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“Azken arau-aldaketa: 2010/04/20” 

924/2010 FORU AGINDUA, apirilaren 13koa, Bizkaiko 
Foru Ogasuneko Zergen Doktrinarako Batzordearen 

osaketari eta jardunbideari buruzkoa 
(BAO Apirilaren 19koa) 

Ekainaren 21eko 101/2005 Foru Dekretuaren bidez zergei buruzko kontsulta idatzien eta zerga-
ordainketako aurretiazko proposamenen prozedurak eta itzurpenaren aurkako klausula garatu 
dira. Bada, ildo horretan, foru dekretu horrek ezartzen du sailean bertan eratutako kide anitzeko 
organo batek, Bizkaiko Foru Ogasuneko Zergen Doktrinarako Batzordeak, parte hartu behar 
duela aipatu prozeduren izapidetzan. 

Foru dekretu horretako lehenengo xedapen gehigarrian, hain zuzen, Ogasun eta Finantza 
Saileko foru diputatuari ematen zaio Zergen Doktrinarako Batzordearen osaketa eta 
jardunbidea ezartzeko eskumena. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorra eta 
hura garatu duten arau-xedapenak indarrean jarri ondoren 1.638/2005 Foru Agindua eman zen, 
ekainaren 22koa, Bizkaiko Foru Ogasuneko Zergen Doktrinarako Batzordearen osaketari eta 
jardunbideari buruzkoa. 

Geroago, Bizkaiko Foru Ogasunaren Zergen Doktrinarako Batzordearen osaketari eta 
funtzionamenduari buruzko azaroaren 26ko 2934/2007 Foru Aginduaren bitartez haren 
organoei eta prozedurei buruzko arautegia moldatu zen urriaren 23ko 178/2007 Foru Dekretuak 
onetsitako Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura Organikoaren Araudian egindako 
aldaketetara. 

Foru agindu horretan hainbat aldaketa egin dira Ogasun eta Finantza Saileko 
zuzendariordetzetan gertatu diren aldaketa organikoek eraginda eta haien jardunean bildu den 
esperientzia aintzat hartuta. 

Orain, zergen arloko arautegia erraztea ezinbestekoa izanik, beste foru agindu bat onetsi behar 
da aurreko testu guztiak bat egiteko eta arloan aplikatu beharreko arautegiaren ikuspegi bakar 
eta eguneratua ezartzeko. Gainera, foru agindu berri honen bitartez zenbait egokitzapen egingo 
dira Ikuskapen Zuzendariordetzako organoek Batzordean duten ordezkaritzari dagokionez. 

Azaldutako guztia dela bide, hauxe, 

XEDATU DUT 

1. artikulua. Osaketa. 

Bat. Jarraian zehazten diren organoetako titularrek osatuko dute Bizkaiko Foru Ogasuneko 
Zergen Doktrinarako Batzordea: 

a) Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetza. 

b) Zergak Kudeatzeko Zuzendariordetza. 

c) Ikuskapen Zuzendariordetza. 

d) Zerga Doktrinaren Zerbitzua. 

e) Zerga Politikako Zerbitzua. 



 
2 

f) Zuzeneko Zergen Zerbitzua. 

g) Zeharkako Zergen Zerbitzua. 

h) Ikuskapena Koordinatzeko Zerbitzua. 

i) Ikuskapen Jardueren Zerbitzua II. 

j) Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua.  

k) Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren Lehendakariordetzako 
Zuzendariordetza edo Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboko Legelari-
Idazkaria, Auzitegiko Lehendakaritzak kasu bakoitzean erabakitzen duena; hizpidea 
edukiko du baina hautespiderik ez. 

Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, Zergen Doktrinarako Batzordea zergapeko 
baten itzurpena adierazteari buruzko irizpena emateko biltzen denean (itzurpena Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 163. artikuluko  3. idatz-zatian 
aipatzen da), ondoko organoetako titularrak bakarrik ariko dira: 

a) Ogasun Zuzendaritza Nagusia. 

b) Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetza.. 

c) Zergak Kudeatzeko Zuzendariordetza. 

d) Ikuskapen Zuzendariordetza. 

Hiru. Batzordeko burua Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako zuzendariordea izango 
da. Honek eztabaidak bideratuko ditu eta kalitatezko botoa edukiko du boto hainbanaketak 
ebazteko. 

Hala ere, aurreko bigarren idatz-zatian aipatutako kasuetan Batzordeko burua Ogasun 
zuzendari nagusia izango da, eta aurreko paragrafoan adierazitako ahalmena eurak edukiko 
ditu. 

Lau. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, Zerga Doktrinaren Zerbitzuko titularrak, 
Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako zuzendariordeak ontzat emanik, Batzordearen 
bileretarako deialdiak egingo ditu eta bileretako aktak egingo ditu, eta Batzordearen erabakiak 
betearazteko behar diren neurriak hartuko ditu. 

Bost. Horrez gain, Batzordeak jorratuko dituen gaien edukia kontuan hartuta eta Batzordeko 
buruak beharrezkotzat edo egokitzat jotzen badu, Bat idatz-zatian aipatzen direnen artean ez 
dauden Ogasun eta Finantza Saileko administrazio organoko titularrek ere parte hartuko dute 
Bizkaiko Foru Ogasuneko Zergen Doktrinarako Batzordean (hizpidez baina hautespiderik 
gabe); izan ere, Batzordean aipatzen diren gaiak eurei ere badagozkie. 

Sei. Zergen Doktrinarako Batzordean Zerga Doktrinaren Zerbitzuko funtzionario bat ariko da, 
Zerbitzuko titularrak izendatua, hizpidearekin baina hautespiderik gabe. Idazkari lanak eta 
bileretako aktak egingo ditu. 

Hala ere, aurreko bigarren idatz-zatian adierazitako kasuetan Batzordeko idazkaria 
Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako zuzendariordea izango da. 

Zazpi. Zerga Doktrinaren Zerbitzuak behar den laguntza tekniko guztia emango dio Zergen 
Doktrinarako Batzordeari bere eginkizunak bete ditzan. 
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2. artikulua. Batzordearen funtzionamendua. 

Bat. Bizkaiko Foru Ogasuneko Zergen Doktrinarako Batzordeak, bidezko eztabaidak egin 
ondoren, boto-gehiengoz hartuko ditu erabakiak. Kide anitzeko organoek jarduteko dituzten 
arau orokorrak betez eta ezarritako eguneko aztergaien zerrendari jarraituz hartuko ditu 
erabakiak. 

Bi. Zergen Doktrinarako Batzordeko gehiengoaren iritzia akta batean jasoko da; bertan, 
gainera, gehiengoaren iritziarekin bat ez datozen kideek eman nahi dituzten boto bereziak ere 
jaso ahal izango dira. 

Hiru. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 163. artikuluko 3. 
idatz-zatian azaltzen diren kasuetarako, Batzordearen erabakia zergapeko baten jokabidea 
itzurpena dela adierazteko irizpenean bilduko da. 

Lau. Zergen Doktrinarako Batzordeak hartzen dituen erabakiak ez dira publikoak izango eta, 
era berean, Batzordearen eztabaidei ezin izango zaie publizitaterik eman. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Bakarra. Arau-indargabeketa. 

Foru agindu hau indarrean jarritakoan indargabetuta geratuko dira bertan xedatutakoaren 
aurkako maila bereko edo beherako mailako xedapen guztiak, eta batez ere Bizkaiko Foru 
Ogasunaren Zergen Doktrinarako Batzordearen osaketari eta funtzionamenduari buruzko 
azaroaren 26ko 2934/2007 Foru Agindua. 

AZKEN XEDAPENA 

Bakarra. Indarrean jartzea. 

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