Batu osoarenak baino 
% 12 baxuago dira. Bell, Eiser eta Phillips en arabera, horrek esan nahi du Eskoziako 
per capita sarrerek abiadura handiagoan hazi beharko luketela diru-laguntza mul-
tzoaren doiketetako gehikuntzetara egokitzeko, eta hori letorkeela, hain zuzen ere, 
gainerako Erresuma Batuako per capita sarreren igoeratik22.

Eskoziako Gobernuak hobesten duen ikuspegia, per capita indexatutako 
eredua da (IPC), zeinak Eskoziako aurrekontua babestuko bailuke Erresuma Ba-
tuko biztanleria Eskoziakoa baino proportzio handiagoan hazteak izango lukeen 
eraginetik. Era berean esan nahiko luke Eskoziak ez duela onurarik ateratzen bere 
biztanleriaren hazkundea Erresuma Batukoarena baino handiagoa denean. 
Horrek esan nahi du Eskoziara eskualdatutako zergen per capita sarrerak gaine-
rako Erresuma Batukoen abiadura berean haziko balira, Eskoziako aurrekontuaren 
dimentsioak izango liratekeela zerga horiek eskualdatu izan ez balira bezala-
koak. Horrek lehenengo “kalterik egin gabe” printzipioa betetzen du.

Hala ere, Erresuma Batuko Gobernuaren arabera horrek ez du betetzen zer-
ga-bidezkotasunaren printzipioa. Eskoziako Gaiei buruzko Batzordeari bidalitako 
gutun batean, Erresuma Batuko Gobernuak adierazi zuen IPC ereduak “mesede 
egingo liokeela Eskoziari gainerako Erresuma Batuko errentaren gaineko zergan 
gero eta parte handiagoa lortuz, Eskoziako Gobernuaren erabaki politikoak edo 
emaitza ekonomikoak direnak direla izanda ere”23. Horri horrela da zerga-sarre-
ren eta Barnett formularen elkarrekintzaren ondorioz. Esate baterako, Erresuma 
Batuko Gobernuak errentaren gaineko zergarekin sarrera gehiago egon delako 
eremu garatuenetan gastu handiagoa egiten badu, Barnett formularen arabera 
Eskoziarako diru-laguntza multzoa handituko da. Hortaz, Erresuma Batuko Go-
bernuak argudiatzen du diru-laguntza multzoaren doikuntza-mekanismoak “Barnett 
formularekin batera erabili behar dela, bermatu ahal izateko gainerako Erresuma 
Batuko zergen igoerak ez duela Eskozian gastu handiagoa finantzatuko”24.

22  http://www.ifs.org.uk/publications/8212 
23  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/500284/

CST_response_SAC.pdf 
24  https://www.gov.uk/government/publications/scotland-in-the-united-kingdom-an-enduring-

settlement paragraph 2.4.14.

http://www.ifs.org.uk/publications/8212
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Erresuma Batuko Gobernuak akordio bat proposatu zuen, zeinak onartzen 
baitzuen Eskoziako per capita sarrerak gainerako Erresuma Batuko per capita 
sarrerak baino txikiagoak direla. Scotland’s Share (Eskoziaren zatia) izeneko 
eredu konparagarri horrek konparagarritasun-faktoreak ezartzen ditu eskualdatu-
ko den zerga bakoitzean Eskoziak duen partaidetza kontuan hartuta. Adibidez, 
errentaren gaineko zergaren konparagarritasun-faktorea % 87,7koa da. Erresuma 
Batuko Gobernuak adierazten du ikuspegi horrek “zabaldu egiten duela funtsean 
Barnett formula, halatan non eskualdatutako zerga eta eskualdatutako gastuei 
aplikatzen zaien”25. Honela funtzionatuko luke:

Erresuma Batuko 
Gobernuaren 

zergaren aldaketa 
X Konparagarritasun-

portzentajea X
Dagokion 
biztanle-

proportzioa

Hala ere, Eskoziako Gobernua ez dator bat eredu horrekin, ez baitio aurre 
egiten Eskoziako biztanleria-hazkunde erlatiboki motelagoaren inguruan dituen 
kezkei. Izan ere, eredu konparagarriaren arabera gainerako Erresuma Batuko 
zergen bidezko diru-sarrerak biztanleriaren hazkundearen ondorioz soilik igoko 
balira, are gehiago murriztuko litzateke Eskoziarako diru-laguntza multzoa. Biz-
tanleriaren hazkunde hori erlatiboki Eskoziakoa baino handiagoa bada, aurre-
kontu eskoziarra txikiagoa izango da.

Diru-laguntza multzoaren doikuntzaren inguruan bi gobernuek adostasun bat 
lortzeko ezintasuna kontuan hartuta, gero eta seguruago zirudien ez zela posible 
izango marko fiskalaren inguruko akordiorik lortzea 2016ko martxoaren 23an 
Eskoziako Parlamentua desegin baino lehen. Hala ere, azkenik, otsailaren 25ean 
akordio26 bat argitaratu zen, eta horrek posible egin zuen azterketa parlamenta-
rioa eta proposamenen inguruko akordioa gauzatzea parlamentua desegin au-
rretik.

Akordio horrek ez du ematen ebazpen iraunkorrik diru-laguntza multzoaren 
oinarrizko doikuntzei buruzko indexazio-ikuspuntu ezberdinei dagokienez. Aldiz, 

25  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/500284/
CST_response_SAC.pdf 

26  https://www.gov.uk/government/publications/the-agreement-between-the-scottish-government-
and-the-united-kingdom-government-on-the-scottish-governments-fiscal-framework 
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trantsizio-aldi bat egongo da non eredu konparagarria erabiliko baita indexa-
zio-mekanismo gisa, baina bat-egite prozesu bat egongo da urtero IPC eredua 
lortze aldera. Funtsean, horrek esan nahi du eskumenak eskualdatu eta lehen bost 
urteetan Eskoziako Gobernuak nahiago duen eredua erabiliko dela diru-laguntza 
multzoaren oinarrizko doikuntza indexatzeko. Halaber esan nahi du, eredu kon-
paragarriak darabilen kalkulua argitaratuko dela, eta horrela posible izango dela 
bi ereduek Eskoziaren aurrekontuan duten eragin erlatiboa alderatzea.

Era berean, gobernu biek adostu dute trantsizio-garaia igarota indexazio-me-
kanismoari aplikatutako ikuspegia berrikusiko dela. Berrikuspenaren berri emate-
ko txosten independente bat egingo da, bi gobernuei 2021. urtearen amaieran 
aurkeztuko zaiena. Akordioak adierazten du “marko fiskalak ez duela barne 
hartzen, ez eta bere egiten ere, diru-laguntza multzoa doitzeko metodorik behin 
trantsizio-aldia igarota”27.

Hortaz, oraindik ere argitu gabe geratzen da zer gertatuko den trantsizio-aldia 
igarotzen denean gobernuek akordiorik lortzen ez badute. 2012ko Eskoziaren 
Legea baino lehen, Ogasun Publikoa izan zen Erresuma Batuko Gobernuak es-
kualdatutako administrazioei ematen dien finantzaketa zehazteko erabakiak 
hartzeko ardura zuen erakunde bakarra. Lehenago adierazi den bezala, eskual-
datutako administrazioentzako finantzaketa-moldaketak Erresuma Batuko Gober-
nuaren dokumentua den SFP Statement of Funding Policy (finantzaketa-politikaren 
adierazpena) delakoan ezartzen dira. SFP delakoak adierazten du Erresuma 
Batuko zerga-politikaren, politika makroekonomiakoaren eta Erresuma Batuko fi-
nantzaketaren esleipenaren ardura Ogasun Publikoaren esku dagoela; eta Erre-
suma Batuko Gobernuaren finantzaketa, bai eta transferitutako administrazioek 
autofinantzatutakoa ere, testuinguru horren baitan zehazten dela.

Eskualdatutako administrazioei kontsulta egiten zaien bitartean, adierazpen 
hori adostu egiten da Ogasun Publikoaren eta eskualdatutako administrazioetako 
bakoitzeko Estatu Idazkaritzaren artean. Lehen ministrordeak Finantza Batzordea-
ri esan zion atsekabetu egiten zuela “finantza-politikaren adierazpena lortzeko 
moduak”28, izan ere, “gaia nirekin eztabaidatzen bada ere, erabakia Ogasun 
eta Administrazio Publikoetako ministroak eta Eskoziako estatu-idazkariak hartzen 

27  https://www.gov.uk/government/publications/the-agreement-between-the-scottish-government-
and-the-united-kingdom-government-on-the-scottish-governments-fiscal-framework 

28  http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/report.aspx?r=9994&mode=pdf 
Col. 13.
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dute, eta ni ez naiz akordio horren parte, eta horrek ez dauka zentzurik”29. Ha-
ren ustez, aldebiko harremanek “adostasun-puntu bat lortzea ahalbidetuko dida-
ten oinarri bat izan behar dute, eta akordioen azalpen bakarra ezin da izan 
Ogasun Publikoak hala erabaki duela, ‘Hau horrela egingo da’ eta horixe izatea 
aplikatzen dena”30.

Marko fiskala adosteko prozesua, itxura batean, nabarmen urruntzen da 
ikuspuntu honetatik. Lehen ministrordeak Finantza Batzordeari azaldu zion berre-
tsi egiten zuela Smith Batzordearen txostenean klausula bat gehitzeko beharra 
zegoela, zeinak azpimarratuko bailuke akordio oro berdinak diren bi gobernuren 
artean egingo litzatekeela. Elementu horrek, haren ustez, funtsezko aldea dakar, 
izan ere, lehengoz “ezin genuen utzi ezer inposa zekigun. Hori da akordio hori 
lortzeari dagokionez, Eskoziako Gobernuaren negoziazio-boterearen jatorria”31. 
Era berean bermatuko du Erresuma Batuak Eskoziari ematen dion finantzaketa 
ezin dela aldatu Eskoziako Gobernuaren adostasunik ezean, eta halaber, Barnett 
formula babesten du.

Finantza Batzordeak galdetu zionean berak bermatutako “kalterik egin gabe” 
delako akordioak trantsizio-aldia baino gehiago iraun dezakeen, azpimarratu 
egin zuen ezin zaigula ezer inposatu. Era berean, bere ustez, oraingo akordioa 
b plana izango da trantsizio-aldia igarota beste akordio bat lortzen ez bada. 
Hala ere, Erresuma Batuko Gobernuak beste ikuspegi bat du. Ogasun Publikoa-
ren idazkari nagusiak Finantza Batzordeari azaldu zion ez dagoela indexa-
zio-eredu lehenetsirik32.

EUSKAL HERRIAREN AKORDIO EKONOMIKOA

Finantza Batzordeak bere kezka adierazi du ez dagoelako argi zer gertatuko 
litzatekeen marko fiskalarekin bi gobernuek akordiorik lortuko ez balute behin 

29  http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/report.aspx?r=9994&mode=pdf 
Col. 19.

30  Ibid. 
31  http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/report.aspx?r=10391&mode=pdf 

Col. 11.
32  h t t p://w w w.s co t t i s h.pa r l i amen t .u k/S4 _ FinanceCommi t t e e/Gene ra l%20

Documents/20160307_Letter_to_Devolution_Committee.pdf 
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trantsizio-aldia igarota. Egoera horretan, zenbait galdera planteatzen da eta 
horientzako erantzun posibleak izan ditzake Euskal Herriaren esperientziak.

Madrilekiko alde biko estatutu-akordio ekonomikoa den Kontzertu Ekonomikoa-
ren babesean, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoak bere 
gain hartzen ez dituen Espainiako Estatuaren gastuak ordaintzen laguntzeko. 
Eusko Jaurlaritzak Espainiako Estatuari ordaintzen dion diru kopuru horri “kuota” 
edo “kupo” deitzen zaio. 1981ean ezarri zen Euskal Herrira transferitu gabe 
dauden esparruetan Espainiako Estatuaren gastua % 6,24 dela. Eusko Jaurlaritza-
ri adostutako kupo hori ordaintzeko eskatzen zaio, alde batera utzita bere sarrera 
fiskaletan egon daitezkeen aldaketak. Kupoa % 6,24an mantendu da, funtsean, 
bi gobernuek ez dutelako inoiz ere lortu kupo hori aldatzeko adostasunik.

Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak bost urtean behin adostu behar 
du kupoaren kalkulua egiteko metodologia, eta Espainiako Parlamentuak Kupoa-
ren bost urteko Legea onartu behar du. Batzorde Mistoa Espainiako Gobernuko 
6 ordezkarik, euskal probintzietako gobernuetako ordezkari banak eta Eusko 
Jaurlaritzako hiru ordezkarik osatzen dute. Batzorde Mistoaren erabakiak aho 
batez hartu behar dira. Metodologia horrek berekin dakar, kupoa kalkulatzean 
kontuan izan behar dela Espainiako Estatuaren gastuaren guztizkoa adostea. 
Bost urteko lege berri baten inguruan adostasuna lortzerik ez badago, kupoa 
kalkulatzeko metodoak indarrean jarraituko du metodo berri bat izan arte.

Finantza Batzordeko bi kidek Euskal Herria bisitatu zuten 2015eko urrian 
Kontzertu Ekonomikoak praktikan nola funtzionatzen duen aztertzeko. Akordioa-
ren inguruko babes sendoa topatu zuten espektro politiko osoan, eta horrek 
posible egin zuen “euskal talde-ikuspegia” Espainiako Estatuarekiko aldebiko 
negoziazioetan. Kontzertu Ekonomikoa gobernatzeko mekanismo eraginkor gisa 
ikusi zuten; eta mekanismo horrek aukera eman dio Euskal Herriari berezko poli-
tika ekonomiko eta industrial arrakastatsua garatzeko33.

ONDORIOA

Eskoziako Parlamentuari finantza-eskumen gehiago eskualdatu zaion neurrian, 
eskualdatze-akordioa konplexuago bihurtu da. Eta hori horrela izan da, neurri 
batean, Barnett formularen funtzionamenduaren eta Eskozian zein gainerako 

33  http://www.scottish.parliament.uk/S4_FinanceCommittee/Meeting%20Papers/2015_11_11_
PUBLIC_papers.pdf
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Erresuma Batuan zergetatik datozen sarreren arteko elkarrekintzaren ondorioz. 
Horrek berekin ekarri du Eskoziaren diru-laguntza multzoa kalkulatzeko formula 
konplexuen beharra. Era berean, gero eta zailagoa gertatu da Eskoziako eta 
Erresuma Batuko gobernuentzat akordio bat lortzea Eskoziako Parlamentuaren 
finantzaketa-moldaketen inguruan.

Kontzertu Ekonomikoaren esperientziak iradokitzen digu egonkortasun-maila 
altu bat lor daitekeela gobernu estatal eta azpiestatalen finantza-antolaketari 
buruzko akordioan. Hala ere, egonkortasun-maila hori sor daiteke, zati batean, 
aldaketa inplementatzeko adostasun bat lortzeko ezintasunaren bidez. Horrek 
Eskoziako marko fiskalari buruzko akordioaren inguruko zalantzak sortzen ditu. 
Baldin eta, Eskoziako Gobernuak uste bezala, akordioa parekoen arteko lanki-
detzaren emaitza bada, orduan, bost urteko trantsizio-aldiaren ostean egiten den 
aldaketa orok ahobatezkotasuna eskatuko du. Adostasuna lortzerik ez badago, 
Eskoziako Gobernuaren ikuspegiaren arabera, trantsizio-aldiko antolaketa apli-
katzen jarraituko da. Hala ere, hori ez da Erresuma Batuko Gobernuaren ikuspe-
gia, izan ere, haren iritziz ez dago lehenetsitako posiziorik adostasuna lortzerik 
ez badago. Eskoziako marko fiskal berriaren egonkortasuna, funtsean, impasse 
horren ebazpenaren menpe egongo da.


