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“Azken arau-aldaketa: 2005/07/19” 

1694/2005 FORU AGINDUA, ekainaren 29koa, Bizkaiko 
Lurralde Historikoko zerga-ikuskapeneko prozeduren 

inguruko eskumenen banaketari buruzkoa  
(BAO Uztailaren 7koa) 

Urtarrilaren 11ko 24/1991 Foru Aginduaren bidez, eta Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura 
Organikoari buruzko Araudiak, orduan indarrean zegoenak, 30. artikuluko 2. idatz-zatian 
emandako ahalmena erabiliz (araudi hori urtarrilaren 23ko 6/1990 Foru Dekretuak onetsi zuen), 
finantzen ikuskatzaileen eta ikuskatzaileordeen eskumen eremuak mugatu ziren, administrazio-
antolaketari buruz indarrean zeuden arauek Zerga Ikuskatzailetzari esleitzen zizkieten 
eskumenen esparruan.  

Eskumen horiek ezarri zirenetik denbora luzea igarota, beharrezkoa izan zen orduan ezarri 
ziren zenbatekoak aldatzea geroko egoerari egokitzeko. Halaxe egin zen maiatzaren 27ko 
1388/2004 Foru Aginduaren bidez (Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Ikuskapenaren 
eskumenen banaketari buruzko foru agindua).  

Orain, berriz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau 
Orokorra eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-ikuskapenaren Araudia, ekainaren 21eko 
99/2005 Foru Dekretuak onetsia, indarrean jarri direnez gero, aldatu egin behar da goian 
aipatutako foru aginduaren edukia, bi arau horietan ikuskapen prozedurei egin zaizkien 
arauketa eta sistematizazio berriei egokitzeko.  

Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura Organikoari buruzko Araudiak, 38/2004 Foru Dekretuaren 
bidez onetsiak, laugarren xedapen gehigarrian Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuari 
eskumena eman dio finantzen ikuskatzaileen eta ikuskatzaileordeen eskumen eremuak 
mugatzeko.  

Halaber, ekainaren 21eko 99/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga-ikuskapenaren Araudiak 2. artikuluko 5. idatz-zatian ezarri duenez, manu 
horretako 2. idatz-zatiko a) eta b) letretan aipatutako aktuarioen eskumenak Ogasun eta 
Finantza Saileko foru diputatuak zehaztuko ditu foru agindu baten bidez (Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuko da).  

Azaldutako guztia dela bide, hauxe  

XEDATU DUT: 

1. artikulua. Finantzen ikuskatzaileen eskumenak. 

Finantzen ikuskatzaileei dagokie ikuskapen prozedura guztiak izapidetu eta instruitzea, 
indarreko arautegiaren arabera Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatu behar dituen zerga eta 
gainerako tributu-kontzeptu guztiei dagokienez, eta ezertan eragotzi gabe zergen 
ikuskatzaileordeei eta zerga berezien ikuskatzaileordeei foru agindu honetako hurrengo 
artikuluetan emandako eskumenak.  

2. artikulua. Zergen ikuskatzaileordeen eskumenak. 

1. Zergen ikuskatzaileordeei dagokie ikuskapen prozedura guztiak izapidetu eta instruitzea, 
indarreko arautegiaren arabera  

Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatu behar dituen zerga eta gainerako tributu-kontzeptu guztiei 
dagokienez. Zergen ikuskatzaileordeek ahalmena dute ikuskapen-jarduketak burutzeko eta 
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ikuskapen-aktak sinatzeko, edo zergapekoa aurrean ez dela erregularizazio prozedurei 
amaiera ematen dioten txostenak emateko, ondoko kasu hauetan:  

a) Beti ere, pertsona fisikoei dagozkien egiaztapen eta ikerketa prozedurak egiten 
direnean, edo zergapekoa aurrean ez dela erregularizazio prozedurak egiten direnean, 
salbu eta zergadunak jarduera ekonomikoak egin eta egiaztatu beharreko zergaldian 
jarduera guztien ondoriozko sarreren zenbatekoa 3.000.000 euro baino gehiago bada.  

b) Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 
(establezimendu iraunkorrarekin) zergadunen inguruko egiaztapenak eta ikerketak 
egiten direnean, edo zergapekoa aurrean ez dela horrelako erregularizazio prozedurak 
egiten direnean, baldin eta egiaztatu beharreko zergaldian negozioen kopuru garbia 
3.000.000 euro baino gehiago izan ez bada.  

c) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau 
Orokorreko 34. artikuluko 3. idatz-zatian aipatutako erakundeen inguruko egiaztapenak 
eta ikerketak egiten direnean, edo zergapekoa aurrean ez dela horrelako 
erregularizazio prozedurak egiten direnean, baldin eta egiaztatu beharreko zergaldian 
eragiketen kopuru garbia 3.000.000 euro baino gehiago izan ez bada.  

2. Hala ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau 
Orokorreko 144. artikuluko 2. idatz-zatiko lehenengo paragrafoan eta ekainaren 21eko 
99/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-
ikuskapenaren Araudiko 27. artikuluko 2. idatz-zatian aipatutako egiaztapen eta ikerketa 
prozeduretan ez dira aplikatuko aurreko idatz-zatian ezarritako mugak.  

Egiaztapen murriztuaren prozeduretan ere ez dira aplikatuko muga horiek, ez eta zergen 
ikuskatzaileordeek informazioa lortzeko egiten dituzten jarduketetan ere. 

3. Goiko 1. idatz-zatian xedatutakoa aplikatzeko kontuan hartuko diren sarreren guztizko 
zenbatekoa, negozioen kopuru garbia eta eragiketen bolumena zergapekoak aitortutakoak 
izango dira.  

4. Goiko 1. idatz-zatiko a) eta b) letretan zenbatekoei ezarritako mugak aplikatzeko, Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari, Sozietateen gaineko Zergari edo Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergari dagozkionak hartuko dira kontuan, kasuan kasukoa, eta 
aplikazio horrek egiaztatzen diren zerga guztietan izango ditu ondoreak, zergaldietan 
izandako zerga egitateen inguruko egiaztapenak egiten direnean.  

Goiko 1. idatz-zatiko c) letran ezarritako balizkoetan erakundearen eragiketen bolumena 
hartuko da kontuan, eta muga horren aplikazioak egiaztatzen diren zerga guztietan izango 
ditu ondoreak, bai erakundearentzat berarentzat, bai bazkideentzat, bai erkideen-tzat zein 
partaideentzat, haiei eratxiki beharreko errentei dagokienez.  

Zergapekoari dagozkion jarduketak hasten direnean amaitu gabe badago Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena, Sozietateen gaineko Zergarena edo Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena, kasuan kasukoa, aurkezteko borondatezko epea, 
eta aurrekoez besteko zerga-kontzeptuak egiaztatzeko soil-soilik, zerga horien azken 
zergaldiko aitorpen-likidazioan aitortutako zenbatekoen mugak hartuko dira kontuan, alegia, 
jarduketak hasten direnean aitorpen epea mugaeguneratuta daukan azken zergaldiko 
aitorpen-likidazioan ageri direnak. 

3. artikulua. Zerga berezien ikuskatzaileordeen eskumenak. 

Zerga berezien ikuskatzaileordeei dagokie ikuskapen prozedura guztiak izapidetu eta 
instruitzea, indarreko arautegiaren arabera Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatu behar dituen 
Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziei dagokienez, bai eta Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako 
Salmenten gaineko Zergari ere. 



 
3 

4. artikulua. Eskumenen banaketa organikoa. 

Foru agindu honetan xedatutakoa gorabehera, ez dira aldatuko zerga-ikuskapeneko 
prozeduren inguruko eskumenak banatzeko arauak; horri dagokionez aginduzkoa izango da 
ekainaren 21eko 99/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zerga-ikuskapenaren Araudiko 2. artikuluko 5. idatz-zatiko lehenengo paragrafoan aipatutako 
arautegia.  

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Bakarra. Arau-indargabeketa. 

Foru agindu hau indarrean jarritakoan indargabetuta geratuko dira bertan esandakoaren 
aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, batez ere maiatzaren 27ko 
1388/2004 Foru Agindua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Ikuskapenaren eskumenen 
banaketari buruzkoa. 

AZKEN XEDAPENA 

Bakarra. Indarrean jartzea. 

Foru agindu hau 2005eko uztailaren 1ean jarriko da indarrean. 

Bilbon, 2005eko ekainaren 29an.  

Ogasun eta Finantzen foru diputatua, 

JOSÉ MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ 
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