
 

 
 

3/2006 Jarraibidea, otsailaren 27koa, Ogasun Zuzendaritza 
Nagusiarena; honen bidez Garraiobide Batzuen gaineko 
Zerga Bereziaren ziozko autolikidazioen izapideetarako 
irizpide batzuk ezarri dira ibilgailuen matrikulazioei 
dagokienez. 

Ekonomi Ituneko 33. artikuluan ezarri da Garraiobide Batzuen gaineko Zerga 
Berezia foru aldundiek eskatuko dutela garraiobideak behin betiko matrikulatzen 
direnean euskal lurraldean, eta horretarako Estatuak ezarritako funtsezko eta erazko 
arau berberak aplikatuko direla. Hala ere, Ekonomi Itunean xedatu da foru aldundiek 
izango dutela zerga bereziak aitortzeko eta haien ziozko zorrak ordaintzeko ereduak 
onesteko eta zorrak sartzeko epeak ezartzeko eskumena. 

Gainera, ezarri du garraiobideak arloko indarreko arautegian ezarritakoari lotuta 
matrikulatu behar direla. Hain zuzen ere, finkatu du pertsona fisikoek ohiko egoitza 
duten probintzian matrikulatu behar dituztela garraiobideak. 

Beste alde batetik, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpena eta Garraiobide 
Batzuen gaineko Zerga Bereziaren aitorpena aurkeztu beharra araupetu eta haien 
aitorpen-likidazioak aurkezteko epealdiak zehaztu dituen otsailaren 27ko 25/1996 Foru 
Dekretuko 5. artikuluan ezarri denez, Garraiobide Batzuen gaineko Zerga Bereziaren 
ziozko aitorpen-likidazioa aurkeztu behar dute garraiobideak behin betiko Bizkaiko 
Lurralde Historikoan matrikulatzen dituzten subjektu pasiboek, eta, gainera, aitorpen-
likidazioak zuzenean aurkeztu behar zaizkio Ogasun eta Finantza Saileko Zeharkako 
Zergen Zerbitzuari. 

Erabilitako ibilgailuen salerosketen sektorean ustez irregularrak diren jarduketa 
batzuk antzeman dira, batez ere Europar Batasuneko beste herrialde batzuetako 
ibilgailuetan eskuraketetan. Hori dela eta, beharrezkotzat jo da Garraiobide Batzuen 
gaineko Zerga Bereziaren ziozko aitorpen-likidazioak aurkezteaz eta haien ondoriozko 
kopuruak sartzeaz neurri batzuk ezarri beharra. 



 

 
 

2 

 
 

Ildo honetatik, Garraiobide Batzuen gaineko Zerga Bereziaren autolikidaziorako 
565 eta 567 inprimaki-ereduen emaitzako kopuruak non ordaindu behar diren araupetu 
duen otsailaren 402/2006 Foru Aginduak ezarri du ordainketa Foru Ogasunari kutxa 
zerbitzua egiten dion erakundean egin behar dela, ez beste inon. 

Jarraibide honek foru agindu hori osatuko du; hain zuzen ere, 565 eta 567 
autolikidazio-ereduak aurkeztuta hasten diren kudeaketa-prozeduretarako irizpide 
batzuk ezarri ditu, eta, Zuzendaritza Nagusiaren ahalmenen eta eskumenen eremuan, 
beste batzuk zergak aplikatzen dituzten organoek horrelako eragiketak hobeto 
kontrolatzeko eta jarduketa irregularren aurka hobeto borrokatzeko. 

Jarraipen honen eragin-eremua, izatez, ibilgailu automobilen matrikulazioaren 
inguruko zergen kudeaketa da. Hala ere, Garraiobide Batzuen gaineko Zerga Bereziaren 
kargapeko gainerako ibilgailuen matrikulazioari ere aplika dakieke, bertan azaldutako 
inguruabarrak gertatuz gero. 

Azaldutako guztia dela bide, hauxe 

EBATZI DUT: 

 Lehenengoa.- Bizkaiko Foru Ogasunaren eskumenak Garraiobide Batzuen 
gaineko Zerga Bereziaren arloan. 

Egoiliar ez diren zergadunak alde batera utzita, baldin eta Garraiobide Batzuen 
gaineko Zerga Bereziaren subjektu pasiboa pertsona fisikoa bada eta beraren ohiko 
etxebizitza ez badago Bizkaiko Lurralde Historikoan, edo erakundea edo pertsona 
juridikoa bada eta beraren sozietate egoitza ez badago Bizkaian eta ez badauka bertan 
ez ordezkaritzarik, ez sukurtsalik, ez agentziarik, ezin aurkeztu izango du 
autolikidazioa, Foru Ogasunak ez baitu horretarako eskumenik, indarreko Ekonomi 
Ituneko 33. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
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 Bigarrena.- Non sartu behar den 565 eta 567 ereduen ondoriozko kopuruak.  

 565 eta 567 ereduetan aurkezten diren Garraiobide Batzuen gaineko Zerga 
Bereziaren ziozko autolikidazioen ondoriozko kopuruak Bizkaiko Foru Ogasunari kutxa 
zerbitzua egiten dion erakundean sartu behar dira, bertan eta ez beste inon, Garraiobide 
Batzuen gaineko Zerga Bereziaren aitorpenerako 565 eta 567 inprimaki-ereduen 
emaitzako kopuruak non ordaindu behar diren araupetu duen otsailaren 402/2006 Foru 
Aginduak ezarri duen bezala. 

 Hirugarrena.- Non aurkeztu behar diren 565 eta 567 ereduak.  

Kopurua aurreko idatz-zatian adierazitako tokian sartu ondoren, autolikidazioa 
Zeharkako Zergen Zerbitzuari aurkeztu behar zaio. Honek, behar diren egiaztapenak 
egindakoan, interesatuarentzako alea eta matrikulatzeko eskumena duen 
organoarentzako alea itzuliko ditu, autolikidazioa Foru Ogasunari aurkeztu zaiola 
frogatzen duen zigilua emanda. Zigilatutako aleak bildutakoan, zergadunak 
Probintziako Trafikoko Buruzagitzara jo dezake ibilgailuaren matrikulazioa eskatzeko.  

 Laugarrena.- Erabilitako ibilgailuak.   

Bat. Erabilitako ibilgailuei dagokienez, baldin eta zergadunak aitortutako zerga 
oinarria Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga eta Garraiobide Batzuen gaineko Zerga 
Berezia kudeatzeko aplikatuko diren batez besteko salneurriak onetsi dituen urtarrilaren 
16ko 204/2006 Foru Aginduan bildutako taulak aplikatzearen emaitzako kopurua baino 
gutxiago bada, Zeharkako Zergen Zerbitzuak ez dizkio berehala itzuliko interesatuari 
aurreko idatz-zatian aipatutako autolikidazio-eredu zigilatuak; aitzitik, hura aurkeztean 
aurkeztu delako frogagiria baino ez dio emango. 

Honelako kasuetan, Zeharkako Zergen Zerbitzuak aitortutako balioak 
egiaztatuko ditu Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 
2/2005 Foru Arau Orokorreko 55. artikuluan ezarrita dagoen bezala, eta subjektu 
pasiboari jakinaraziko dizkio, bidezko likidazioarekin batera, 15 egun baliodun igaro 
baino lehen. 
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Ahal dela, aitortutako balioak urtarrilaren 16ko 204/2006 Foru Aginduko taula 
ofizialen bidez egiaztatuko dira.  

Bi. Baldin eta balio-egiaztapenak ematen duen zerga oinarria aitortutakoa baino 
handiagoa bada, Zeharkako Zergen Zerbitzuak, aurreko puntuan azaldu den 
jakinarazpena egitearekin batera, kautelazko behin-behineko neurriak abiaraziko ditu. 

Kautelazko neurria interesatuari jakinarazi behar zaio eta jakinarazpenean 
zergatik hartu den azaldu behar zaio. Funtsean, aurrearretazko enbargoa aplikatuko zaie 
Zergaren kargapeko ibilgailuei edo besterentzea debekatuko da.   

Honen ondoreetarako, kontuan izan behar dira Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren 
urtarrilaren 18ko 2/2006 Jarraibidean ezarritako irizpideak (honen bidez Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Orokorreko 81. 
artikuluan xedatutakoaren arabera kautelazko neurriak aplikatzeko prozedura ezarri da). 

 Bosgarrena.- Indarrean jartzea. 

Jarraibide hau sinatzen den egunean jarriko da indarrean, eta egun horretan 
izapidetzen ari diren prozedura guztiei aplikatuko zaie. 

Bilbon, 2006ko otsailaren 27an 

OGASUNEKO ZUZENDARI NAGUSIA 

Sin.: Félix Ayarza Palma 


