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“Azken arau-aldaketa: 2019/10/20” 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 48/2014 FORU DEKRETUA, 
apirilaren 15ekoa. Honen bidez, Ez-egoiliarren 

Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua 
onesten da  

(BAO Apirilaren 28koa) 
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga 1999ko apirilaren 15eko 5/1999 Foru Arauaren bidez 
sartu zen gure tributu-sisteman, eta ordezkatu egin zuen ordura arte Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan jasota zegoen ordaintzeko 
betebehar erreala.  

Bada, onartu zenetik hona, zenbait aldaketa jasan ditu foru-arau horrek, eta haietako batzuek, 
gainera, eragin garrantzitsua izan dute haren egituran.  

Bizkaiko Lurralde Historikoan, oraintsu eraberritu da zuzeneko zergapetzearen arloa, eta 
prozesu hori 2013ko abenduaren 5eko 12/2013 Foru Araua onartzearekin osatu da. Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzkoa da foru-arau hori, eta Sozietateen gaineko 
Zergaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kasuetan martxan dauden 
erreformen arabera eguneratu eta egokitu du Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 
arauketa.  

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 12/2013 Foru 
Arauan bertan esaten denez foru-arau hori erregelamendu bidez garatuko dela eta beharrezkoa 
denez, gainera, eguneratuta dagoen eta onartu berri den foru-araudiarekin bat datorren 
erregelamendu bat onartzea, bada, horregatik guztiagatik, erregelamendu berri hau onartu 
behar izan da eta, hala, zerga honen arauketa osatu.  

Foru-dekretu honek artikulu bat dauka, xedapen indargabetzaile bat eta amaierako xedapen bi. 
Artikulu bakarrak Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onesten 
du.  

Foru dekretu hau izapidetzeko ondokoetan ezarritakoa aplikatu da: 4/2005 Legea, otsailaren 
18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa; Bizkaiko 
Foru Aldundiak generoaren araberako eragina aldez aurretik ebaluatzeaz eman duen 
azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretua.  

Azaldutakoa dela bide, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2014ko apirilaren 15eko bileran eztabaidatu eta onetsi 
ondoren, honako hau.  

XEDATZEN DA:  

Artikulu bakarra. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua 
onestea.  

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onesten da, eta eranskin 
gisa gehitzen zaio foru dekretu honi.  
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XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Bakarra. Arauak indargabetzea. 

1. Foru-dekretu hau indarrean jartzen denean, indargabetuta geratuko da 1999ko irailaren 7ko 
146/1999 Foru Dekretua, Egoiliar ez direnen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudia 
onesten duena.  

2. Halaber, indargabetuta geratuko dira foru-dekretu honetan xedatzen denaren aurka dauden 
maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.  

AMAIERAKO XEDAPENAK 

Lehenengoa. Indarrean jartzea. 

Foru-dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunean jarriko da 
indarrean, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan sortuko ditu 
ondorioak. Establezimendu iraunkorraren bitartez jarduten duten zergadunei dagokienez, 
2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiei aplikatuko zaie foru dekretu hau.  

Bigarrena. Garapena. 

Ahalmena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari, foru-dekretu honetan ezarritakoa 
garatzeko eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.  

Bilbon, 2014ko apirilaren 15ean.  

Ogasun eta Finantzen foru diputatua, 

JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ. 

Ahaldun Nagusia, 

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN.  

ERANSKINA  
EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKO 

ERREGELAMENDUA 

I. KAPITULUA  
ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRAREN BITARTEZ LORTUTAKO ERRENTAK.  

1. artikulua. Establezimendu iraunkorrera afektatutako ondare-elementuak.  

Entitate baten funts propioetako partaidetza ordezkatzen duten aktiboak kasu batean bakarrik 
hartuko dira establezimendu iraunkorrari funtzionalki atxikitako ondare-elementutzat: 
establezimendua Merkataritza Erregistroan erregistratutako sukurtsala bada eta erregelamendu 
bidez ezarritako beharkizun batzuk betetzen baditu. Hauek dira baldintzok:  

a) Aktiboak establezimendu iraunkorraren kontabilitateko egoera-orrietan jaso behar dira.  

b) Baldin eta establezimendu iraunkorra, Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2013ko 
abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauko 85. artikuluan ezarritakoari jarraituz, entitate 
nagusitzat jo badaiteke, establezimendu iraunkor horrek egoki antolatutako bitarteko 
materialak eta giza baliabideak eduki behar ditu partaidetzak zuzendu eta kudeatzeko.  
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2. artikulua. Establezimendu iraunkorren dibertsitatea.  

Zergadun batek hainbat jarduera-zentro baditu eta haietako bakoitza, Ez-egoiliarren Errentaren 
gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 12/2013 Foru Arauko 17. artikuluko 1. 
zenbakian ezartzen denaren arabera, establezimendu iraunkor ezberdina bada, denek izan 
beharko dute zeinek bere izen bereizia.  

Zergaduna pertsona juridikoa bada, horrez gainera establezimendu iraunkor bakoitzak bere 
identifikazio fiskaleko zenbakia izan beharko du.  

3. artikulua. Zuzendaritza-gastuetatik eta administrazio-gastu orokorretatik 
establezimendu iraunkorrari egotz dakiokeen zatia nola baloratu.  

1. Establezimendu iraunkorren bitartez jarduten duten zergadunek zuzendaritza-gastuetan eta 
administrazioko gastu orokorretan establezimendu iraunkorrari dagokion zatia baloratzeko 
proposamenak aurkeztu ahal izango dizkiote Zerga Administrazioari, hain zuzen ere zerga-
oinarria zehazterakoan kengarria izango den kopurua balioesteko, Zergari buruzko Foru 
Arauko 18. artikuluko 1. zenbakiko b) letran ezartzen denaren arabera. Proposamenak 
manu hartan ezarritako egozketa-irizpideak aplikatuz prestatu beharko dira.  

2. Eskabideak tramitatu eta ebazteko, prozedura hau jarraituko da, hurrengo paragrafoan 
zehazten den berezitasunarekin: 2013ko abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuko II. 
tituluaren IV. kapituluaren 4. ataleko 1. azpiatalean araututako prozedura (dekretu horrek 
Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onetsi zuen).  

3. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 43. artikuluko 3. eta 4. zenbakietan 
Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduko 24. artikuluko 2. zenbakiari 
dagokionez aipatzen den dokumentazioaren kalterik gabe (erregelamendu hori 2013ko 
abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen), zergadunek honako agiri 
hauek aurkeztu beharko dituzte balioespen-proposamena jasotzen duen eskabidearekin 
batera:  

a) Proposamenean jasotako zuzendaritza-gastuen eta administrazioko gastu orokorren 
deskripzioa.  

b) Establezimendu iraunkorrari dagozkion gastuen identifikazioa eta ea zein irizpide eta 
modulu aplikatuko zaizkien gastuoi Zergari buruzko Foru Arauko 18. artikuluko 1. 
zenbakiko b) letran adierazitakoen artetik.  

c) Beste zerga-administrazio batzuek onetsitako proposamenak edo beste haiek 
tramitatzen ari diren proposamenak egotea.  

4. artikulua. Zenbait establezimendu iraunkorren kasuan tributatzeko dagoen aukera.  

Zergadun batek, Zergari buruzko Foru Arauko 18. artikuluko 5. zenbakiko b) letran 
ezarritakoaren arabera, establezimendu iraunkorrentzat ezarritako araubide orokorra aplikatzea 
hautatzen badu, hautu horrek establezimendu iraunkortzat jotzen denaren eraikuntzak, 
instalazioak, muntaketak edo jardunak irauten duen denbora osoan sortuko ditu ondorioak.  

II. KAPITULUA  
ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRIK GABE LORTUTAKO ERRENTAK 

5. artikulua. Nola zehaztu ekonomia-jarduera edo -ustiapenei dagokien zerga-oinarria.  

1. Ekonomia-jarduera edo -ustiapena establezimendu iraunkorrik gabe egiten denean, sarrera 
osoetatik jarraian adierazten diren partidak kendu ahal izango dira zerga-oinarria 
zehazteko:  

a) Zuzenean ekonomia-jardueran edo -ustiapenean aritzeko Espainiara lekualdatzen edo 
Espainiako lurraldean kontratatzen diren langileen soldatak, alokairuak eta gizarte-
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zamak; nolanahi ere, behar bezala frogatu edo bermatu beharko da dagokion zerga 
ordaindu dela edo ordaindutako lan-etekinei dagozkien konturako ordainketak egin 
direla.  

b) Espainiako lurraldean egiten diren obra edo lanei behin betiko eransteko diren 
materialen hornikuntza. Materialok ez direnean Espainiako lurraldean eskuratzen, 
arantzel-eskubideak edo Balio Erantsiaren gaineko Zerga likidatzeko aitortzen den 
kopurua kendu ahal izango da.  

c) Ekonomia-jarduera edo -ustiapenean zehar Espainiako lurraldean kontsumitzen diren 
hornigaiak. Horri dagokionez, biltegiratzekoak ez diren hornidurak soilik hartuko dira 
hornigaitzat.  

2. Aurreko b) eta c) letretan aipatutako partidak sarreretatik kendu ahal izango dira, baina 
soilik gastuak benetan egin direla frogatzen duten fakturak edo antzeko agiriak 
enpresaburuen edo profesionalen fakturazio-betebeharrak erregulatzen dituzten arauetan 
eskatzen diren baldintza formalak betez egiten direnean.  

6. artikulua. Betebehar formalak.  

1. Zergari buruzko Foru Arauko 24. artikuluko 2. zenbakian aipatutako errentak eskuratzen 
dituzten zergadunek honako erregistro-liburu hauek egin beharko dituzte:  

a) Sarreren erregistro-liburua.  

b) Gastuen erregistro-liburua.  

2. Halaber, aurreko zenbakian aipatu diren zergadunek gorde egin beharko dituzte haiek -
Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudia onesten duen 2013ko urtarrilaren 22ko 4/2013 
Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera- ematen dituzten fakturak, eta daten araberako 
zenbakiekin antolaturik gorde beharko dituzte; jasotzen dituzten fakturak eta bestelako 
frogagiriak ere gorde beharko dituzte.  

3. Baimena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari artikulu honek aipatzen dituen 
erregistro-liburuak nola egin behar diren zehazteko.  

7. artikulua. Zergaren autolikidazioa Espainian establezimendu iraunkorrik gabe lortutako 
errentak direla eta.  

1. Zergadun batek, establezimendu iraunkorrik gabe, zergapeko errentak eskuratzen baditu, 
Zergaren autolikidazioa aurkeztu beharko du, eta zerga-zorra zehaztu eta ordaindu beharko 
du.  

Zerga birritan ez ordainarazteko asmoarekin Espainiak hitzarmena sinatua duen 
herrialderen bateko egoiliar den zergadun batek hitzarmenari heltzen badio, aipatu 
hitzarmenean zergapetzeaz ezarritako muga edo bertan ezarritako salbuespenak 
aplikatuko ditu autolikidazioan, zerga-zorra zehazteko. Horretarako, egoitza-ziurtagiri bat 
erantsi beharko dio autolikidazioari, behar den zerga-agintaritzak emana, edo, bestela, 
hitzarmenetako garapen-aginduetan ezarritako formularioa.  

2. Zergari buruzko Foru Arauko 9. artikuluan definitutako erantzule solidarioek autolikidazioa 
egin dezakete, eta, era berean, zerga-zorra ordain dezakete.  

3. Zerga honen zergadunei ez zaie zenbait errentaren gaineko autolikidazioa aurkezteko 
betebeharrik ezarriko, baldin eta errenta horiek direla-eta atxikipena edo konturako sarrera 
egin badute, Zergari buruzko Foru Arauren 31. artikuluan zehazten denarekin bat. Dena 
dela, Inbertsio Kolektiboko Erakundeei buruzko 2003ko azaroaren 4ko 35/2003 Legean 
araututako inbertsio-funtsetako partaidetzen itzulketa egiten bada, autolikidazioa aurkeztu 
beharko dute, baldin eta egindako atxikipena txikiagoa izan bada Zergari buruzko Foru 
Arauko 24. eta 25. artikuluetan ezarritakoaren arabera kalkulatutako zerga-kuota baino.  
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Eta errentak direla-eta atxikipena edo konturako sarrera egin beharra izan arren ere, ez 
dute atxikipenik edo konturako sarrerarik egin beharko, baldin eta errenta horiek salbuetsita 
badaude hala Zergari buruzko Foru Arauko 14. artikuluan nola aplikagarria den zergapetze 
bikoitza saihesteko hitzarmen batean ezarritakoaren arabera.  

4. Zergaren autolikidazioa aurkeztu beharko dute, artikulu honetako aurreko zenbakietan 
ezarritako moduan, erregelamendu honen 14. artikuluko 3. zenbakiarekin bat etorriz 
atxikipena edo konturako sarrera egin beharretik salbuetsita dauden zergapeko errentak 
eskuratzen dituzten zergadunek.  

III. KAPITULUA  
ENTITATE EZ-EGOILIARREN ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO KARGA BEREZIA 

8. artikulua. Entitate ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia.  

1. Paradisu fiskaltzat jotzen den herrialde edo lurralde bateko egoiliar diren entitateek, 
ondasun higiezinak nahiz haien gaineko gozamen- eta luperketa-eskubide errealak 
jabetzan edo edukitzan badituzte Bizkaian, edozein titulu dela bide, bada, orduan, 
entitateok zergaren pean egongo dira, urte bakoitzeko abenduaren 31n sortuko den karga 
berezi baten bidez. Karga hori sortzapenaren osteko hurrengo urtarrilean autolikidatu eta 
ordaindu behar da.  

Aurreko paragrafoan aipatutako entitateetako batek Bizkaian ondasun higiezin bat baino 
gehiago badu -edozein titulu dela bide- edo ondasun higiezin bat baino gehiagoren gaineko 
gozameneta luperketa-eskubide errealak baditu, autolikidazio bakarra aurkeztuko du karga 
bezeri horren zioz, eta, harekin batera, zerrenda bat, non ondasunak bereizita ageri diren. 
Horretarako, katastroan zenbaki finko edo erreferentzia bereizia dutenak joko dira 
higiezintzat.  

2. Zergari buruzko Foru Arauko 33. artikuluko 5. zenbakiko b) letran xedatutakoak ondoreak 
izan ditzan, jarraian adieraziko diren kasuetan ulertuko da badela ekonomia-ustiapen bat 
higiezinaren ukantza edo errentamendu soiletik bereiz daitekeena:  

a) Jabetzan edo edukitzan entitate ez-egoiliarrarena den higiezinaren edo higiezinen 
balioa edo hark gozamen- eta luperketa-eskubide errealak harturik dituen higiezinaren 
edo higiezinen benetako balioa ez izatea handiagoa ekonomia-ustiapen batera 
afektatutako ondare-elementuen benetako balioa halako bost baino. Horretarako, 
ustiapenaren xederako zati batean bakarrik erabiltzen diren higiezinak direnean, 
ustiapenean benetan erabiltzen den higiezin-zatia hartuko da kontuan.  

Aurreko lerroaldean xedatutakoarekin bat etorriz, ulertu behar bada ez dagoela higiezin 
osoa hartzen duen ekonomia-ustiapen bereizirik, karga bereziaren zerga-oinarria hau 
bakarrik izango da: edo ekonomia-ustiapenean erabiltzen ez den higiezin-zatiari 
dagokion katastro-balioaren zatia, edo, halakorik ezean, higiezin-zati horri Ondarearen 
gaineko Zergaren ondoreetarako aplikatu beharreko xedapenen arabera zehazturiko 
balioa.  

b) Ekonomia-ustiapenaren urteko eragiketa bolumena karga bereziaren zerga-oinarria 
halako lau edo gehiago izatea; zerga-oinarria Zergari buruzko Foru Arauko 33. 
artikuluko 2. zenbakian ezarritakoaren arabera kalkulatuko da.  

c) Ekonomia-ustiapenaren urteko eragiketa bolumena 600.000 euro edo gehiago izatea.  

3. Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezarriko ditu entitate ez-egoiliarren ondasun 
higiezinen gaineko karga bereziaren aitorpena egiteko erabiliko diren ereduak.  
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IV. KAPITULUA  
EUROPAR BATASUNEKO ESTATU KIDEETAKO EGOILIARRAK DIREN 

ZERGADUNENTZAKO AUKERAKO ARAUBIDEA  

9. artikulua. Aplikazio-eremua.  

1. Kapitulu honetan araututako aukerako araubidea ezar dakiela eskatu ahal izango dute 
honako baldintza hauek betetzen dituzten zergadunek:  

a) Pertsona fisikoa izatea.  

b) Egiaztatzea Espainia ez den Europar Batasuneko beste estatu bateko egoiliarra dela.  

c) Honako inguruabar hauek egiaztatzea:  

1.a. Zergaldian Espainiako lurraldean lanaren eta ekonomia-jardueren bidez 
eskuratutako etekinen batura, gutxienez, zergaldian eskuratutako errenta guztien 
%75 izatea.  

2.a. Euskal Autonomia Erkidegoan lortutako lanaren eta ekonomia-jardueren etekinak 
Espainian lortutako errenta osoaren zatirik handiena izatea.  

3.a. Bizkaiko Lurralde Historikoan lortutako lanaren eta ekonomia-jardueren etekinen 
batura handiagoa izatea beste bi lurralde historietako bakoitzean lortutakoa baino.  

d) Espainian eskuratutako errentek, aurreko letran aipatu direnek, aurreko zergaldian 
benetan tributatu izana Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga dela-eta.  

2. Zergadunak zergaldi batean eskuratutako errenta osoa zehazteko, epe horretan eskuratu 
dituen errenta guztiak hartuko dira kontuan, edozein dela ere errentok eskuratu dituen tokia 
eta ordaintzailearen egoitza.  

Aurreko 1. zenbakiko c) letrako 1. eta 2. puntuetan xedatutakoari dagokionez, errentok 
beren zenbateko garbiak kontuan hartuz kalifikatu eta konputatuko dira, 2006ko azaroaren 
28ko 35/2006 Legean aurrez ikusitakoaren arabera (lege horrek Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zerga arautzen du eta Sozietateen gaineko Zergari, Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergari eta Ondarearen gaineko Zergari buruzko legeen alderdi batzuk 
aldatzen ditu).  

Aurreko 1. zenbakiko c) letrako 3. puntuan xedatutakoari dagokionez, errentok beren 
zenbateko garbiak kontuan hartuz kalifikatu eta konputatuko dira, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan aurrez ikusitakoaren arabera.  

3. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko araudian ezarritako familia-unitateen 
modalitateetako batean sartzen diren zergadunek eskatu ahal izango dute aplika dakiela 
kapitulu honetan arautzen den aukerako araubidea, araudi horretan jasotako baterako 
tributaziorako arauak kontuan izanik, baina betiere baldintza hauek betetzen badira:  

a) Ezkontideak edo Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera 
eratutako izatezko bikoteko kideak eta, hala denean, familia-unitateko gainerako kideek 
egiaztatzea Europar Batasuneko estatu kide bateko egoiliarrak direla. 

b) Aurreko 1. zenbakiko c) eta d) letretan ezarritako baldintzak betetzea, familia-unitateko 
kide guztiek eskuratutako errenta guztiak kontuan hartuz.  

c) Eskabidea familia-unitateko kide guztiek egitea, edo, bestela, haien legezko 
ordezkariek.  
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4. Kapitulu honetan ezarritako aukerako araubidea aplikatzeko, zergaldia urte naturala izango 
da. Hala ere, zergaduna abenduaren 31n ez beste egunen batean hiltzen bada, zergaldia 
heriotza-egunean bertan amaituko da.  

Familia-unitatea nortzuk osatzen duten zehazteko, urte bakoitzeko abenduaren 31n dagoen 
egoerari begiratuko zaio. Urtean zehar familia-unitateko kideren bat hiltzen bada, familia-
unitateko gainerako kideak edo kideek baterako tributazioa aukeratu ahal izango dute, eta 
haien autolikidazioan sartuko dituzte hildakoaren errentak. Gainera, hala badagokio, 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko araudian jasotako familia-kenkariak 
aplikatuko dituzte.  

5. Aukerako araubide hori ezin zaie inola ere aplikatu erregelamendu bidez paradisu fiskaltzat 
jotzen den herrialde edo lurralde bateko egoiliar diren zergadunei.  

10. artikulua. Araubidearen edukia.  

1. Aplikatu daitekeela egiaztatuz gero, aukerako araubide hori artikulu honetan 
xedatutakoaren arabera aplikatuko da.  

2. Zerga Administrazioak zehaztuko du zer zenbateko dagokion zergadunak aukerako 
araubidea aplikatzea eskatu duen epeari Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan.  
Kalkuluan honako hauek hartu beharko dira kontuan:  

a) Kontuan hartuko dira bai zergadunak zergaldian eskuratutako errenta guztiak, bai behar 
bezala kreditatutako inguruabar pertsonal eta familiarrak.  

b) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 
13/2013 Foru Arauko 75. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoa aplikatuko da.  

c) Zerga Administrazioak finkatuko du batez besteko karga-tasa; tasa hori honako zatidura 
hau bider 100 eginez lortuko da:  

- Zenbakitzailea, batetik, honela kalkulatuko da: kuota osoa ken Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 21eko 13/2013 Foru 
Arauko VII. tituluan ezarritako kenkariak, 92. artikulukoan jasotakoa izan ezik.  

- Izendatzailea, bestetik, likidazio-oinarria izango da.  

Zergaren batez besteko karga-tasa bi hamartarrekin adieraziko da.  

d) Hala kalkulatzen den batez besteko karga-tasa aplikatuko zaio, hain zuzen, aukerako 
araubidea aplikagarri zaion zergadunaren likidazio-oinarrian hark zergaldian Espainiako 
lurraldean eskuratutako errentei dagokien zatiari.  

3. Aurreko zenbakian adierazitako eragiketen ondorioz ateratzen den emaitza txikiagoa bada 
zergadunak Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zioz zergaldian Espainiako 
lurraldean lortutako errentengatik ordaindutako zenbateko osoa baino, konturako 
ordainketak barne, orduan Zerga Administrazioak gaindikina itzuliko du, behar diren 
egiaztapenak egin ondoren, hurrengo artikuluan ezarritako prozedurarekin bat etorriz.  

11. artikulua. Prozedura.  

1. Zergadun batek erregelamendu honetako 9. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen 
baditu, kapitulu honetan araututako aukerako araubidea ezar dakiola eskatu ahal izango du.  

Zergaduna hilez gero, kausatzailearen ondorengoek aurkeztu ahal izango dute eskabidea.  

2. Zergadunak aukerako araubidea aplikatzeko baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko, 
beharrezkotzat jotzen dituen frogagiri guztiak eskatu ahal izango dizkio Zerga 
Administrazioak zergadunari.  
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Behar izanez gero, errekerimendua egingo dio zergadunari hilabeteko epean aurkez ditzan 
beharrezko agiri guztiak, eta adieraziko dio ezen, hala egin ezean, eskabidean atzera egin 
duela ulertuko dela.  

Euskal Autonomia Erkidegoan ofiziala ez den hizkuntza batean idatzita badaude 
zergadunak aurkezten dituen agiriak -aukerako araubidea aplikatzea justifikatzeko zein 
kontuan hartu beharreko inguruabar pertsonalak edo familiarrak justifikatzeko-, orduan 
itzulpenarekin batera aurkeztu beharko dira agiriok.  

3. Eskabideari buruzko ebazpen-erabakia eman aurretik, espedientea ikustera emango zaie 
zergadunari edo haren ordezkariari, bidezko deritzen alegazioak aurkez ditzan.  

4. Zerga Administrazioak sei hileko epea izango du ebazpena emateko, eskabidea aurkezten 
denetik. Nolanahi ere, epe hori justifikatuta eteten bada edo atzerapenak gertatzen badira 
Administrazioari egozgarriak ez zaizkion arrazoiengatik, aldi horiek ez dira konputatuko 
prozedura ebazteko epea kalkulatzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arauan eta hura garatzeko arauetan ezarritakoarekin bat.  

Epe hori amaitutakoan, eskaera ezetsi egin dela ulertu ahal izango da, presuntziozko 
ebazpenaren aurka errekurtsoa edo erreklamazioa jartzeko, edo, bestela, ebazpen 
espresua eman arte itxaron daiteke.  

Eskabidea isiltasunez ezesten denean, ondoren ematen den ebazpen espresua ez da 
egongo isiltasunaren esanahiarekin lotuta.  

5. Ebazpenean jaso egin behar dira aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera egindako 
kalkuluak. Hala denean, Zerga Administrazioak itzuli egingo du erregelamendu honetako 
10. artikuluko 3. zenbakian aipaturiko gaindikina; nolanahi ere, ondoren, beharrezkoa bada, 
likidazioak egin ahal izango ditu, behin-behinekoak zein behin betikoak.  

Gaindikina aurreko 4. zenbakian ezarritako epearen barruan itzuliko da. Epe hori igaro bada 
baina ez bada itzulketa ordaindu, bete egin beharko da Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei 
buruzko Foru Arauan aplikatu beharreko berandutza-interesen sortzapen eta ordainketari 
buruz ezarritakoa.  

6. Artikulu honetan aipatu den itzulketa egiteko prozedura erregelamendu honetako 20. 
artikuluan xedatutakoa dela bide egin behar diren itzulketetarako ezarritakoa izango da. 

V. KAPITULUA  
KONTURAKO ORDAINKETAK  

LEHEN ATALA  
ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRAREN BIDEZ LORTUTAKO ERRENTAK  

12. artikulua. Establezimendu iraunkorren konturako ordainketak.  

Establezimendu iraunkorraren bidez Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari loturiko errentak 
lortzen direnean, errentok atxikipena edo konturako sarrera ekarriko dute, eta establezimendu 
iraunkorraren zioz konturako ordainketak egin beharko dira, Sozietateen gaineko Zergari 
buruzko Bizkaiko araudian zerga honen zergadunentzat ezartzen diren kasu eta baldintza 
berberetan.  

Aurreko lerroaldean ezarritakoa aplikatu behar ez den kasuez gainera, honako kasu honetan 
ere ez da egongo atxikipena edo konturako sarrera egiteko betebeharrik: Espainiako lurraldean 
egoitzarik ez duen finantza-erakunde baten establezimendu iraunkorraren sarrera diren interes 
eta komisioen kasuan, baldin eta establezimendu horrek Sozietateen gaineko Zergari buruzko 
Erregelamendua onesten duen 2013ko abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuko 51. 
artikuluko 3. zenbakian aipatutako erakundeen berezko jarduerak egiten baditu eta lortutako 
interes eta komisioak establezimendu iraunkorrak emandako maileguen ondoriozkoak badira. 
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Dena dela, aurrekoari dagokionez, salbuespen dira 3. zenbaki horretako bigarren lerroaldean 
aipatzen diren errentak.  

BIGARREN ATALA  
ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRIK GABE LORTUTAKO ERRENTAK 

13. artikulua. Atxikipenak edo konturako sarrerak egiteko betebeharra.  

1. Zergari buruzko Foru Arauko 31. artikuluan ezarritakoa gertatzen denean, Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergaren ziozko atxikipenak egin beharko dira establezimendu 
iraunkorrik ez duten zergadunek jasotzen dituzten errentengatik.  

2. Aurreko paragrafoan aipatu diren errentak gauzaz ordaindu edo abonatzen direnean, 
jasotzaileak konturako sarrera egin beharko du Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari 
loturiko errenten zioz.  

14. artikulua. Atxikipenak eta konturako sarrerak egiteko betebeharraren salbuespenak.  

1. Zergari buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 4. zenbakian aipatutako kasuetako bat gertatuz 
gero, ez da egongo ez atxikipenik ez konturako sarrerarik egin beharrik.  

2. Zergari buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 4. zenbakian xedatutakoa aplikatzeko, honela 
kreditatu beharko da zerga-zorra ordaindu dela edo salbuespena bidezkoa izan dela:  

a) Ordainketaren kasuan, ordaindutako errentei dagokien Zergaren aitorpena, zergadunak 
edo haren ordezkariak aurkeztua.  

b) Salbuespenen kasuan, hura bidezkoa izatea ekarri duten inguruabarrak bete direla 
frogatzen duten agirien bidez; nolanahi ere, autolikidatu ere egin beharko da, Zergari 
buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 5. zenbakian ezarri bezala.  

Atxikipena edo konturako sarrera egin behar duenak, aurreko inguruabarretako bat gertatu 
dela frogatu duela uste izanik, atxikipena edo konturako sarrera egiten ez badu eta geroago 
ezartzen bada salbuespena bidegabea izan dela edo zerga-zorra ez dela ordaindu, egin 
gabeko atxikipenagatik edo konturako sarreragatik atxikitzaile gisa dagozkion 
erantzukizunak eskatu ahal izango zaizkio.  

3. Zergari buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 4. zenbakian xedatutakoari dagokionez, errenta 
hauek direla-eta ez da egin beharko ez atxikipenik ez konturako sarrerarik:  

a) Zergari buruzko Foru Arauko 14. artikuluan edo aplikagarria den zergapetze bikoitza 
saihesteko hitzarmen batean xedatutakoaren arabera salbuetsita dauden errentak. 

Aurrekoa gorabehera, atxikipena edo konturako sarrera egin beharko da Zergari 
buruzko Foru Arauko 14. artikuluko 1. zenbakiko m) eta n) letretan aipatzen diren 
errentak direla eta. 

b) Ondare-irabaziak.  

Hala ere, honako hauen zioz, aldiz, bai egin beharko da atxikipena edo konturako 
sarrera:  

1. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan parte hartzearen ondorioz 
ematen diren sariak, ondasun, produktu edo zerbitzu zehatz batzuen eskaintzari, 
sustapenari edo salmentari lotuta egon ala ez.  

2. Bizkaian dauden ondasun higiezinen eskualdaketa, zeina erregelamendu honetako 
18. artikuluan aipatzen den.  
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3. Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioak 
edo partaidetzak eskualdatu edo itzultzearen ondorioz lortutako errentak, salbu eta 
Inbertsio Kolektiboko Erakundeei buruzko 2003ko azaroaren 4ko 35/2003 Legea 
garatzen duen Erregelamenduko 79. artikuluan araututako funts eta sozietateetako 
partaidetzak edo akzioak eskualdatu edo itzultzearen ondorioz lortutako errentak 
(erregelamendu hori 2012ko uztailaren 13ko 1082/2012 Errege Dekretuaren bidez 
onetsi zen).  

c) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiko 82. artikuluko b), c), f), 
g) eta i) letretan aipatutako errentak; b) letran aipatuetako batzuk aurrean esandakotik 
salbuetsita daude, hain zuzen ere erregelamendu bidez paradisu fiskaltzat jotzen diren 
herrialde edo lurraldeen bitartez lortutako errentak.  

Aurrekoa gorabehera, ekarpenak itzuliz eta akzioen jaulkipen-prima banatuz egiten den 
kapital sozialaren murrizketa bat Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
Araudiko 75. artikuluko 3. zenbakiko h) letrako bigarren lerroaldean zehaztutako kasuan 
badago, orduan bai egongo da atxikipena edo konturako sarrera egiteko betebeharra 
(araudi hori 439/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen).  

4. Ahalmena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari balore negoziagarrien 
jaulkipenen emaitzaren gaineko atxikipena gauzatzeko prozedura ezartzeko, kasu 
bakoitzean dagokion tasan, edota atxikipenen salbuespenak ezartzeko.  

15. artikulua. Atxikipena edo konturako sarrera egitera behartuta dauden subjektuak.  

1. Zergari buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 1. zenbakian aipatutako subjektuek atxikipenak 
edo konturako sarrerak egin beharko dituzte.  

2. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiko 83. artikuluko b), c) eta d) 
letretan ezarritakoaren arabera atxikipena edo konturako sarrerak egitera behartuta dauden 
subjektuek atxikipena edo konturako sarrera egin beharko dute kasu hauetan: finantza-
aktiboen gaineko eragiketetan; Estatuaren Zorraren baloreen eskualdaketetan; inbertsio 
kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioen eta partaidetzen 
eskualdaketetan edo itzulketetan -baita Europar Batasuneko beste estatu kide bateko 
sozietate kudeatzaile baimenduek Espainian Inbertsio Kolektiboko Erakundeei buruzko 
2003ko azaroaren 4ko 35/2003 Legearen arabera zerbitzuak libre emateko araubidean 
merkaturatutako akzio edo partaidetzen ondoriozkoetan ere-, eta kapital soziala ekarpenak 
itzuliz eta akzioen jaulkipen-prima banatuz murrizten den kasuetan (halakoak 
erregelamendu honetako 14. artikuluko 3. zenbakian aipatzen dira).  

Nolanahi ere, Inbertsio Kolektiboko Erakundeei buruzko 2003ko azaroaren 4ko 35/2003 
Legean araututako inbertsio kolektiboko erakundeen akzio edo partaidetzen 
eskualdaketetan edo itzulketetan, eragiketok erregelamendu honetako lehenengo xedapen 
gehigarrian aipatzen den mugaz gaindiko merkaturatzearen barruan egiten badira, 
atxikipena edo konturako sarrera egiteko betebeharra beti dagokio erakunde horren 
sozietate kudeatzaileari, edo, halakorik ezean, inbertsio-sozietateari.  

3. Sarien kasuan, sariok ordaintzen dituen pertsonak edo entitateak egin beharko du 
atxikipena edo konturako sarrera.  

4. Atxikipena egiteko betebeharra duten subjektuek atxikipen horri dagokion sarrera egiteko 
betebeharra berenganatuko dute, eta, nahiz eta atxikipena egin ez, beti egin beharko dute 
sarrera.  

Etekina ordaintzen duen erakundea Bizkaiko Foru Aldundia denean, etekin horri dagozkion 
atxikipena eta diru-sarrera zuzenean egingo dira.  
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16. artikulua. Atxikipena eta konturako sarrera egiteko betebeharra sortzea.  

1. Oro har, Zerga sortzen den unean sortuko da atxikipena eta konturako sarrera egiteko 
betebeharra, Zergari buruzko Foru Arauko 27. artikuluan ezarri bezala.  

2. Kapital higigarriaren etekinei eta ondare-irabaziei dagokienez, Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko Araudiko 93. eta 97. artikuluetan ezarritakoa hartuko da aintzat, 
hurrenez hurren.  

17. artikulua. Egin beharreko atxikipenak eta konturako sarrerak kalkulatzeko oinarria.  

1. Oro har, Zergari buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 2. zenbakian xedatutakoaren arabera 
zehaztuko da atxiki beharrekoa kalkulatzeko oinarria.  

Horretarako, pertsona batek kapital geroratu bat jasotzen badu, zeina, guztira edo zati 
batean, 1994ko abenduaren 31 baino lehen ordaindutako primei dagokien, Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 93. artikuluko 5. zenbakian ezarritakoa 
aplikatuko da (araudi hori 2007ko martxoaren 30eko 439/2007 Errege Dekretuaren bidez 
onetsi zen). 

2. Atxikipena egin behar denean erregelamendu honetako 14. artikuluko 3. zenbakiko b) letran 
aipatzen diren sarien gainean, sariaren zenbatekoa izango da atxikipena kalkulatzeko 
oinarria.  

3. Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioak edo 
partaidetzak eskualdatzen edo itzultzen direnean, atxikipen-oinarria hau izango da: akzio 
edo partaidetzen eskualdaketa- edo itzulketa-balioaren eta eskuraketabalioaren arteko 
diferentzia.  

Horretarako, inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten 
akzioak edo partaidetzak 1994ko abenduaren 31 baino lehen eskuratu zituztenak pertsona 
fisikoak baziren, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 97. artikuluko 1. 
zenbakian zehaztutakoa aplikatuko da (araudi hori 2007ko martxoaren 30eko 439/2007 
Errege Dekretuaren bidez onetsi zen). 

Dena dela, aurreko lerroaldean baloreen antzinatasunari buruz zehazten dena partaideen 
erregistroan jasota dauden baloreei aplikatuko die itzulketa edo eskualdaketa egiteko 
erabiltzen den entitate kudeatzaile edo merkaturatzaileak, honako baldintza hauek biak 
betetzen badira: batetik, Inbertsio kolektiboko erakundeen 2003ko azaroaren 4ko 35/2003 
Legean araututako inbertsiofuntsetako partaidetzen itzulketa bada eta partaidetza 
horientzat, lege horretako 40. artikuluko 3. zenbakia aplikatuz, partaideen erregistro bat 
baino gehiago badago; bestetik, itzulketa edo eskualdaketa egiten duten partaide horiek, 
aldi berean, beste erakunde batean erregistratutako partaidetza homogeneoen titularrak 
izan badira. 

Goiko lerroaldean adierazitako egoera gertatzen denean, partaidea behartuta egongo da 
haren berri jakinaraztera, idatziz edo itzulketaren helburua den eta atxikipena edo 
konturako sarrera egin behar duen entitateak jakinarazpena jaso duela egiaztatzen duen 
beste bide bat erabilita. Entitate horrek gorde egin beharko du jakinarazpen hori, eta zerga-
administrazioarentzat eskuragarri eduki itzulitakoen partaidetza homogeneoak 
zergadunaren izenean erregistratuta dituen bitartean, eta, gutxienez ere, preskripzio-epeak 
dirauen bitartean. 

4. Errentak gauzaz ordaindu edo abonatzen direnean, konturako sarrera kalkulatzeko oinarria 
zehaztuko da, hain zuzen ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
Araudiko VII. tituluko III. kapituluan ezarritakoarekin bat.  

5. Atxikipena edo konturako sarrera egiteko betebeharra sortzen bada Sozietateen gaineko 
Zergari buruzko 2014ko azaroaren 27ko 27/2014 Legeko 18. artikuluko 11. zenbakian 
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ezartzen denaren ondoriozko bigarren mailako doikuntzagatik, atxikipenaren oinarria hau 
izango da: hitzartutako balioaren eta merkatuko balioaren arteko diferentzia.  

18. artikulua. Atxikipena eta konturako sarrera, ondasun higiezinak eskuratzen direnean.  

1. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 
zergadunek Bizkaian kokatutako ondasun higiezinak eskualdatuz gero, eskuratzailea 
behartuta egongo da %3 atxiki eta ordaintzera edo, bestela, hitzartutako kontraprestazioari 
dagokion konturako sarrera egitera, ondasun horiei dagokien Ez-egoiliarren Errentaren 
gaineko Zergaren konturako ordainketa gisa.  

2. Eskuratzaileak ez du edukiko atxikipena edo konturako sarrera egiteko betebeharrik honako 
kasu hauetan:  

a) Eskualdatzaileak egiaztatzen duenean, Zerga Administrazioaren organo eskudunak 
emaniko ziurtagiriaren bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren edo 
Sozietateen gaineko Zergaren pean dagoela. 

b) Egoitza Espainiako lurraldean duten sozietateen eraketetan eta kapital-zabalkuntzetan 
ondasun higiezinak ematen diren kasuetan. 

3. Atxikipena edo konturako sarrera egin behar duenak, eskualdaketa gertatzen denetik 
zenbatzen hasita hilabeteko epean, autolikidazioa aurkeztu beharko du Foru Ogasunean, 
eta dagokion atxikipenaren edo konturako sarreraren zenbatekoa ordaindu beharko du.  

4. Espainiako lurraldeko egoiliarra ez den zergadunak, aitorpena aurkeztu beharko du, eta, 
hala badagokio, Zergaren ziozko behin betiko kopurua ordaindu beharko du; gainera, 
kuotan konpentsatuko du eskuratzaileak atxikitakoaren edo kontura egindako sarreraren 
zenbatekoa, atxikipena ordaintzeko ezarritako epea amaitzen denetik zenbatzen hasita hiru 
hilabeteko epean.  

Behar diren egiaztapenak egin ondoren, ikusten bada egindako atxikipena edo konturako 
sarrera handiagoa izan dela egin beharrekoa baino, soberakina itzuliko dio Zerga 
Administrazioak zergadunari.  

5. Arestian aipaturiko atxikipenaren edo konturako sarreraren kopurua ordaindu ez bada, 
eskualdatutako ondasunak erabiliko dira atxikipenaren edo konturako sarreraren eta zerga-
zorraren artean txikiena den zenbatekoa ordaintzeko; jabetza-erregistratzaileak hori guztia 
agerraraziko du ondasun horien orri-bazterrean egindako ohar batean, eta finka zein 
kopururi aurre egiteko erabiliko den adieraziko du. Ohar hori, hala badagokio, zorra 
iraungitzen denean ezeztatuko da edo, bestela, honako hauetako bat aurkezten denean: 
zorraren ordainketa-gutuna edo zor hori loturik ez dagoela edo preskribitu egin duela 
frogatzen duen administrazio-ziurtagiria.  

6. Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezarriko ditu artikulu honetan xedatutakoa betetzeko 
erabili beharreko autolikidazio- ereduak.  

19. artikulua. Atxikitzailearen eta konturako sarrera egin behar duenaren betebeharrak. 

1. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zioz atxikipena edo konturako sarrera egin 
behar duenak, apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko lehenengo hogeita bost egun 
naturaletan, aurre-aurreko hiruhileko naturalean atxikitako eta kontura sartutako 
zenbatekoen aitorpena aurkeztu behar du, eta zenbateko horiek Foru Ogasunean ordaindu 
behar ditu.  

Hala ere, aurreko lerroaldean aipatzen diren autolikidazioa eta sarrera -aurre-aurreko hilean 
atxikitako eta kontura sartutako zenbatekoei dagozkienak, alegia- hil bakoitzeko lehenengo 
hogeita bost egun naturaletan egin behar dira, baldin eta konturako sarrera egin behar 
duenak edo atxikitzaileak Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduko 71. 
artikuluko 3. zenbakiko 1. puntuan aipatutako inguruabarrak betetzen badituzte 



 

 
13 

(erregelamendu hori 1992ko abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuak onetsi zuen). 
Salbuespen gisa, uztailari dagozkion aitorpena eta sarrera abuztuan eta iraileko lehenengo 
hogeita bost egun naturaletan zehar egingo dira.  

Atxikipena eta konturako sarrera egin behar dutenek aitorpen negatiboa aurkeztuko dute 
Zergari buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 4. zenbakian adierazitako errentak ordaintzen 
dituztenean, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak hala adierazten duenean izan ezik.  

2. Atxikitzaileak eta konturako sarrera egin behar duenak urtean egindako atxikipenen eta 
konturako sarreren urteko laburpena aurkeztu behar du hurrengo urteko urtarrilaren 1etik 
31ra bitartean.  

Zenbaki honetako aurreko lerroaldeetan ezarritakoaren kalterik gabe, Ogasun eta 
Finantzen foru diputatuak, ondo oinarritutako arrazoi teknikoak direla eta, epe luzeagoa jar 
dezake telematikoki aurkez daitezkeen aitorpenetarako.  

Halaber, laburpena telematikoki edo ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrian 
aurkezten bada, epe berean aurkeztu beharko da.  

Laburpen horretan, identifikazio-datuak ez ezik, atxikipena edo konturako sarrera egin 
behar dutenek Zergari loturik ordaindu dituzten errentak jaso dituztenen zerrenda ere 
agertarazi beharko dute; zerrenda horretan agertarazi beharko dira, halaber, Zergari 
buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 4. zenbakian ezarritakoa dela bide atxikipena egin 
beharretik salbu geratu diren errentak ordaindu zaizkienen izenak ere. Jasotzaileen 
zerrendan, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak adierazten dituen datuak agertu beharko 
dira. Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebehar horiexek bete beharko dituzte Espainiako 
lurraldean egoiliarrak diren edo Espainiako lurraldean ordezkaritza duten entitateek, baldin 
eta besteren kontura atxikipenaren edo konturako sarreraren peko errentak ordaintzen 
badituzte edo baloreen errenten kobrantza kudeatzen badute edo haien gordailuzainak 
badira.  

3. Atxikitzaileak edo konturako sarrera egin behar duenak kontura egindako sarreren eta 
atxikipenen ziurtagiria eman behar dio zergadunari, baita zergadunari dagozkion gainerako 
datuena ere, baldin eta datuok aurreko zenbakian aipatzen den urteko laburpenean sartu 
behar badira.  

Aurreko lerroaldean ezarritako betebehar horiexek bete beharko dituzte Espainiako 
lurraldean egoiliarrak diren edo Espainiako lurraldean ordezkaritza duten entitateek, baldin 
eta besteren kontura atxikipenaren edo konturako sarreraren peko errentak ordaintzen 
badituzte edo baloreen errenten kobrantza kudeatzen badute edo haien gordailuzainak 
badira.  

4. Ordaintzaileek, errentak ordaintzen dituzten unean, egin dieten atxikipena edo konturako 
sarrera jakinarazi behar diete zergadunei, eta aplikatu dieten portzentajea adierazi.  

5. Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezarriko ditu artikulu honetan xedatutakoa betetzeko 
erabili beharreko aitorpen-ereduak.  

20. artikulua. Itzulketak.  

1. Jasan den atxikipena edo konturako sarrera handiagoa bada Zergaren kuota baino, kuota 
horren gaineko soberakina itzultzeko eskatu ahal izango zaio Zerga Administrazioari.  

Horretarako, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehazten duen ereduan autolikidatuko 
da Zerga.  

2. Zergari buruzko Foru Arauko 3. artikuluan ezarrita dagoenarekin bat etorriz, Zerga 
Administrazioak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 
21eko 13/2013 Foru Arauko 112. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo ditu itzulketok.  
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3. Zergadunek ez ezik, erantzule solidarioek eta atxikipena egitera behartuta dauden 
subjektuek ere itzulketa-eskabidea aurkeztu ahal izango dute aitorpenean.  

4. Kontura sartutako kopuruak edo jasandako atxikipenak handiagoak badira zergapetze 
bikoitza saihesteko hitzarmen bat aplikatzetik datozenak baino, hitzarmena aplikatzeko 
eskatu ahal izango da, bai eta haren ondorioz egin beharreko itzulketa egiteko ere, lau 
urteko epean, sarrera egin den egunetik edo aitorpena egin eta atxikipena ordaintzeko 
epearen amaieratik zenbaturik. Elkarrekikotasunik eza dagoenean, Ogasun eta Finantzen 
foru diputatuak beste epe bat ezarri ahal izango du.  

21. artikulua. Laneko errenten gaineko atxikipena egiteko betebeharra, egoitza aldatzen 
denean.  

1. Besteren konturako langileek, zerga honen zergadunak izan ez arren beren enplegatzaileak 
atzerrira aldatuko dituelako zergadun bihurtuko badira, inguruabar horren berri eman 
diezaiokete Zerga Administrazioari.  

2. Berri-emate horretan honako datu hauek jasoko dira: langilea nahiz lanaren etekinak 
ordaintzen dituena identifikatzeko datuak, zein egunetan irtengo den langilea atzerrirantz, 
eta zein egunetan hasiko den atzerrian lanean. Zehaztu behar da, orobat, ea lan-harreman 
horretan badagoen datu objektiborik pentsarazten duenik harreman horren ondorioz 
langilearen egoitza-aldaketa gertatzen den urte naturalean, edo hurrengoan, 183 egun 
baino gehiago egongo dela herrialde horretan lanean.  

3. Zerga Administrazioak, berri-ematea eta harekin batera aurkeztutako agiriak aztertu 
ondoren, egiaztagiri bat emango dio langileari, hala badagokio, non agertuko den noiztik 
egingo diren zerga honi dagozkion atxikipenak. Hamar egun baliodun izango ditu egiaztagiri 
hori emateko, berri-ematea aurkeztu eta biharamunetik zenbatuta.  

4. Langileak lanaren etekinen ordaintzaileari emango dio Zerga Administrazioak emandako 
egiaztagiriaren ale bat, atxikipenak aplikatzean Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 
zergaduntzat har dezan langilea bertan adierazitako egunetik aurrera.  

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren araberako atxikipenak egiteari dagokionez, 
egiaztagiri horiek, gehienez ere, bi urte naturaletan izango dituzte ondorioak, hau da, 
langilea atzerrira doan urtean eta hurrengoan, edo, bestela, atzerrira doan urtea 
konputatzerik ez badago, hurrengo bi urteetan.  

5. Prozedura hori bera erabili ahal izango da baldin eta, Bizkaian eskuratutako errentak 
kalkulatzeko Zergari buruzko Foru Arauko 13. artikuluan dauden arauak aplikatuz, ikusten 
bada lurralde horretan ez dela atxikipenik egin behar. Horrelakoetan, langile horiek kontuan 
hartuko dira Zergari buruzko Foru Arauko 31. artikuluko 5. zenbakian ezarritako 
betebeharrei dagokienez.  

6. Egiaztagiria goian azaldutako prozeduraren bitartez eskuratuta ere, langileak bere zerga-
egoitza berria non dagoen frogatu beharko dio Zerga Administrazioari.  

HIRUGARREN ATALA  
ERRENTA-ESLEIPENAREN ARAUBIDEAN DAUDEN ENTITATEAK  

22. artikulua. Zatikako ordainketak egiteko betebeharra. 

Zergari buruzko Foru Arauko 38. artikuluko 1. zenbakian aipatutako zergadunek zatikako 
ordainketak egin beharko dituzte zerga honen likidazioaren kontura, Espainiako lurraldean 
establezimendu iraunkorra duten zerga honen zergadunek egiten dituzten modu berean. 
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23. artikulua. Itzulketa, zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen onuragarriago bat 
alegatuz. 

Zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen bat alegatzen bada, Zergari buruzko Foru Arauko 38. 
artikuluko 4. zenbakian xedatutakoaren arabera, erregelamendu honetako 20. artikuluan 
ezarritakoa aplikatuko da. 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehenengoa. Espainiako inbertsio kolektiboko erakundeen akzioak edo partaidetzak 
mugaz gaindi merkaturatzea.  

1. Ondoren adieraziko den kasuan, atzerrian egoiliartutako erakunde merkaturatzaileek Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Araudiko lehenengo xedapen gehigarrian 
ezarritako zerrendak aurkeztu behar dizkiote Bizkaiko Foru Aldundiari (araudi hori 2004ko 
uztailaren 30eko 1776/2004 Errege Dekretuak onetsi zuen, eta xedapen horretan arautzen 
da, hain zuzen, sozietate kudeatzaileek edo, bestela, Inbertsio Kolektiboko Erakundeei 
buruzko 2003ko azaroaren 4ko 35/2003 Legeak araututako inbertsio-sozietateek noiz 
erregistratu behar dituzten atzerrian egoiliartutako erakundeen izenean dauden kontu 
orokorretan haiek egindako akzioen edo partaidetzen mugaz gaindiko merkaturatze-
eragiketak); kasu honetan, hain zuzen: Zergari buruzko Foru Arauko 13. artikuluko 2. 
zenbakiko k) letrako a´) azpiletran ezarritakoaren arabera, akzioen eta partaidetzen 
titulartasunaren ondoriozko errentak Bizkaiko Lurralde Historikoan lortutzat jotzen direnean.  

Horiek guztiak aurkezteko prozedurak, ereduak eta epeak Ogasun eta Finantzen foru 
diputatuak zehaztuko ditu.  

2. Erakunde merkaturatzaileak ez baditu betetzen aurreko 1. zenbakian eta Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergaren Araudiko lehenengo xedapen gehigarriko 3. zenbakian (araudi 
hori 2004ko uztailaren 30eko 1776/2004 Errege Dekretuak onetsi zuen) aipatutako 
betebeharrak, erakunde kudeatzaileak edo inbertsio-sozietateak erantzukizuna izango dute 
Zerga Administrazioaren aurrean ez-betetzearen ondorioz edo Bizkaiko Foru Aldundiari 
eman beharreko informazioa ez ematearen ondorioz ordaindu gabe geratzen diren 
atxikipenak eta konturako ordainketak direla eta.  

3. Erakunde merkaturatzaileak ez baditu betetzen aurreko 1. zenbakian eta Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergaren Araudiko lehenengo xedapen gehigarriko 3. zenbakian (araudi 
hori 2004ko uztailaren 30eko 1776/2004 Errege Dekretuak onetsi zuen) aipatutako 
betebeharrak, egoiliar ez diren inbertsiogileen nortasuna eta haien zerga-egoitza Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko apirilaren 15eko 5/2013 Foru 
Arauan eta hura garatu duten arauetan xedatutakoaren arabera egiaztatuko dira. 

Bigarrena. Itzulketa eskatzea ohiko etxebizitzan berrinbertitzeagatik. 

1. Europar Batasuneko estatu kide bateko egoiliar edo gure lurraldearekin zergei buruzko 
informazio-trukea duen Europako esparru ekonomikoko estatu bateko egoiliar diren 
zergadunek eskubidea dute Bizkaian ohiko etxebizitza izan dutenarekin lortutako 
ondareirabaziaren ondorioz ordaindutako zerga-zorraren itzulketa —osoa edo partziala— 
eskatzeko, xedapen honetan ezartzen diren baldintzetan.  

2. Espainiako lurraldeko egoiliarra ez den zergadunak eskabidea aurkeztu beharko dio Zerga 
Administrazioari, ohiko etxebizitza eskuratzen duen egunaren osteko hiru hilabeteko 
epearen barruan.  

3. Zergadunak, eskabidearekin batera, dokumentazioa aurkeztu behar du Bizkaiko ohiko 
etxebizitzaren eskualdaketa eta haren osteko ohiko etxebizitza berriaren eskuraketa 
benetan gertatu direla egiaztatzeko.  

Behar diren egiaztapenak egin ondoren, ikusten bada egindako sarrera handiagoa izan 
dela egin beharrekoa baino, soberakina itzuliko dio Zerga Administrazioak zergadunari. 
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4. Xedapen honetan ezartzen dena aplikatzeko kontuan hartuko da Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 41. eta 41 bis artikuluetan ezarritakoa (araudi hori 
2007ko martxoaren 30eko 439/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen). 

Hirugarrena. Pentsio-funtsek eta inbertsio kolektiboko erakunde ekegoitza egiaztatzea 
salbuespen jakin batzuk aplika- tzeko 

1. Zergari buruzko Foru Arauaren 14.1.b) artikuluan jasotako salbuespena aplika- tzeko, 
xedapen gehigarri honetan ezarritakoarekin bat egiaztatu ahal izango da egoitza, errentak 
erakunde hauetakoren batek lortzen dituenean: 

a) Pentsio-funtsek, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez 
onetsitako Pentsio Plan eta Funtsei buruzko Legearen testu bateginean arautu- takoen 
baliokide direnek, eta pentsio-funts horien establezimendu iraunkorrek. 

Zergari buruzko Foru Arauaren 14. artikuluaren 1. zenbakiaren m) letran ezarrita- ko 
betekizunak betetzen dituzten gizarte-aurreikuspeneko erakundeak joko dira pentsio-
funts baliokidetzat. 

Betiere, pentsio-funts baliokidetzat hartuko dira Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2016ko abenduaren 14ko 2016/2341 Direktibak (enpleguko pen- tsio-
funtsen jarduerei eta ikuskapenari buruzkoa) araututako gizarte-aurreikus- peneko 
erakundeak. 

b) Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/65/EE Direkti- bak 
araututako inbertsio kolektiboko erakundeek. Direktiba horren bidez, balio higigarrien 
inbertsio kolektiboko erakunde batzuei buruzko lege-, erregelamen- du- eta 
administrazio-xedapenak koordinatzen dira. 

c) Baimentzeko, ikuskatzeko edo administrazio-erregistroko araubide berezi baten pean 
dauden inbertsio kolektiboko erakunde alternatiboek, baldin eta Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011/61/EB Direktibak (inbertsio-funts alter- 
natiboen kudeatzaileei buruzkoa) arautzen dituen inbertsio-funts alternatiboen 
kudeatzaileek kudeatzen badituzte. Direktiba horren bidez, 2003/41/EE eta 2009/65/EE 
direktibak eta 1060/2009 (EB) eta 1095/2010 (EB) erregelamenduak aldatzen dira. 

2. Xedapen gehigarri honen 1. zenbakian aipatzen diren erakundeak errentak era- txikitzeko 
araubideko erakunde ez direnean, egoitza honela egiaztatuko da: 

a) Xedapen gehigarri honen 1. zenbakiaren a) letraren hirugarren paragrafoan jaso- tzen 
direnak ez beste pentsio-funts bat denean, egoitza egiaztatzeko, funtsaren ordezkariak 
aitorpen bat egin beharko du, non adieraziko baitu legezko baldin- tzak betetzen 
dituela. Gainera, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren foru-agindu bidez 
ezarriko den ereduaren araberakoa izan beharko du aitorpen horrek, eta ereduak 
eskatzen duen edukia jaso. Aitorpen horrek urtebeteko ba- lioa izango du, ematen den 
egunetik aurrera. 

Xedapen gehigarri honen 1. zenbakiaren a) letraren hirugarren paragrafoan ja- sotzen 
diren pentsio-funtsen kasuan, erakundeak establezimendua duen estatu- ko agintari 
eskudunak emandako ziurtagiri baten bidez egiaztatuko da egoitza. Ziurtagiri horretan, 
honako hauek adieraziko dira: pentsio-funtsa 2016/2341 Di- rektibaren babesean 
baimendu edo erregistratutako enpleguko pentsio-funtsa dela; erakundearen izen osoa 
eta helbidea; zein estatutan duen establezimen- dua, eta baimentze-data edo 
erregistro-zenbaki administratiboa. Agintari esku- duna arduratuko da erakundea 
baimendu, erregistratu edo gainbegiratzeaz. 

Beti ulertuko da xedapen gehigarri honen 1. zenbakiaren a) letran aipatzen diren 
pentsio-funtsak ez direla errentak eratxikitzeko araubideko erakunde. 
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b) Xedapen gehigarri honen 1. zenbakiaren b) letran jasotzen diren inbertsio kolek- tiboko 
erakundeen kasuan, erakundearen jatorriko estatu kideko agintari eskudu- nak 
emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da egoitza. Ziurtagiria matearen arrazoiari 
dagokionez izan ezik, ziurtagiri horrek Batzordearen 2010eko uztaila- ren 1eko 
584/2010 (EB) Erregelamenduaren II. eranskinean ezarritako OICVM ziurtagiri-
ereduaren eduki bera izango du (erregelamendu horren bidez,2009/65/ EE Direktiba 
aplikatzeko xedapenak ezartzen dira). Agintari eskuduna direktiba horren 97. artikuluan 
ezarritakoarekin bat izendatuko da. 

c) Xedapen gehigarri honen 1. zenbakiaren c) letran jasotzen diren inbertsio ko- lektiboko 
erakundeen kasuan, bitarteko hauetako baten bidez egiaztatuko da egoitza: 

1) Erakundeak establezimendua duen estatuko agintari eskudunak emandako 
ziurtagiri baten bidez. Ziurtagiri horretan, honako hauek adieraziko dira: era- 
kundearen izen osoa; helbidea; establezimendua zer estatutan duen; forma 
juridikoa; hala badagokio, baimentze-data edo erregistro-zenbaki adminis- tratiboa; 
2011/61/EB Direktibarekin bat baimendutako entitate kudeatzaile batek kudeatuta 
dagoela edo auto-kudeatuta dagoela, eta entitate kudea- tzaile horren izena eta 
helbidea. Agintari eskuduna arduratuko da erakun- dea baimendu, erregistratu edo 
gainbegiratzeaz. 

2) Erakundearen edo haren entitate kudeatzailearen ordezkariek egindako ai- torpena, 
non aurreko 1) zenbakiko informazioa eta entitate gordailuzainaren sozietate-izena 
eta helbidea jasoko baitira. Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren foru-
agindu bidez ezarriko den ereduaren araberakoa izan beharko du aitorpen horrek. 
Eta urtebeteko balioa izango du, ematen den egunetik aurrera. 

2. zenbaki honetan aipatutako ziurtagiriek balio mugagabea izango dute, non ez 
den aldatzen adierazitako daturen bat. Kasu horretan, inguruabar horren berri 
emango zaio salbuespena aplikatzeaz arduratzen den erakun- deari, eta ordutik 
aurrera ziurtagiria ez da balioduna izango; beraz, beha- rrezkoa izango da ziurtagiri 
berri bat ematea. 

3. Xedapen gehigarri honen 1. zenbakiaren b) eta c) letretako erakundeek esta- blezimendua 
badute Zergari buruzko Foru Arauaren 14.1.b) artikuluan ezarritako sal- buespena dagokien 
estatuetan, eta errentak eratxikitzeko araubideko erakunde badira, orduan, salbuespena 
honela aplikatuko zaie entitateotako kideei: 

— Errentak jasotzen dituen erakundeak bere kideen egoitza erabaki ahal izango du, 
fiskalitatearen arloko administrazio-lankidetzari buruzko 2011ko otsailaren 15eko 
Kontseiluaren 2011/16/EB Direktibaren I. eta II. eranskinetan xedatutakoarekin bat. 

— Salbuespen horretarako eskubidea duten erakundeko kideei salbuespena aplika- 
tzeko, kontuan hartuko da entitatean zer partaidetza-ehuneko duten errentak lor- 
tzen dituzten urtearen aurreko urteko abenduaren 31n. 

— Errentak eratxikitzeko araubideko erakunde-izaera eta kideek duten partaide- tza-
ehunekoa (aurreko paragrafoan adierazitakoa) egiaztatzeko, erakundearen edo 
haren entitate kudeatzailearen ordezkariak aitorpen bat egin beharko du. Ogasun 
eta Finantza Saileko foru diputatuaren foru-agindu bidez ezarriko den ere- duaren 
araberakoa izan beharko du aitorpen horrek, eta ereduak eskatzen duen edukia 
jaso. 

— Zenbaki honetan sartzen diren erakundeek aurreko zenbakiaren b) edo c) letretan —
kasuaren arabera— adierazitako moduan egiaztatu beharko dute egoitza. 

4. Xedapen gehigarri honetan ezartzen den egoitza egiaztatzeko modua —1. zen- bakian 
aipatzen diren entitateen kasuan, zenbaki horretako errenta salbuetsiei dago- kienez— 
aplikatu beharrekoa izango da atxikipena egitera behartuta dauden entitateek salbuespena 
gauzatzeko, edo, hala badagokio, Zerga Administrazioaren aurrean, alde batera utzita 
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errenta horiek direla-eta aplikatu beharreko prozedurak, atxikipenen urteko laburpenak eta 
informazio-aitorpenak arautzen dituzten foru-aginduetan xedatutakoa. 
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