
ren eragina administrazio bidean duen berrikuste aukeragatik, kontuan izanik
beti ere aspaldian hain zabaldua zegoen birjarpenezko errekurtsoaren desager-
pena.

Gure iritziz, 1995eko urteko Txosteneko aholku orokorretako batean
adie-razten genuen bezala, jarduera administratiboa gehiago
deskontzentratzen saiatu behar da berrikuspeneko aukerak errazteko ofizioko
berrikuspenaren muga estu eta murriztaileetatik.

Ondorioz, orain arte azaldutakoaren laburpen gisa, funtsezkoa deritzogu
interesatuek parte hartzeko bide batzuk zabaltzeari, prozesuan parte hartzen
du-ten erakunde guztiek jarritako alegazioak kontuan hartzen dituela
ziurtatzen du-ten bidea zabaltzeari hain zuzen ere, hala nola beraren aurrean
defentsa era-ginkor bat egin ahal izateko alegazioak ez onartzera eraman
duen arrazoiak eza-gutzeari.

Era honetan eta forma aldetiko berme hauek ziurtatu ondoren
lanpostuen zerrendetako aldaketak kontrolatzeko aukerak aldatzea bultzatuko
litzateke, pro-posamen horiek egiteko bide eman duten zergatiak ezagutzeak
interesatuei ho-rien kontra jartzen utziko bailieke eskumena jaisteko tekniken
bidez (antezeden-teak edo gertakari aipagarrien kontrola, botere desbiazioa
eta abar).

4. Ondorioak

Arartekoak beharrezkoa ikusten du arau(di) zehatz bat egin eta onartzea,
non, lanpostuen zerrendak aldatzeko prozedura arautu bat azalduko den.

Arau honek, alde batetik, EAEko Administrazioan lanean ari diren
funtzio-narioen lan baldintzak erregulatzeko Erabaki honetan emandako hitza
bete be-harko du, lanpostuen zerrendak aldatzeko proposamen eta
prozeduretan sin-dikatuek parte hartu behar dutela esaten duenaren arabera.

Era berean, modifikazio proposamenak direla-eta, eragina jasan duten
fun-tzionarioen euren parte hartze zuzen eta berehalakoa bultzatzeko bideak
bilatzea nahiko litzateke, funtzionario horien interesak babestuta egongo
direla ziurtatze-ko.

7.6. ZENBAIT OHAR PFEZ-REN ERREFORMARI BURUZ

Arartekoaren erakundea indarrean dagoenetik, Pertsona Fisikoen
Errenta-ren gaineko Zerga (PFEZ) izan da konponezin gehien sortu duena
zerga adminis-trazioen eta zergapekoen artean.

Horren arrazoi nagusia da, segur aski, izaera pertsonaleko zerga horixe
bera dela, beharbada, hiritar gehiengan eragina duena.

Bestalde, estatuaren esparruan bezala, lurralde historikoenean, zerga
admi-nistrazioen sarrera iturri nagusia da, eta hori dela eta, askoz zailagoa da
une bakoitzean indarrean dauden ereduetan aldaketak sartzen.

— 497 —



Horri erantsi behar zaio PFEZ, batik bat izaera pertsonaleko zerga
izanik, hau da, zergapekoaren egoera pertsonala kontuan hartzen duena,
aberastasuna birbanatzeko tresnatzat erabiltzen dela.

Nolanahi ere, PFEZ gaur egun, berrikuste prozesu betean aurkitzen
denez, ondoren laburki aztertzen diren gaiek, zergaren egituran eta filosofian
eragitea baino gehiago bilatzen dute, aukera aprobetxatuz, kasu batzuetan,
arauaren aplika-zio estutik eratortzen diren egoera bidegabeak zuzentzea, eta
beste batzuetan, kexak bideratzean azaldutako gizarte eskaerak antolamendu
juridikoan gauzat-zea.

Horri erantsi behar zaio gainera, lurralde historikoetako erakundeek
orain artean, arazo asko Estatuaren gainerako lurraldean bezala arautu behar
zituztela, baina orain, indarrean dagoen kontzertu ekonomikoa abuztuaren
4ko 38/1997 Legeak aldatu ondoren, esandako erakundeen eskumenak dira
PFEZaren ingu-ruko guztiak.

Bi arrazoi horiek direla eta uste dugu, une ezin egokiagoa dela
iradokizun hauek formulatzeko, hala, zergaren testu berrira sartzeko aukera
izan dezaten.

Zergaren kudeaketari eragiten dioten zenbait arazo ikusiko ditugu
lehenda-bizi, subjektu pasiboen zerga-ordainketa modua, bereziki.

1- Familia unitate kontzeptua:

1.1. Guraso bakarreko unitateen zerga-ordainketa

1996. urteari zegokion Euskal Parlamenturako txostenean adierazi
genuen bezala, PFEZaren foru arauetan indarrean dagoen familia unitatearen
eraketak, batzutan egoera bidegabeak sortarazten ditu, zerga gaitasunaren
printzipioaren aurkakoak, zenbait alditan.

Indarrean dauden arauen arabera, ondorengo familia unitateak
aurreikus-ten dira:

1 .  18 urtez azpitiko -eta burujabeak ez diren- seme-alabak dituzten senar -
emazteak.

2. 18 urtez azpitiko -eta burujabeak ez diren- seme-alabak dituen aita edo
ama.

Arartekoak aurkitako arazoa bigarren motako familiei dagokie, hau da,
guraso bakarrekoak izanda, seme-alabetan txikienak 18 urte betetzen
dituenean, PFEZaren eraginetarako familia unitate izateari uzten diotenei.
Hortik aurrera, nahitaez, banakako aitorpena egin beharko dute, eta jakina
den bezala, garestia-go ateratzen da.

Alegia, sarrera iturri bakarra familiako buruaren lana izanik ere, eta
heme-zortzi urtetik aurrera seme-alaben hezkuntzak eta mantenuak
sortarazten dituen gastuak gutxitzen ez diren arren, alderantziz baizik, familia
unitateak banakako
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eskalaren arabera ordaindu behar dio Haziendari, eta baterako aitorpena
eginda baino ondotxoz kopuru handiagoa ordaindu behar du.

Horrela, adibidez, 2.500.000 pta.ko zerga oinarriarentzat baterako aitor-
penean ingresatu beharreko kuota (kenketak egin aurretik) 344.710 pta.koa
da, eta banakakoan, aldiz, 468.210 pta.koa (1996ko ekitaldiari dagozkion
datuak).

Erakunde honen iritzian, familia unitatearen egungo eraketatik
eratortzen diren emaitzak, Konstituzioan babesten diren berdintasun eta zerga
gaitasun prin-tzipioen aurka joan litezke.

Datu gisa adierazi dezakegu, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1991.
urtean, guraso bakarreko familia guztien %84,25, amak (alarguna edo
banatua) eta seme-alaba batek edo gehiagok osatzen zutela (Euskal Estatistika
Urtekaria. EUSTAT 1995).

Disfuntzio horren konponketa, adin muga seme-alabak familia unitateko
kidetzat hartzen diren urteetaraino atzeratzean egon liteke, seme-alabengatiko
kenketei buruzko atalean egiten den bezala (lanbide arteko gutxieneko soldata
baino handiagoko errenfarik jasotzen ez duten 30 urtez azpitiko seme-alabak
sartzen dira).

Tarteko neurri bat ere har liteke adin mugatzat: 25 urte, esate baterako,
kontuan hartuz adin horretan amaitzen dela unibertsitateko heziketa.

1.2. Izatezko bikoteen zerga ordainketa

Familia unitatearekin zerikusia duen beste kasu bat, seme-alabak
dituzten izatezko bikoteena da. Gaur egun foru haziendek uzten dute
gurasoetako batek seme-alabekin aitorpen bateratua eta beste bikotekideak
banakakoa egitea. Aukera hori, ordea, askoz onuragarriagoa da senar-emazteei
ematen zaiena baino, azken hauei uzten zaien modu bakarra aitorpen
bateratua egitea baita, bi gurasoen sarrerak batuz, alegia. Baina, horrez
gainera, gaiari buruzko administrazio dok-trina bakarra oraindik aurrerago
doa, izatezko bikoteei gurasoetako bakoitzak seme-alabetako batekin aitorpen
bateratua egitea uzten baitzaie. Doktrina ho-rren adibidea da 1995eko
maiatzaren 17ari Zerga Zuzendaritza Nagusiak (ZZN) emandako ebazpena:

« Izatezko bikoteen kasuan, gurasoen dibortzio edo legezko banaketa-
ren antzeko egoera gertatzen da. Alegia, izatezko bikote horren seme-
alabak (bienak) bakoitzak familia unitate bat osa dezake nahiz aitare-
kin, nahiz amarekin. Hau da, izatezko bikotekide bakoitzak seme-ala-
baren batekin osatutako bi familia unitate egon daitezke. 
Beste kontu bat izango litzateke seme-alabok izatezko bikotekide bakar
batenak balira. Kasu horretan, guraso horren eta bere seme-alaben ar-
teko familia unitatea besterik ez litzateke posible."

Foru Haziendak jakinaren gainean daude, foru arauetako 87.
artikuluaren aplikazioa -guraso bati seme-alaba guztiekin baterako aitorpena
egitea baimen-
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tzen diona- berez onuragarriagoa dela senar-emazteei ematen zaien aukera
bakarra baino, eta ez dute ametitzen aurreko paragrafoan agertzen den
ZZNren interpre-tazioa.

Argi utzi nahi da ez dela auzitan jarri nahi aukera hori ez onartzeko
hazien-dek argudiatzen duten bereizkeria negatiboaren akatsa, delako
iritziarekin erakunde hau ere agian bat etorriko bailitzateke.

Hala ere, aipatutako legea hitzez hitz hartuta eta ZZNk gaiari buruz
eman-dako ebazpenen argitara, izatezko bikoteetan gurasoetako bakoitzak
seme-ala-betako batekin aitorpen bateratua egiteko aukera ez legoke egun
indarrean dau-den foru arauen aurka.

Baieztapen horretan eta zerga administrazioen irizpidean oinarriturik,
ko-menigarria ikusten dugu etorkizuneko PFEZen arauetan arazo hau
berariaz argi-tzea, zalantzetarako aukerarik emango ez duen idazketa emanez.

2- Aitorpen aukeraren aldaketa

PFEZaren 18/1991 Legeko 88. artikuluaren eta foru arauetako haren ki-
dekoen aplikaziotik eratorritako arazoez ari gara, aipatu artikuluen arabera,
ezin baita ekitaldi berari dagokion aitorpen aukera aldatu.

Kexa dezente jaso dira erakunde honetan, foru haziendetan aitorpen
auke-ra aldatzen utzi ez izana salatzen dutenak, nahiz eta argi geratu,
zergapekoek aitorpenean egindako hutsegiteen ondorioz gertatzen direla kasu
horiek. Gi-puzkoako Lurralde Historikoan saiatu ziren egungo araudiaren
eraginak zertxo-bait arintzen, eta horretarako Haziendako Zuzendari
Nagusiaren zirkular bat onartu zuten, zeinak bide ematen baitzuen aitorpena
aurkezten zenetik epe labur batean aitorpen aukera aldatzeko. Nolanahi ere,
legezkotasun eta zuzenbide segurtasun printzipioek legea aldatzea aholkatzen
dute, bidezkoa ikusiko balitz behintzat.

Gutxienez ere, hamar bat eguneko epea ezartzea egokia litzateke,
adminis-trazioak behin-behineko likidazioa egiten duenetik, zergapekoak
hutsegitez hau-tatutako aukera zuzentzeko, eta ez litzateke txarra aitorpena
aurkezteko epe osoan zuzenketarako aukera izatea ere.

Hala izan ezean, zuzenketa ezin egitetik eratorritako eraginak,
Konstituzio-aren 31. artikuluan jasotako zerga gaitasun printzipioari aurka
egiten dio, PFEZ kontzeptuagatik legez dagokion kopurua baino gehiago
ordaindu beharrean au-rkitzen baita zergapekoa . Horrela eman zaie aditzera
foru haziendei, arazo honi buruz bideratutako beste zenbait espedientetan.

3- Kenketak:

3.1. Adineko edo elbarriengatik kenketa

PFEZko araudiak ez du uzten adineko edo elbarri izaeragatik kenketak
egi-terik, subjektu  pasiboaren  gurasoak  edo  seme-alabak  zan  ezean.
Arazo honi
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buruz, nahiz eta EAEko Gerontologia Planak berariaz aurreikusi eta
gomendatu duen behin eta berriz, zerga arintzeak ezarri behar liratekeela
premian aurkitzen diren adineko pertsonak -elbarritasun handikoak eta
ahalegin pertsonal eta eko-nomiko berezia eskatzen dutenak, zenbait kasutan-
etxean hartzen dituzten fa-milientzat, ahaidetasuna edozein dela ere (osaba-
izebak, senideak, e.a.), Gipuz-koa eta Arabako haziendek onartu dituzte soilik,
1996tik eraginak dituela, mota ho-rretako kenketak. Guztiz beharrezkoa da
zergaren arau berrietan egoera hauek aurreikustea eta, eskatzen diren
gainerako baldintzak egiaztatu ondoren -errenta sarrera, elkar bizitza
egonkorra, e.a.- egun dauden kenketak hedatzea.

3.2. Ondorengoengatik kenketa, ezkontza baliogabetasun. bana-
tze eta dibortzio kasuetan

Ondorengoengatik kenketa egingo bada -30 urtez azpitiko seme-alabak,
batik bat- nahitaezkoa da hauek subjektu pasiboarekin bizitzea. Baina zenbait
kasutan gertatzen da, banaketa, baliogabetze edo dibortzio prozesuen
ondorioz, seme-alabekin bizi ez den gurasoak, epaiak hala behartuta, pentsio
bat ordaindu behar izaten diela mantenuagatik, eta zerga oinarria
ezartzerakoan kontuan ez hartzeaz gain, ez dela uzten kontzeptu horregatik
kenketarik egiten.

Araba eta Bizkaiko Foru Arauek gai honen inguruan duten idazketa ere-
duzkoa da, kenketak erdibana egiteko bidea ematen baitu, esandako mantenu
ekonomikoaren benetakotasuna eta eraginkortasuna egiaztatuz gero. Zentzu
horretan, arrazoizkoa dirudi Gipuzkoako Haziendak ere irizpide berberaz
joka-tzea.

3.3. Ohiko etxebizitza erosteaoatilt kenketa

3.3.1 - Konstituzioko 47. artikuluan jasota dago herritar guztien
eskubidea etxebizitza duin eta egokia izateko, eta delako eskubidea
gauzatzera zuzendutako arau egokiak ezartzera behartzen ditu aginte
publikoak. EAEren esparruan, etxe-bizitza duin bat eskuratzea, guztiz
eginkizun zaila bihurtu da gizartearen sail handi batentzat. Horrela, abian
jarritako etxebizitza politika guztiak gorabehera, hiru euskal hiriburuetako
etxebizitzen salneurriak estatu osoko garestienetakoen ar-tean daude.
Ondorioz, geroz eta handiagoak dira familiek etxebizitzarako erabil-tzen
dituzten sarrera portzentaiak.

Zentzu horretan Arartekoa, ohiko etxebizitza erosteko maileguetako
intere-sengatik zerga oinarriak arintzearen eta kuotako egungo kenketei
eustearen al-dekoa da.

Esan behar da orobat, kenketa horren eraginetarako ezarritako zerga
oina-rriaren %30eko muga, errenta baxuenen aurka eta altuenen alde dagoela,
ez baitu kontuan hartzen subjektu pasiboaren sakrifizio maila.

Arrazoi horregatik, etxebizitzaren erosketa-eskritura egiten den urtean
gu-txienez, uste dugu muga hori kendu egin behar litzatekeela.
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Gauza bera esan daiteke interesengatik zerga oinarriak arintzeari buruz,
zerga administrazioak esandako zerga arintzea kentzekotan baitabiltza, horren
ordez, ondasun higiezinen jabetzatik eratorritako etekinen ezabapen korrelati-
boa eskaini nahi delarik.

Begibistakoa da neurri hori etxebizitza erosteko mailegua eskatu
beharrik ez dutenen eta ondasun higiezin handiak dituztenen alde dagoela, eta
beraz, zerga arintzeari eustearen alde gaude argi eta garbi.

3.3.2 - Zergaren arau berrietan ebatzi beharreko beste arazo bat -gaur
egun, dagozkion legeak interpretatzera behartzen du- etxebizitzaren
eranskinen-  gatiko (trastelekua, garajea) kenketa da, izan ere, lurralde
bakoitzaren arabera, trataera desberdina ematen baitzaio.

Hala, arazo hori salatzen zuten zenbait kexa-espediente bideratu dira
erakun-de honetan, zergapeko gipuzkoarrek igorrita, etxebizitzako jabetza-
eskritura pu-blikoan trastelekua eta garajea etxearen eranskin bereiztezin gisa
jasota egon arren, foru Haziendak ukatu egin zielako kontzeptu horiengatik
kenketa egiteko eskubidea.

Gai honen inguruan, PFEZeko Araudiko 35. artikuluak, zeinak zehazten
duen zeintzuk diren ohiko etxebizitzako inbertsioak kenketen eraginetarako,
zera dio 2. Atalean:

«Bi. Aldiz, ez da hartuko etxebizitza-erosketa gisa:
(...) c) Garaje, lorategi, parke, kirol instalazio, eta, oro har, etxebizitza
bera  e z den beste ezein eranskinen erosketarik, beti ere, etxebizitzatik
aparte erosten badira».
Sensu contrario esandako elementuek, baldin eta etxebizitzarekin batera
erosi badira, Arartekoaren iritzian, kenketarako eskubidea sortuko
lukete.

Gipuzkoako Haziendako Zuzeneko Zerga Zerbitzuak, erakunde honek
es-katuta egindako txostenean, zera zioen:

«Zuzeneko Zerga zerbitzu honen iritziz, “aparte” kontzeptuaren esana-
hia zehazteko eta, bere kasuan, kenketarako eskubidea izateko, beha-
rrezkoa da Erregistroan inskripzio bakar bat eta agiri publiko bidezko
aitorpen bakar bat izatea. Kasu honetan, bi betebeharretatik bat ez be-
tetzean, ezin dezakegu garajea etxebizitza kontsideratu, baizik eta etxe-
bizitzaren eranskin, eta beraz, 13/1991 Foru Arauko 78.2 artikuluan
ezarritakoaren arabera, garajeak ez du kenketarako eskubiderik
ematen.»

Hala ere, aurrez adierazi den bezala, bideratutako kasuetan, nahiz eta
egiaz-tatu etxebizitzaren eta eranskin bereiztezinen salerosketa eskritura
publiko bakar batean gauzatu zela, bestela ezin zelako, eta izen emate bakarra
egin zela jabetza erregistroan, hori ere nahitaezkoa izanik, Gipuzkoako
Haziendak berak ebatzi zuen «garajeak ez duela kenketarako eskubiderik
ematen».
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35.2. c) artikulua guztiz argia da esaten duenean bertan aipatzen diren
eranskinek ez dutela kenketarako eskubiderik ematen etxebizitzatik aparte
erosi badira, eta beraz alferrikakoak dira interpretazio irizpideak. Aipatzen ari
garen kasuan erosketa aparte egitea ezinezkoa zatekeen eroslearen
borondatea horixe izan balitz ere, eta beraz, aipatutako aginduaren
aplikaziotik kenketa egiteko erabateko eskubidea eratortzen da.

Gipuzkoako Fom Aldundiko Hazienda eta Finantza Departamentuak
barne zirkular bat onartu zuen, egungo testuari eusten bazion ere, artikuluaren
hedape-na eta esanahia zehazten zituena.

Emandako konponbide horri esker -nahiz eta erabat asegarria ez den,
be-har adinako maila formalik ez duelako- 1996an aitortu beharreko 1995eko
eki-taldiko PFEZ aitorpenetik hasita, onartu dira ohiko etxebizitzaren
eranskin be-reiztezin gisa eta etxebizitzarekin batera erregistroan finka bakar
bezala agertzen diren garaje eta trastelekuei zegozkien kenketak.

Baina nolanahi ere, artikuluaren irakurketatik sortzen diren interpretazio
desberdinak kontuan harturik, egokia dirudi, era berean, ohiko etxebizitzako
in-bertsioagatik egiten diren kenketan zein elementu sartzen diren zehatz
mehatz argitzea.

3.3.3 - Azkenik, ohiko etxebizitzako kenketei buruzko atal honetan,
aipatu beharra dauzkagu etxebizitza erosteko maileguen ordainketak
irabazpidezko elkar-teak egiteri dituen kasuak, etxebizitza ezkontideetako
baten ez besteren onda-suna denean. Hasteko, egungo arauen arabera, jabe ez
den ezkontideak ez luke kontzeptu horregatik kenketa egiteko eskubiderik
izango, eta beraz, eskatutako maileguari aurre egiteko egindako ordainketen
erdia ez dira zerga eraginetarako aintzat hartzen.

Hala ere, kexa-espediente bat zela bide, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ha-zienda Departamentuak berak ondokoa esan zuen:

«(...) Ezkontza datatik aurrera, beraz, ulertu behar da egoera horretan
egindako ordainketak erdibana dagozkiela bi ezkontideei, Kode Zibile-
ko 1354 eta 1357 artikuluetan jasotakotik ondorioztatzen den bezala,
eta beraz, etxebizitzaren titulartasuneko partaidetza aldatu egiten da
une horretatik aurrera, esan litekeelarik irudizko adieran higiezinaren
titulartasunaren portzentai bat pasatzen dela etengabe, hasierako ja-
bearengandik ezkontidearengana (zentzu bereko ebazpena eman du
Badajozko Probintzi Auzitegiak 1994ko urriaren 25eko Epaian, eta
orobat, Zerga Zuzendaritza Nagusiak, 1993ko uztaihren 5ean egindako
galderari erantzunez). Ezkontideak hasierako titularrari egiten dion
erosketa hori zenbatu  daiteke eta irabazpidezko elkarteak
ordaindutakoaren erdiari dagokio-    na izango da, eta ondorioz,
loturaren balizko haustura batean bi ezkon-tideei legozkiekeen eskubide
eta interesetan, ezkontza ondorengo or-dainketa  horiek  eragina
izango  luketen  bezala,  ezkontza  indarrean da-
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goen bitartean ere, titulartasuna ezin daiteke %100ean hasierako eros-
learena izan, nolaz eta ez duen frogatzen ezkontza ondorengo ordainke-
tak bereak besterenak ez ziren ondasunekin egin zituela.»

Zentzu horretan, Zerga Administrazioko Estatuko Agentziak berak,
1996ko uztailaren 26ko ebazpenean, nahiz eta onartu, oro har, ezkontza
aurretik ezkon-tideetako batek erositako ondasunak eta eskubideak bereak
direla eta ez bestere-nak, esaten du ezkontza aurretik epeka erositako
familiarako etxebizitzak irabaz-pidezko izaera duela, ezkontza ondorengo
ordainketen indarrez, eta beraz, or-dainketa horiek kenketarako eskubidea
ematen die bi ezkontideei, baldin eta irabazpidezko errentekin ordaindu
badira.

Azaldutako guztiagatik, erakunde honen aburuz, ohiko etxebizitza
ezkonti-de bakarraren izenean egoteak ez du esan nahi ezkontideek
ordaindutako ko-puruak irabazpidezko elkartearen kargura egin ez direnik,
eta ondorioz, etxebizi-tzako inbertsioagatiko kenketa erdibana aplikatu behar
zaie, baina, edozein mo-duz ere, aurreko ataletan bezala, komenigarria izango
da arazo hau behar bezala zehaztea eta idaztea zergaren arauetan.

3.4. Familiako gastuak

“Familiako gastuak” izeneko atal honetan hiru proposamen egiten dira,
familiaren babeserako politika osoago batzuen osagarri izan litezkeenak.

1996. urteari zegokion Euskal Parlamenturako txostenean, familia
ugarien lege propio bat onartzeko gomendioa egitean esaten genuen bezala,
PFEZak muga tekniko garrantzitsuak ditu errenta baxuenetako familien
gastuak kitatzeko orduan.

Ez da ahaztu behar, izan ere, itzulketen kopurua ezin daitekeela inoiz
izan egindako atxikipenak baino handiagoa. Zentzu honetan, familia
babesteko poli-tika eraginkorrenak gertatzen den unean gastua gutxiagotzen
dutenak dira.

Hori hala izanik ere, ondorengo gaiak proposatzen ditugu, lurralde
histo-rikoetako organo eskudunek PFEZeko arau berrietan sartzeko egokiera
azter dezaten:

A) Erditze ugariagatiko berariazko kenketa. 2 ume edo gehiago batera
jaio-
tzeak subjektu pasiboen ekonomia ahalmenean duen eragina aintzat
hartzearren.

B) Urtebete arteko haurren esne gastuak. gaur-gaurkoz ez direlako sar-
tzen, harritzekoa ez denez, gaixotasun gastuengatiko kenketan,
nahiz
eta botikan erosten diren eta biziki produktu garestiak izan.

B) Testu liburuak erosteko gastuak. liburuak doan izateko joera
aldezten duten proposamenak benetan gauzatzen ez diren neurrian.
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