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“Azken arau-aldaketa: 2007/12/05” 

2935/2007 FORU AGINDUA, azaroaren 26koa, Zergak 
Ikuskatzeko Zerbitzuko Informatika Auditoriarako 

Unitatea sortu eta horren antolamendu eta 
funtzionamendurako arauak eman dituena  

(BAO Abenduaren 4koa) 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiko 
langileek garatu beharreko ikuskapen prozeduren barruan, informatika auditoria lanbide-
jarduera bat da, xedetzat ekonomi jardueretan ari diren zergapekoen informatikako sistemak 
egiaztatzea duena, jarduera horiek kontrolatzeko informazioaren tratamendurako sistema 
automatizatuak, lokalak edo urrunekoak, erabiltzen direnean.  

Horren xedea da ikuskatzaileei kontabilitateko egoera-orrien eta zerga-aitorpenen oinarrian 
dauden informatikako sistemetan eragiketa ekonomikoen erregistroaren edo idazpenaren 
zuzentasun eta zehaztasunari buruzko iritzi oinarritua lortzeko aukera emango dieten 
beharrezko ebidentziak lortzea, tresna informatiko egokiak erabilita eta Europako Batasunak 
gomendatutako estandar eta lanerako metodologien arabera, prozesu eta kontrol mota guztiak 
eginda.  

Jarduera hau ikuskapen prozeduretan parte hartzen duten ikuskatzaileek egin ahal dute eta 
egin behar dute eta bere helburu nagusia ikuskatzaileen lana ahalik eta erarik efikaz, eraginkor 
eta seguruenean egiten dela zaintzea da, aldi berean informazioaren gizartearen garapenean 
erabat murgilduta dauden ekonomi eragile gehienek erabiltzen dituzten kudeaketarako 
konponbideen arabera egokituta. Horrek etekin gehigarri bat eragiten du, kontrol prozesuetan 
ikuskapen-organoekin lankidetzan aritzeko betebeharraren ondorioa den zergapekoen gaineko 
zeharkako zerga-presioa murriztea, hain zuzen.  

Saileko zuzendaritza-taldeak sustatuta, jarduera hau Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta 
Finantza Sailean sartzea arrazionaltasunaren eta modernitatearen aldeko apustu bat da, gurea 
bezalako gizarte dinamiko batek daraman ildo beretik, Europako ikuskapenaren eta zerga-
kontrolaren arloko profesionalek orokorrean adostutako proposamenekin eta gomendioekin bat 
etorrita, lanerako metodologia ezarrita eta analisirako tresna informatiko eraginkorrenak 
aplikatuta.  

Jarduera hauek gauzatzeak baditu konplexutasun kontzeptualak eta teknologikoak eta 
ikuskatzaileak gaitasun maila bereiztu bitan sailkatzea eragiten du, horrela Sailak gure inguru 
ekonomikoko herrialde aurreratuenetan dagoen lanbide-kualifikazioarekin homologatu ahal den 
maila izango duen ikuskatzaile talde bat edukiko du.  

Ikuskatzaile talde txiki batek aholkularitza aurreratu berezia jaso du eta Informatika 
Auditoriarako Unitatea eratu du. Horren kide espezialistek euskarri, sostengu eta laguntza 
tekniko zuzena emango diete Bizkaiko Foru Ogasuneko ikuskatzaileei, konplexutasun bereziko 
kasuetan, eta informatikaren arloko ezagutza aurreratuak aplikatzea behar duten bestelako 
eginkizunak ere garatuko dituzte.  

Era berean, Informatika Auditoriarako Unitatea lankidetzan aritu ahal izango da Ogasun eta 
Finantza Saileko beste organo batzuekin, horiek hala eskatzen diotenean, informatikako 
teknologien aplikazioarekin zerikusia duten jarduketetan eta, besteak beste, honako jarduketa 
hauetan: fakturazio elektronikoko sistemen ikuskapena eta baimentzea; informazioaren 
teknologiarekin zerikusia duten aspektuak arautzen dituzten arauei buruzko proiektuen inguruko 
aholkularitza (adibidez, zergadunek datuak aurkezteko erabili behar dituzten estandar edo 
formatuak); beste zerga-administrazio batzuetako informatika auditoriarako talde edo 
unitateekin lankidetza; edo lankidetza epaile aurreko laguntza jardueretan, informatikako 
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sistemen gainean egin behar direnean, Justizia Administrazioko edo Fiskaltzako organoek 
eskatuta, Ogasun eta Finantza Saileko arautegi organikoarekin bat etorrita.  

Informatikako teknologietan ematen diren aldaketa azkarrek teknologia berrien bilakaera 
aztertzeaz arduratuko den organo bat eskatzen dute, berritasunen aplikazioan beharrezkoa den 
prestakuntza iraunkorra eta ikerketa mantenduko duena. Horren ondorioz, egokia da 
funtzionaltasun hau Informatika Auditoriarako Unitateari ematea.  

Era berean, ekonomiaren nazioartekotzearen eta globalizazioaren ondorioz, gero eta 
beharrezkoagoa da nazional mailako eta nazioarteko foroetan eta informatika auditoriarekin 
zerikusia duten esperientziak eta irtenbideak garatu eta bateratzeko lan taldeetan parte-hartze 
aktiboa izatea, bere espezialitatearen inguruko gaietan. Eginkizun hauek Informatika 
Auditoriarako Unitatea osatzen duten pertsonei agindu ahal zaizkie, baita Ikuskapeneko 
Zuzendariordetzak agindu ahal dizkien beste edozein ere.  

Gogoratu behar da Ogasun eta Finantza Sailak legegintzaldi honetarako duen jarduketa 
planaren barruan, eta zerga-iruzurraren aurkako borrokan -Sailaren jardunaren helburu nagusia 
da- aurrera egiteko funtsezko elementu legez, garrantzi nabarmena daukatela bai auditoria 
informatikoaren arloan egindako ahaleginak areagotzeak, bai teknologia berriak ikuskapen 
prozeduretara zabaltzeak, betiere zergadunen iruzurrezko portaerak eta portaera insolidarioak 
are modu efikazagoan detektatzearren.  

Sailak duen politikaren elementu nabarmenenetako bat da zerga-administrazio modernoa 
izatearen alde eta iruzurra borrokatzeko prozeduren abangoardian egotearen alde egiten duen 
apustua, eta, hain zuzen ere, konpromiso hori hartu du Foru Aldundiak behin baino gehiagotan 
Batzar Nagusien aurrean: bada, foru agindu honen bidez sortuko den Informatika Auditoriarako 
Unitatea eratzean oso modu nabarmenean gauzatuko da konpromiso hori.  

Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiko -urriaren 23ko 178/2007 
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen- laugarren xedapen gehigarriko a) idatz-zatiak zehazten du 
Ogasun eta Finantzen foru diputatuari dagokiola finantzen ikuskatzaileen eta ikuskatzaileordeen 
eskumenen eremua mugatzea, Zergen Ikuskapenari berez dagozkion eskumenen esparruaren 
barruan, baita honen antolaketa eta jardunbiderako beharrezkoak diren xedapen guztiak 
ematea ere.  

Horretarako, foru agindu honen bidez Informatika Auditoriarako Unitatea sortuko da, Zergak 
Ikuskatzeko Zerbitzuaren barruko unitate funtzional legez. Horrekin batera, foru aginduak 
unitate berri horren xedea zehaztuko du eta haren jardunbidea arautu behar duten antolamendu 
eta funtzionamendurako arauak eman. Nolanahi ere, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusia gaituko 
da, foru agindu hau garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan, xedapenon 
ondorioz Unitateak jardun egokia eta efikaza izan ahal dezan bere eginkizunak betetzerakoan.  

Azaldutakoa dela bide, honako hau.  

XEDATU DUT: 

1 artikulua. Informatika Auditoriarako Unitatea sortzea. 

Informatika Auditoriarako Unitatea sortu da, Bizkaiko Foru Ogasuneko Zergak Ikuskatzeko 
Zerbitzuari atxikitako langileek osatutako ikuskapen unitate gisa. Unitate horretan egongo diren 
langileak Ogasuneko zuzendari nagusiak zehaztuko ditu, ebazpen baten bidez.  

Informatika Auditoriarako Unitatea osatzen duten langileek trebakuntza berezia izan beharko 
dute informatika auditoriako eta datuak prozesatzeko tekniken erabileraren arloan, gure inguru 
ekonomikoko herrialdeetan ikuskapen-kontrolerako oro har onartutako prozedura eta lanerako 
metodologiak erabiliz. 
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2 artikulua. Informatika Auditoriarako Unitatearen xedea. 

Informatika Auditoriarako Unitatearen xedea da ikuskapen jardueretan informatikaren arloko 
laguntza tekniko zuzena ematea, zergadunen informatikako sistemen inguruan, eta bere 
konplexutasun bereziaren ondorioz fitxategiak bihurtu, normalizatu eta prozesatzeko 
beharrezkoak diren lan informatikoak egitea ere.  

Informatikaren arloko sostengu eta laguntza teknikoa aktuarioek garatutako ikuskapen 
prozeduretatik edozeinetan eman ahal izango da, atxikita dauden ikuskapen eskumenak dituen 
organoa edozein dela. 

3 artikulua. Informatika Auditoriarako Unitatearen osaera. 

Bat.  Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak definituko du Informatika Auditoriarako Unitatearen 
osaera, 1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz eta egon daiteken lan-karga eta libre dauden 
aktuarioek edo Ikuskapen Zerbitzuari atxikitako beste langile informatiko batzuk dituzten 
ezagutzak edo espezializazioa kontuan hartuta  

Bi.  Informatika Auditoriarako Unitatea ikuskapenaren arloko honako langile hauek osatuko 
dute:  

a) Aktuario arduradun bat; ikuskatzaile buruak ikuskatuta, espediente zehatzen gaineko 
informatika auditorien praktikak egiteko plangintza egingo du, egindako lana 
kontrolatuko du eta, aktuarioen lankidetza eta laguntza teknikoa ematen denean, 
Informatika Auditoriarako Unitatearen jarduna azaltzen duten txostenak ikuskatutako 
ditu.  

Arduradun hau izango da Informatika Auditoriarako Unitateari bere lankidetza eskatzen 
den prozeduretan egin beharreko lan zehatzen berri emateko aktuarioek erabiliko duten 
bidea  

b) Gainerako aktuarioei, zerbitzu eta laguntza tekniko egokia eskaintzeko aukera emango 
dien trebakuntza aurreratua eskuratzeko aholkularitza aurreratu berezia jaso duten 
aktuarioak.  

c) Ogasun eta Finantza Sailari atxikitako teknikari informatikoak, ikuskatzailetzat hartzen 
direnak, ekainaren 21eko 99/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga-ikuskapenaren Araudiaren 2. Artikuluko 2. atalean ezarritakoaren 
arabera  

4 artikulua. Informatika Auditoriarako Unitatearen funtzionamendua. 

Bat.  Informatika Auditoriarako Unitatearen eginkizunak laguntza teknikoa eskaintzea eta 
lankidetzan aritzea izango dira, aktuarioek hala eskatzen diotenean, bere aukeren arabera eta 
aldez aurretik ikuskatzaile buruak hala erabakita edo honek berariaz horrela ezartzen duenean 
jarduketa baterako edo jarduketa plan zehatz baterako.  

Bi.  Informatika Auditoriarako Unitatea lankidetzan aritzen denean, bere kideek beharrezkoa 
den aholkularitza eta laguntza teknikoa emango diete ikuskapen prozeduretaz arduratzen diren 
aktuarioei eta bere espezialitateari dagozkion lanak egingo dituzte, honako hau lortzeko 
beharrezkoak diren jarduketak eginez:  

a) Informatikako sistemaren eta ikuskatutako zergapekoaren kontabilitatean eta negozioen 
kudeaketan erabilitako aplikazio eta programen funtzionaltasunen dokumentazioa.  

b) Zerga-egitatearekin eta bere esanahiarekin eta interpretazioarekin lotura zuzena edo 
zeharkakoa duten eta zerga-kontrolerako garrantzitsuak diren gordetako datuen 
identifikazioa.  

c) Datuen nahikotasunaren ebaluazioa, kontrolaren helburuak betetzeari begira.  
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d) Datuak ondo kopiatu edo deskargatzeko zehaztasun teknikoen definizioa, formatu fisiko 
eta logikoenak eta zergadunarentzat eta administrazioarentzat kosturik txikiena dutenak 
aukeratuz.  

Hiru. Era berean, sistemen gainean eta zergadunak informazioaren tratamendurako 
egindako eskaeren gainean egindako jarduna jasota uzteko eginbideak idazteko aktuarioei 
aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea ere dagokie, baita informazio eskaeretan edo 
informazioa lortzeko erabili behar diren formatuak eta kontrolak definitzea ere, datuen 
nahikotasuna, egiazkotasuna eta zuzentasuna bermatzeko.  

Lau. Informatika Auditoriarako Unitatea osatzen duten kideen ikuskatzaile izaera eta 
ikuskatzaile buruaren erabakiz espediente zehatzetan jarduteko berariazko izendapenak aukera 
emango die unitateari atxikitako langileei eginbideak, errekerimenduak eta txostenak egiteko, 
lankidetzan ari diren ikuskapen prozeduraz arduratzen diren aktuarioak aurrean egon gabe ere.  

Dokumentu hauek dagokien espedientean sartuko dira 

Bost. Aktuarioek datuak jaso ondoren eta beraiek eskatuta, Informatika Auditoriarako 
Unitateak honako lan hauek egingo ditu ere: lortutako fitxategiak Zergak Ikuskatzeko 
Zerbitzuaren analisi sistemetan kargatzeko lanak; datuen formatuak bihurtu, normalizatu eta 
taula gisa jartzeko lanak, balidazio lanak eta aktuarioek eskatzen dituzten kontrol guztiak 
egiteko lanak, neurrira egindako informatikako programak egitea barne.  

Ondorio hauetarako, Informatika Auditoriarako Unitateak egindako jarduketak deskribatzen 
dituen txosten bat aurkeztuko du, horietatik sortutako taula edo fitxategiekin batera. Txosten 
horretan, edonola ere, egindako prozesua egon ahal izan diren ebidentzia edo irregulartasun 
esanguratsuak agerraraziko dira. 

5 artikulua. Informatika Auditoriarako Unitatearen beste eginkizun batzuk. 

Aurreko artikuluan ezarritakoa gorabehera, Informatika Auditoriarako Unitateak honako 
jarduketa hauek ere egin ahal izango ditu, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak Ikuskapeneko 
Zuzendariordetzaren bidez ezarritako jarraibideekin bat etorrita:  

a) Bizkaiko Foru Ogasuneko beste organo batzuekin lankidetzan aritzea, organo horiek 
eskatzen diotenean, jarduketak informatikako teknologien aplikazioarekin zerikusia 
dutenean eta, bereziki, fakturazio elektronikoko sistemak gainbegiratu eta baimentzeko 
lanetan eta faktura elektronikoak eta kontabilitateko dokumentuak zaintzeko sistemetan 
edo, arauen arabera, zerga-administrazioaren baimen prozedurak behar dituzten 
teknologiekin zerikusia duten beste jarduketa batzuetan.  

b) Irizpenak eta txostenak ematea, informazioaren teknologiekin zerikusia duten aspektuak 
arautzen dituzten arauen proiektuak idazteaz arduratutako organoek eskatzen diotenean, 
hala nola zergadunek datuak aurkezteko erabili behar dituzten estandarrak edo formatuak 
edo beste gai teknologiko batzuk arautzen dituztenak.  

c) Beste zerga-administrazioetako informatika auditoriarako talde edo unitateekin lankidetzan 
aritzea edo jarduketa bateratuak egitea, administrazioen arteko lankidetzari eta elkarri 
laguntzeari buruzko arauen arabera.  

d) Epaile aurreko laguntza jardueretan lankidetzan aritzea, jarduera horiek informatikako 
sistemen gainean egiten direnean eta Justizia Administrazioko edo Fiskaltzako organoek 
hala eskatzen dutenean, Ogasun eta Finantza Sailaren arautegi organikoaren arabera.  

e) Prestakuntza eta behaketa iraunkorra eta zerga-kontrolaren arloan aplikatutako teknologia 
berrien eta informatikako konponbideen ikerketa.  

f) Bere espezialitatearekin zerikusia duten gaiei buruzko nazional mailako eta nazioarteko 
foro, ikerketarako eta lanerako talde guztietan parte-hartzea, Ogasuneko Zuzendaritza 
Nagusiak horrela agintzen duenean, urriaren 23ko 178/2007 Foru Dekretuaren bidez onetsi 
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zen Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiko bigarren xedapen 
gehigarriko Bi atalean ezarritakoa gorabehera.  

g) Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak berariaz ematen dizkion eta bere espezialitatearekin 
zerikusia duten eginkizun guztiak.  

AZKEN XEDAPENAK 

Lehena. Indarrean jartzea. 

Foru Agindu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunean 
jarriko da indarrean. 

Bigarrena. Gaikuntza. 

Ogasuneko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez, foru agindu honetan xedatutakoa betetzeko 
beharrezkoak diren xedapen guztiak ezarriko dira.  

Bereziki, Informatika Auditoriarako Unitatea osatuko duten kideak zehaztuko dira eta horren 
jarduteko protokoloa onartuko da. 
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