
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

3/2012 FORU DEKRETU-ARAUA, uztailaren 27koa,
Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga,
Balio Erantsiaren gaineko Zerga, zerga bereziak eta
Jokoaren gaineko Zerga aldatzen dituena.

Akats zuzenketa

2012ko abuztuaren 13ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN,
154. zenbakian, argitara eman da uztailaren 27ko 3/2012 Foru
Dekretu-Araua, Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zerga, Balio Erantsiaren gaineko Zerga, zerga bereziak eta
Jokoaren gaineko Zerga aldatzen dituena. Argitaratutako testuan
akats bat dagoela oharturik, modu honetan zuzendu behar da:

7. orrialdean, 4. artikuluaren Bat atalean, euskaraz:

— Hau esan ordez:
«Bat. Honela idatzita geratzen da 3. artikulua:

«3. artikulua. Zerga-gaia.

Jokoaren gaineko Zergaren zerga-gaia izango da ondoko
joko hauek antolatzea edo egitea, edozein izanik horiek egiteko
eskuzko bitartekoa, teknikoa, telematikoa edo interaktiboa:

— Kasino jokoak.

— Bingoa.

— Apustuak.

— Boletoak.

— Joko makinak.

— Errifak.

— Tonbolak.

— Ausazko konbinazioak.

— Euskal Autonomia Erkidegoko Joko Katalogoan sartuta
dagoen beste edozein joko».

— Beste hau esan behar du:
«Bat. Honela idatzita geratzen da 3. artikulua:

«3. artikulua. Zerga-gaia.

Jokoaren gaineko Zergaren zerga-gaia izango da ondoko
joko hauek antolatzea edo egitea, edozein izanik horiek egiteko
eskuzko bitartekoa, teknikoa, telematikoa edo interaktiboa:

— Kasino jokoak.

— Bingoa, bingo elektronikoaren modalitatea barne.

— Apustuak.

— Boletoak.

— Joko makinak.

— Errifak.

— Tonbolak.
— Ausazko konbinazioak.
— Euskal Autonomia Erkidegoko Joko Katalogoan sartuta

dagoen beste edozein joko».
Donostia, 2012ko abuztuaren 16a.

(1742) (7990)

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL-NORMA 3/2012, de 27 de julio,
por el que se modifican el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido,
los Impuestos Especiales y el Tributo sobre el Juego.

Corrección de errores

Advertido error en la publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa número 154, de 13 de agosto de 2012, del Decreto
Foral-Norma 3/2012, de 27 de julio, por el que se modifican el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el
Valor Añadido, los Impuestos Especiales y el Tributo sobre el
Juego, se procede a su subsanación en los siguientes términos:

En la página 7, apartado Uno del artículo 4, texto en eus-
kera:

— Donde dice:
«Bat. Honela idatzita geratzen da 3. artikulua:

«3. artikulua. Zerga-gaia.

Jokoaren gaineko Zergaren zerga-gaia izango da ondoko
joko hauek antolatzea edo egitea, edozein izanik horiek egiteko
eskuzko bitartekoa, teknikoa, telematikoa edo interaktiboa:

— Kasino jokoak.

— Bingoa.

— Apustuak.

— Boletoak.

— Joko makinak.

— Errifak.

— Tonbolak.

— Ausazko konbinazioak.

— Euskal Autonomia Erkidegoko Joko Katalogoan sartuta
dagoen beste edozein joko».

— Debe decir:
«Bat. Honela idatzita geratzen da 3. artikulua:

«3. artikulua. Zerga-gaia.

Jokoaren gaineko Zergaren zerga-gaia izango da ondoko
joko hauek antolatzea edo egitea, edozein izanik horiek egiteko
eskuzko bitartekoa, teknikoa, telematikoa edo interaktiboa:

— Kasino jokoak.

— Bingoa, bingo elektronikoaren modalitatea barne.

— Apustuak.

— Boletoak.

— Joko makinak.

— Errifak.

— Tonbolak.
— Ausazko konbinazioak.
— Euskal Autonomia Erkidegoko Joko Katalogoan sartuta

dagoen beste edozein joko».
San Sebastián, a 16 de agosto de 2012.

(1742) (7990)

2 GIPUZKOAKO A.O.—2012ko abuztuaren 20a N.º 158 B.O. DE GIPUZKOA—20 de agosto de 2012


		2012-08-17T12:19:26+0200
	Donostia - San Sebastian
	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA




