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13/2005 Jarraibidea, abenduaren 22koa, Ogasun 
Zuzendaritza Nagusiarena, Europako Batasuneko 
Justizia Auzitegiaren 2005eko urriaren 6ko epaia 
aplikatzeko prozedurari buruzkoa. 

2005eko urriaren 6an, Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak C-204/03 
gaiari buruzko epaia eman zuen. Epaiaren xedea arau bat ez betetzearen ziozko 
errekurtso bat ebaztea izan zen, hain zuzen ere Europako Batzordeak, 2003ko 
maiatzaren 14ko EK 226. artikuluarekin bat etorriz, Espainiako erresumaren 
aurka aurkeztutako errekurtsoa; errekurtso haren gaia Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren indarreko arautegiko manu batzuk Seigarren Zuzentarauarekin bat ez 
etortzea izan zen, hain zuzen ere prezioari lotu gabeko diru-laguntzak jasotzeak 
zerga horren ziozko kuoten kenkarietan dituen ondareei buruz ezarritakoarekin 
bat ez etortzea. Bada, epai horren bidez Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 
adierazi du gure arautegiko manu batzuk Batasuneko Zuzenbidearekin 
bateraezinak direla. 

 
Hain zuzen, hauxe ezarri da epai horretan: Espainiako erresumak ez ditu 

bete Batasuneko Zuzenbidea eta, bereziki, Kontseiluaren 1977ko maiatzaren 
17ko 77/388/CEE Zuzentarauko 17. artikuluko 2 eta 5. idatz-zatian eta 19. 
artikuluan  ezarritakoa dela bide dagozkion betebeharrak. Zuzentarau hori 
Batasuneko kideen legeriak harmonizatzeko seigarrena izan zen eta bertan 
negozio bolumenaren gaineko zama ezartzen duten zergak landu ziren – Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren baterako sistema: erabereko zerga oinarria, 
Kontseiluaren 1995eko apirilaren 10eko 95/7/CE Zuzentarauak aldatutako 
bertsioa. Izan ere, kenkari-laina ezarri da kargapeko eragiketak baizik egiten ez 
dituzten subjektu pasiboek jasaten duten Balio Erantsiaren gaineko Zergan 
aplikatzek, eta arau berezia ezarri da diru-laguntzen bidez finantzatzen diren 



 ¦  

 Bizkaiko Foru 
Aldundia 
Ogasun eta Finantza 
Saila 
Ogasun Zuzendaritza 
Nagusia 

Diputación Foral 
de Bizkaia 
Departamento de Hacienda 
y Finanzas 
Dirección General de 
Hacienda 

 ¦  
 
 

2 

ondasun edo zerbitzu erosketei BEZaren ordainketan dagokien kenkari-
eskubidea murrizteko. 

 
Beste alde batetik, epaiak izango duen eraginkortasunaren iraupena dela-

eta, hauxe ezarri du: Gogoan izan behar da aparteko kasuetan soilik gerta 
daitekeela Justizia Auzitegiak epaia ezarri beharra, Batasuneko antolamendu 
juridikoari datxekion segurtasun juridikoaren printzipioa aplikatuta. 

 
Horretarako, Abokatu Nagusiak bere ondorioen 24. puntuan adierazi 

duen bezala, ezinbestekoa da frogatzea estatuko agintariei Batasuneko 
Zuzenbidearen aurkako arautegia onetsarazi edo jokabide bat harrarazi ziela 
Batasuneko xedapen batzuen ziurgabetasun  objektibo larri batek (hau dela-eta, 
ikusi 2000ko irailaren 12ko epaia, Batzordea/Erresuma Batua, C-359/97, Rec. 
p. I-6355, 92. idatz-zatia). Bada, kasu honetan ez zegoen horrelako 
ziurgabetasunik. Beraz, ez da bidezko epai honen ondoreei epe-mugarik jartzea. 

 
Epai honen aplikazioa dela-eta, Ogasun Zuzendaritza Nagusiak, azaroaren 

28ko 11/2005 Jarraibidearen bidez, jendaurrera agertu ditu zergak aplikatzen 
dituzten organoek erabiliko dituzten administrazio irizpideak (jarraibide horren 
bidez irizpide batzuk ezarri dira Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren 
2005eko urriaren 6ko epaiak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kenkarietan, 
diru-laguntzak jasotzeari dagokionez, izango dituen ondoreak interpretatzeko). 

 
Jarraibide horretako zortzigarren idatz-zatian hauxe xedatu da: “Epaiaren 

ondoreen iraupenari dagokionez, ondoko kasuak gerta daitezke: 

 
a) Administrazioak behin-behineko edo behin betiko likidazioa eman eta 

gero irmo bihurtzea: kasu honetan ezin dira itzuli bidegabe sartutako kopuruak, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 
Arau Orokorreko 229. artikuluko 3. idatz-zatian xedatutakoa aplikatuta. 
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b) Gainerako kasu guztietan eskabidea preskribatu gabeko likidazio-aldi 
bati buruzkoa izan behar da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorreko 64 eta 67. artikuluetan ezarri 
bezala; artikulu horietan, gainera, bidegabe sartutako kopuruak itzultzeko 
eskatzeko aukera lau urteko preskripzio-epera mugatu da. 

 
Letra honetan azaldu denaren ondoreetarako, kontuan eduki behar da 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 
Arau Orokorreko lehenengo xedapen iragankorreko 1. idatz-zatiko c) letran 
zerga-ordainketan bidegabe sartutako kopuruak itzultzeko eskatzeko 
eskabidearen preskripzio-epearen araubide iragankorraz ezarritakoa, hiru 
urtekoa zena lau urtera luzatu baita.” 

 
Ildo honetatik, jarraibide horrek zuzen-zuzen adierazi du Europako 

Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2005eko urriaren 6ko epaia aurreko epealdiei 
aplikatzeko prozedurarik egokiena, lehenetsi beharrekoa, bidegabeko zerga-
sarrera itzultzea dela. 

 
Hala ere, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 

Foru Arauko 114. artikuluan ezarritakoaren itzalpean, honela ere aplika daiteke 
epaian xedatutakoa: jasandako kuotak hurrengo autolikidazioetan zuzen daitezke. 

 
Nolanahi ere, kontuan izan behar da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 

zioz jasandako kuotak zuzentzeko, ezinbestekoa dela Europako Batasuneko 
Justizia Auzitegiaren 2005eko urriaren 6ko epaia aplikagarri izatea, aipatu 
jarraibideko zortzigarren idatz-zatian xedatutakoarekin bat etorriz. 

 
Azaldutako guztia dela bide, hauxe 

 
EBATZI DUT: 
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Bakarra. Prozedura. 
 
Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2005eko urriaren 6ko epaia 

aplikatzeko, zergapekoek kenkariak zuzen ditzakete autolikidazioaren bidez 
(300, 320, 330, 331 eta 390 ereduak), Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 
azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 114. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 
Hala ere, bidegabeko sarrerak itzultzeko eskubidea preskribatu den 

likidazio-aldietako kuotak, edo behin-behineko edo behin betiko likidazioa egin 
ondoren hura irmo bihurtu den epealdietakoak, ezin zuzendu daitezke aipatu foru 
arauko 114. artikuluan ezarritako prozeduraren bidez. 

 
Bilbon, 2005eko abenduaren 22an. 

 
OGASUNO ZUZENDARI NAGUSIA 

 
 
 
 

Sin.: Félix Ayarza Palma 


