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“Azken arau-aldaketa: 2009/11/23” 

2780/2009 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa, zerga-
ordainketako aurretiko proposamenen aurkezpen 

telematikoa egiteko prozedura arautzen duena 
(BAO Azaroaren 16koa) 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 
83. artikuluaren arabera, zergapekoei informazioa eta laguntza emateko jarduera, besteak 
beste, aurretiko administrazio-loturako prozeduren bidez antolatuko da. 

Era berean, aipatutako foru arauaren 89. artikuluak ezartzen du zergapekoek zerga-
administrazioari jakinarazi ahal izango dizkietela garrantzi edo konplexutasun berezia duten 
zenbait eragiketei dagozkien zerga-ordainketako aurretiko proposamenak, araudiz ezarritako 
baldintzetan. 

Aurrekoa garatuz, ekainaren 21eko 101/2005 Foru Dekretua onetsi zen. Horren bidez, zergei 
buruzko kontsulta idatzien eta zergaordainketako aurretiko proposamenen prozedurak eta 
itzurpenaren aurkako klausula garatu dira.  

Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren helburuetako bat da bitarteko 
elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera eta aplikazioa sustatzea zerga-
administrazioaren eta zergadunen arteko harremanetan.  

Jarduera-ildo horretan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 
Foru Arau Orokorraren 83. artikuluaren 3. atalarekin bat etorriz, onetsi egin da foru-agindu hau, 
zerga-ordainketako aurretiko proposamenen aurkezpen telematikoa egiteko prozedura 
arautzeko. Izan ere, atal horren arabera, zergapekoei informazioa eta laguntza emateko 
jarduerak teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliz eta aplikatuz 
egin ahal izango dira.  

Hori dela bide, hauxe  

XEDATU DUT:  

1. artikulua. Aplikazio objektiboaren eremua. 

Bat. Foru-agindu honetan jasotako aurkezpen telematikoa honako hauetan araututako zerga-
ordainketako aurretiko proposamenei aplikatuko zaie: Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorra eta Zergei buruzko kontsulta idatzien eta 
zerga-ordainketako aurretiko proposamenen prozedurak eta itzurpenaren aurkako klausula 
garatzen dituen ekainaren 21eko 101/2005 Foru Dekretua.  

Bi. Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen foru-administrazioaren aurrean aurkeztu ahal izango 
dira zerga-egitateei eta zergabetebeharrei buruzko zerga-ordainketako aurretiko 
proposamenak, Zergei buruzko kontsulta idatzien eta zerga-ordainketako aurretiko 
proposamenen prozedurak eta itzurpenaren aurkako klausula garatu dituen ekainaren 21eko 
101/2005 Foru Dekretuaren 1. artikuluan ezarritako kasuetako bat badira.  

2. artikulua. Aplikazio subjektiboaren eremua. 

Bat. Zergei buruzko kontsulta idatzien eta zerga-ordainketako aurretiko proposamenen 
prozedurak eta itzurpenaren aurkako klausula garatu dituen ekainaren 21eko 101/2005 Foru 
Dekretuaren 8.1. artikuluan aipatutako pertsonek, erakundeek edo organismoek aurkeztu ahal 
izango dituzte zerga-ordainketako aurretiko proposamenak bide telematikoak erabiliz.  
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Bi. Halaber, Zergei buruzko kontsulta idatzien eta zerga-ordainketako aurretiko proposamenen 
prozedurak eta itzurpenaren aurkako klausula garatu dituen ekainaren 21eko 101/2005 Foru 
Dekretuaren 8.2. artikuluak aipatutako kasuetan, zerga-ordainketako aurretiko proposamenen 
aurkezpen telematikoa egin baino lehen, zergapekoak aurretiko eskaera aurkeztu ahal izango 
dio zergaadministrazioari.  

Aurretiko eskaerak zerga-administrazioaren berariazko baimena behar izango du, ondoren 
zerga-ordainketako aurretiko proposamena aurkeztu ahal izateko horren xedearekin lotuta.  

Hiru. Borondatezko ordezkariek zerga-ordainketako aurretiko proposamenen aurkezpen 
telematikoa egiteko, horiek Laugarren Mailako ordezkaritza izan beharko dute. Maila hori 
Bizkaiko Lurralde Historikoko zergak kudeatzeko araudia onetsi duen uztailaren 21eko Bizkaiko 
Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretuaren 49. artikuluan dago jasota. Horretarako, 
onartutako sinadura elektronikoa eduki beharko da. 

3. artikulua. Zerga-ordainketako aurretiko proposamenen aurkezpen telematikoaren 
izaera. 

Foru Agindu honek aipatzen duen zerga-ordainketako aurretiko proposamenen aurkezpen 
telematikoa borondatezkoa izango da.  

4. artikulua. Zerga-ordainketako aurretiko proposamenen edo eskaeren aurkezpen 
telematikoa egiteko prozedura. 

Bat. Kontsulta-egileak, edo, hala badagokio, ordezkariak, BizkaiBai Zerbitzuaren erabiltzailea 
izan eta sarbidea eduki behar du, Ogasun eta Finantza Sailarekiko harremanetan bitarteko 
telefonikoak eta telematikoak erabiltzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergak kudeatzeko 
araudia onetsi duen uztailaren 21eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretuan 
ezarritakoaren arabera.  

Bi. Aurreko 2.Bi artikuluak jasotzen dituen eskaeren edo zergaordainketako aurretiko 
proposamenen aurkezpen telematikoak baldintza hauek bete beharko ditu:  

1. Bizkaibai Zerbitzura helbide honetatik sartuko da:www.bizkaia. net/bizkaibai.  

2. Bere identifikazioa sartuko du, sinadura elektronikoaren edo erabiltzailearen 
identifikatzailearen bidez, bai eta pasahitza eta eskatutako koordenatua ere (BizkaiBai 
txartelaren atzealdean dago).  

3. Behar bezalako identifikazioa egin ostean, BizkaiBai-ren menu nagusia agertuko 
zaio.Menu horretan, administrazio-loturaren prozedurei buruzko atalean, «Zerga-
ordainketako aurretiko proposamenak » aukeratuko du.  

4. Aurkezpena foru-agindu honen 2.Bi artikuluak aipatutako aurretiko eskaera denean, 
«Aurretiko eskaerak» aukeratuko du, eta hurrengo puntuetan ezarritako prozedurarekin 
jarraituko du.  

5. BizkaiBai-ra konektatutako erabiltzailea ordezkari bat bada, horrek aurreko 2.Bi 
artikuluak aipatutako eskaera noren izenean aurkeztu nahi duen (horren IFZ/IFK) sartu 
beharko du, edo zerga-ordainketako aurretiko proposamena.Kontsulta-egilea bere 
ordezkatua dela balidatu eta gero, eskaeraren edo zerga-ordainketako aurretiko 
proposamenaren erantzuna nori bidali behar zaion baieztatu beharko da.  

6. Erabiltzaileak aurreko 2.Bi artikuluak aipatzen duen eskaera edo zerga-ordainketako 
aurretiko proposamena idatziko du. Jarraian, zerga-administrazioan ageri den 
jakinarazpenetarako helbidea erakutsiko da. Helbide hori baieztatu edo aldatu egin 
beharko du, nahi badu.  
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Idatzitako aurreko 2.Bi artikuluak aipatutako eskaera horri edo zerga-ordainketako 
aurretiko proposamenari, eranskin modura, fitxategi bat edo batzuk erantsi ahal izango 
zaizkie, une bakoitzean Bizkaibai Zerbitzuak onartzen dituen formatuetan. 

Halaber, zerga-ordainketako aurretiko proposamenak ukitutako zerga adierazi beharko 
da, bai eta jakinarazpenak zein hizkuntzatan jaso nahi diren ere.  

Zerga-ordainketako aurretiko proposamenaren aurkezpena aurreko 2.Bi artikuluak 
aipatutako eskaera batean oinarritzen bada, «Zerga-administrazioaren baimena» 
aukeratu beharko da zilegitasun- arrazoi modura, eta aurrez onetsitako dagokion 
eskaera hautatu beharko da.  

7. Aurkezlearen identifikazioa egin eta aurreko 2.Bi artikuluak aipatutako eskaera edo 
zerga-ordainketako aurretiko proposamena idatzi eta gero, aurkezpen hori baieztatzeko 
eskatuko zaio hari, beste koordenatu bat sartuz (erabiltzailea koordenatuen 
txartelarekin sartu bada) edota pin kodea sartuz (erabiltzailea onartutako sinadura 
elektronikoko txartelarekin sartu bada).  

Aurreko hori gorabehera, kontsulta-egileak aurreko 2.Bi artikuluak aipatzen duen 
eskaeraren edo zerga-ordainketako aurretiko proposamenaren zirriborroa gorde ahal 
izango du, eta hori erregistratzeko 72 orduko epea izango du. Aipatutako epean, 
kontsulta-egileak edo horren ordezkariak eskaeraren edo proposamenaren edukia 
aldatu ahal izango du, eta, hala badagokio, agiriak erantsi ahal izango ditu. 72 orduko 
epe hori igaro eta gero ez badu eskaera edo zerga-ordainketako aurretiko 
proposamena erregistratu, ez aurkeztutzat joko da. 

8. Aurreko 2.Bi artikuluak aipatutako eskaera edo zerga-ordainketako aurretiko 
proposamena onartutako sinadura elektronikoko txartelaren bidez aurkeztu denean, 
Zergei buruzko kontsulta idatzien eta zerga-ordainketako aurretiko proposamenen 
prozedurak eta itzurpenaren aurkako klausula garatzen dituen ekainaren 21eko 
101/2005 Foru Dekretuaren 9.4. artikuluan jasotako informazio osagarriaren 
errekerimenduak jakinarazi egingo zaizkio aurreko 2.Bi artikuluak aipatutako 
eskaeraren edo zerga-ordainketako aurretiko proposamenaren aurkezleari, betiere 
aukera hori hautatu badu, Bizkaibai Zerbitzuaren bidez, mezu elektroniko bat bidaliz. 
Gainerako kasuetan, jakinarazpena Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean jasotako bitartekoen bidez egingo da. 

Informazio osagarriaren errekerimenduei erantzun ahal izango zaie, foru-agindu 
honetan araututako prozeduraren arabera, errekerimendu horiek aurreko paragrafoan 
jasotakoarekin bat etorriz jakinarazi badira eta Zergei buruzko kontsulta idatzien eta 
zergaordainketako aurretiko proposamenen prozedurak eta itzurpenaren aurkako 
klausula garatzen dituen ekainaren 21eko 101/2005 Foru Dekretuaren 9.4. artikuluan 
aurrez ikusitako 10 eguneko epea igaro ez bada. 

9. Jakinarazteko sistema Bizkaibai Zerbitzua izatea erabaki bada, aurreko 2.Bi artikuluak 
aipatutako eskabideei emandako erantzunak edo zerga-ordainketako aurretiko 
proposamenak bitarteko horren bidez jakinaraziko dira, aurkezleari mezu elektroniko 
baten bidez abisatuz, betiere horiek onartutako sinadura elektronikoa erabiliz aurkeztu 
badira. Gainerako kasuetan, jakinarazpena Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean jasotako bitartekoen bidez 
egingo da.  

10. «Zerga-ordainketako aurretiko proposamenak» menuaren barruan dagoen 
«Kontsultak/Inprimatu» aukeraren bidez, zergapekoak, edo, hala badagokio, 
ordezkariak, zerga-ordainketako aurretiko proposamen edo eskaera bakoitza zein 
egoeratan dagoen kontsultatu ahal izango du.  

AZKEN XEDAPENA  

Foru-agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean jarriko da indarrean. 
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