
 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 203/2013 Foru Dekretua, abenduaren 23koa. Honen bidez Sozietateen 
gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onesten da.  

Bederatzigarren Xedapen Gehigarria. Kultura sustatzeko pizgarriak.  

1) Zergaren Foru Arauko hamabosgarren xedapen gehigarriko 1. idatz-zatian ezarritako kenkaria 
aplikatzeko ezinbestekoa da ondoko baldintza hauek betetzea:  

a) Zinematografia eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuaren ziurtagiri bi lortu behar dira: batetik, 
produkzioaren nazionalitateziurtagiria; bestetik, produkzioaren edukia kulturala dela, egoera 
kulturalarekin lotuta dagoela edo Espainiako lurraldean ikusgarri dauden obra zinematografikoen 
kultura askotarikotasunerako ekarpena dela adierazten duen ziurtagiria.  

b) Produkzioaren kopia bat, egin berria eta inolako akatsik ez daukana, utzi behar da Filmoteca 
Españolan edo dena delako autonomia erkidegoak modu ofizialean onartutako zinematekan, 
urriaren 19ko CUL/2834/2009 Agindua ezarri den bezala (horren bidez hainbat arau ezarri dira 
errege dekretu hau aplikatzeko: 2062/2008 Errege Dekretua, abenduaren 12koa, Zinemari buruzko 
abenduaren 28ko 55/2007 Legea garatu duena filmen kostua eta ekoizlearen inbertsioa onartzea, 
estatu-laguntzak arautzen dituzten oinarriak ezartzea eta Enpresa Zinematografikoen eta Ikus-
entzunezkoen Arloko Enpresen Erregistro Administratiboaren egitura direla eta.  

2) Zergaren Foru Arauko hamabosgarren xedapen gehigarriko 1. idatz-zatian ezarritako kenkaria 
aplikatzeko, ondoko ikusentzunezko obrak zailtzat hartuko dira: 

a) Film laburrak. 

b) Zuzendarien lehen bi lanak. 

c) Jatorrizko bertsio bakarra euskarazkoa den lanak.  

d) Aurrekontu urriko lanak, hain zuzen ere ekoizpen-kostua 500.000 eurotik gorakoa ez dutenak.  

e) Gaia dela eta edo ekoizpenaren inguruko konturen batengatik merkaturatzen gaitz duten lanak.  

Letra honetako kasuetan zergadunak frogatu beharko du lanak merkaturatzeko eragozpenak 
dituela. Lana zailtzat jotzeko eskatu beharko dio Zerga Administrazioari kenkaria aplikatzeko 
eskubidea egiaztatzen duen lehen zergaldia amaitu baino lehen.  

3) Zergadunak ondokoak aurkeztu beharko ditu: batetik, Zergaren autolikidazioa, Zergaren Foru Arauko 
hamabosgarren xedapen gehigarriko 1. idatz-zatian ezarritako kenkariari heltzen diola adierazten 
duena; bestetik, lana egiteko lortutako beste laguntza edo diru-laguntza publiko guztien zerrenda, 
aurrean aipatutako idatzzatian gehieneko ekarpenaz ezarritakoa betetzen denez zehazteko.  

4) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorreko 94. 
artikuluan xedatutakoa gorabehera, Zergaren Foru Arauko hamabosgarren xedapen gehigarriko 1. 
idatz-zatian araututako kenkaria aplikatzeko eskubidea egiaztatzen duten zergadunak ados egongo 
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dira kenkariaren datuen berri ematearekin, estatuek obra zinematografikoetarako eta ikus-
entzunezkoen arloko beste produkzio batzuetarako ematen dituzten laguntzei buruz Europako 
Batzordeak emandako komunikazioko 52. idatz-zatiko 7. zenbakian ezarritakoarekin bat etorriz (2013/C 
332/01), Batzordearen 2014/C 198/02 komunikazioak eragindako aldaketaren arabera (komunikazio 
honen bidez Batzordeak Europar Batasunaren gidalerro hauei buruz emandako komunikazioak aldatu 
dira: banda zabala azkar hedatzeko estatu-laguntzei buruzko arauak aplikatzeko gidalerroak; eskualde-
xedea duten 2014-2020 aldiko estatu-laguntzei eta obra zinematografikoetarako eta ikus-entzunezkoen 
arloko beste produkzio batzuetarako estatuek ematen dituzten laguntzei buruzko gidalerroak, arriskua 
finantzatzeko estatuek ematen dituzten laguntzei buruzko gidalerroak eta estatuek aireportuei eta 
hegazkin-konpainiei ematen dizkieten laguntzei buruzko gidalerroak). 

Horretarako Bizkaiko Foru Aldundiak aipatutako komunikazioan ezartzen den informazioa argitaratuko 
du eta argitaratu ere bertan eskatzen den bezala. 


