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I. FEDERALISMO FISKALA

Estatu-ereduaren eta Konstituzioaren erreformaren gaineko debatea klabe 
federalean Espainiako Estatuan puri-purian dabil gaur den egunean. Aski da 
begiratu bat ematea 2015eko abenduaren 20ko hauteskunde orokorretara aur-
keztu ziren formazio politikoen hauteskunde-programei, egiaztatzeko nola pro-
grama horietan guztietan gai honek leku nabarmen bat hartzen duen. Oraindik 
ere jasanez krisi ekonomikoaren ondorio larriak, eta nolerebait hark hauspoturik, 
bete-betean murgildurik gaude Estatu-ereduaren krisi batean, indarreko Konstitu-
zio-ereduak pairatzen duen eztabaidatze gogorra dela kausa. Bistakoa da 
errealitate sozial, kultural, ekonomiko eta politikoaren egungo eskaerek sobera 
ere gainditzen dutela indarrean dagoen marko konstituzionala eta aldaketarako 
hausnarketa-garai batean gaudela.

37 urteko ibiliaren ondoren, 1978ko Konstituzioaren ondorioz sortutako Auto-
nomien Estatua etengabeko agortze- eta disfuntzionaltasun-seinaleak ematen ari 
da. Ereduaren konfigurazioa sine die zabalik uzten duen printzipio dispositiboan 
oinarritutako eskumen-banaketaren egonkortasunik eza, Autonomia Erkidegoen 
finantzaketa-sistema bat zeinak nahikoa eta sobera frogatu baitu bere ezgaitasu-
na finantza-nahikotasuneko printzipioa bermatzeko, bai eta zenbait prozesu ere 
–hala nola Kataluniakoa–, agertzera ematen dutenak Espainiako Estatuaren ez-
gaitasuna erantzun gogo-betegarririk emateko zenbait lurralderi –autogobernu-es-
kaera zorrotzak egiten dituztenak arrazoi historiko eta kulturaletan oinarriturik eta 
gizarte-sostengu zabal-zabalarekin–, horra agortze horren frogarik agerikoeneta-
ko batzuk.

Testuinguru horretan, ibilbide luzeko beste deszentralizazio-sistema batzuen 
ezagutzak eta esperientziak erreferentetzat balio izan diezagukete aurre egiteko 
orduan 1978ko Konstituzioak, presa handiagoz zein gutxiagoz, nahi eta nahi ez 
ekin behar dion erreforma sakonari, eta gurean euskal autogobernua marko juri-
diko berri honetan ahalik eta ondoen txertatzeko.

Konstituzioak ez du espresuki aldarrikatzen federalismoa edo deszentralizazio 
politikoa printzipio edo balore konstituzional gisa, baina zeharka bai, ordea, 
zeren, bere 1. artikuluan deklaratu ondoren subiranotasun nazionala Espainiako 
herriari dagokiola, harengandik datozkiola Estatuari botereak, 2. artikuluan aitor-
tzen eta bermatzen baitu nazionalitate eta eskualdeen autonomia-eskubidea eta 
haien arteko elkartasuna Espainiako nazioaren batasun ezin hautsizkoaren mar-
koan. Aldiz, 137. artikuluak, hau da, printzipio eta balore konstituzionalez dihar-
duen titulutik kanpo, xedatzen du ezen “Estatua udalerriz, probintziaz eta era 
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daitezen autonomia erkidegoez osaturik dagoela. Entitate horiek guztiek autono-
mia dute zeinek bere interesak kudeatzeko”.

Halaz guztiz ere, oro har, federalismoaren nazioarteko teoriaren aburuz, Es-
painiako Estatuaren egungo antolamendu juridiko-politikoa eredu bene-benetan 
federala da. Hala ere, bada oraindik halako barne eztabaidaren bat Autonomien 
Estatua eredu federala den ala ez, zeren, Muñoz Machado autoreak egokiro 
ohartarazi zuen bezala, “bistako bateratze bat ematen ari da federalismoen eta 
erregionalismoen artean halako antolamendu formula hain antzekoetara non 
zaila den haiek bereizten”1.

De la Hucha Celador-en iritziz2 autonomien Estatu espainiarra ez da, 
politikoki ikusiz, ez Estatu federala ez konfederala, behinik behin konparatuz 
gero Alemania edo Suitzako ereduei, hurrenez hurren, baina ez da Estatu 
zentralizatua ere nola izan daitekeen Frantziako eredua, eta ez Estatu eregio-
nala “italiar erara”. Hala ere, ikuspegi ekonomiko hertsitik, Coronas Gui-
nartek3 uste du Espainia herrialde federala dela nahiz eta 1978ko Konstitu-
zioak espresuki saihestu zuen Espainia federaltzat kalifikatzea. Aldiz, nola 
doktrinak hala Konstituzio Auzitegiak, eta zenbait lege testuk ere –konparazio, 
Tokiko Araubidearen Oinarrien Legearen zioen azalpenak– Estatu konposa-
tutzat kalifikatu dute.

Bistan dago, hala ere, federalismoaren oinarrizko printzipioren batzuk, hala 
nola eskumenak argi esleitzearena gobernu-maila bakoitzari aldi berean da-
gokion finantza-nahikotasunarekin maila haietako bakoitzari datxekion finan-
tza-nahikotasuna baliatzeko edo Autonomia Erkidegoak egiatan ordezkaturik 
egotearena Ganbera Garai edo Senatuan, gaizki diseinaturik aurkitzen direla 
Espainiako Estatuaren Konstituzioan eta, horren ondorioz, distortsio handiak 
sortzen dituztela Konstituzioak konfiguratutako deszentralizazio-ereduaren apli-
kazioan eta emaitzetan.

1  MUÑOZ MACHADO, S., “Derecho Público de las Comunidades Autónomas”, Civitas, Madril, 
1982.

2  DE LA HUCHA CELADOR, F., “El Régimen Jurídico del Concierto Económico”, Ad Concordiam, 
2006.

3  CORONAS GUINART, J. M., “Federalismo fiskala. Kontzeptuak eta ereduak” Donostian 
2007ko azaroaren 13, 13 eta 15ean egindako VIII. Nazioarteko Jardunaldiak. Federalismo 
Fikala eta Europa.
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Historiak darakuskigu nola gaur egun ditugun formazio federalak askotariko 
inguruabarren fruitu izan diren, prozesu bakoitza munduan bakarra eta diferentea 
delarik, hots, halako une historikoetan halako erabaki politikoak hartu izanaren 
emaitza.

XVIII. mendearen bukaeratik hasi eta XX. mendearen hastapenera arte, fe-
deralismoa izan zen hautatutako gobernu era lehendik baziren batasun politi-
koak batzeko; alde batetik, batasun politiko horiek behar adina interes eta 
halako identitate gradu bat partekatzen zuten eta beren subiranotasunaren zati 
bat mantentzea erabakitzen zuten; bestetik, ordea, eskumen sorta bat lagatzen 
zioten erkidego berriari partaide guztien mesedetan; horixe izan zen kasua 
Amerikako Estatu Batuena, Kanadarena, Alemania edo Suitzarena, besteak 
beste.

XX. mendean, aldiz, alderantzizko prozesua ikusten dugu, hots, deszentra-
lizazio-olatu baten ailegaera beste egoera mota batzuetara; hemen abiaburua 
izaten zen Estatu gogorki unitario bat eta antolamendu politiko arrunt zentrali-
zatua zuena, are izaera diktatorialekoa ere. Normalki, kasu hauetan, deszen-
tralizaziora igarotzearen asmoa izan zen erantzuna ematea mugimendu poli-
tiko demokratiko zehatz batzuen presioei, aniztasun linguistiko, kultural, 
erlijioso, etniko edo eta ekonomikoa ere errespetatzeko eta bermatzeko eska-
tzen zutenei.

Belgika da etsenplu argienetako bat aurreko ereduarena Konstituzio federal 
bat onestearekin 1993an. Autonomien Espainia, 1978ko Konstituzio espainiarrak 
diseinatua, eraiki egin zen oinarri hartuz eskumen-deszentralizazio mardul bat 
autonomia-erkidegoen fabore, eta, hala, ezaugarri federalekiko Estatu bihurtu 
zen aro franquistaren ostean. Hegoafrikako Errepublikak egitura politiko nagusiki 
federal bat hartu zuen apartheid-a indargabetu eta gero. Beste herrialde batzue-
tan ere, hala nola Italian, Indonesian, Perun edo Erresuma Batuan, egiten ari dira 
deszentralizazio-mugimendu batzuk erregioetako gobernuen fabore, baina hale-
re oraingoz benetako federazioak izatera iritsi gabe.

Are gehiago, Kanadako edo Indiako kasuetan prozesu biak ere elkartzen 
dira. Kanada, konparazio, sortu zen sistema unitario bat bi probintziatan er-
dibitu zenean, Ontario eta Quebec, zeinei batu zitzaizkien beste probintzia 
federatu batzuk harik eta konfederazioa egun osatzen duten hamarrak bildu 
arte.
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Gaingiroki, Estatu federaleko eredu guztiak sailkatu egin daitezke kontuan 
izanez zer estrukturazio duen eskumenen esleipenak Gobernu federalaren eta 
estatu edo erregioetako gobernuen artean; funtsean bi bereizten dira: eredu 
klasiko edo duala eta eredu integratu edo kooperatiboa.

Eredu klasiko edo dual delakoak (Estatu Batuak, Kanada, Australia) berekin 
dakar gobernu-maila bakoitzak bere legeak diktatzea eta exekutatzea eta badu 
abantaila bat: eskumen-esparru guztiz bereiziak badaudenez Gobernu federa-
laren eta estatu edo erregioen artean, teorikoki haizatu egiten da gatazkarik 
pizteko aukera gobernu-maila bien artean, legegintza eta exekuzioaren arloko 
eskumenak baliatzeari dagokionez. Hala ere, praktikan, izan daiteke gainjartze 
eta helburu kontrajarririk estatuetako gobernu federalaren programen artean, eta, 
horrez gain, gai konkurrenteetan, lege federalak normalki gailendu egiten dira 
estatu federatuetako legeen gainetik.

Federalismo integratu edo partekatuak, berriz, legegintza-botere handia-
goa ematen dio Gobernu federalari, eta botere exekutiboa eta administrazioa 
gobernu federatuen eskuetan geratzen dira. Hori litzateke Europan hartutako 
sistema (Alemania, Austria, Espainia), baita Latinoamerikako zenbait herrial-
detan ere. Alabaina, eredu horrek halako ñabarduraren bat izan dezake bi 
elkarrekin lehian suertatzen badira legegintza-boterearen mailaren batean, 
betiere legegintza-botere federalaren nagusitasunarekin. Izan daiteke, hala-
ber, zenbait gaitan, legegintza-eskumenen zatiketa argi bat Gobernu federa-
laren eta estatu edo erregioetako gobernuaren artean. Federalismo integra-
tuaren ereduak permititu egiten die estatu federatu edo erregioei marko 
federala bere inguruabar espezifikoei egokitzea. Hala ere, legegintza fede-
rala hain izan daiteke zehatza ezen, askotan, asko gutxitu dezakeen egoki-
tze-tarte hori.

Eredu kooperatiboaren beste ezaugarrietako bat dira politika fiskal eta eko-
nomikoan ikusten diren ika-mikak, zeren, batzuetan, Gobernu federalak ezarri 
nahi duen politika fiskal eta ekonomikoa eta gobernu federatuek ezarri nahi du-
tena helburu agian kontrajarrien ondorio izaten baitira.

Finantza-ikuspuntutik, estatu federatuak edo erregioak, halabeharrez, defini-
zioz ia, Gobernu federalarekin negoziatzera behartuta daude baliabide puska 
gero eta handiagokoa eskuratzea beren eskumenei aurre egiteko, eta horrek 
sortu egiten du gastu publikoko botere handiagoa unitate azpizentralengan. 
Gainera, Estatu federal bat osatzen duten estatu federatuak eta erregioak ba-
tzuetan gehiegi zorpetzen dira, dauzkaten finantza-ahalen gainetik, alegia; ho-
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rrek, baina, badirudi ez diela Gobernu horiei fakturarik pasatzen bada gobernu 
federalak bere gain hartzen du Estatu eta erregio horien azken bermatzailearen 
papera. Nolanahi ere den, gehiegizko zorpetzea ez da Estatu federalaren mo-
nopolio, eta errealitateak frogatzen du estatu deszentralizatuek ere badituztela 
problema larriak zor publikoarekin.

Esperientzia federalistek erakusten digute berezitasun askok bereizten dituzte-
la eredu federal batzuk beste eredu federal batzuetatik; hala ere, doktrinak4 
beharrezko zenbait elementu bereizten ditu gobernu federaleko sistema bati 
antzemateko:

–  Izatea, gutxienez, bi gobernu-maila, sufragioz hautatuak: bata entitate fe-
deralarentzat eta beste bat entitate federatuentzat –beraietaz hitz egiteko 
oso terminologia desberdinak erabiltzen dira: Estatuak (Australia, Brasil, 
Etiopia, India, Malasia, Mexiko, Nigeria eta AEB), probintziak (Argentina, 
Kanada, Pakistan, Hegoafrika), länder (Austria eta Alemania), kantonamen-
duak Suitzan, erregio eta komunitateak Belgikan edo autonomia-erkidegoak 
Espainian.

–  Konstituzionaltasun-multzo idatzi bat (Konstituzioa eta goi-mailako legeak), 
Gobernu federalak alde bakarrez ezin alda dezakeena Estatuaren azpiko 
entitateei eragiten dieten gaietan, haiek parte hartzeke.

–  Lege konstituzional bat legegintza-eskumenak espresuki esleitzen dituena, 
fiskalak barne, zenbat gobernu-maila izan hainbat gobernu-mailatan, bote-
re autonomoak segurtatuz entitate deszentralizatuei.

–  Legezko aurreikuspenak izatea estatuz azpiko entitateen parte-hartzea gau-
zatzeko izaera federaleko erabakiak hartzean; erabaki-hartze hori eskuarki 
ganbera garaien bitartez artikulatzen da zeinetan berariazko ordezkaritza 
daukaten.

–  Halako prozedura motaren bat, arbitrajekoa edo judiziala, gobernu-mailen 
arteko eskumen-gatazkak ebazteko.

–  Eta, azkenik, zenbait organo, komite eta prozesu gobernu-mailen arteko 
harremanak bideratzeko eta formalizateko.

Hitz batez esanik, eredu federalek eskumenak banatu egiten dituzte gober-
nu-mailen artean, ezarri eta arautu gobernu-mailen arteko harreman ekonomiko 

4  ANDERSON, G., “Federalism. An introduction”, Forum of Federations. Oxford University Press, 
2007.
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eta finantzarioak, eta artikulatu gerta daitezkeen desoreka horizontal eta bertika-
lak zuzentzeko tresnak. Eskumen eta eratzukizunen banaketa horrek berekin 
eraman behar du baliabide-horniketa baliokide bat horiei aurre egiteko; beraz, 
antolamendu federalen berezitasunetako bat dugu entitate federatuek eskumen 
fiskalak bereganatzea5. Zenbat eta handiago izan eskumen fiskalen deszentrali-
zazioa, autonomia-maila handiagoa izango dute estatuz azpiko entitateek beren 
politiko propioak aurrera eramateko.

Federalismo fiskala honela defini dezakegu, hots, sistema fiskal baten funtzio-
namendu-eredu bat zeinean parte hartzen baitute gobernu-maila batek baino 
gehiagok, bai funtzioak egoki esleituz bai tresna fiskalak efizienteki erabiliz go-
bernu-maila bakoitzean, eta ezarriz nolako finantza harremanak ematen diren 
beraien artean.

Europar Batasuna osatzen duten 28 estatuetatik zortzi soilik jotzen dira ezau-
garri federalekiko estatu-eredutzat: Austria, Belgika, Finlandia, Alemania, Italia, 
Portugal, Erresuma Batua eta Espainia. Estatu horietan badira hirurogeita hamalau 
erregio ahalmen legegilea dutenak zenbait gairi buruz, beren erregioetako par-
lamentuen bitartez baliatzen duten ahalmena, hain zuzen. Erregio horietako bat 
da EAE, eta Nafarroarekin batera badu autonomia zabal-zabal bat eta esku-
men-maila handia fiskalitatearen arloan; horren ondorioz, deszentralizazio fiska-
leko eredu munduan bakarra da Zuzenbide konparatuaren ikuspuntutik.

Inon eredu federalik baldin bada, hura Estatu Batuetakoa dugu. Harrigarriro, 
1789ko bere Konstituzioak ere ez du herria federazio gisa identifikatzen. Hala 
ere, atarikoak hau xedatzen du: “Guk, Estatu Batuetako populuak, Batasun per-
fektuagoa eratzeko asmotan…”. Marko honetan, orain hurbiltze bat egiten hasiko 
naiz amerikar federalismo fiskalaren ereduaren printzipioetara eta zimentarrietara 
Euskadiko Kontzertu Ekonomikoaren perspektibatik. Hartarako, lehendabizi az-
tertuko dut nola zegoen banaturik tributu-boterea amerikar etapa prekonstituzio-
nalean. Jarraipen gisa zenbat elementu komun identifikatuko ditut euskal probin-
tzietako eta amerikar kolonietako hastapenetako zerga-egituretan, bai eta eredu 
bien eboluzioan izandako zenbait lotura ere. Nire analisiaren azken zatian 
konparaziozko hurbiltze bat egingo dut eredu biek euskarri dituzten printzipio eta 
zimentarri konstituzionaletakoren batzuekin.

5  McDONALD R. y HALLWOOD P., “The economic case for Scottish fiscal autonomy: with or 
without independence: the theory of fiscal federalism” International Conference. Basque Eco-
nomic Agreement and Europe, Ad Concordiam, 2007.
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II.  AMERIKETAKO ESTATU BATUETAKO TRIBUTU BOTEREAREN 
BANAKETA EREDUAREN GENESIA

Paralelismo bat ezartzen saiatzeak Ameriketako Estatu Batuen eta gaur egun 
Euskal Autonomia Erkidegoa denaren federalismo fiskaleko egituren konfigura-
zio-prozesuen artean lantegi antzua eman dezake a priori. Hala ere, prozesue-
tako bakoitzean sakondu ahala zenbait antzekotasun eta elementu komun joan-
go gara aurkituz; betiere kontuan izanez haiek aztertzean ez ditzakegula ahantz 
egitura fiskal bakoitza sortuz joan zeneko testuinguru historikoen denetariko 
desberdintasun handiak.

Atal honetan zergapetzearen auziari helduko diogu giltzarrizko elementu gisa 
Amerikar Konfederazioaren aurrekarietan eta amerikar federalismoaren printzi-
pioak 1789ko bere Konstituzioan ezartzean.

Estatu Batuetako iraultzaren aurretik (1775-1783) hamahiru kolonia britainia-
rrek, gero Estatu Batuen prozesu konstituientearen protagonistak izan zirenek, 
presio fiskal txiki samarra zuten. Gainera, kolonien arteko eredu fiskalak oso 
heterogenoak ziren: zergapetze-figurak eta -tipoak izugarri aldatzen ziren kolonia 
batetik bestera, eta, bestalde, modulazioak ere izaten zituzten kolonia baten 
barruan, kolonia bakoitzak zer-nolako eredua zuen antolamendu politikorako eta 
botere ekonomikoaren banaketarako.

1763an, Britainiar Inperioa izan zen Zazpi Urteetako Gerraren irabaztaile 
handia (1756-1763). Zalantzarik gabe, garaipen honek nabarmenki zabaldu 
zituen Inperioaren mugak baina, kontrapartida gisa, defizit6 handi bat sortu zuen, 
bai eta gehitze bat ere mantentze-kostuetan lurralde berriak ekarri zituelako bere 
eskumendera. Horren ondorioz, aldaketa garbi bat gertatu zen Britainiako Go-
bernuaren finantzaketa-politikan: Britainiako Gobernuak bere kolonietan aurkitu 
zuen diru-sarrera iturri bat artean ere ustiatu gabea eta kargak ezartzen hasi zen 
zenbait produkturen kontsumoari, neurri biziro inpopular batzuk hartuz.

Neurri horietako lehenengoa izan zen Zukrearen Legea edo Sugar Act, Par-
lamentuak 1764an onetsia, kolonietara depresio ekonomikoko une batean heldu 
zena. Zeharkako zerga horrek bazuen aurrekari gisa Melazaren gaineko Zerga 
edo Molasses Act, benetan gogorra eta xede zuena zukrearen salerosketa 

6  Zorra gehitu egin zen 75.000.000£tik gerra aurretik 122.600.000£ra 1763ko urtarrilean, eta 
800.000.000£tik gora 1764a hasterako. Middlekauff, R., “The glorious cause: the American 
Revolution, 1763-1789”. New York. Oxford University Press, 2005.
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arautzea, funtsezkoa ronaren industriarentzat, Britainiakoez kanpoko kolonietan 
erostea desintzentibatzeko asmotan, bereziki Frantzia, Holanda eta Espainiakoe-
tan. Hala ere, zerga hori praktikan ondoriorik gabea izan zen eta diru-sarrera 
publiko oso gutxi ekarri zuena, batez ere oso permisiboak zirelako kontraban-
doaren eta eroskeriaren kontrako indarreko legeak.

Zukrearen Legeak, aldiz, asko gutxitu zuen zergapetze-karga, zergaren or-
dainketa intzentibatzeko asmotan Melazaren gaineko Zergarekin konparatuz, 
eta aldi berean gogortu egin zituen bera exijitu ahal izateko koertzio-neurriak. 
Halatan, horrek erraztu egin zuen zerga hau egiatan biltzea, Britainiaren Ipar 
Amerikako armadaren finantzaketari atxikirik zegoen zerga, hain zuzen. Kolo-
noek, batez ere zuzenean eragindakoek –merkatariek eta zamaketariek, adi-
bidez–, iritzi zioten zergapetze-karga berri hau zela arduradun nagusia kolo-
nietako depresio ekonomikoko egoerarena, kontuan hartu gabe nola Zazpi 
Urteetako Gerra garaiko ekonomia kolonialaren zati handi-handi batek iturburu 
izan zuen Britainiako armadarentzako elikagai eta gainerako ondasunen hor-
niketa. Horren ondorioz, laster hasi ziren protestak Zukrearen Legearen kontra 
arretagunea jarriz batik bat zerga berriak kolonietako ekonomiari ekarriko zion 
eragin ekonomiko negatiboan, baina artean ere protagonismorik izan gabe 
Britainiako Parlamentuak exijitutako zergen legitimitate konstituzionalaren auziak; 
auzi hori indarrez blai sartuko zen geroko altxamenduetan. Oro har, protestak 
ez ziren hain biziak izan ez Ingalaterra Berrian, koloniarik afektatuenetako 
batean, ez gainerako kolonietan, nola geroko beste zerga batzuk ezarri izanak 
sorraraziko zituztenak; hala ere, sorraraziko zen, bai, errebolta puntualen bat 
Boston eta Rhode Island-en, eta azkenik Zukrearen Legea indargabetu egin 
zuten 1766an.

Historialari gehienei jarraikiz, amerikar koloniek Britainiar Inperioaren boterea-
ri erakutsi zioten erresistentzia antolatuaren genesia –erresistentzia horrek eman 
baitzion hasiera iraultzari eta independentziari– zuzen-zuzenean loturik dago 
Tinbrearen Legea eta Deklarazio Legea onetsi izanari, inposaketa kolonialaren 
hurrengo mugarriak izan zirenak, hain zuzen.

1765ean kargatu zituen lehen aldiz Britianiako Parlamentuak kolonoak zuze-
neko zerga batekin (edo barne zerga batekin, garaiko sailkapenari jarraikiz), 
Tinbrearen Legea edo Stamp Act onestearekin. Zerga horrek, Britainiar Amerika-
ko hamahiru koloniak kargatzen zituenak, kolonietan inprimatutako material 
gehienei eragiten zien, zeinak argitaratu behar ziren paper zigilatu eta Londresen 
ekoiztuan eta zigilu fiskal erliebedun batekin tinbratu. Material inprimatu horiek 
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hainbat motatakoak ziren, hasi legezko dokumentuetatik harik eta aldizkari, 
egunkari eta kolonia guztietan erabiltzen ziren beste asko eta askotaraino. Tin-
brearen zergak xede bikoitza zuen. Alde baterik, Zukrearen Legearen xede bera 
zeukan, hots, finantzatzea Zazpi Urteetako Gerrako Britainiaren garaipenaren 
ondoren Ipar Amerikara eramandako tropak eta, bestetik, halako kontrolen bat 
jarri nahi zuen kolonietan gorantz zetorren prentsa-askatasun gero eta handia-
goaren gainean.

Kolonoek gogor egin zioten zerga horren aplikazioari, zukrearen gaineko 
zergaren aplikazioari baino oldarkorrago gogor egin ere, eta haren legitimitatea 
eta konstituzionaltasuna bera ere hasi ziren zalantzan jartzen. Haien argudioek 
bazituzten bi oinarri: kolonietako batzarrek baizik ez zeukatela legitimitaterik 
koloniei zergak inposatzeko, eta koloniek ez zeukatenez ordezkaririk bidaltzerik 
Britainiako Parlamentura eta, beraz, beren hiritarrak beren ordezkaritzarik gabe 
kargatzen zituztenez, hori askoren iritziz izan zela Britainiar Inperioko hiritar gisa 
zituzten eskubideak bortxatzea. Egia esatera, koloniek sekula ez zuten onetsi 
Parlamentuak aipatzen zuen ordezkaritza birtualaren teoria zeinaren arabera 
haien interesak Parlamentuko kideek defendatzen baitzituzten nahiz eta barruti 
horiek aukeratuak ez izan, hain zuzen ere, Parlamentuko edozein lord edo kide-
ren eginbidea zelakoan Inperio guztiaren interes orokorrak zaintzea eta ez soilki 
beren hautesleen interesak. Halatan, beren jarreraren banderatzat aldarrikatu 
zuten “no taxation without representation” esaldi ospetsua, gaur den egunera arte 
irauten duena ordenamendu juridiko demokratikoen printzipio konstituzional gisa. 
Tinbrearen Legearekiko oposizioa ez zen soilki kolonietara mugatzen. Merkatari 
britainiarrek eta fabrikatzaile askok ere –kolonietara egiten zituzten esportazioek 
zergak areagotutako kolonietako arazo ekonomikoen mehatxua jasan zutenak– 
egin zioten presio Parlamentuari. Lege horrek gehien ukitutako sektoreek (merka-
tariak, negozio-gizonak, abokatuak, kazetariak eta elizgizonak) boikota bultzatu 
zuten. Boikot horrek geldiarazi egin zuen metropoliarekiko merkataritza eta ga-
larazi egin zuen zergaren aplikazioa praktikan; zerga, azkenean, Parlamentuak 
indargabetu egin zuen 1766an.

Horrez gain, Stamp Act-a indargabetzeko lege horrekin batera, Britainiako 
Parlamentuak onetsi egin zuen Ameriketako Kolonien Legea, Deklarazio Legea 
edo Declaratory Act bezala ezaguna, zeinaren bidez berretsi baitzen Britianiako 
Parlamentuaren eskumena kolonientzako legeak egiteko edozein gairi buruz, 
nahiz eta koloniek ordezkaritzarik ez izan Parlamentuan, eta aldarrikatu zuen 
bere eskubide legitimoa nola koloniak hala kolonietako hiritarrak bere legeria 
onestera behartzeko britainiar metropoliko hiritarrak balira bezala.
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Deklarazio Lege honen markoan, beste zerga batzuk onetsi ziren, eta kolo-
noek zerga horiek ere jarri zituzten zalantzan ideologikoki bezala hala indarrez 
ere. 1767an Charles Townshead-ek, Britainiar Inperioko Ogasun ministroak, 
proposatu egin zuen Diru-sarreren Legea edo Revenue Act, halaber Townshead 
Act bezala ere ezaguna. Britainiako gobernuak uste zuen, Tinbrearen Legearen 
esperientziatik abiatuz, Amerikako koloniek errefusatua zutela zuzeneko zerga 
horren legitimitatea, hain zuzen ere, kolonietako barne esparruan aplikatzen 
zelako baina ez zutela, ordea, zalantzan jarriko inportazioen gaineko kargen 
konstituzionaltasuna, zeharkako zergak eta kanpoko izaerakoak izaki. Uste ho-
rretan, Townshead Legeak beste karga batzuk ezarri zizkion Britainiako zenbait 
produkturen inportazioari –pintura, papera, beruna, beira eta tea–, produktu 
horiek ez baitziren kolonietan ekoizten eta koloniek Britainia Handian bakarrik 
eros litzakete.

Hala ere, Britainiako Gobernuaren argudioa okerreko gertatu zen kolonoek 
inkonstituzionaltzat jotzen zutelako Britainiako Parlamentuak kolonientzat onetsita-
ko zein-nahi zerga Inperioarentzako diru-bilketa handiagoa lortzeko xedearekin 
eginez gero. Hastapenean, onetsitako kargek Tinbrearen Legearen xede bera 
zuten, hots, Inperioak amerikar lurretan zeuzkaten tropak finantzatzea. Hala ere, 
Townsheadek aldatu egin zuen hastapeneko afektazio hori eta erabaki egin zuen 
karga horien diru-bilketa erabiliko zela kolonietako goi-funtzionarioen soldatak 
pagatzeko, funtsean epaileak eta gobernadoreak.

Ordura arte, kolonietako batzarrek pagatu izan zituzten lansari horiek eta 
koloniek mesfidantza eta eszeptizismoz hartu zuten Townsheaden beren finan-
tzaketari buruzko proposamen berria. Amerikar historiaren garai hori aztertu 
dutenek esaten dutenez, Townsheadek modua aurkitu zuen amerikarrei diru-sa-
rrerak ateratzeko Britainiako Parlamentuak onetsitako zergen bitartez; gero, zerga 
horiek amerikar horien beren interesen kontra erabiliko ziren, bada epaile eta 
gobernadoreak askatu egingo lituzkete kolonietako batzarrekiko zuten mendeko-
tasun ekonomikotik7.

Koloniek beren haserrea erakutsi zuten boikot gogor eta eragingarriak eginez 
kargatutako produktuei. 1770an Britainiako Parlamentuak indargabetu egin zituen 
Townshead kargak, Tearen Zerga izan ezik, zeinak sinbolo gisa iraun baitzuen 
Parlamentuak kolonien gainean zeukan zergapetze-boterearen ezaugarri.

7  MILLER, JOHN C., “Origins of the American Revolution”. Stanford University Press, 1959.
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Beste behin ere eragotzi zuen kolonien aurkaritzak Britainiako zergapetze-fi-
gurak kolonietan aplikatzea eta beste behin ere behar izan zuen ebidentziari 
men egin Britainiako Gobernuak, baina bazterrera utzi gabe hargatk koloniak 
kargatzeko zeukan bere eskumen formalari. Presio fiskal urriak bere horretan iraun 
zuen Ameriketako kolonien iraultzara arte; hala ere, fiskalitatea izan zen funtsez-
ko elementuetako bat kolonien eta Britainiako boterearen arteko independentzia-
ren aldeko borrokan.

1773an Tearen Zerga zen indarrean zegoen bakarra. Haren helburu nagusia 
ez zen dirua biltzea bakarrik, baizik eta Ekialdeko Indietako Britainiar Konpainia 
ur-azalera ateratzea ere. Enpresa hori funtsezkoa zen britainiar ekonomian eta fi-
nantza estutasunak pasatzen ari zen. Britainiako Gobernuak monopolioa bermatu 
zion tearen inportazio eta salmentan, eta kolonoek boikot egiten zioten tea Her-
behereetan erosiz. Kolonoek inoiz ez zuten onetsi zerga horren konstituzionaltasuna, 
eta 1773ko Tea Act edo Tearen Legeak kolonoen errebolta eragin zuen Bostone-
ko portuan, Boston Tea Party izenarekin ezaguna. Errebolta horren ondorioz 45 
tonelada te galdu ziren, 10.000 libera esterlinaren baliaz, kolonoek, portuko 
uretara boteak, Ekialdeko Indietako Konpainiaren barkuak abordatu ondoren.

Boikot larri horri erantzunez, metropolitik hainbat errepresio neurri burutu zituz-
ten kolonien kontra. Gobernu ingelesak itxi egin zuen Bostoneko portua 1774an 
errepresalia gisa eta salbuespen egoera deklaratu zuen, beste lege batzuk 
ezarriz hainbat izenekin: Lege Onartezinak edo Intolerable Acts, Koertzio Legeak 
edo Coercive Acts edo Zigor Legeak edo Punitive Acts.

Bostoneko tearen matxinadak denborarekin erakutsi zuen mugarri garrantzi-
tsuenetako bat izan zela Estatu Batuen Independentzia Gerrara eraman zutene-
tarik, eta balio izan zuen sendotzeko hamahiru koloniek iraultzaileei ematen 
zieten sostengua independentziaranzko prozesuan.

Amerikar Iraultza gertatu zeneko 1775etik 1783ra arteko aldian, estatuetako 
gobernuak gehienbat aritu ziren bitartean jabetzarekiko kargak gehitzen, Gober-
nu federal emergenteak ez zeukan eskumenik zergapetze-politika efektiborik in-
posatzeko. Hamahiru kolonien Konfederazioaren ahultasun handietako bat da 
ezen bere Artikuluek, 1777an onetsi eta 1781an berretsiek, ez ziotela eman 
Kongresuari berezko zergapetze-gaitasunik, zeren gaitasun hori esklusibitatez 
estatu konfederatuen baitan baitzegoen; horrek behartu egin zuen Gobernu fe-
derala estatuei errekerimenduak eginez finantzatzera, baina estatu horiek eskuar-
ki pagatzearen aurkakoak izan ziren, eta, hortaz, Gobernu federalaren finantza-
keta praktikan estatuen borondatearen mende geratu zen.
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Hala, Konfederazioaren 13 Artikuluetako 8. artikuluak hau ezartzen zuen: 
“Estatu Batuen gastuak finantzatuko dira toki-kongresuek bildutako funtsekin beren 
ondasunen balioaren arabera”.

Doktrinaren parte baten iritziz8, amerikar zergapetze-egituraren zimentarriak 
1788ko AEBen Konstituzioa ekarri zuen iraultza-krisiaren fruitu garbiak dira; Konsti-
tuzio horrek, beraz, islatu egiten ditu izan ziren tentsioak bilatu beharreko oreka 
zaila bilatzean gobernu berri baten, nazioa gobernatzeko aski azkarra izango 
zenaren, eta Estatuen eta populazioaren askatasunen errespetuaren artean. Fede-
ralisten eta antifederalisten artean eredu federala diseinatzeko burututako borroka 
konstituientea –zenbait esparrutan hala nola federazioaren eskumenak edo estatuen 
ordezkaritza eta subiranotasuna federazioaren barruan– dugu oinarria zeinaren 
gainean eraiki baitzen eredu federala eta oso kontuan hartu behar da Amerikar 
Konstituzioak diseinatutako zergapetze-eredua interpretatzerakoan.

Horregatik 1788ko Konstituzioak beste eredu bat sartu zuen estatuen eta 
Gobernu federal berriaren arteko botere fiskalaren eskumen banaketarako, mai-
la federalari emanez zergapetze-botere propioa eta bere eskumenekiko propor-
tzionala amerikar hiritarrak zergapetzeko; horrek agerrarazten du tesi federalistek 
irabazi zutela, aita fundatzaile ezagun batzuek lideratuta hala nola James Ma-
dison eta Alexander Hamiltonek, zeinek ezinbestekotzat jotzen baitzuten gober-
nu federal indartsu bat sortzea, indartsua eta sinesgarritasuna izango zuena 
nazioarteko merkatuetan, Independendentzia Gerran sortutako zorrari aurre egin 
ahal izateko.

Hartarako, Konstituzioaren 1. artikuluak, 8. sekzioak, Kongresuari esleitutako 
botereak arautzen dituenak, ezartzen du Kongresuak ahalmenak izango dituela 
zergak, eskubideak, kontribuzioak eta arbitrioak aplikatzeko eta biltzeko, betiere 
nazio guztian uniformeak badira, zorrak ordaintzeko eta Estatu Batuen defentsa 
komun eta ongizate orokorrarentzat batzeko. Halaber, eskumen esklusiboak 
ematen dizkio zorpetze eta diru politikaren arloetan. Hala ere, dituen gaitasunak 
gogorki mugatzen dizkio artikulu bereko 9. sekzioak ezarritakoak bada Kongre-
suari espresuki debekatzen dio edozein kapitazio edo zuzeneko kontribuzio 
ezartzea, erroldarekiko proportzioan ez bada9.

8  ELLIOT BROWNLEE, W., “Federal taxation in America: a short story”. New edition. Woodrow 
Wilson Center series, 2004, bigarren edizioa.

9  Hala ere, 1913an Konstituzioaren 16. Emendakina berretsi zen. Emendakin horrek ia edukirik 
gabe utzi zuen agindu hau bada ezarri zuen Kongresuak ahalmenak izango dituela diru-sarre-
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Laburbilduz, 1788ko Konstituzioak, Konfederazio aldiko esperientziaren on-
doren, sortzen du Estatu-eredu bat zeinean Estatu konfederatuek beren tributu 
boterearen zati bat lagatzen baitiote AEBetako Gobernu federalari, Gobernu 
federala altxatzen delarik eskumen sorta zabal baten titular eztabaidaezin gisa 
zeharkako zergapetzean baina bere gaitasuna mugatuz zuzeneko zergapetzea-
ren esparruan eta, bereziki, pertsona fisikoenean.

III.  ELEMENTU KOMUNAK HASTAPENEKO ZERGAPETZE EGITU-
RETAN

Fiskalitatea da Estatuen erakuntza ezaugarritzen eta aberasten duten ahal 
publiko nagusietako bat. Estatu modernoetaranzko eboluzio historiko honetan, 
euskal probintzietan edo amerikar kolonietan aurkitzen ditugun aurretiazko zer-
gapetze-egiturek badituzte amankomunean zenbait ezaugarri edo berezitasun, 
nahiz eta bistan denez ez ditugun ahantzi behar haietako bakoitza sortu zeneko 
testuinguru historiko, ekonomiko eta sozial desberdinak.

Ezaugarri horietatik nagusiki azpimarratuko nuke hastapeneko zergapetze-es-
kemetatik ondorioztatzen den presio fiskal urria eta lehen egitura horietako ba-
koitzaren indarrez kobratzen ziren zergen arteko aniztasuna edo uniformetasunik 
eza.

Presio fiskal txikiari dagokionez, Amerikar Iraultzaren aurretik, kolonoek oso 
presio fiskal txikia jasaten zuten Britainia Handian exijitzen zenarekin konparatuz. 
1620ko Mayflower-eko Itunak –akordio bat bizikidetzarako eta autogobernurako 
zeinean amerikar lurretako populatzaile berriek erabakitzen zuten zer legerekin 
gobernatu behar zituzten beren buruak– hala ahalbidetzen zuen. Izan ere, bri-
tainiarren artean amerikar lurretara emigratzea sustatzeko garaiko literaturan ai-
patu egiten zen elementu erakargarrienetako bat bezala ia-ia ez zela kolonietan 
zergapetze-kargarik han ez zelako ez zor publikorik ez ordaindu beharreko ar-
madarik.

Euskal probintziei dagokienez, aldiz, gauza jakina da historikoki probintzia 
salbuetsiak deitu izan zaiela jasaten zuten presio fiskal txikiarengatik, Foruaren 
ondorioz, zergak jaunari ere ordaintzen zizkioten beste probintzia batzuen presio 
fiskalarekin konparatuz; halatan, zerga-salbuespena zen, salbu eta beren jauna-

ren gaineko zergak aplikatu eta biltzeko, diru-sarrera horiek edozein iturritatik datozela ere, 
hainbanaketarik gabe Estatuen artean eta inongo zentsurik kontsideratu gabe.
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ri jauna izateagatik beragatik zor zizkioten errentak, foraltasunaren oinarrizko 
elementuetako bat. Bizkaiari dagokionez, jaunen errentak legez xedatuta zeuden, 
lehenik 1452ko Foru Zaharrak xedatuta eta gero 1526ko Foru Berriak xedatuta, 
eta ezin galda zitekeen beste ezein kontribuzio arau hauetan jasotzen zenetik 
landa.

Gogora dezagun, ondorio hauetarako, kaparetasun unibertsalaren instituzioa, 
zeinaren indarrez Bizkaiko eta Gipuzkoako bizilagun guztiak, eta, zenbait sal-
buespenekin izanagatik, baita Arabakoak ere, aitoren seme ekarriak zirela, no-
bleziako kide, eta eskubide osoa zutela zenbait pribilegio edukitzeko, eta horien 
artean zegoela guztiz salbuetsirik egotea petxa edo zerbitzuaren ordainketatik 
eta beste zerga batzuetatik.

Ikusten dugu, orobat, printzipio eta elementu protekzionisten eragina, horiek 
ere eragiten baitzuten presio fiskal txikiaren gain, eredu bien konfigurazioan.

Protekzionismoa amerikar kolonietan artikulatzen zen Britainiar Inperioak ema-
ten zien ahalmenaren bitartez aduanako kargak ezartzeko beste koloniekiko 
merkataritzan. Ideia protekzionista horiek jarraitu eta asentatu egin ziren Ameri-
ketako Estatu Batuen bizitzaren lehen urteetako politika ekonomikoan, eredu 
ekonomikoa aldatzea sustatzeko asmoz. Eredu hori, nagusiki, lehen sektorean 
oinarritzen zen eta orain, aldiz, industria-sektore hasi berri bat bultzatu nahi zuen, 
atzerriko industriaren mendeko izateari uzteko gurariarekin; mendekotasun hori, 
nagusiki, gerrarekin lotutako industriarena zen10.

Elementu protekzionista batzuk ikus ditzakegu euskal probintzietako zenbait 
foru-eskubide tradizionaletan ere, bereziki aduenetako salbuespenean; hemen, 
ordea, bai helburuak bai arrazoiak amerikar kolonienetatik bestelakoak ziren oso. 
Tradizionalki, atzerritik inportatutako produktuek eta euskal jatorriko produktu es-
portatuek apenas ordaintzen zuten zergarik, zeren XIV. mendetik hasita aduanak 
barruan baitzeuden –Urduña, Balmaseda, Vitoria-Gasteiz eta Nafarroa–, eta 
produktuak ez ziren kargatzen Gaztelan sartzen zituzten arte. Hartara, merkata-
ritza libre eta frankoko inguru bat sortu zen euskal probintzietan, eragin ekonomi-
ko garrantzitsua izan zuena probintzia hauetako merkataritzan eta bere jatorrian 
justifikatuta zegoena zona honek ezaugarri zuen pobrezian; aldez, bake soziala 

10  1791ean, Produktoreen gaineko Hamilton txostenak –Hamiltoń s report on Manufacturers–, 
Kongresuaren eskariz eginak industria sustatzeko plan bat ezartze aldera, erabaki zuen ezen 
Estatu Batuak nazio autosufiziente bihur zedin lau industria sektore ezarri eta garatu behar 
zirela: elikadura, etxebizitza, ehungintza eta defentsa. 
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bermatuz. Aduenatako salbuespen hori izan zen beste arrazoietako bat euskal 
probintzietako presio fiskal erlatiboa eta probintzia salbuetsiak deitzea ekarri 
zutenetarik.

Estu-estuki loturik presio fiskal txikia mantentzeari hastapeneko zergapetze-egi-
turetan eta berorren aurreko erreakzio gisa, ikusten dugu bi kasuetan ere herri-erre-
boltak sortu zirela. Hain zuzen ere, bai amerikar populuak bai euskal probintzie-
tako bizilagunek modu biolentoan erreakzionatu zutelako exijitzen zitzaizkien 
zerga berrien aurrean, askotan uste zutela legitimatuta zeudela eskatzen zizkieten 
ordainketa berriak errefusatzeko.

Aurreko atalean eman ditugu agertzera bai Amerikako kolonietako errebol-
tak bai Britainiako Parlamentua kolonoei alferrik kargarazten saiatzen zen 
zergak ez-legitimotzat jotzeko argudioak eta historikoki jo izan dira Indepen-
dentzia Gerrara eraman zuten iraultzaren printzipioen haztegitzat. Errebolta 
hauek Tinbrearen Legea, Townshead Legea eta, iraultzaren atarikoetan, Tearen 
Legea ez aplikatzean izandako eragina, errebolten garrantziaren etsenplu on 
batzuk ditugu.

Gero, Konfederazioaren garaian, Estatuak zergapetze-karga gehitzearen 
kontra egotea argi eta garbi gauzatu zen inolako ñabardurarik gabe. Lehenda-
biziko gehitze-proposamena 1781eko zerga izan zen. Asmoa zen Kongresuari 
eskumena ematea ehuneko 5eko zerga bat exakzionatzeko Kongresuaren esku-
meneko zergen gainean, Konfederazioaren zorraren zati bat kitatzera joan behar 
zena. Nola Konfederazioaren artikuluak aho batez baizik ezin ziren aldatu, 
zerga ez zen indarrean sartu Rhode Island-ek ez zuelako nahi izan berretsi eta 
Virginiak indargabetu egin zuelako bere berrespena. 1783an ere beste saio bat 
izan zen Kongresuari eskumena esleitzeko inportazioen balioaren ehuneko 5eko 
karga bat exakzionatzeko, bai eta beste karga espezifiko batzuk ere zenbait 
artikuluren gainean. Amorez eta proposamen horrek kontrakar txikiagoa bil zezan 
Estatuen aldetik, kargatzeko eskubidea ezarri egin zen hogeita bost urteko aldi 
zehatz baterako. Aldi honetan New York izan zen hura berrestea ezetsi zuena.

Aldiz, kontinente zaharrean herri-errebolten fenomenoa gertaera arrunt bat 
besterik ez zen izan Ertaroaren amaiera osatzen duten ohiko prozesuen artean. 
Nahiz eta nekazari-erreboltak deitu ohi zaien, egia esatera burgesiak ere prota-
gonizatu zituen hirietan. Errebolta horiek sorrarazten zituzten arrazoi nagusiak 
sinplifikatuz, bost oinarrizko aipa genitzake: pobreen eta aberatsen arteko arra-
kala ekonomiko gero eta handiagoa; klase pobreenen etengabeko baliabide-ga-
lera; bai inflazioa bai klase pobre horien gaineko presio fiskala etengabe 
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gehitzea; izurriteen eta gerren ondoriozko hondamendiak, eta izaera erlijiosoko 
arrazoiak.

Euskal probintzietan, bereziki, presio fiskalari eta tributuen salbuespena defen-
datzeari lotutako arrazoiek zituzten eragin errebolta gehienak, hain zuzen ere, 
hemen matxinada deitzen zitzaienak. Lehendabiziko gatazketako bat, eta larrie-
netakoa, 1631n gertatu zen Felipe V.ak gatza Gaztelan estankatzea agindu, eta 
produktu hori Bizkaian kargatzen saiatu zenean, horrek herritarren egundoko 
errebolta piztu baitzuen lurraldean.

XVIII. mendean jo zuten euskal probintzietako matxinadek beren punturik go-
rena. Gogortasun handi-handiko borrokak piztu ziren hainbat aldiz: 1718ko 
aduanetako matxinada, 1738ko Vitoria-Gasteizko matxinada, 1755eko okelaren 
matxinada, 1766ko zerealen matxinada eta 1804ko Bizkaiko Zamakolada. 
Salbuespen fiskalarekin batera, motibazio administratibo eta politikoak ere sortu 
ziren, eskuarki errege-boterearen joera uniformizatzaile eta zentralizatzaileari 
lotuak, batez ere Borbondarrekin, eta agintariek foruen, pribilegioen eta ohituren 
kontra hartutako zenbait erabakirekin lotuak ere bai.

Sistemen aniztasunari gagozkiola, britainiar kolonien kasuan iturburua zen 
koloniek zeukaten autonomia zergak eta kargak ezartzeko, betiere Britainia 
Handiaren tradizioak jasotzen zituen ezin konta ahala zergapetze-figuren mar-
koan. Hainbat figura baziren: kargak inportazio zein esportazioari; ondasunen 
gaineko zergak; poll taxes edo burukako zergak; alkabalak edo arbitrioak mer-
katarien salmenten gainean edo ustezko etekinen gainean. Horiek konfiguratzen 
zituzten hamairu kolonietako bakoitzaren sistema fiskalak.

Konparazio, Ingalaterra Berrian, nahiz eta fiskalitateaz jarrera bat baino 
gehiago eztabaidatu ziren 1763an, bazen halako uniformetasun bat erregioa 
osatzen zuten kolonietako zergetan, zeinak gutxiz gehienez jabetzaren gainekoak 
baitziren. Horren arrazoia ideia partekatu bat zen, hots, jabetza zela gaitasun 
ekonomikoaren adierazle on bat, ezinbesteko baldintza zelarik zergak ordaintzea 
exijitzeko.

Aldez beste, erdialdeko koloniek oso bestelako egoera zuten. Nahiz eta 
kolonia horietako sistema fiskalek heterogeneotasun handia izan, bazen haien 
guztien konfigurazioan inplizituki printzipio komun bat: lurjabe aberatsen interesak 
defendatzea. Horren ondorioz, zergapetze-karga gehitu egin zen zeharkako 
zergapetzean. Hala ere, ez ziren jabetzaren gaineko bi zerga ez ondasun berak 
ez modu berean kargatuko zituztenak erdialdeko kolonietan indarrean zeuden 
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zerga guztien artean. Pensilvania hartuz etsenplutzat, 1783an, Jabetzaren gaine-
ko Zergarengatik bildu ziren 21.235 libera esterlina; aldiz, kontsumoarentzako 
kargatik etorritakoa 4.002 libera esterlina izan zen. Independentzia deklaratu 
aurreko hamarkadan, Jabetzaren gaineko Zergarengatik bildutakoa batez beste 
22.000 libera esterlinatan egon zen etengabe; aldiz, urteko kontsumoarentzako 
karga bikoiztu egin zen eta batez beste 8.000 libera esterlina bildu zituen11.

Hegoaldeko kolonietan, zergapetze-aniztasuna baldin bazuten ere, diskrimi-
nazio fiskala zegoen klase pobreenen kontra eta lurjabeen fabore, zeinek beti 
edo gehienean kontrolatzen baitzituzten batzar parlamentarioak, eta zimentarri 
horrexen gainean konfiguratzen zituzten sistemak. Ipar Karolina etsenplu on bat 
da zergapetze-eredua argitzeko. Koloniaren diru-bilketaren hiru laurdenak buru-
kako zerga edo poll taxes-etatik ateratzen zen, zeinak hamasei urtetik gorako 
gizon zuri guztiek ordaindu behar zituzten eta hamabi urtetik gorako beltz popu-
lazio guztiak, gizon edo emakume izan, libre edo esklabo izan. Praktikan, eskla-
boen gaineko poll tax-a zen lurjabeek pagatzen zuten zerga bakarra, eta bai 
haien ondasunak bai merkataritzaren etekinak tributaziotik salbuetsirik gelditzen 
ziren.

Euskal probintziei dagokienez, aztertuta dauzkagu jadanik haien hastapene-
ko sistema fiskalaren, Forutik zetorrenaren, berezko ezaugarriak; sistema horrek, 
gainera, ezaugarri bereziak zituen foru lurralde bakoitzean, lurralde ez-forudune-
tan ezarritako Errege Ogasunaren sistema komunetik ondo bereizia bera. Sistema 
berezi klasiko hori indarrean egon zen harik 1876an Foruak indargabetu arte 
Bizkaiari, Gipuzkoari eta Arabari, orduan kontzertu ekonomikoen sistemaren 
garaia helduz.

Baina ikus dezakegu, orobat, hiru euskal probintzietako zergapetze-eskemen 
arteko heterogeneotasuna, bai jaunarekin zituzten harremanetan bai beren barne 
antolamenduan.

Hala, Bizkaiko Jaurerriaren sistema askoz ere desberdinagoa izan zen beti 
Gaztelako sistematik beste bi lurraldeek, Gipuzkoak eta Arabak, zeukatena 
baino. Bizkaiko sisteman ez ziren aplikatu Gaztelako zerga eta kontribuzio tipi-
koak eta sekula ez zen indarrean egon alkabala. Bizkaiko zergapetze-sistema 

11  D. KAPLANOFF, M., “The Hamiltonian Moment”, EDLING, M.en aipuan, “A Revolution in Favor 
of the Government. Origins of the US Constitution and the making of the American State”. 
Oxford University Press, 2003.
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honako hauek osatzen zuten: nekazarien eskaerak, hiribilduetako eskaera tasa-
tuak, burdinoletako eskubideak, hiribilduetako prebostadeak eta monasterioen 
hamarrenak edo errentak. Hala ere, Gipuzkoako probintzian zerga nagusia al-
kabala zen, salmenten gaineko zeharkako arbitrioa lurralde ez-forudunetan tra-
diziozko zena, burdinoletako eskubideak eta ganberako penak. Arabako pro-
bintziak, aldiz, hiru hauek ordaintzen zituen: gatzagetako errenta, burdinoletako 
eskubideak eta alkabala. Azkenik, ez da ahantzi behar bizkaitarrek, arabarrek 
eta gipuzkoarrek, aldi berean, bere foru instituzioen gastuak ere ordaindu behar 
zituztela, zerbitzu asko eta asko ematen zituztenak, hain justu; horretarako, pro-
bintzia bakoitzak antolaketa-autonomia zeukan, eta horren ondorioz barne 
mailan zergapetze-eredu desberdinak zeuden.

IV. LOTURAK BI EREDU FISKALEN GARAPENEAN

Europako gainerako egitura fiskalekin batera, Ipar Amerikako egitura fiskalek 
eta euskal probintzietakoek batez ere XVIII. mendean zehar eboluzionatu zuten. 
Prozesu biak aztertuz, bultzaketa-motor komun bat identifika dezakegu sistema 
fiskal primario horien eboluzio eta garapenean, baita eredu biek partekatutasko 
joera bat ere zeharkako zergapetze-figurak gailentzen diren eskema fiskaleta-
rantz.

Historiak frogatzen digu nola, bai iragan denboretan bai oraingoetan, krisial-
dietan eta nazio-arazo larriak daudenean, aitzindari politikoek aztertu beharra 
izaten duten zer alternatiba eskaintzen dituzten baliabide publikoek gataz-
ka-egoera horiek konpontzeko, eta eztabaida bizi bat irekitzen da Estatuaren 
antolamenduaren zimentarri eta balioen gainean.

XVII eta XVIII. mendeetan gerra-gatazka gogorrak gertatu ziren, gizaki eta 
ekonomia aldetik sakrifizio handiak eraginez eta zatiketa soziala sustatuz, fiska-
litatea izaki botere politikoaren adierazpen garbienetako bat eta sarritan indar 
sozialen arteko orekaren isla zehatza. Horregatik, gerraren finantzaketa izan zen 
elementu erabakigarri bat Estatuen garai hartako egitura fiskalen eraketa eta 
garapenean, eta euskal eta iparramerikar kasua ez ziren izan salbuespen. Finan-
tzaketa horrek, baliabide publikoak gehitu beharra zeukanak, berekin batera 
ekarri beharko zuen garaiko zergadunen presio fiskal txikia igotzea, baina usaian 
orduko gobernuek zorpetzera jo ohi zuten aparteko gastu horiek finantzatzeko.

Mende horietan, Europako estatuak estatu fiskal-militar edo fiscal-military states 
gisa konfiguratzen ari ziren, zeinek beren eredu ekonomikoak diseinatzen zituzten 
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batez ere indar armatuak mantentzeko, garai haietan gerra-gatazkak gogorrak 
eta luze-luzeak izaten zirelako. Estatu-eredu horiei eutsi beharrez, nabarmenki igo 
behar izan zuten herritarren gaineko presio fiskala gastu horiek ordaindu ahal 
izateko. XVIII. mendeko azken hamarkadetan, armada profesionalak, itsas arma-
dak, presio fiskalaren igoera eta zor publikoaren emendatzea ezaugarri parte-
katuak ziren Europako potentziarik handienen artean. Izan ere, nola Espainiak 
hala Britainia Handiak Estatu-eredu hori garatu zuten, baina prozesu eta tresna 
errotik desberdinei jarraikiz: Espainiak absolutismoaren bidez, Frantziako eredua-
ri jarraikiz, eta Britainia Handiak monarkia parlamentarioaren bidetik.

Amerikar federalismoaren argumentarioaz egin ohi den interpretazio nagusia-
ren arabera, horren jatorria da estatuen eskumendeko boterea mugatu eta gu-
txiengoen eskubideak bermatu beharra. Niri, ordea, bereziki interesgarria irudi-
tzen zait beste doktrina-korronte bat, Max Endling buru duena eta zeinaren 
arabera Ameriketako Estatu Batuak sortzeko egiazko arrazoia baita federalistek 
zuten anbizioa kontinente zaharreko potentzia handienaren antzeko Estatu fis-
kal-militar bat osatzeko. Bistakoa zen, hortaz, Estatuen eta Batasunaren arteko 
harremanak Konfederazioaren Artikuluek araututa egon bitartean, ez zela posible 
Gobernu nazionalarentzat mobilizatzea bere baliabideak Europako potentzien 
eraginkortasun berarekin. Konfederazioaren Artikuluek Kongresuari ematen ziz-
kioten hainbat eskumen baina ez eskumen horiek baliarazteko finantzaketa 
nahikoa; horrenbestez, Ipar Amerikan potentzia militar-fiskal bat sortzeko, Konsti-
tuzioa aldatu beharko zen botereen banaketan.

Gogora dezagun fiskalitatea ez zela ahal bat Amerikako Kongresuak bere 
esku zeukana, eta, beraz, konfiatu beharra izaten zuen Estatuek beren hiritarrak 
kargatuko zituztela bere izenean bere eskumenei aurre egiteko. Yorktown-eko 
1777ko eta Filadelfia-ko 1787ko Konbentzioen arteko aldian argi baino argiago 
geratu zen ereduak ez zuela balio Gobernuaren gastuak finantzatzeko adina 
biltzeko. Etsenplu gisa, Kongresuak estatuei 1781 eta 1787 artean egin zizkien 
sei errekerimenduetatik heren batean bakarrik erantzun zioten Gobernuak bere 
gastuak finantzatzeko eskatutako zerga kopuru guztitik. Baina benetan asalda-
garria izan zen estatuek errekerimenduei eman zieten erantzunaren eboluzioa, 
gutxituz joan zena 1781ean eskatutakoaren bi herenak ordaintzetik 1786eko 
ehuneko 2 ordaintzera12.

12  EDLING, M., “A Revolution in Favor of the Government. Origins of the U.S. Constitution and 
the Making of the American State”. Oxford University Press, 2003.
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Euskal probintzien esparruan, Gaztelako Erregeari ordaindu beharreko kontri-
buzioen foru-eredu tradizionala ere hasi zen bere urritasuna erakusten Koroaren 
gastuei eusteko. Horren froga izan zen gehitu egin zirela erregeren errekerimen-
duak dohaintzak edo borondatezko zerbitzuak deitutako ohiz kanpoko ekarpenak 
egiteko, hain zuzen ere, Koroak parte hartzen zuen gerra-gatazkek eragindako 
gastu gero eta larriagoak ordaindu beharrez; dohaintza horiek hain sarri eskatzen 
ziren non ohiko ekarpen bilakatu baitziren garai horretan. Dohaintza horiek bo-
rondatezko zirenez, derrigorrez aurretik negoziatu beharra izaten zen ordaindu 
baino lehen eta azkenean ordainketa gauzatu egiten zen aurkaritza gehiegi gabe.

Gainera, Bizkaiaren kasuan, Foruak berak jasotzen zuen aldian-aldian lagun-
du beharra Koroaren betebehar militarrei, jaunaren eskariz, militarrak edo mari-
nelak eramanez edo zenbait gerraontziren gastuak ordainduz, eta lurraldeak 
aldian-aldian konplitzen zuen.

Izan ere, XVIII. mendean, presio fiskala asko handitu zen euskal probintzietan, 
ohiz kanpoko dohaintzak egin behar izaten zirelako gerra-gatazkek eragindako 
gastuei aurre egitearren. Hala, Bizkai eta Gipuzkoako probintzietan gerrarako 
dohaintzak zazpiz biderkatu ziren 1713 eta 1814 artean, eta aldi berean arma-
darako gizonen ekarpena 4.200etik 17.500era pasatu zen13.

Konklusio modura, bai Amerikar Estatuen bai euskal probintzien eredu fiskalek, 
zeinek Batasunarekin zeinek botere zentralarekin zeuzkaten harremanetan, egitu-
razko gabeziak azaltzen zituzten bada agintaritza zentral horri, Gobernuari zein 
Erregeari, izendatzen zitzaizkion eskumenek ez zeramaten berekin erantsirik fi-
nantzaketa-tresna koertzitiborik. Hortaz, agintaritza zentralak egiten zituen gas-
tuen finantzamendua errekerimenduetan oinarritzen zen, ohiko errekerimenduetan 
Amerikar Estatuen kasuan zein ohiz kanpokoetan euskal probintzien kasuan, nahiz 
eta Foruaren ondorioz euskal probintziek ekarpen iraunkor txikiak ere egiten zi-
tuzten. Ekarpen edo dohaintzen borondatezkotasunak galarazi egin zezakeen 
Batasunak edo Erregeak bere gastuak ordaindu ahal izatea, gehien-gehienbat 
militarrak. Praktikan hori horrela izan zen Amerikari dagokionez, baina euskal 
probintziei dagokienez, ordea, zenbait negoziazio-prozesuren ondoren eta fo-
ru-agintariek Erregearekiko harremanean zerabilten zuhurtasunarengatik, probin-
tziek dohaintza mardulak egin zituzten Koroak parte hartzen zuen gerra-gatazkak 
ordaintzen lagundu beharrez.

13  BILBAO, L. M., “La fiscalidad de las provincias exentas de Vizcaya y Guipúzcoa durante el 
Antiguo Régimen”. Estudios de Hacienda de Ensenada a Mon. Madril, 1984.
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Horren ondorioz, beharrezkoa izan zen hastapeneko egitura fiskal hauek 
eraldatzea, eta bi kasuetan ere antzematen zen joera presio fiskala handitzekoa 
zeharkako kargen bitartez. Orain labur aztertuko dugu eboluzio hori.

Amerikako kasuan, amerikar koloniek 1776ko uztailean independentzia-de-
klarazioa egin ondoren, estatu berriek finantzaketa beharra zeukaten Batasunaren 
barruan independente gisa jartzeko. Estatu bakoitzak erantzun autonomoa eta 
desberdina eman bazien ere finantzaketa arazoei, oro har zenbait joera edo 
elementu komun ikus daitezke horien guztien artean, zein bere berezitasunekin 
beraietako bakoitzaren arabera. Lehenik eta behin, batzar independenteek onar-
tu beharra izan zuten ezen independentzia-estatusak ez ziela berak bakarrik 
erantzunik ematen aztertu ditugun kolonia-denborako egitura fiskaletatik zetozen 
problemei. Hori ez ezik, gerrak, gainera, beste problema batzuk ere eraginak 
zituen estatuetako batzarrentzat, hauek presio talde berrien interesen mende 
suertatzen zirelarik, eta horrek zaildu egiten zuen kolonia-garaiko eredu fiskalak 
eraldatu eta eredu ekitatibo eta efiziente bihurtzea. Gainera, gobernu berriak 
estatu guztietan suertatu ziren buru eman beharrean denera zabaldutako he-
rri-erreboltei –oso bortitzak askotan– presio fiskala gehitzearen aurka; horren 
ondorioz, gobernuek toleratu egin zuten ihes fiskala baina horrek berekin ekarri 
zuen diru-sarrera publikoak asko jaistea. Azkenean, sortuak ziren gerra-denboran 
Estatu gehienetan zenbait mugimendu, eskatzen zutenak jabe aberatsek ekarpen 
gehiago egin zezatela diru-kutxetara eta pobreen gaineko presio fiskala gutxitu 
zedila; hala ere, sistema fiskaletan egiturazko erreformak burutzeko saioek asko-
tan huts egin zuten.

Garai horretako analisten arabera, Independentzia Gerran sortutako zor pu-
blikoaren interesak eta printzipala ordaindu beharra izan zen funtsezko arrazoia 
Estatuek hain modu nabarmenean gehitu zezaten populazioaren gaineko presio 
fiskala. Haien datuei jarraikiz14, gerra ondoko urteetan bildu ziren zergen ehune-
ko 90 huts-hutsik zor hori ordaintzeko erabiltzen zen.

Auzi fiskala konstante bat izan zen 1788ko Amerikar Konstituzioaren berres-
teko debateetan. Behin eta berriz agertzen zen argudioetako bat zen ezen 
populazioa kargatzen zuen presio fiskal handiegiaren sorburua ez zela, egia 
esanik, ordaindu beharreko zergen zenbatekoa baizik eta kolonietako tribu-

14  D. KAPLANOFF, M., “The Hamiltonian Moment”, EDLING, M.en aipuan, “A Revolution in Favor 
of the Government. Origins of the US Constitution and the making of the American State”. 
Oxford University Press, 2003.
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tu-eskemek euskarri zuten zerga mota, zuzeneko zein zeharkako zerga mota, 
hain zuzen. XVIII. mende bukaerako Britainia Handian, zeharkako zergape-
tzeak, nagusiki kontsumoaren zergek, produkzioaren zergek15 eta aduanetako 
kargek, zergen diru-bilketa osoaren lau bostenak ematen zituen. Ordea, ame-
rikar sistemak bermatu egiten zuen zeharkako zergapetzetik etorritako diru-sa-
rrerak benetan hutsaren pare izatea. Ipar Amerika nagusi-nagusiki nekazalgotik 
bizi zenez, sistema fiskala funtsean zuzeneko zergapetzetik elikatzen zen eta, 
bereziki, jabetza kargatzen zuten zergetatik eta kapitazio edo burukako zerge-
tatik –poll taxes–. Zerga horiei problema larri bat zerien ekitatearen ikuspuntu-
tik. Ingalaterra Berrian, adibidez burukako zergak ez zuen progresibotasunik 
eta tipo proportzional bakarra aplikatzen zen alde batera utzirik zerga hori 
jasaten zuenak zenbat irabazten zuen. Jabetzaren gaineko zergek, aldiz, lurrak 
kargatzen zituzten baina bereizi gabe lur horien izaera edo eta emankorrak 
ziren ala zen. 1788ko Konstituzioa indarrean sartu eta boterera federalistak 
heldu ondoren, federalistak sortzen hasi ziren Estatu-eredua bat zetorren berres-
te-debatean beraiek defendatu izan zituzten tesiekin. Horren ondorioz, eraiki 
zuten nazioa finantzatu egin zen ia bakar-bakarrik zeharkako zergetatik eta, 
bereziki, inportazioa kargatuz.

Euskal probintzietako eredu fiskalaren aldaketa batera etorri zen XVIII. men-
dean zehar eman zen presio fiskalaren gehitze handiarekin. Une horretara arte, 
probintzia salbuetsiak deitzen zirenen ohiko kontribuzioak bere horretan egon 
ziren, eta aldian-aldian gehitu egiten ziren Erregeak eskatutako ohiz kanpoko 
ekarpen edo dohaintzengatik larrialdiren batzuk finantzatzeko. Hala ere, XVIII. 
mendean desagertu egin zen eskaera horien apartekotasuna eta handik aurrera 
gero eta maizago egiten ziren, arrazoi nagusia zirelarik Espainiako koroak parte 
hartu zuen etengabeko gerra-gatazkak. Konbentzioaren Gerra (1793-1795) eta 
Espainiako Independentziaren Gerra (1808-1814), Britainiako Koroarekin izan-
dako desadostasunekin batera, izan ziren finantzaketa gehien behar izan zuten 
gatazkak. Horregatik, Koroa han hasi zen atergabe eskatzen euskal probintzien 
aparteko dohaintzak, bai eta armadarako gizonak ere. Ikertzaileen arabera, 
Koroari eskudirutan egindako ohiz kanpoko dohaintzak pasatu ziren 1.300.000 
errealetik 1700etik 1713ra 8.050.000 errealera 1793-1814 aldian16.

15  Egilearen oharra: Aldi hartan produkzioaren gaineko zergak sartzen ziren, salmenten gaineko 
zergekin batera, alkabalen kategoria barruan (excises garaiko ingelesean).

16  BILBAO, L. M., “La fiscalidad en las provincias exentas de Vizcaya y Guipúzcoa durante el 
siglo XVIII” Madrilgo Unibertsitate Autonomoa, http://conciertoeconomico.org
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Presio fiskalaren gehitzeak aldaketa bat exijitu zuen sistema fiskalen egituran 
eta administrazioan, eta pixkanaka-pixkanaka bazterrera utzi zen zuzeneko 
zergapetzea zeharkakoaren mesedetan sarrera publikoen iturri nagusi gisa eta 
probintzietako junten zeregina indartuz sistema fiskalen administratzaile modura.

Aurreko aldietan, probintzietako juntak izanak ziren eskudunak gastuaren ar-
loan baina ez diru-sarrerarenean. Zergak, funtsean burukako zergak edo sugalak, 
garaiko izenaren arabera, udalerriek exijitzen eta batzen zituzten eta probintzie-
tako juntak bitartekari hutsak ziren udalerrien eta Koroaren artean, ohiko kontribu-
zioak pagatzeko. Udalerrietako sistema fiskalak konplexuak eta bereiziak ziren, 
bada udalerriek autonomia zeukaten beren zergapetze-egitura propioak ezar-
tzeko. Hala ere, denak ere elikatzen ziren nagusiki sugaletatik eta kontsumoaren 
zergetatik, eta diru-sarrera horiekin finantzatu egiten zen nola Juntek udalerri 
bakoitzari izendatutako probintziako gastua hala udalerrien gastuak berak. Gai-
nera, udalerrietako egitura fiskalak estu-estuki lotuta zeuden diru-sarreraren iturri 
ekonomiko nagusiari. Hala, landaguneetan sarrera fiskal gehientsuenak sugale-
tatik ateratzen ziren, baina udalerrietan, merkataritza-jardueran oinarrituetan, edo 
hiribilduetan, sarrera fiskalak nagusiki kontsumoaren zergetatik ateratzen ziren. 
Sarrerak aski ez izanez gero gastuen finantzatzeko, auzokideei dei egiten zi-
tzaien ohiz kanpoko ekarpenak egitera banan-banaka.

XVIII. mendean gastuak modu nabarmenean handitu ziren, bada, Erregeak 
etengabean euskal probintzien dohaintzak eskatu eta probintzia bakoitzaren 
defentsa-gastuak gehitzeaz gainera, probintzien eskumenak zabaltzen hasi ziren, 
esate baterako, errepideen eraikuntzagatik, foru-ogasun propio bat antolatuz eta 
zergapetzearen arloan eskumenak izendatuz juntei. Era batera, jendea zalantzan 
ipintzen hasi zen sugalen sistema berdintasunaren aurkako ondorioak zituelako, 
bai eta segurtasunik ere ez zelako diru-bilketarako erabiltzen ziren zentsuko da-
tuen egiazkotasunaren gainean. Horrek guztiak oinarriak jarri zituen aldaketa 
orokor batentzat zeharkako zergapetzerantz. Esaterako, 1736 eta 1738 bitartean 
sugalengatik Bizkaiko Jaurerrian 127.000 erreal batu ziren, guztira 234.602 
erreal bilduta; ostera, 1800 eta 1802 bitartean, guztira bildu ziren 913.115 
errealetatik 140.234 baino ez zetozen burukako zergetatik17.

Laburbilduz, probintzietako fiskalitatea sortzeak arindu egin zuen juntek uda-
lerriei gastu arruntak ordaintzeko egiten zizkieten partiketen pisua, horien ordez 

17  ALZOLA, P., “Régimen administrativo antiguo y moderno de Vizcaya y Guipúzcoa”, Foru 
Ogasuneko Klasikoak, 7. zk. http://conciertoeconomico.org

http://conciertoeconomico.org
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errenta handiagoak jarriz berezko ondasun edo herri-ondasunengatik eta zerga-
petze handiagoa kontsumoari. Era horretara, zeharkako kontribuzioen nagusita-
suna hasi zen, baina joera hori eten egin zen izugarrizko gerra-gastuengatik, 
denetariko zergak biltzera behartu zituzten eta. Hala gertatu zen Frantziak euskal 
probintziak okupatu zituenean, aldi horretan berriz ere indarrean ipini zituztelako 
zeharkako zergapetzean oinarritutako egitura fiskalak. Joera horrek –zeharkako 
zergapetzea nagusitzera–, azkenean klarki nagusituko zenak XVIII eta XIX. men-
deetan, mugarri nabarmen bat izan zuen euskal probintzietan 1804an sugalak 
indargabetu zirenean, diru-sarrera iturri hori azkenerako nahikoa ez eta benetan 
zalantzan jarria izan zelako.

V.  HURBILKETA KONPARAGARRIA SISTEMA BIETAKO GAUR 
EGUNGO PRINTZIPIO ETA ZIMENTARRI KONSTITUZIONALE-
TARA

Hainbat erronka izaten baititugu deszentralizazio fiskaleko ereduen artean 
azterketa konparagarriak egitean, haietako bat da ez dela erabateko adostasu-
nik nola behar duen izan egiturak eta zer printzipiok inspiratu behar duten eredu 
fiskal ideala. Bistan dago, ordea, federalismo fiskala XXI. mendean aldatze- eta 
eraikitze-prozesu batean dagoela eta gero eta lausoagoak direla deszentraliza-
zio fiskaleko ereduak bereizten dituzten marrak, batez ere 2008ko krisi globala-
ren ondoren.

i. Common law sistema versus europar sistema kontinentala

Aztertzeko garaian tributuen arloko eskumen-banaketa euskarritzen duten 
printzipio konstituzionalak bai 1789ko Amerikar Konstituzioaren ereduan bai 
1978ko Espainiako eredu konstituzionalean, Euskal Herriari dagokionez, ez 
dezakegu bistatik gal zeinen desberdinak diren bi eredu juridiko horiek, Zuzen-
bide sistema anglosaxoia, edo common law, eta europar Zuzenbide sistema 
kontinentala, zeinek zalantzarik gabe baldintzatu egingo baitute azterlanaren 
metodologia.

Common law eredua, ezaugarri nagusi duena zuzenbide jurisprudentziala 
izatea, oso gutxi kodifikatua eta aurrekari judizialaren gainean eraikia, zuzenbi-
de-iturri nagusitzat epai judizialak dituena, Ertaroko Ingalaterran sortu zen eta 
aplikazio orokorrekoa izan zen edozein kontinentetako britainiar kolonietan. 
Garai berean garatu zen Europako sistema kontinentala Zuzenbide erromanoaren 
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eraginagatik, zeina bere hastapenetatik arduratu baitzen arau juridikoak idatz 
zitezen beraien ezagutza bermatzearren. Sistema hori oinarritzen da zuzenbide 
gehien-gehienbat kodifikatu batean, legea duelarik iturri nagusi, eta orduko eu-
ropar inperio nagusietan aplikatu zen, Espainia eta Portugalen.

Sistema bien arteko diferentzia handietako bat dugu Zuzenbide anglosaxoia 
bereizten duen malgutasun izugarria eredu kontinentalean ez bezala, azken honi 
kodeek eta arau idatziek izaera zurrunagoa eman diotelako. Common law-aren 
malgutasun horri sorreratik bertatik antzematen zaio zeren hastapenean izan 
baitzen ohituretan oinarritutako sistema bat edo ohiturazkoa, Zuzenbidearen iturri 
nagusitzat zeuzkana ohiturak, Zuzenbide komuna edo common law. Gero, eta 
auzitegi judizialen jardunaren ondorioz, eboluzionatuz joan zen harik eta aurre-
kariak gailendu ziren arte zuzenbide-iturri nagusi gisa eta, sistema, Zuzenbide 
jurisprudentzialeko sistema bihurtu zen arte.

Hortaz, jatorriz eta tradizioz desberdinak izanagatik, sistema bien arteko 
desberdintasun handi horiek gero eta txikiagoak dira gaur den egunean, bada 
Zuzenbide anglosaxoian joera sendo bat nabaritzen da arau juridikoen kodifi-
kaziorantz, hau da, arau idatzien produkzio gero eta handiago bat, apurka-apur-
ka bazterrera uzten ari dena aurrekari judizialen nagusitasuna arau idatzien fa-
bore.

Horregatik, Kontinenteko tradizio juridikotik natorrela ere, tributu-boterearen 
Ipar Amerikako banaketa konstituzionalean sartzean, izugarri atentzio-eman-
garri gertatzen zait arau konstituzional espliziturik ez izatea gobernu-maila 
bakoitzaren eskumenak finkatzeko, baita haien harremanak artikulatzeko tres-
narik ez izatea ere. Izan ere, AEBetako Konstituzioak badu atariko bat, zazpi 
artikulu eta 27 emendakin, eta oso artikulu gutxitan lantzen du arlo fiskal eta 
finantzarioa, multzoan arauturik ere ez dagoena, gainera. Horren ondorioz, 
iparramerikar federalismo fiskalari buruzko azterketa eta eztabaida gehienek 
hizpide ibiltzen dute arauketa konstituzionala ez ezik ezpada are hertsi-hertsi-
ki fiskalak ez diren zenbait gairen interpretazio jurisprudentzialak ere, hainbat 
motatako akordio instituzionalak edo praktika historikoa, eta aski sarritan 
gertatzen da Britainiako garai kolonialetara joan beharra oraingo eredua 
benetan ulertzeko.

Nire azterketa egiteko, mailegaturik hartu dut AEBetako konstituzio fiskalaren 
kontzeptua, K. W. Dam-ek sortu zuena; kontzeptu horri jarraikiz, 1789ko Konsti-
tuzioak ezartzen duen botere fiskalaren banaketa aztertu beharra dago kontuan 
hartuz ez soilki gai hau berariaz lantzen duten artikuluak, baizik eta are Konsti-
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tuzioaren beste parte batzuk nahiz eta zuzeneko loturarik ez izan gai fiskal eta 
finantzarioekin baina bai ordea nazioaren egitura federalarekin18.

Azaldutako ereduan ez bezala, Espainiako Estatuan aurkitzen dugu lege 
sorta bat, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak konstituzionaltasun-multzo be-
zala konfiguratua, ahal fiskalen eskumen-banaketa ezartzen duena gobernu-mai-
len artean. Euskal probintziei gagozkiela, egia bada ere soilik 1978ko Konstitu-
zioaren xedapen batek, lehen xedapen gehigarriak, aipatzen dituela eskubide 
historikoak, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak, Kontzertu Ekonomikoak eta Lu-
rralde Historikoen Legeak argi eta zehatz diseinatzen dute banaketa hori.

ii. Asimetria versus simetria

Estatu Batuetan badira hiru gobernu-maila botere-banaketa bertikalarekin: 
federala –nazioarenari dagokio–, Estatukoa –50 estatu gehi Columbiako barru-
tia eta Puerto Rico– eta toki-maila, konderriak eta udalerriak hartzen dituena.

Aipatu dudan bezala, 1781eko Amerikar Estatuen Batasun Konfederatuan, 
hura arautzen zuten Konfederazioaren Artikuluek ez zioten ematen Gobernuari 
ahalmenik zergapetze-gaietan. Horren ondorioz, Kongresuak nahitaez jarri beha-
rra zeukan bere finantzaketa errekerimendu-sistema batean baina hura betetzea 
Estatuetako Gobernuen borondatearen mende gelditzen zen. Estatu batzuek ez 
zizkioten Kongresuari ematen eskatutako funts guztiak, beste batzuek ez en-
tzun-irudi ere egiten zuten. Nahikoa diru-sarrera publiko gabe, Gobernu federa-
lak ezin zituen aurrera eraman bere politikak, ez bere zorra kitatu, eta gobernuak 
pagatzera behartuko zituen koertzio-tresnarik gabe, Batasuna arriskuan zegoen. 
Horregatik, Kongresua behin baino gehiagotan saiatu zen alferrik Konfederazioa-
ren Artikuluak emendatzen, Batasunaren posizioa indartzeko asmotan, baina hori 
ez zen posible izan 1787ko Filadelfiako Konfederaziora arte. Zimentarria subi-
ranotasun bikoitzeko printzipioan zeukala, 1789ko Amerikar Konstituzioak tribu-
tu-ahala diseinatzen du ahal konkurrente bat bezala Gobernu federalaren eta 
Estatuen gobernuen artean.

AEBetako eredu fiskala da federalismo simetrikoko eredu bat zeinean Estatu 
guztiek daukaten eskumen fiskal bera Amerikar Konstituzioan xedatutakoaren 
ondorioz.

18  DAM, K. W., “The American Fiscal Constitution”, 44 University of Chicago Law Review 2, 
1997.
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Kongresuaren ahalak zenbait artikulutan zerrendatzen dira Konstituzioaren 
barruan, Konstituzioak bost artilkulu baino ez dauzkala berariaz aipatzen dutenak 
federazioak duen ahala zergapetzearen arloan. Maila federaleko ahalik inpor-
tanteenak 1. artikuluko 8. sekzioan aurkitzen ditugu, 18 klausulatan identifikatzen 
dituela. 1. klausula da ahala ematen diona zergak, eskubideak, kontribuzioak 
eta alkabalak aplikatzeko eta biltzeko, amorez eta zorrak ordaindu eta Estatu 
Batuen defentsa komunerako eta ongizate orokorrarentzako batzeko, betiere 
nazio guztian uniformeak izateko mugarekin. Zergak exijitzeko boterea maila 
federalean, beraz, bi xede lortu nahi badira baino ez dago arrazoituta: AEBen 
zorra ordaintzea eta AEBen defentsa eta Amerikar Ongizate Estatua bermatzea.

Ez dago interpretatzerik Amerikar Konstituzioa, ez konstituzionalismoaren 
teoriaren parte handi bat, oro har, The Federalist19-era jo gabe. Zehazki, 45. 
alean, James Madison-ek garatu egiten du ideia gisa Gobernu federalaren 
ahalak tasaturik daudela eta mugatu egiten direla Konstituzioan berean jasota-
kora, baina handiagotu gabe Batasunari Konfederazioaren artikuluen ondorioz 
ematen zaizkion ahalmenak. Tributu-ahalari dagokionez, inplizitutzat jotzen du 
errekerimenduen aurretiazko eta ezinbesteko sisteman, gainerako ahal federalak 
exekutatu ahal izateko: Estatuen arteko merkataritzaren arauketa, gerra eta bakea, 
nazioarteko itunak, zorpetzea eta diru-politika, beste batzuen artean. Konstituzioa 
berretsi zenetik hiru urte geroago, Hamargarren Emendakinak konstituzionalizatu 
egin zuen Gobernu federalarentzat botere tasatuen doktrina hau honakoa ezar-
tzearekin: “Konstituzio honek Gobernu federalari espresuki delegatzen ez dizkion 
ahalmenak, ez estatuei debekatzen, erreserbaturik gelditzen zaizkie hurrenez 
hurren estatuei edo populuari”.

Aita fundatzaileen filosofiak berretsi egiten zuen Estatu Batuei delegatu gabe-
ko botere guztiak, edo Konstituzioak debekatuak, hurrenez hurren Estatuei edo 
populuari erreserbatzen zaizkiela; alabaina, teoria hori ahulduz joan da denbo-
raren joanean eta Gobernu federalak gutxika-gutxika handiagotu egin ditu bere 
eskumenak. Hartara, Hamargarren Emendakina ez da eragingarria izan Gerra 

19  Paper federalistak dira 1787 eta 1788 bitartean idatzitako 85 entseguko bilduma bat, Estatu 
Batuen Konstituzioaren alde eta hura berrestearen fabore. Egileak dira Alexander Hamilton, 
James Madison eta John Jay Aita Fundatzaileak, eta entsegu gehien-gehienak bi egunkaritan 
argitaratu zituzten. Azkenean, artikulu guztiak editatu zituzten eta beste zortzi entsegu gehitu 
zizkieten; argitara eman zituzten bi liburukitean banatutako liburu batean, titulu honekin: “Fe-
deralista edo Konstituzio berria”.
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Zibilaren ondorengo berreraikitze eta industria-hedapeneko aldietatik (1865-
1932).

Gaur egun, ustea da Gobernu federalak ia-ia edozein arlotan jardun deza-
keela bere eskumenak bermatzen dizkioten klausula konstituzional guztien on-
dorioz.

Estatuen ahalei dagokienez, berriz, zein bere Konstituzioan zehazturik aurki-
tzen da, konstituzio horiek udalerri-maila ere arautzen dutelarik. Estatuen edozein 
ahalmeni buruz egin behar den lehendabiziko kontsiderazioa da horiek, lehendik 
ere existitzen zirenak entitate juridiko gisa Konstituzioa onetsi aitzin, maila fede-
ralari espresuki eman ez zaizkion ahal guztien titularrak direla. Horren jatorria 
da amerikar ereduaren izaera konfederala, izaera horrek ekarri baitzuen estatuek 
beren subiranotasunaren parte bat maila federalari lagatzea prozesu konstituzio-
gilean. Beraz, Kongresuaren legegintza-ahalmenak, fiskalak barne, ez dira jato-
rrizkoak eta mugatu egiten dira estatuek delegatu dizkietenetara, estatuen ahal-
menak Konstituzioaren testua onetsi aurrekoak eta hartaz landakoak izaki.

Hertsiki mintzatuz, soilki Konstituzioaren bi klausulak darabilte hizpide Estatuen 
ahalmena tributuen arloan, eta horien baliatzeko berariazko mugak finkatzen 
dituzte merkataritza arautzeko ahalmena errespetatzeagatik, federazioaren esku-
men zabal eta hedakorrenetako bat, hain justu. Muga bien asmoa da nazioaren 
batasun ekonomikoa indartu eta 1. artikuluko 10. sekzioaren bigarren eta hiru-
garren klausuletan daude araututa. Lehen muga, inportazio eta esportazioaren-
tzako kargei buruzkoa, benetan garrantzitsua da eta bigarren klausulan dago 
araututa, honela dioen klausulan, hain zuzen: “Ezein estatuk ezin ezarriko du 
zerga edo eskubiderik inportazio edo esportazioen gainean Kongresuaren ones-
pena gabe, non ez den erabat beharrezkoa bere ikuskaritza-legeak betetzeko; 
eta edozein estatuk inportazio edo esportazioen gainean ezartzen dituen esku-
bide eta zerga guztien emaitza garbia Estatu Batuen altxorraren gozamenerako 
izango da; eta lege horiek guztiak Kongresuaren berrikuste eta esku-hartzearen 
mende geratuko dira”. Bigarrenak, aurrekoa osatzen duenak, ezartzen du ezein 
Estatuk ez duela izango, Kongresuaren onespena gabe, inolako kargarik ezar-
tzerik tonelajearen gainean, bermatzeko asmotan ez urratzea inportazio eta 
esportazioaren gaineko zergak ezartzeko debekua, zergak ordainaraziz salgaiak 
estatu bakoitzaren barruan eta kanpoan daramatzaten ontziei.

Espainiako 1978ko Konstituzioari dagokionez, Estatuaren eboluzioaren etsen-
plu argi bat dugu: ezaugarri federalekiko Estatu bat zeinak, ordenamendu juridi-
ko guztiz zentralizatu batetik abiatuz, Estatu-eredu berri bat eraikitzen duen, Au-
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tonomien Estatua, ezaugarri nagusitzat deszentralizazioa duena, eskumen 
printzipioan oinarritua.

Konstituzioak botereen banaketa bertikala ezartzen du, hiru gobernu-mailaren 
artean: Estatukoa, autonomia-erkidegoena, eta toki- edo udal-mailakoa. Oraingo 
17 autonomia-erkidegoek ahalmen berdintsua daukate beren artean legegintza-
rako eta funtzio publikoen kudeaketarako –badituzte, halere, desberdintasun 
handiak baina puntualak hala nola Ertzaintza EAEri gagozkiola–, eta ahalmen 
hori hamaika alderditara hedatzen da, bereziki oinarrizko zerbitzu publikoen 
prestaziora, osasuna edo hezkuntza, esaterako.

Hala ere, diru-sarrerak ateratzeko ahalmenari dagokionez, bi talde oso 
desberdinak bereizi beharra dago. Alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoa 
eta Nafarroakoa beren foru-erregimenarekin. Foru-erregimen horren ondorioz, 
bere lurraldean biltzen diren zergen titularrak dira, osoki kudeatzen dituzte, eta 
Estatua finantzatu egiten dute kupo baten bitartez (EAE) edo ekarpen baten 
bidez (Nafarroa). Bestetik, gainerako autonomia-erkidegoak erregimen erkide-
koak dira. Funtsean finantzatzen dira Estatuaren titulartasuneko zenbait tribututan 
parte hartuz, tributu horiek lagata dauzkatelako, bai osoki bai zatiz. Gainera, 
Estatuak erregimen erkideko autonomia-erkidegoei eskumenak esleitzen dizkie, 
gutxi asko zabalak, lagatako tributu horien kudeaketaren eta arau-erregulazioa-
ren arloan. Talde honen barruan sartzen dira 15 autonomia-erkidegoak baina 
modulazioak dituztela Kanariar Uharteetan eta Ceuta eta Melilla hiri autono-
moetan.

Bereizi beharra dago, beraz, erregimen erkideko finantzaketa-sistema, 1978ko 
prozesu konstitiuziogileak sortua, eta foru erregimenekoa, jatorri historikoa duena, 
Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriak foru-lurraldeen eskubide historiko gisa 
babestua eta errespetatua, eta eguneratua bere markoan eta Euskal Herriko 
Autonomia Estatutuarenean eta Nafarroakoarenean. Hala ezartzen du berariaz 
AEFLOren lehen xedapen gehigarriak, hauxe xedatzean: “Kontzertu ekonomikoa-
ren foru-sistema Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatuko da dagokion Autonomia 
Estatutuan xedatutakoaren arabera”. Bestalde, bigarren xedapen gehigarriak 
Nafarroako kasua jasotzen du.

Horren ondorioz, eta federalismo fiskalaren teoriaren parametroei jarraikiz, 
Espainiako Konstituzioak deszentralizazio asimetrikoko eredua diseinatzen du, 
maila azpifederalean bi sistema benetan bereiziak dituela beren ezaugarrietan, 
beren funtzionamenduan eta beren eraginetan. Bien arteko desberdintasun na-
gusia da foru-lurraldeek duten finantza- eta tributu-gaitasun zabal-zabala erregi-
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men erkideko autonomia-erkidegoek ez bezala, bai eta bi sistemetako bakoitza-
ren funtzionamendua ere.

Ondo jakina den bezala, Euskal Herriko lurralde historikoen tributu arloko 
eskumenak ditugu lurralde historikoen eskubide historikoen adierazlerik argiene-
tako batzuk, eta, aipatutako xedapen gehigarriak babestuak, eguneratu egin 
dira 1979ko Euskal Herriko Autonomia Estatututuaren eta beste lege berariazko 
batzuen ondorioz, eta beste horien artean nabarmenki Kontzertu Ekonomikoa 
gailentzen da.

Halaber, EAE barruan, ikusten ditugu eskubide historikoen tributu-mailako 
eguneratze horretan –Euskal Autonomia Erkidegoaren eratze-prozesuan ematen 
dena– halako federalismo goranzko edo zentralizatzaile baten ezaugarriak, 
zeren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-lurraldeak –1978ko lurralde-antola-
menduaren aurreko berezko eskumenak zituztenak– errealitate juridiko berri ba-
tean, EAEn, sartzean, horrek berekin baitakar tributuen arloan izendatzea Euskal 
Herriko instituzio komunei tributu-ahalmen horietako batzuk, tradizionalki huts-hutsik 
probintzia forudunenak baino izan ez direnak, legegintza-ahalmen harmoniza-
tzaile, koordinatzaile eta lankidetzarako modura.

Nire iritziz, Espainiako Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriak, EAEko 
Autonomia Estatutuak, Kontzertu Ekonomikoak eta Lurralde Historikoen Legeak 
osatutako konstituzionaltasun-sistema edo -multzoak izaera konfederal garbi-gar-
bia ematen dio EAEri.

Hartara, zerga itunduak Batzar Nagusiek arautzen dituzte, Batzar Nagusietan 
mamitzen baita no taxation without representation printzipio politiko-konstituzio-
nala, eta Foru Aldundiek –organo exekutiboek– kudeatzen eta biltzen dituzte.

Ondorio gisa, Euskal Autonomia Erkidegoak, zeinean lurralde historikoak sartzen 
diren, ez dauka, bere-berez, eskumenik tributu-sistemen gainean, esaniko harmoni-
zazio-ahalmena izan ezik. Hitz batez esanik, badugu hemen konfederalismoko 
sistema bat, benetan berezia federalismo fiskalaren parametroetatik ikusita.

Horrez gain, ez dugu ahantzi behar Espainiako Estatua goragoko ordena-
mendu juridiko batean sartua dagoela, Europar Batasunean, alegia, eta batasun 
horrek ere badituela ezaugarri konfederalak baina subiranotasun fiskala oraindik 
ere, nahiz eta gero eta muga gehiago izan, estatu kideen baitan dagoela.

Atal honen konklusio gisa, azpimarratu egingo nuke tributu-boterea banatze-
ko 1789ko Konstituzioaren amerikar eredua dela ezaugarri konfederalekiko fe-
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deralismo fiskal simetrikoko eredu bat, justifikazioa duena ahalmen horiek lehen-
dik ere eduki izana titular juridikorik, ahalmen horietako batzuk izaera 
tasatuarekin maila federalari laga zitzaizkiolarik. Botere tasatuen doktrinaren 
eboluzio jurisprudentziala asko ahuldu da federazioaren mesedetan. Aldez 
beste, 1978ko Espainiako Konstituzioak tributu-boterea ezaugarri asimetrikoekin 
banatzen du, eta bi eredu bereizten dira hagitz desberdinak beren artean, 
eredu erkidea eta foru-eredua. Aldi berean, Euskal Autonomia Erkidegoak badu 
egitura simetriko bat tributu-boterea banatzeko hiru foru-probintzien artean eta 
izaera konfederaleko jatorriarekin finantza-ikuspuntutik, zeinean goren mailak, 
EAEk, ez duen berezko tributu-botererik bere eskumenen finantzaketari aurre 
egiteko; eskumen horiek, halere, eskumen multzo osoaren ehuneko 70 badira 
eta beraien finantzaketa hiru foru-lurraldeetako tributu-sistemen bidez bildutako 
transferentzien mende aurkitzen da.

iii. Subiranotasun dualaren printzipioa edo aldebikotasun-printzipioa

Subiranotasun dualaren printzipioa zimentarri nagusietako bat da tributu bo-
terea banatzeko nola amerikar ereduan hala Euskal Herrikoan.

Amerikar sistemaren kasuan, printzipio horrek inspiratzen du garbi-garbi tribu-
tu-boterearen banaketa, Konstituzioaren testuan eta haren interpretazio jurispru-
dentzialean suma daitekeen bezala, eta amerikar ereduaren konfigurazioan 
garbi baino garbiago bereiz daiteke tributu-botere banaketa bertikal bat eta 
beste bat horizontala.

Aurrekaritzat izanez Amerikar Estatuak Konfederazio batean antolatu zirela 
AEBetan indarrean dagoen eredu konstituzionalaren aldez aurreko pauso gisa, 
1789ko Konstituzioak Federazioaren mailaren eta estatuenaren artean egiten 
duen botereen banaketa bertikala artikulatu egiten da estatuen tributu-subirano-
tasunaren goranzko lagatze baten bidez Federazioaren eskumen esklusiboak 
erabiltzeko helburu bakarrarekin: zor publikoaren ordainketa, defentsa, gizarte-on-
gizatea edo estatuen arteko merkataritzaren arauketa. 1. artikuluko 8. sekzioaren 
18. klausulak, “The necessary and proper clause” bezala ezagutuak, indartu 
egiten du ideia hori Kongresuari eskua emanez onetsi beharreko legeak oneste-
ko, amorez eta Konstituzioak maila federalari ematen dizkion eskumenak erabili 
ahal izateko. Horren ondorioz, Kongresuak bere gastuak finantza ditzake edozein 
zergapetze-figura motaren bitartez, eta ez dago tributu-boterearen banaketarik 
maila federalaren eta estatuen mailaren artean, eskumen-printzipioari darraikionik, 
salbu eta inportazioarentzako kargak, maila federalaren eskumen esklusibokoak 
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direnak, hain justu. Nahiz eta hastapenetan ahalmen federala mugaturik zegoen 
zuzeneko zergapetzean, Hamaseigarren Emendakinak aldatu zuena 1913an, 
indarrean dagoen ereduak indar erakargarri sendo bat eragiten du Ipar Ameri-
kako nazionalentzat, antzekorik ez duena Zuzenbide konparatuan. Hala, pertso-
na fisikoen kasuan, haren aplikazio-eremu subjektiboak amerikar nazionalitateko 
pertsona guztiak biltzen ditu, duten egoitza fiskalaz landa, eta AEBetako atzerri-
ko egoiliar guztiak.

Tributu-boterearen banaketa horizontalaren zimentarria da estatuen ahalmenak 
jatorrizkoak izatea, ez 1789ko Konstituzioak emanak, eta Hamargarren Emen-
dakinak, lehen aipatuak, indartuta dago. Tributu-boterea dugu Estatuen subirano-
tasunaren ezaugarririk gailenetako bat eta lurraldetasun- eta egoitza-printzipioen 
inguruan eratzen da, muga bakartzat dituela maila federalari egindako lagape-
netik datozenak eta Konstituzioaren testuak inposatzen dituenak. Ondorio gisa, 
Estatu guztiek tributu-ahalmen berak dauzkate beren eskumenak finantzatzeko; 
halaz guztiz ere, gaur den egunean aniztasun fiskal handiko jokalekua aurkitzen 
dugu Estatu bakoitzean indarrean dagoen Konstituzioaren ondorioz, jokaleku bat 
zeinean antzeman daitekeen race to the bottom izeneko fernomeno beldurgarria, 
edo eta elkarren arteko lehia fiskal gogorra zergadunak erakartze aldera beste 
jurisdikzio batzuetatik, faktura fiskal merkeena eskainiz.

Hartara, hainbat modalitate hauteman ditzakegu Estatuen artean: ia hutsaren 
hurrengo presio fiskala duten Estatuak hala nola Alaska eta New Hampshire, non 
ez baita zergarik ez salmenten gainean, ez pertsona fisiko ez juridikoen diru-sarreren 
gainean, ez Gizarte Segurantzarentzako kotizaziorik eta are, Alaskako kasuan, Es-
tatuak abantaila gehitu bat eskaintzen diela bere egoiliarrei urtero-urtero ordainsari 
bat emanez eskudirutan Estatuko petrolio-gordailu eskergen eskubideen kontura20.

Gero baditugu beste Estatu batzuk oraindik ere presio fiskal txiki samarra 
dutenak. Alegia, Florida, Nevada, Hego Dakota, Tennessee, Texas, Washington 
eta Wyoming, zeren haien jurisdikzioetan badira salmenten gaineko zergak, 
baina ez Estatuko zergarik pertsona fisiko eta juridikoen diru-sarreren gainean, 
eta ez dira kargatzen pentsio publiko eta pribatuetatik etorritako sarrerak ere.

Azkenean beste Estatu batzuek badute zuzeneko presio fiskal handiagoa 
baina ez ordea inolako kargarik salmenten gainean, hala nola Delaware, Mon-
tana eta Oregon, lehen aipatu ditugun Alaska eta New Hampshirerekin batera.

20  2013an Alaska Permanent Fund Dividend delakoa 900$ egoiliarko izan zen.
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Delawareko kasua zinez berebizikoa dugu. Delaware da paradisu fiskal 
korporatibo bat eta mundu-mailako finantzagunea non uste baita badaudela 
250.000tik gora enpresaren egoitzak. Delaware da paradisu fiskal korporatibo 
bat eta mundu mailako finantzagunea non uste baita badaudela 250.000tik 
gora enpresaren egoitzak. Enpresa holding-en filialak zergetatik salbuetsita dau-
de; horregatik, korporazio askok Delawaren jartzen dute egoitza nagusia eta 
beren filial operatiboak beste estatu batzuetan.

Aldiz, badira zergapetze-karga handiak zenbait estatutan, hala nola interes 
eta dibidenduen gaineko tasak New Hampshiren eta Tennesseen, salmenten 
gaineko zergapetze-tipo handiak New Yorken eta Arizonan, edo jabetzaren 
gainean New Jerseyen eta Connecticuten.

Aldez beste, Espainiako ordenamendu juridikoak oso bestelako panorama 
eskaintzen digu. Ordenamendu honetan bistan dago subiranotasun dualaren 
printzipioak ez duela orokortasunez inspiratzen Estatuaren eta estatuz azpiko 
entitateen –autonomia erkidegoak– arteko eskumen-banaketako eredua, alderan-
tziz baizik, egia esan. Hau koherentea da lehen esan dugunarekin espainiar 
deszentralizazio ereduaren simetria dela-eta, ez baitie jarraitzen –deszentraliza-
zio-eredu honek– federalismo dualaren arauei, amerikar kasuan bezala, baizik 
eta federalismo kooperatiboaren jarraibideei. Klarki ikusten da nola, oro har, 
eskumen-banaketa beherantz eraikitzen den, beherantz eta soil-soilik norabide 
bertikalean –eskumen esklusiboak edo arau-garapen eta -exekuzioko eskume-
nak–; hortaz, oso sakon murgildu beharra dago Konstituzioaren testuan, eta, 
bereziki, bere lehen xedapen gehigarriaren edukian, subiranotasun dualean oi-
narritutako eskumen-banaketa aurkitzeko.

Tributuen esparruan, izatez, Konstituzioaren testuaren 133. artikuluak ezartzen 
du tributuak ezartzeko jatorrizko ahala Estatuari soilik dagokiola, lege bitartez, 
eta jasotzen du era berean estatuz azpiko entitateek, autonomia-erkidegoek eta 
toki-korporazioek, tributuak ezarri eta exijitzeko ahalmena, Konstituzioarekin eta 
legeekin ados.

Printzipio horretatik urruti, EAEko eta Nafarroako foru-lurraldeei gagozkiela, 
Estatuarekiko tributu-harremanek inplizituki jasotzen dute subiranotasunen dualta-
suna; hala ere, printzipio horren konfigurazioa Espainiako eskumen-banaketaren 
ereduan oso da diferentea amerikar kasuan duenaren aldean. Izatez salbuespen 
denez printzipio ahula da, bere mugak ere badituena halako oreka bat lortzea-
rren Estatu barruan eta behar adina tresna ez daukana bere aplikazioa berma-
tzeko, eta printzipio lausoa ere bai, beti burugainean duena interpretazio juris-
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dikzional konstituzionala, batez ere prozesu konstituziogilearen ondoriozko 
lurralde-ereduaren lehen urteetako ibilbidean emandako interpretazioa, zehatz 
esanik.

Hala, foru-eskubideen 1978ko konstituzionalizazioa zerbait berria da Es-
painiako konstituzionalismoarentzat, eskubide horiek Lege Nagusian sartzea-
rekin lehen xedapen gehigarriaren bitartez. Lege Nagusian aurkituko dugu 
historia 1978ko Konstituzioan sartua, Espainiako konstituzionalismoaren histo-
riako bi kontzepzio antitetikoren adiskidetzearen bila: historiko-tradizionala eta 
arrazional-normatiboa. Hala, legegile konstituienteak instrumentatu egiten du 
foruen auzia era iraunkorrean konpontzeko bere asmoa, hartarako babespe 
ematen diola Konstituzioaren markoan eta ahalbidetzen duela oraingo une 
historikora eguneratzea. Ildo horretatik, Konstituzio Auzitegiak berak bere 
11/1984 Epaian, otsailaren 2koan, azpimarratzen du foru-lurraldeen eskume-
nek duten dimentsio historikoa autonomia-erkidego sortu berrien eskumenek ez 
bezala, hau dioela:

“Lurralde historikoen eskumenen sorburu diren iturriak, alde batetik, eta Auto-
nomia Erkidegoenen sorburu direnak, bestetik, desberdinak dira halabeharrez. 
Lurralde historikoak “eskubide historikoen” titularrak dira, eskubide errespetatu, 
babestu eta Konstituzioaren eta autonomia estatutuen markoan eguneratu 
beharrekoenak, hain justu, Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriak xeda-
tzen duenaren indarrez; eta, beraz, lurralde horien eskumenak zedarriztatzeak 
berekin ekar lezake ikerketa historiko bat egin beharra "eskubide" horiek zein 
diratekeen argitzeko. Autonomia-erkidegoen eskumenak, aldiz, dio direla, hain 
zuzen ere, autonomia-erkidego horiek, Konstituzioak ezarritako markoaren 
barruan, zeinek bere autonomia-estatutuaren bitartez, bere gain hartu dituzte-
nak; horren ondorioz, jo egin beharko da Konstituziora, autonomia-estatutue-
tara eta aurrekoen markoan emandako eskumenak zedarriztatzen dituzten 
balizko beste arau batzuetara, jakiteko zein diratekeen Erkidego bakoitzari 
dagozkionak”.

Horren ondorioz, eta Konstituzio Auzitegiaren hitzetan21, lehendik ere autogo-
bernuko foru-erregimena zeukaten hiru lurralde historikoak legez lotu ziren gora-
goko entitate juridiko komun sortu berri bat osatuz, Euskal Autonomia Erkidegoa, 
Autonomia Estatutuaren indarrez; horrenbestean, Autonomia Estatutu horrek anto-
lakunde politiko berriari aitortu egiten dizkio eskumen batzuk baina eskumen 

21  76/1988 Konstituzio Auzitegiaren epaia, apirilaren 26koa.
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horien erabilera kasu batzuetan instituzio komun sortu berriei egokitu beharko 
zaie eta, beste batzuetan, lurralde horietako botere-organoei.

Ukaezina da ezen, juntak-diputazioak binomio tradizionalarekin batera, kon-
tzertu ekonomikoen foru sistema tradizionala, historikoki foru-probintzien erregimen 
ekonomiko-finantzarioa izan dena, zer eta Konstituzio Auzitegiak foraltasunaren 
gune ukiezin gisa –Konstituzioaren bermea duena– bataiatutakoaren eskubide 
historiko identifikagarrienetako bat dela.

Kontzertu Ekonomikoari dagokionez eskubide historiko gisa, hura berreraiki-
tzea errazagoa izan zen, berez, beste eskubide historiko batzuk baino, zeren 
azaroaren 26ko 2948/1976 Dekretuak onetsitako Kontzertuak bizirik iraun 
baitzuen Araban Frankismoan zehar. Horregatik hartu zuen eredutzat EHAEren 
zortzigarren xedapen iragankorrak, hau ezartzean:

“Estatutu hau onartu ondoren ospatuko den lehen Kontzertu Ekonomikoa, 
Arabarentzako indarrean dirauen Kontzertu Ekonomikoaren eduki materialean 
inspiratuko da, probintziarentzat inolako kalterik suposatu gabe, eta bertan ez 
da kontzertatutako alkoholei buruzko Estatuaren inposaketarik”.

Buka dezakegu esanez AEBetako tributu-eredu federala eredu simetriko bat 
dela eta subiranotasun dualaren printzipioan oinarritua eta, halaber, Euskadiren 
eta Espainiako Estatuaren arteko finantza- eta tributu-harremanak oso antzeko 
printzipio baten arabera eraturik daudela ordenamendu juridikoan, aldebikota-
sunaren printzipioaren arabera, alegia; ordenamendu juridiko horretan, nahiz eta 
tributu-eskumenen deszentralizazio simetrikoa nagusi izan, tarte txiki bat uzten 
zaio asimetriari finantza- eta tributu-izaerako eskubide historikoei dagokienez.

VI. AZKEN GOGOETA

Agertzera eman dudan bezalaxe, auzi fiskala izan da historikoki giltzarrizko 
elementuetako bat Estatuen krisialdi- eta eraldaketa-garaietan. XXI. mendean 
aurre egin beharrean gaude Autonomien Estatuaren –1978ko Konstituzioak eka-
rri zuena– krisialdi- eta eraldaketa-garaia, zeinean auzi fiskala ageri baita berriz 
ere harroin eta giltzarri gisa Estatuaren eskumen deszentralizazioaren egitura 
berria eraikitzeko. Estatu-ereduaren diseinuan estatuz azpiko enteei izendatu 
beharreko tributu-boterearen nolakoa eta zenbatekoa finkatu egin behar dira 
kontuan izanez eredu federalen finantza-nahikotasun eta erantzukizuneko printzi-
pioak, eredu federalek berezko dituzten printzipioak, eta zeinak, esperientziak 
erakusten digun bezala, murritz artikulaturik baitaude indarrean den ereduan, 
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LOFCAn. Zenbat eta handiagoa izango baita entitate federatuek eskuetan dau-
katen tributu-boterea, autogobernu kuota handiagoak erdietsiko dituzte eta hirita-
rrek erantzukizun handiagoa exijitu ahal izango diete botere horren erabileran. 
Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa esandakoaren 
etsenplu onak ditugu.

Arrazoi fiskalengatik piztutako herri-erreboltak berezkoak dira XXI. mendeko 
hausnarketa- eta aldaketa-prozesuetan ere, eta ez dira lehenagoko garai historikoe-
tako –aztertu ditugunetakoak, adibidez– gertaera esklusiboak. Hiritarrek jarraitzen 
dute kezkaturik egoten beren ordezkarien gaitasun fiskalagatik, baita autogobernu 
fiskalaren defentsagatik ere, nahiz eta egia esatera manifestazioek edo gizarte-mu-
gimenduek iragan mendeetako bortiztasuna galdua duten eta orain beti edo 
gehienean bide birtualetatik egiten diren, teknologia berriek eraginda. Izan ere, 
Euskadin hiritarrek 10etik 8.18k baloratzen dute Kontzertu Ekonomikoa euskal zura-
je juridiko-politikoan eta 10etik 7.8k euskal gizartearen ongizateari egiten dion 
ekarpena; halaber, antz-antzeko ehunekoekin, erreminta eraginkortzat jotzen da 
krisi egoeretan nola nazio sentimendu euskaldun hutsa duten hiritarren aldetik hala 
euskal eta espainiar nazio sentimendua duten hiritarren aldetik22. Kataluniari ga-
gozkiola, aldiz, identitate-zioetatik harantzago, inolaz ere hiritarren independen-
tziazaletasunaren goranzko joerari eragin dioten faktoreetariko batzuek lotura dute 
balizko Estatu independente baten perspektiba ekonomikoekin. Kataluniako mugi-
mendu independentistak azken urteetan berezi-bereziki azpimarratu ditu katalunia-
rrek Katalunia independente batean izango lituzketen onura ekonomikoak.

Estatu espainiarrean, eskubide historikoetan oinarritutako asimetria fiskaleko 
egoerek, hala nola Euskadikoak eta Nafarroakoak, errezeloak eta susmoak 
pizten dituzte zenbait sektore politiko eta sozialetan eta maiz pribilegio edo 
antigoaleko kontutzat jo ohi dira. Ez da erraza jakiten zergatik. Begiratu bat 
emanez gero amerikar kolonien prozesuari eta Estatu Batuen nazio-erakuntzari, 
erakutsiko digu nola historia sartzen den konstituzionalismoaren barruan eta ins-
piratzen herrialde horretan 1789az geroz indarrean den eredu federala. Nor-
baitzuek erantzungo dute arrazoi historikoek ez dutela, berenez, arbuiorik sortzen, 
ezpada arrazoi horietan oinarritzen den estatus asimetrikoak. Oraindik ez dut 
konprenitzen zergatik. 1978ko Konstituzioak berak jarri zuen eredu asimetriko bat 
autonomiara iristeko, bi autonomia-erkidego mota bereiziz: bide lasterretik eratu 
zirenak eta gainerakoak. Prozesu guztiz baketsua izan zen eta inork zalantzan 

22  Gizaker-ek Kontzertu Ekonomikoari buruz “Ad Concordiam”-entzat 2012an egindako inkesta.
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ipini ez zuena. Orobat, inork ere ez du zalantzan ipintzen Espainiako Estatuaren 
hizkuntza-asimetria, Konstituzioak bermaturik aurkitzen dena. Zuzenbide konpa-
ratuan baditugu eredu federal batzuk ezaugarri asimetrikoak baina solbentzia 
nahikoa dituztenak, hala nola Kanadakoa edo Belgikakoa. Federalismo asime-
trikoak konponbide ase-betegarri eta efikaz bilakatu dira autogobernua nahi 
zuten hainbat lurralderentzat, eta horren ondorioz saihestu egin da lurralde horiek 
sartuta dauden estatuak zatikatzea. Eredu federaletako asimetria juridikoa ez da 
besterik baina halako errealitate jakin baten isla eta ondorio, berezko ezaugarri 
historiko, ekonomiko ala linguistikoak dituenarenak, ordenamendu juridikoak 
atxikitzeko asmoa daukanak. Gauza bera gertatzen da eredu simetrikoekin, nork 
irudika dezake AEBetako eredu fedarala konfiguratzea parametro asimetrikoekin? 
Zer funts luke? Zer arrazoi historikori erantzungo lioke?

Espainiako Estatuaren barruan Euskadiko eta Nafarroako asimetria fiskala 
gaitzesten dutenak oker daude uste baldin badute hori kenduta erantzun ahal 
izango dietela autonomia-erkidegoen finantzaketa-sistemak nozitzen dituen gaitz 
eta gabeziei. Simetria fiskala ez da panazea eta badu bere baitarik arriskurik 
ere. Esan dudanez, Ipar Amerikako eredu fiskalak arriskurik beldurgarrienetako 
batzuen etsenplu garbi bat eskaintzen digu: race to the bottom egoera gertatzea 
Ipar Amerikako Estatuen fiskalitatearen artean, zergabe-eszena orokortu nahi- 
ez-izateko batera eraman gaitzakeena. Nire iritziz, deszentralizazio fiskaleko 
eredu batek ondo jardutea ez dago bere izaera simetriko edo asimetrikoaren 
mende, baizik eta –hobeto esanik– federalismoaren oinarrizko printzipioak erres-
petatzearen baitan, hala nola entitate federatuen finantza-nahikotasuna, solida-
riotasuna eta ekitatea, edo eta Estatua konfiguratzen duten maila guztien arteko 
berdintze-mekanismoen diseinu eta artikulazio egokia.

Amerikar eta euskal eredu fiskalak janzten dituen beste printzipio handia su-
biranotasuna fiskala dugu. Nire aburuz, printzipio hori da inspiratzailea eta inpli-
zituki sartuta dago Estatuaren eta Euskadiren arteko finantza- eta tributu-harrema-
netan eta denek identifikatzen dugu aldebikotasun-printzipioa izenarekin.

Uste dut, beraz, 1978ko Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriak aitortu 
egiten duela foru-lurraldeen eskubide historikoak Konstituzioaren testuaren aurrekoak 
direla, horrek gogora dakarkigula Konstituzioaren aurreko Amerikar Estatuen kasua, 
eta eskubide historiko horien errespetua eta babesa bermatu. Ondo jakina denez, 
Kontzertu Ekonomikoaren muina da bi lurralde-mailen arteko adostasuna eta itun-
keta, aldebikotasun-printzipioa euskarri duena. Alde biko adostasunaren bidez 
baino ez da onesten eta berrikusten Kontzertua, ituntzen zergapetze-figura berriak 
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edo erabakitzen aldaketak lehendik dauden zergapetze figuren eskumen-banake-
tan, eta finkatzen kupoa kalkulatzeko metodologia. Aldebikotasunak berekin dakar 
aldeetako bakoitzaren alde bakarrez erabakitzeko gaitasuna, ahalbidetzen duena 
diferenteen arteko akordioa maila berdinean. Nire iritziz, tributuen esparruko subi-
ranotasun dualeko printzipioa da zentzua ematen diena aldebikotasunari eta 
itunketari Estatuaren eta Euskadiren arteko tributu- eta finantza-harremanetan eta 
eskumen-banaketaren erakusgarri argi eta berezkoa dugu federalismo dualeko 
ereduetan, salbuespenezkoa ordea Espainiako oraingo deszentralizazio-ereduan.

Ausartuko ere naiz urrats bat harago egitera. Tributu-eskumenaren banaketa 
horizontalak Estatuaren eta Euskadiren artean berekin dakar jatorrizko boterea 
lurralde historikoetan. Hala, berariaz aitortzen dute lurralde bakoitzaren Zergei 
buruzko Foru Arau Orokorretako 3. artikuluko 1. paragrafoak, ezartzen duelarik 
ezen lurralde historiko bakoitzaren tributu-erregimena mantendu, ezarri eta arau-
tzeko jatorrizko ahalmena haren batzar nagusiei dagokiela eta Kontzertu Ekono-
mikoan aurreikusi bezala baliatuko dela.

Alabaina, eta aldi berean, aitor dut ahul dela subiranotasun dual edo alde-
bikotasunaren printzipioa ordenamendu juridikoan. Horregatik ezinbesteko deri-
tzot hura gehiago errespetatze eta indartzeari. Haren ahultasuna, Euskadirentza-
ko kaltean, aldi batean baino gehiagotan bistaratu da. Nabarmenenak, beste 
batzuen artean: Estatuak alde bakarrez onestea 2001eko abenduan Kontzertu 
Ekonomikoaren luzapena, atzerapena ituntzeko garaian Estatuaren tributu siste-
man 2011tik 2014ra sartu ziren zergapetze-figura berriak edo eta negoziaziorik 
eza behin betiko kupoen likidaziorako 2008ko ekitalditik gaur egunera arte. 
Halaber, uste dut indartze hori lortzen zaila izango dela, hainbatenaz eta 
1978ko Konstituzioaren 149.3 artikuluak dakarren Estatuaren faboreko hondar 
eta lehentasunezko klausularen espirituak presente dirauen bitartean Estatuaren 
aldartean Euskadirekiko finantza- eta tributu-harremanak negoziatzeari ekiteko 
garaian, erregimen erkideko erkidego bat bailitzan.

Azken ideia bat amaitzeko. Nahiz eta lehendabiziko hurbiltze batean des-
berdintasun asko antzeman daitezkeen eredu bien artean, Ipar Amerikako eredu 
konstituzionalean sakontzeak eraman egin nau igartzera badela halako parale-
lismo bat bi multzoren artean: alde batetik, multzo bat Ameriketako Estatu Batuen 
1789ko Konstituzioak eta amerikar estatu federatuetako konstituzioek osatua eta, 
bestetik, 1978ko Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriak, Euskal Herriko Au-
tonomia Estatutuak eta Kontzertu Ekonomikoak osatutako multzoa, Konstituzioaren 
mugei menperatua, eta hauxe litzateke, nire iritziz, Euskadiren konstituzio fiskala.
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