
 

 

 

  
    

 

 
   

   
 
  
 

  

 

   
 

     
  

 
  

  

  
  

  
   

 
 

  
 

   
 

  
   

  

   
  

“Azken arau-aldaketa: 2021/04/29” 


1634/2009 FORU AGINDUA, ekainaren 9koa; honen 

bidez, Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka 

Borrokatzeko Batzordea sortu eta haren jardunbidea


ezartzen dira 

(BAO Ekainaren 15ekoa)
	

Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren helburu nagusietako bat zerga-
iruzurraren aurkako borroka da, zerga-iruzurrakargi eta garbi erakusten baitu bakar batzuen 
elkartasun ezak norainoko kalteak dakarzkion bizkaitar guztien ongiari. 

Beraz, zerga-iruzurraren aurka borrokatzeko politika eraginkorra diseinatzea eta aplikatzea da 
Sailaren lanak izan behar duen ardatzetako bat. Eta politika horrek, hain zuzen ere, xede 
bikoitza izan behar du: batetik, herritarren artean kontzientziazioa sortzea iruzurraren inguruan, 
eta, bestetik, iruzurrezko jarrerak jazartzea. Horretarako, politika horrek disuasio-indar 
nabarmena izan behar du, zerga-kudeaketa, -ikuskaritza eta -bilketako organoek arlo horretan 
egiten duten lana erraztearren. 

Gainera, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 
114. artikuluak honako hau ezartzen du: 

«114. artikulua.—Iruzurraren aurkako plana 

Aldizka, Zerga Administrazioak iruzurraren aurkako plana prestatuko du; plana isilpean edukiko 
da baina, hala ere, beraren irizpide orokorrak ezagutzera emango dira.» 

Bestalde, urriaren 23ko 178/2007 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Ogasun eta Finantza 
Sailaren egitura organikoari buruzko araudiaren hainbat manutan arautzen da nola banatuko 
diren iruzurraren aurkako plana diseinatu, prestatu, ezarri eta betearazteko eskumenak. Hain 
zuzen ere, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak dituen lau zuzendariordetzei banatzen dizkie 
eskumenok, baina aglutinatzeko egiteko berezia esleitzen dio zuzendaritza nagusi horren 
titularrari. 

Zerga-iruzurraren aurkako borrokaren plangintza egiterakoan garrantzi berezia du Ikuskapen 
Plana prestatzeko lanak, plan hori lanerako gida baita Zergak Kudeatzeko, Ikuskapeneko, 
Zerga-bilketako eta Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako zuzendariordetzetako 
ikuskatzaileek egin behar dituzten egiaztapen- eta ikerketa-jardueretarako. Izan ere, egitura 
organikoari buruzko aurreko araudia onetsi zenean ere Ikuskaritzako profesional-talde bat 
izendatu zen, Ikuskapen Planerako proposamenak prestatu zitzan. 

Bada, talde horrek hautaketa-lan handia egin du arlo horretan. Horretarako, elkarlan estua izan 
du gainerako zuzendariordetzetako organoekin, eta, bereziki, Zerga-bilketako 
Zuzendariordetzan zerga-betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko ardura dutenekin. 

Nabaria da azken urteetan arlo horretan izan den koordinazioak isla argia izan duela Bizkaiko 
Foru Ogasunaren zergak aplikatzerakoan eskumenak dituzten organo guztiek zerga-iruzurraren 
aurkako borrokan lortu dituzten emaitzetan.  

Orain dela gutxi, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 3ko 31/2009 Foru Dekretua onetsi da, 
eta, horren bidez, aldatu egin da Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko 
Arandia onetsi zuen urriaren 23ko 178/2007 Foru Dekretua. Bada, 31/2009 Foru Dekretuaren 
bidez aldaketa garrantzitsuak egin dira zergen ikuskaritzari dagokionez: besteak beste, 
Plangintzaren eta Auditoria Informatikoaren Zerbitzua sortu da, Bizkaiko Foru Ogasunak 
iruzurraren aurkako borroka diseinatzeko eta prestatzeko lanean egiteko garrantzitsua beteko 

1 



 

 

 
    

 
    

 

 

  
  

 
 

  
     

 

  
 

  
   

   
  

      
 

 

  

 

 

 

 

duena. 

Gainera, Zerga-bilketako Zuzendariordetzaren barruan, Zerga-bilketa Ikuskatzeko Zerbitzua 
sortu da, iruzur sofistikatuenaren aurkako lana modu antolatuago eta eraginkorragoan 
egitearren. Eta zerbitzu hori sortu da, hain zuzen ere, iruzur sofistikatuagoaren baitan ondasun-
ezkutaketa, ondarearen hustuketa eta antzeko beste jokaera batzuk erabiltzen direlako 
likidatutako zerga-zorren ordainketa itzurtzeko. 

Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiak ahalmena ematen dio 
Ogasun eta Finantzen foru diputatuari sailak esleituta dituen eginkizun guztiak egoki betetzeko 
beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan. 

Horri lotuta, egoki ikusten da kide anitzeko organo bat ezartzea, Bizkaiko Foru Ogasunak 
iruzurraren aurkako borrokarako duen politika formulatzeko lana zuzendu eta lan horretarako 
estrategiak markatuko dituena. Gainera, Ogasuneko zuzendari nagusiari laguntzeko tresna ere 
izango da, haren esku baitago helburu garrantzitsu hori lortzea, iruzurra borrokatzea, alegia. 

Horrenbestez, foru agindu honen bidez Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka 
Borrokatzeko Batzordea eratzeko arauak eta jardunbidea eman behar dira, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak bere buruari eman dion antolamenduaren barruan. 

Azaldutakoa dela bide,  

XEDATZEN DUT: 

1. artikulua. Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Batzordea 
sortzea. 

Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Batzordea sortzen da. Batzorde hori 
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren menpe egongo da, eta organo tekniko espezializatua 
izango da, Ogasuneko zuzendari nagusia aholkatu eta hari lagunduko diona Bizkaiko Foru 
Ogasunak zerga-iruzurraren aurka eraman behar duen politika diseinatzen, prestatzen, haren 
ezarpena kontrolatzen eta politika horren emaitzen jarraipena egiten. 

2.artikulua. Osaera.  

Bat. Bizkaiko Foru Ogasuneko Iruzurraren aurka Borrokatzeko Batzordea osatuko duten 
titularrak honakoak izango dira: 

a) Ogasun Zuzendaritza Nagusia. 

b) Ikuskapen Zuzendariordetza. 

c) Zergak Kudeatzeko Zuzendariordetza. 

d) Zerga-bilketako Zuzendariordetza. 

e) Informazio eta Sistemen Zuzendariordetza. 

f) Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetza. 

g) Zuzeneko Zergen Zerbitzua. 

h) Zeharkako Zergen Zerbitzua. 

i) Zerga Kudeaketako Zerbitzua, zergadunaren profilaren araberakoa. 

j) Ikuskapena Koordinatzeko Zerbitzua. 
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k) Nazioarteko Plangintza eta Fiskalitate Zerbitzua. 

l) Diru-bilketa Betearazleko Zerbitzua. 

m) Zerga-bilketako Prozedura Berezien Zerbitzua. 

n) Errolda Kontrolerako eta Informazioaren Kudeaketarako Zerbitzua. 

ñ) Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzua. 

o) Arriskuen Analisirako eta Iruzurraren aurkako Borrokaren Koordinaziorako Zerbitzua. 

Bi. Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren titularrari dagokio batzordeburua izatea, eta hark 
zuzenduko ditu eztabaidak. Kalitateko botoa izango du, berdinketak ebazteko. 

Hiru. Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, Informazio eta Sistemen 
Zuzendariordetzako titularrari dagokio, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren oniritziarekin, 
Batzordearen bilkuretarako deialdia egitea eta batzordearen aktak egitea, bai eta erabakiak 
betetzeko beharrezko neurriak hartzea ere. 

Lau. Horrez gain, aztertu beharreko gaien edukia dela-eta Batzordeburuak beharrezkotzat 
edo egokitzat jotzen badu, Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko 
Batzordeko kide izango dira, hizpidez baina hautespiderik gabe, Ogasun eta Finantza Saileko 
administrazio-organoetako titularrak, aurreko Bat paragrafoan aipatu ez direnak eta 
batzordearen esku jarritako gaien eraginpean daudenak. 

Bost. Bizkaiko Foru Ogasuneko Iruzurraren aurka Borrokatzeko Batzordeko kide izango da, 
hizpidez baina hautespiderik gabe, Arriskuen Analisiko eta Iruzurraren aurkako Borroka 
Koordinatzeko Zerbitzuko funtzionario bat. Zerbitzu horretako titularrak izendatuko du, eta 
batzordeko idazkari-lanak egiteaz eta bileren akta egiteaz arduratuko da. 

Sei. Arriskuak Aztertzeko eta Iruzurraren aurkako Borroka Koordinatzeko Zerbitzuak 
beharrezko laguntza teknikoa bermatuko du, Bizkaiko Foru Ogasuneko Iruzurraren aurka 
Borrokatzeko Batzordeak bere eginkizunak bete ahal izan ditzan. 

3.artikulua. Batzordearen jardunbidea.  

Bat. Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Batzordeak, bidezko 
eztabaidak egin ondoren, boto-gehiengoz hartuko ditu erabakiak. Kide anitzeko organoek 
jarduteko dituzten arau orokorrak betez, eta ezarritako gai-zerrendari jarraituz hartuko ditu 
erabakiak. 

Bi. Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Batzordeko gehiengoaren 
iritzia aktan jasoko da; bertan, gainera, gehiengoaren iritziarekin bat ez datozen kideek eman 
nahi dituzten boto partikularrak ere jaso ahal izango dira. 

Hiru. Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Batzordeak ohiko bilkura bi 
egingo ditu urtean, bai eta Batzordearen presidentearen iritziz beharrezkoak diren aparteko 
bilkura guztiak ere. 

Lau. Ohiko lehen bilkura otsaileko lehen hamabostaldian egingo da urtero, eta, bertan, 
aurreko ekitaldian egindako jardueren emaitzak aztertuko dira, foru agindu honen 4. artikuluan 
aipatzen den txostena onartuz. 

Bost. Bigarren ohiko bilkura urte bakoitzeko urriko lehenengo hamabostaldian egingo da. 
Bertan, eta indarrean dagoen ekitaldiari dagokionez, ebaluatu egingo da zenbateraino burutu 
diren iruzurrari aurka egiteko aurreikusitako jarduerak, eta beharrezkoak diren zuzenketak 
erabakiko ira. 
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Sei. Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Batzordean hartzen diren 
erabakiak ez dira publikoak izango, eta ezin dira argitara eman Batzordearen barruan izandako 
eztabaidak. 

4. artikulua. Iruzurraren aurkako borrokaren emaitzen txostena 

Bizkaiko Foru Ogasuneko Iruzurraren aurkako Borrokarako Batzordeak, foru agindu honen 3. 
artikuluaren Lau paragrafoan aipatzen den ohiko bilkuran, txosten bat onartuko du, aurreko 
ekitaldian iruzurraren aurkako prebentzio-, informazio-, kontrol- eta borroka-jardueretan 
lortutako emaitzak jasoz. Txosten hori Ogasun eta Finantzetako foru diputatuari igorriko zaio. 

5. artikulua. Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena, Bizkaiko Foru Ogasunaren 
Iruzurraren aurkako planak dituen irizpide orokorrak publiko egiten dituena.  

Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Batzordeak, foru agindu honen 3. 
artikuluaren Sei atalean aipatzen den ohiko bilkuran, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 
ebazpen-proposamena onartuko du. Ebazpen-proposamen horren bidez, argitara ematen dira 
Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Planaren irizpide orokorrak, 
dagokion ekitaldirako. 

Ebazpen hori Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak onetsi behar du, eta, ondoren, Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da. Horrela, bete egingo da Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 114. artikuluan ezartzen dena. 

XEDAPEN IRAGANKORRA  

Bakarra. Batzordearen lehenengo bilkura 

Foru agindu honen 3. artikuluan ezartzen dena gorabehera, Bizkaiko Foru Ogasunean 
Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Batzordearen lehenengo bilkura foru agindu hau indarrean jarri 
eta hurrengo bi hilabeteen barruan egin behar da. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA  

Bakarra. Arau indargabetzea 

Foru agindu hau indarrean jartzean, indargabeturik geratuko dira foru agindu honetan 
xedatutakoaren aurka dauden edo berarekiko kontraesanik sortzen duten xedapen guztiak, 
maila berekoak zein beheragokoak. 

AZKEN XEDAPENA  

Bakarra. Indarrean jartzea 

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da 
indarrean.  

4 


	1634/2009 FORU AGINDUA, ekainaren 9koa; honenbidez, Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren AurkaBorrokatzeko Batzordea sortu eta haren jardunbideaezartzen dira(BAO Ekainaren 15ekoa)
	1. artikulua. Bizkaiko Foru Ogasunean Iruzurraren Aurka Borrokatzeko Batzordea sortzea.
	2.artikulua. Osaera.
	3.artikulua. Batzordearen jardunbidea.
	4. artikulua. Iruzurraren aurkako borrokaren emaitzen txostena
	5. artikulua. Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena, Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurkako planak dituen irizpide orokorrak publiko egiten dituena.
	XEDAPEN IRAGANKORRA
	Bakarra. Batzordearen lehenengo bilkura

	XEDAPEN INDARGABETZAILEA
	Bakarra. Arau indargabetzea

	AZKEN XEDAPENA
	Bakarra. Indarrean jartzea



