
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ( Zirkulazioa ) 
Alta, baja, aldaketa 
Zizur Nagusia 
 
Xedea 
 
Ibilgailu berriak matrikulatzea. 
 
Organo kudeatzailea 
 
Zizur Nagusiko Udaleko Ogasun Departamentua 
 
Eskaera aurkezteko epea 
 
- Ez dago eskaera egiteko eperik. 
 
Organo erabakitzailea 
 
- Alkatetza. 
 
Onuradunak 
 
- Zizur Nagusian helbideratuta dauden ibilgailuen jabeak. 
 
Zenbatekoa 
 
NAO, 15/2005 (abenduaren 29eko 20/2005 Foru Legeko 162. artikulua). 
 
Eskaera bideratzeko epea 
 
- Alta emateko, berehalakoa. Aldaketak eta bajak Probintziako Trafikoko Buruzagitzan 
bideratuko dira. 
 
Dokumentazioa 
 
ALTAK emateko: 
- NA. 
- Ibilgailuaren fitxa teknikoa. 
- Kontu zenbakia, zerga helbideratu nahi bada. 
 
ALDAKETAK egiteko: 
- Ibilgailu baten helbidea aldatzeko, Probintziako Trafikoko Buruzagitzara joan beharra dago, 
eta ibilgailuaren dokumentazioa, gidatzeko baimena, urteko ordainagiri ordaindua, eta bizileku 
ziurtagiria (Udalak betea) eraman behar dira. 
 
BAJAK emateko: 
- Ibilgailu baten helbidea aldatzeko, Probintziako Trafikoko Buruzagitzara joan beharra dago, 
eta ibilgailuaren dokumentazioa, gidatzeko baimena, eta urteko ordainagiri ordaindua eraman 
behar dira. 
 
Araudia 
 
- 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa (159. artikulutik 
166. artikulura). 
- 19/1999 Foru Legea, abenduaren 30ekoa (10. art.) 
 
Berariazko datuak 
 
NAO, 164/1999 (abenduaren 30eko 19/1999 Foru Legeko 10. art.). 



20 eserleku bitarteko autobusa: 111,26 euro 
50 eserleku bitarteko autobusa: 158,97 euro 
50 eserleku baino gehiago dituen autobusa: 198,71 euro 
Kamioia, 999 kg bitarteraino: 55,69 euro 
Kamioia, 2.999 kg bitarteraino: 111,26 euro 
Kamioia, 9.999 kg bitarteraino: 158,97 euro 
Kamioia, 9.999.999 kg bitarteraino: 198,71 euro 
Ziklomotorra, 49 c.c. bitarteraino: 4,01 euro 
Ziklomotorra, 125 c.c. bitarteraino: 6,02 euro 
Ziklomotorra, 250 c.c. bitarteraino: 9,96 euro 
Ziklomotorra, 500 c.c. bitarteraino: 19,65 euro 
Ziklomotorra, 1.000 c.c. bitarteraino: 39,31 euro 
Ziklomotorra, 9.999.999 c.c. bitarteraino: 78,63 euro 
Atoia, 999 kg bitarteraino: 27,86 euro 
Atoia, 2.999 kg bitarteraino: 55,69 euro 
Atoia, 9.999.999 kg bitarteraino: 111,26 euro 
Traktorea, 16 zaldi indar fiskal (z.i.f.) baino gutxiago: 27,86 euro 
Traktorea, 16 z.i.f.-etik 25era bitartean: 55,69 euro 
Traktorea, 25 z.i.f. baino gehiago: 111,26 euro 
Autoa, 7,999 z.i.f. bitarteraino: 15,89 euro 
Autoa, 12 z.i.f. bitarteraino: 44,71 euro 
Autoa, 16 z.i.f. bitarteraino: 95,38 euro 
Turismoa, 16 z.i.f.-etik gorakoa: 119,25 euro 
Zerga urte osokoa da, eta zergaldia urte osoari dagokio. Kuotak hiru hileka banatzen dira 
proportzionalki. 
Zerga urte bakoitzeko martxoa eta apirila bitartean igortzen da. 
- Inprimakiak beteta eta sinatuta, zerga adierazitako banketxean ordainduko da. Ez da onartuko 
udal bulegoetan dirutan ordaintzea. 
- Ibilgailuei behin betiko baja emanda, dagokion zatia itzuliko da hiru hileka banatuta, ibilgailuari 
baja ematen zaionetik urte amaiera arte. Horretarako, aldez aitzinetik Udaletxean eskaera egin 
behar da. 
 
Aldaketa data   2006/02/13 
 
Iraunaldia  2007/02/15 
 
 


