
 

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 2017ko ekainaren 15eko 2/2017 Jarraibidea, delitu-zantzuak agertzen 

direneko espedienteak izapidetzeari buruzkoa. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 185. 

artikuluaren 1. eta 2. zenbakietan ezartzen denaren arabera, «Zerga Administrazioak uste badu arau-hauste bat 
Herri Ogasunaren aurkako delitua izan daitekeela, erruduntasun-testigantza bidaliko dio jurisdikzio eskudunari edo 
espedientea igorriko dio Fiskaltzari, interesduna entzun ondoren. Horrez gainera, bertan behera utziko du administrazio-
prozedura, foru-arau horren VI. tituluan jasotako jarduketak izan ezik; hain zuzen ere, prozedura hori etenda egongo da 
agintaritza judizialak epai irmoa edo largespena eman arte, datuak artxibatzeko eskatu arte edo Fiskaltzak espedientea 
itzuli arte. 

Aurreko paragrafoan aipatzen den entzunaldiaren izapidea ez da beharrezkoa izango foru arau honetako 110. artikuluko 
3. zenbakian jasotako kasuetan, ez eta Zerga Administrazioaren ikertze-jardueraren eraginkortasuna kaltetu 
daitekeenean ere. Azken kasu horretan, ordea, txostenean arrazoitu beharko da zergatik ez den egin entzunaldiaren 
izapide hori. 

Deliturik ez dagoela uste badu, Zerga Administrazioak jarduketei ekingo die edo lehen hasitakoekin jarraituko du, 
auzitegiek frogatutzat eman dituzten egitateekin bat etorriz, eta berriro hasiko dira konputatzen preskripzio-epea eta 
zorraren zenbatekoa zehazteko edo dagozkion zehapenak ezartzeko ahalaren iraungipen-epea. 

2. Foru arau honetako VI. tituluan xedatutakoa aplikatuko du Zerga Administrazioak bai zergak aplikatzeko eta 
zehazpenak ezartzeko prozeduren tramitazioan bai artikulu honetako aurreko zenbakian xedatutakoaren aplikazioan». 

Bestalde, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren VI. 

tituluak arautzen du zer jarduketa eta prozedura egingo diren tributuak aplikatzeko herri-ogasunaren aurkako 

delitua dagoenean; hala, 248. artikuluaren 1. eta 2. zenbakietan hau zehazten da: «Ogasun Publikoaren aurkako 
delitu baten zantzuak daudenean, prozedura izapidetzen jarraituko da, kasuan-kasuan aplikatu beharreko arau orokorren 
arabera eta titulu honetan ezarritako arauei jarraituz, nahiz eta —foru arau honetako 185. artikuluan ezarritakoarekin 
bat — erruduntasun- testigantza jurisdikzio eskudunari pasatu edo espedientea Fiskaltzari bidaltzen zaion. 

Honen hurrengo artikuluan adierazitako kasuetan izan ezik, egiaztatu behar diren zerga-betebeharraren elementuen 
likidazioa eman beharko da; likidazio desberdinetan jasoko dira Ogasun Publikoaren aurkako ustezko delituari lotutako 
elementuak eta Ogasun Publikoaren aurkako ustezko delituari lotuta ez daudenak. 

2. Titulu honetan ezartzen denera egokituko da Ogasun Publikoaren aurkako ustezko delituari lotuta dauden zerga-
betebeharraren elementuak direla-eta ematen den likidazioa. […].» 

Halaber aipatzen da Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 

Arauaren 249. artikuluaren 1. zenbakian, berariaz aipatu ere, zer kasutan ez den egin behar administrazio-

likidazioa herri-ogasunaren aurkako delitu-zantzuak agertzen dituzteneko elementuei dagokien kuotaren zatiari 

buruz; hauek dira kasuok: 
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«a) Likidazio administratiboa izapidetzeak delituaren preskripzioa ekar badezake Zigor Kodeko 131. artikuluan 

ezarritako epeen arabera. 

b) Ikerketa edo egiaztapenaren ondorioz, likidazioaren zenbatekoa zehaztu ezin bada edo likidazioa ezin bazaio 

zergapeko konkretu bati egotzi. 

c) Likidazio administratiboak moduren batean kaltetu badezake iruzurra ikertu edo egiaztatzea. 

Gorago aipatutako kasuetan, Zerga Administrazioak aurkeztutako salaketa- edo kereila-idazkiarekin batera, 

erabaki arrazoitu bat bidaliko da, likidazioa ez emateko erabaki administratiboa hartzeko inguruabarren bat 

gertatzen dela justifikatzeko. 

Kasu honetan, zergapekoari ez zaio aukerarik emango entzunaldirako edo alegazioak egiteko.» 

Bada, manu horiek garatuz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Arloko Zehapen-araudiak, 2005eko ekainaren 

21eko 100/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsi zenak, honako hau xedatzen du 27. eta 28. artikuluetan: 

«27. artikulua. Herri Ogasunaren aurkako delituren bat egin delako zantzuak daudenean. 

Zergak aplikatzeko edo zehapenak ezartzeko prozedurak izapidetzen dituzten funtzionarioek antzematen badute Herri 
Ogasunaren aurkako delituren bat egin delako zantzuak daudela, txosten bat egingo dute eta horren zioak adieraziko 
dituzte; betiere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 185. artikuluko 1. idatz-zatian 
ezartzen diren ondoreetarako. 

28. artikulua. Espedientearen izapidetzea. 

1. Txostena, aurrekari guztiekin batera, espedientea izapidetu duen funtzionarioaren zuzendariordetzara bidaliko da. 
Honek, prozedurarekin jarraituko den edo administrazio jardunekin jarraituko den zehaztuko du, gerta daitekeelako kasu 
horretan Herri Ogasunaren aurkako delituen bidegabekeriaren elementurik ez dagoela uste izatea. 

2. Administrazio jardunekin jarraitzea erabakitzen bada, zuzendariordetza horrek Koordinaziorako eta Laguntza 
Teknikorako Idazkaritzara bidaliko ditu espedientea eta erabakiaren gaineko txosten bat (zioak adieraziz); eta azken 
honek, gero, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusira bidaliko ditu, 

3. Prozedurarekin jarraitzea erabakitzen bada, txostena, aurrekariak eta zuzendariordetzaren oniritzia zergapekoei 
erakutsiko zaizkie. Horrela, zergapekoek epe jakin bat izango dute euren eskubideei helduta bidezkotzat jotzen dituzten 
alegazioak eta agiriak aurkezteko. 

4. Alegazioak jaso direnean, halakorik aurkeztu bada, espedientea izapidetzeko ardura duen funtzionarioak alegazio 
horiek baloratu egingo ditu eta Herri Ogasunaren aurkako delituren bat egin delako zantzuen gainean intzidentziarik 
duten balioetsiko du. Balorazio horiek guztiak espedientean erantsiko den idazki batean azalduko ditu gero, 
Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Idazkaritzaren bitartez, aurrekari guztiak ikusi ondoren Ogasuneko 
Zuzendaritza Nagusira bidaltzeko. 
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5. Ogasuneko zuzendari nagusiak, proposamena aztertu ondoren, bi erabaki har ditzake: bata, espedientea jurisdikzio 
eskudunera bidaltzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 185. artikuluan ezartzen diren 
ondoreekin, eta bestea administrazio jardunekin jarraitzea. 

Halaber, zergapekoari jakinaraziko zaio espedientea jurisdikzio eskudunari bidali zaiola eta, beraz, preskripzio-epea eten 
egin dela.» 

Bestalde, Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiaren 28. artikuluaren 2. zenbakian 

ezarritakoarekin bat (araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren 2011ko abenduaren 13ko 197/2011 Foru 

Dekretuaren bidez onartu zen), Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzaren menpeko 

Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuari dagokio «Herri Ogasunaren aurka delituren bat egin delako zantzua 
duten espedienteak izapidetzea, 2005eko ekainaren 21eko 100/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsi den Bizkaiko 
Lurralde Historikoko zergen arloko zehapen-araudiko IV. tituluan ezarritakoarekin bat etorriz». 

Era berean, araudi horren 26. artikuluaren Bi zenbakiaren 4. azpizenbakiak Koordinaziorako eta Laguntza 

Teknikorako Zuzendariordetzari esleitzen dio honen gaineko eskumena: «Fiskaltzarekiko eta Justizia 
Administrazioko organoekiko harreman ofizialak zentralizatzea, baita -Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak ezartzen 
dituen kasuetan- gainerako herri administrazioekikoak ere, zerga-ondorioak dituen informazioa eman edo jasotzeari 
edota zergak aplikatzeko prozedurekin zerikusia duten alderdiei dagokienez, salbu eta konkurtso- eta premiamendu-
prozedurei buruzkoak». 

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak aurretik ere emanda du jarraibide bat, 1/2005 Jarraibidea, urtarrilaren 

28koa, Herri Ogasunaren aurka delitua egin delako zantzuren bat antzematen den espedienteen izapidetzeari 

buruzkoa, zeinaren bidez ezarri baitzen zuzendaritza horren menpeko organoek zer barneko arau izan behar 

dituzten kontuan halako espedienteak izapidetzerakoan. 

Gainera, urtebete beranduago, 1/2006 Jarraibidea, urtarrilaren 12koa, eman zuen Ogasuneko Zuzendaritza 

Nagusiak. Herri Ogasunaren aurkakoa ez den delitua egin delako zantzuren bat antzematen den espedienteen 

izapidetzeari buruzkoa da jarraibide hori, eta, bertan, aurreko jarraibide horrekin paralelismo argia eginez 

prozedurari dagokionez, ahalegin egin zen arautzeko herri-ogasunaren aurkakoak ez diren delituen zantzuak 

agertzen dituzten espedienteetan zer esku-hartze egin behar duten espedienteotan. 

Batetik, jarraibide horiek biak aplikatzerakoan esperientzia zabala lortu zelako; bestetik, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan eta hura garatzeko araudietan ezartzen den araubidea erabat aldatu 

zelako; eta, azkenik, Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruz indarrean dagoen araudia 

onartzearen ondorioz Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetza goitik behera berrantolatu 

zelako, bada, horren guztiaren ondorioz, ikusi zen komeni zela arestian aipatutako jarraibide horiek biak 

eguneratu eta bateratzea 

Hala, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 2008ko apirilaren 15eko 2/2008 Jarraibidea eman zen, delitu 

zantzurik erakusten duten espedienteak izapidetzeari buruzkoa, eta, haren bidez, prozedura bakarrean bateratu 

ziren ordura arte ezarrita zeuden prozedurak, metatutako esperientziaren eta sailaren antolaketan egindako 

aldaketen ondorioz ikusi baitzen askoz egokiagoa zela kasu horiez guztiez modu uniformean arduratzea, 

prozeduraren aldetik lotura oso argia zuten-eta. 
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Azken jarraibide horrek dakarren berritasun handienetako bat da kide anitzeko organo bat ezarriko duela, 

zeinaren ardura izango baita, hain zuzen ere, hasierako onespena ematea prozedurak izapidetzeaz arduratuko 

diren organoek lantzen dituzten txostenei. Kide anitzeko organo horretan espedienteok izapidetzerakoan 

eskumenak dituzten organo guztietako arduradunek hartuko dute parte, eta, horrela, espediente bakoitzean 

agertzen diren zantzuak ikuspegi zabalago eta aberasgarriagorekin ebaluatzea lortuko da. 

2017ko uztailaren 1ean indarrean jarriko da 2017ko apirilaren 12ko 2/2017 Foru Araua, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren alderdi batzuk aldatzen dituena, 

eta, arau hori indarrean jartzearen ondorioz, aldatu egin beharko dira Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 

2008ko apirilaren 15eko 2/2008 Jarraibidean deskribatutako zenbait alderdi (jarraibide hori delitu zantzurik 

erakusten duten espedienteak izapidetzeari buruzkoa da), batez ere alderdi horiek egokitzearren bai herri-

ogasunaren aurkako delitu-zantzuak erakusten dituzten elementuei lotutako zenbatekoen administrazio-

likidazioaren arauketa berriari, baita foru-arau horren VI. tituluan ezarritako izapideei ere. 

Aldaketa horiekin lortu nahi da herri-ogasunaren aurkako delitu baten ondoriozko prozedura penalak ez dezala 

gelditu tributu-zorra kobratzeko ekintza, ustez herri-ogasunaren aurkako delitua egin duena ez dadin egoera 

hobean egon administrazioko arau-haustea egiten duena baino. 

Gainerakoan, 2008ko apirilaren 15eko 2/2008 Jarraibidearen funtsezko lerroak mantentzen dira, ikusita zer 

emaitza lortu den kasu horietan azken bederatzi urteotan garatutako administrazio-prozeduretan. 

Goian azaldutakoa dela bide, honako hau 

EBAZTEN DUT: 

Lehenengoa. Delitu-zantzuak atzematea. 

Bat. Tributuak aplikatzeko prozedurak izapidetzeko ardura duten funtzionarioek, herri-ogasunaren aurkako 

delituen zantzurik atzematen badute, eta jasota geratzen bada zergapekoak ez duela bere tributu-egoera 

erregularizatu, tributu-zorra erabat onartuta eta ordainduta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 

2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 250. artikuluan ezarritakoaren bat, bada, orduan, 

funtzionario horiek txosten arrazoitua egin beharko dute, aurreko foru-arau horren 185. artikuluaren 1. 

zenbakian ezarritakoaren arabera zein 2005eko ekainaren 21eko 100/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Arloko Zehapen-araudiaren 27. eta 28. artikuluetan ezarritakoaren 

arabera. 
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Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 249. 

artikuluaren 1. zenbakian ezarritako kasuetan izan ezik, txosten horri, beste agiri bereizi batean, likidazio-

proposamena erantsi behar zaio, herri-ogasunaren aurkako balizko delituarekin lotuta dauden zerga-

betebeharreko elementuei buruzkoa, non jaso behar den egitatezko zer elementutan eta zuzenbideko zer 

oinarritan funtsatzen den proposamen hori. 

Likidazio-proposamena egin behar ez denean, berriz, berariaz utzi behar da jasota Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 249. artikuluaren 1. zenbakian ezarritako 

kasuak gertatzen direla. 

Edonola ere, jasota utzi behar da ez dela gertatu delituarekin lotutako tributu-zorra erabat onartzea eta 

ordaintzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 

250. artikuluan aipatzen den moduan. 

Herri-ogasunaren aurkako delituaren zantzuak ikusten direnean —hala likidazio-proposamena egin behar bada 

nola egin behar ez bada—, Zerga Administrazioak ez du hasiko delituarekin lotutako zerga-betebeharraren 

elementuak direla-eta zehapen-prozedurarik hasiko, eta prozedura aurretik hasita balego ere, amaitutzat joko da, 

edo erruduntasun-testigantza jurisdikzio eskudunari ematen zaionean edo espedientea Fiskaltzari helarazten 

zaionean; hala ere, beste zehapen-prozedura berri bat hasteko aukera egongo da, baldin eta azkenean ez bada 

deliturik atzematen eta, betiere, epaitegiek frogatutzat jotako egitateen arabera. 

Bi. Aurreko zenbakiko kasuetan, zergapeko bakoitzeko txosten bakarra egingo da; nolanahi ere, txostenaren 

barruan behar bezala identifikatu beharko da zein zerga-kontzeptu eta zergaldi edo aitorpen-alditan atzeman 

diren herri-ogasunaren aurkako delituen zantzuak. 

Hala ere, kasuren batean uste bada hainbat pertsonak (fisiko zein juridikok) batasun ekonomikoa eratu dutela 

zergak ordaintzea saihesteko asmoarekin, pertsona horiek denak hartzen dituen txosten bakarra egingo da. 

Edozelan ere, likidazio-proposamen berezi bana egin beharko da zerga-betebeharreko elementuak direla-eta 

herri-ogasunaren aurkako delituen zantzuak erakusten dituzten kontzeptu eta zergaldi bakoitzari buruz; bertan, 

proposamen hori funtsatzen duten egitateak eta zuzenbideko oinarriak azalduko dira, eta proposamena 

formalizatzen den egunera arte kalkulatutako berandutze-interesak ere jaso beharko ditu. 

Hiru. Era berean, tributuak aplikatzeko prozedurak izapidetzeko ardura duten funtzionarioek herri-ogasunaren 

aurkakoak ez diren delituen zantzuak atzematen badituzte, eta betiere laidotutakoak eskatuta soilik jazar ezin 

daitezkeen delituak badira, atzemandako horri buruzko txosten arrazoitua eman beharko dute. 

Azpizenbaki honetan aurrez ikusitako kasuetan, txosten bana egingo da delitu-zantzuak erakusten duten delitu 

bakoitzeko, eta, beraz, formalizatu behar diren espedienteak beste prozedura izapidetuko da. 

Lau. Aurreko azpizenbakietan aipatzen diren txostenen edukia kasuan kasuko zuzendariordetzak edo 

zerbitzuburutzak ezartzen duen ereduari lotuko zaio. Txostenok, betiere, ondo deskribatu behar dituzte 

aurrekariak eta aplikatu beharreko zuzenbideko oinarriak, tributuen arlokoak zein penalak, eta kasuan kasuko 

delituari dagokion egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen duten elementu guztiak zehaztu behar dituzte. 
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Horretarako, Ikuskapeneko Zuzendariordetzaren prozeduren eskuliburuan jasotako txosten-ereduak erabiliko 

dira, harik eta zuzendariordetzek edo zerbitzuburutzek beste eredu espezifiko batzuk ezartzen ez dituzten arte. 

Bost. Delitu-zantzurik erakusten ez duten zerga-betebeharreko elementuei dagokienez, Zerga Administrazioak 

tributu-zorra zehazteko eta zor horri lotutako zehapenak ezartzeko jarduketak egiten jarraituko du, Bizkaiko 

Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren III. eta IV. tituluetan 

ezarritakoaren arabera; halaber, egiaztatutako elementu guztiak jasoko dituen likidazio bat formalizatuko du, 

elementuok delituarekin lotuta egon zein ez, eta likidazio horri aurreko Bat azpizenbakiko likidazio-

proposamenetik ateratzen den zenbatekoa kendu behar zaio. Jarduketak Aldundiko zerga-ikuskaritzak egiten 

baditu, aurretiazko akta bat egingo da horretarako. 

Sei. Tributuak aplikatzeko prozeduretan herri-ogasunaren aurkakoak ez diren delituen zantzuak atzematen 

badira, horrek ez du ekarriko martxan dauden jarduerak gelditzea. Aitzitik, jarduerok aurrera jarraituko dute 

harik eta haiek amaitu arte. Gainera, behin-behineko likidazioa egin ahal izango da, egiaztatutako egitateei 

eragiten dien zigor-arloko prozesuaren emaitza edozein dela ere, eta delitu-zantzuak daudela ikusarazi duten 

egitateak direla-eta jarraitu behar diren prozedura-izapideak gorabehera. 

Kasu horietan, tributuak aplikatzeko eskumenak dituzten organoek ez dute beste zehapen-prozedura bat hasiko, 

baina aukera izango dute gero beste zehapen-prozedura bat hasteko baldin eta azkenean deliturik atzematen ez 

bada. Beste prozedura hori epaitegiek frogatutzat jotako egitateen araberakoa izango da. 

Bigarrena. Txostena eta likidazio-proposamenak izapidetzea. 

Bat. Lehenengo zenbakian aipatzen diren txostena eta, halakorik badago, likidazio-proposamenak, dagozkien 

aurrekari guztiekin batera, espedientea izapidetzeko ardura duen funtzionarioa atxikita dagoen 

zuzendariordetzari bidaliko du kasu bakoitzean dagokion atalburutzak eta zerbitzuburutzak, zuzendariordetza 

horrek azter dezan ea agirion alderdi guztiak bat datozen txostenen ereduekin eta ikusteko ea agiriotan benetan 

jasota dauden, batetik, delituaren zantzuak daudela modu nahikoan aztertzeko beharrezkoak diren egitezko eta 

zuzenbideko elementu guztiak eta, bestetik, likidazio-proposamenak funtsatzeko eta kuantifikatzeko 

beharrezkoak direnak. 

Bi. Halaber, espedientea izapidetzeko ardura duen funtzionarioa atxikita dagoen zuzendariordetzak espedientea 

bukatzeko eskatu diezaioke funtzionario horri, edo dilijentzia berriak egiteko, edo prozedura izapidetzen jarraitu 

ahal izateko aldatu beharrekotzat jotzen diren alderdiak aldatzeko. 

Horrelako kasuetan, egin beharreko jarduketak egin ondoren, txostena eta, halakorik badago, likidazio-

proposamenak (aurrekari guztiak erantsita dituztela) prozedura izapidetzeko ardura duen funtzionarioa atxikita 

dagoen zuzendariordetzari bidaliko zaizkio berriro, aurreko azpizenbakian azaldu den moduan. 

Hiru. Zuzendariordetza eskudunak, aurreko guztia ikusita, honako hau egin dezake: batetik, kasuan kasuko 

espedientea izapidetzeko prozedura jarraitzeko proposamena egitea; bestetik, hala badagokio, administrazio-

jarduketek aurrera jarraitzeko proposamena egitea, baldin eta irizten badio planteatu den kasuan ez direla 

agertzen herri-ogasunaren aurkako delituei dagokien egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen duten elementuak; 

azkenik, prozedura artxibatzeko proposamena egitea, baldin eta irizten badio planteatu den kasuan ez direla 

agertzen herri-ogasunaren aurkakoak ez diren gainerako delituei dagokien egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen 

duten elementuak. 
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Proposamen hori Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzari bidaliko zaio, espedientean 

jasota dauden aurrekari esanguratsuekin batera, eta zuzendariordetza horrek jarraibide honen hurrengo 

zenbakian aipatzen den bilera deituko du. 

Hirugarrena. Ebaluaziorako bilera. 

Bat. Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzak, bidali zaion espedientea ikusita, hura 

ebaluatzeko bilera deituko du. Zuzendariordetza horri dagokio bileraren buru izatea, eta honako hauetako 

arduradunak ere izango dira bertan: 

a) Espedientea izapidetzeko ardura duen funtzionarioa atxikita dagoen zuzendariordetzakoa; 

b) Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzakoa; 

c) Espedientea izapidetzeko ardura duen funtzionarioa atxikita dagoen zerbitzukoa; 

d) Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzukoa; 

e) Lege Aholkularitzako Zerbitzukoa 

Bi. Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzak, behar besteko aurrerapenaz, bilerara joango 

direnei bidaliko die ebazpen honen bigarren zenbakian xedatutakoaren arabera zuzendariordetza horri bidali 

zaizkion agirien kopia. 

Hiru. Bilera horretan, espedientean jasota dauden agiri guztiak ebaluatuko dira, kasu bakoitzari dagokion egintza 

ez-zuzenaren tipoa osatzen duen elementurik dagoen erabakitzeko dauden zantzuak eta probak aztertuko dira, 

eta berdin aztertuko dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 

Foru Arauaren 248. artikuluan ezarritakoa aplikatuz egindako likidazio-proposamenak ere; bada, aurreko horren 

guztiaren ondorioz, honako erabaki hauetako bat hartuko da: 

a) Prozedurak aurrera jarraitzea, aurretiaz ikusi delako kasu bakoitzean aztertzen den delituaren zantzuak 

daudela, bidalitako txostenaren, likidazio-proposamenen (halakorik badago) eta horien guztien euskarri diren 

agirien arabera. 

b) Administrazio-jarduketek aurrera jarraitzea, baldin eta irizten bazaio planteatu den kasuan ez dagoela herri-

ogasunaren aurkako delituei dagokien egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen duen elementurik. 

c) Prozedura artxibatzea, baldin eta irizten bazaio planteatu den kasuan ez dagoela herri-ogasunaren aurkakoak 

ez diren delituei dagokien egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen duen elementurik. 

Lau. Aurreko Hiru azpizenbakian aipatzen diren erabakiak bilerara bertaratutakoen gehiengoz hartuko dira. 

Bost. Bilera horretan, egoki iritziz gero, atzeratu egin daiteke erabakia hartzea eta espedientea izapidetzeko 

ardura duen funtzionarioari eska dakioke edo hura osatzeko, edo eginbide gehiago egiteko, edo prozedura 

izapidetzen jarraitu ahal izateko aldatu beharrekotzat jotzen diren alderdiak aldatzeko. 
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Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzak eskuduna den zuzendariordetzari jakinaraziko dio 

bileran hartu den erabakia, bete dezan, eta, kasu horretan, egin beharreko jarduketak amaitu eta gero, prozedura 

izapidetzeko ardura duen funtzionarioa atxikita dagoen zuzendariordetzak berriro bidaliko dizkio 

Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzari txostena, likidazio-proposamenak (halakorik 

egonez gero) eta haien aurrekari guztiak, aurreko zenbakian aurrez ikusten den eran, eta ebaluaziorako beste 

bilera bat deituko da. 

Sei. Aurreko Hiru azpizenbakiko a) letran aurrez ikusten den erabakia hartzen den kasuetan, Koordinaziorako eta 

Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzak erabaki horren berri emango dio prozedura izapidetzeko ardura duen 

funtzionarioa atxikita dagoen zuzendariordetzari. Orobat, bidalitako txostena, likidazio-proposamenak (halakorik 

badago) eta dagozkien aurrekariak zein ebaluaziorako bileran hartutako erabakiaren ziurtagiria —

Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzak emandakoa— berriro bidaliko zaizkio prozedura 

izapidetzeko ardura duen funtzionarioari, hori guztia zergapekoei helaraz diezaien eta jarraibide honen laugarren 

zenbakian aipatzen den alegazioak aurkezteko epea eman diezaien. 

Zazpi. Aurreko Hiru azpizenbakiaren b) eta c) letretan aurrez ikusten diren erabakiak hartzen diren kasuetan, 

Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzak ebaluaziorako bileran hartutako erabakiaren 

ziurtagiria igorriko dio Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiari, administrazio-espedientearekin batera, ebaluaziorako 

bileran hartutako erabakia berrets dezan, hala badagokio. 

Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzak dagokion zuzendariordetzari helaraziko dio 

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren erabakia, behar diren ondorioak izan ditzan. 

Laugarrena. Espedientea ikustera ematea. 

Bat. Jarraibide honen hirugarren zenbakiaren Sei azpizenbakian zein zenbaki bereko Zazpi azpizenbakian 

aipatutako kasuetan, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak erabaki badu ebaluaziorako bileraren erabakia ez 

berrestea eta prozedurak aurrera jarraitzea, espedientea izapidetzeko ardura duen funtzionarioak behar bezala 

jakinarazitako komunikazioa bidali behar die zergapekoei edo, bestela, kasuan kasuko delitu-zantzuak atzeman 

direla justifikatzeko egindako txostenaren kopia bana emango die —eta kopia hori eman diela jasota utziko du 

eginbide baten bidez—. Gainera, komunikazio edo kopia horrekin batera, ebaluaziorako bileran hartutako 

erabakiaren ziurtagiria emango die edo, bestela, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenarena. 

Era berean, zergapekoari jakinarazi beharko dizkio Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko 

martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 248. artikuluan ezarritakoa aplikatuz egindako likidazio-

proposamenak. 

Bi. Orobat, hamar egun balioduneko alegazio-epea emango zaie, komunikazioa jakinarazi edo eginbidea izenpetu 

den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, zergapekoek epe horretan zehar aurkeztu ahal izan ditzaten 

beren portaeran delitu-zantzuak atzeman direla-eta bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak eta agiriak. Epe 

horretan zehar, gainera, egindako likidazio-proposamenei buruzko alegazioak eta agiriak ere aurkeztu ahal izango 

dituzte. 

Hiru. Jasotzen diren alegazioak prozedura izapidetzeko ardura duen funtzionarioari bidaliko zaizkio. 
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Lau. Lau azpizenbaki honetan aurrez ikusten den izapidea ez da beteko indarrean dagoen araudiak hala xedatuz 

gero. Bereziki, ez da aplikatzekoa izango da Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 

10eko 2/2005 Foru Arauaren 249. artikuluan aipatzen diren kasuetan. 

Bosgarrena. Espedientea Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzari bidaltzea. 

Bat. Alegazioak jasotakoan, edo alegazioak aurkezteko epea zergapekoak bere eskubidea baliatu gabe amaitu 

denean, bada, orduan, espedientea izapidetzeko ardura duen funtzionarioak bidalketa-idazkia igorriko du bera 

atxikita dagoen zerbitzuburutzara, eta azken horrek, gero, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako 

Zuzendaritzara bidaliko du, zuzendariordetza eskudunaren bidez, espedientea Ogasuneko Zuzendaritza 

Nagusira bidaltzeko, hark ebazpena eman dezan. 

Idazki horretan aztertuko dira zergapekoak egindako alegazioak eta alegaziook delituen zantzuetan duten 

eragina ere bai. 

Espedienteari likidazio-proposamenak erantsi behar zaizkio, halakorik egonez gero, bai eta zergapekoak 

proposamen horiei lotuta egindako alegazioen inguruko ebaluazio bat ere, prozeduraren ondoriozko 

administrazio-egintzak emateko ardura duen organoak egina. 

Bi. Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak txostenaren kopia bidaliko dio Bizkaiko Foru Ogasuneko Lege 

Aholkularitzako Zerbitzuari, espedientean jasota daudenei buruzko txostena egin dezan. 

Prozedura herri-ogasunaren aurkakoak ez diren delituei buruzkoa bada, berriz, ez da derrigorrezkoa txostena 

eskatzea Lege Aholkularitzako Zerbitzuari. 

Hiru. Baldin eta zergapekoak aurkeztutako alegazioen edo agirien ondorioz erabakitzen bada ez dagoela kasuan 

kasuko delituei dagokien egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen duen elementurik, espedientea izapidetzeko ardura 

duen funtzionarioak, bera atxikita dagoen zerbitzuburutzara igorriko duen bidalketa-idazkian, proposatuko du 

erabaki dadila edo administrazio-jarduketek aurrera jarraitzea —Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 

2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 249. artikuluan ezartzen denaren arabera— edo, bestela, 

artxibatzea herri-ogasunaren aurkakoak ez diren delituengatiko prozedura. 

Seigarrena. Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzan izapidetzea. 

Bat. Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak, prozedura izapidetzeko ardura duen funtzionarioa atxikita 

dagoen zuzendariordetzak emandako proposamena eta Lege Aholkularitzako Zerbitzuaren txostena zein 

espedientean jasota dagoen guztia ikusi ondoren, honako erabaki hauetako bat hartzeko proposamena egingo dio 

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiari, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzaren bidez: 

a) Espedientea jurisdikzio eskudunari bidaltzea. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 248. 

artikuluan aipatzen diren kasuetan, administrazio-likidazioak egiteko baimena eman dezala proposatuko dio 

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiari, likidazioak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko 

martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 251. artikuluaren 1. zenbakian ezarritakoaren arabera egin daitezen. 
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b) Administrazio-jarduketek aurrera jarraitzea, baldin eta herri-ogasunaren aurkako delituen zantzurik atzeman 

ez bada. 

c) Prozedura artxibatzea, baldin eta irizten bazaio planteatu den kasuan ez dagoela herri-ogasunaren aurkakoak 

ez diren delituei dagokien egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen duen elementurik. 

Bi. Jarraibide honen bosgarren zenbakiaren Hiru azpizenbakiko kasuetan, Koordinaziorako eta Laguntza 

Teknikorako Zuzendariordetzak hirugarren zenbakian aipatzen den bilera deituko du, aurreko azpizenbakian 

zehazten den proposamena egitearren. 

Hiru. Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak espedientea izapidetzeko ardura duen zuzendariordetzako 

organoei bidaliko die Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren erabakia, administrazio-jarduketak gelditzeko edo 

haiekin aurrera jarraitzeko, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak herri-ogasunaren aurkako delituen zantzuak 

egoteari buruz hartu duen erabakiaren arabera betiere; gainera, halakorik badago, herri-ogasunaren aurkakoak 

ez diren delituen aurkako prozedura artxibatzeko agindua ere bidaliko die. 

Era berean, Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren baimena 

helaraziko dio prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko ardura duen organoari, likidazioak egin 

ditzan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 251. 

artikuluan aipatzen den bezala. Likidazio horietan, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak likidazioak egiteko baimena 

ematen duen eguna bitartean kalkulatutako berandutze-interesak sartuko dira, baina interes horiek geroago ere 

doitu ahal izango dira, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 

Arauaren 255. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 

Lau. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 255. 

artikuluan ezarritako likidazioak egin behar ez diren kasuetan, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak 

emateko ardura duen organoak Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuari helaraziko dizkio berak 

emandako likidazioak, espedienteari erantsi eta hurrengo azpizenbakietan aipatutako jarduketak egin ditzan. 

Bost. Orobat, Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako 

Zuzendariordetzaren oniritziarekin, jatorrizko administrazio-espedientea helaraziko die Fiskaltzari edo Justizia 

Administrazioko organo eskudunei, baldin eta Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak erabaki badu erruduntasun-

testigantza bidaltzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 

Arauaren 185. artikuluaren 1. zenbakian ezarritakoaren arabera zein 2005eko ekainaren 21eko 100/2005 Foru 

Dekretuaren bidez onetsi zen Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Arloko Zehapen-araudiaren 27. eta 28. 

artikuluetan ezarritakoaren arabera. 

Espediente horri Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 

Arauaren 251. artikuluan ezartzen denarekin bat egindako administrazio-likidazioen kopia erantsiko zaio edo, 

bestela, likidazioak egin ez badira, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 

2/2005 Foru Arauaren 249. artikuluaren ezarritako kasuetakoren bat gertatzeari buruzko justifikazioa. 

Sei. Era berean, Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak administrazio-espedientearen kopia bidaliko dio 

Bizkaiko Foru Ogasuneko Lege Aholkularitzako Zerbitzuari, jakinaren gainean egon dadin, noizbait espediente 

horretan jasotako delituen ziozko auzi-prozesurik ireki eta pertsonatu beharko balitz ere. 
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Zazpi. Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak hauek komunikatuko dizkio zergapekoari: espedientea 

jurisdikzio eskudunari bidali zaiola; ondorioz geldiarazi egin dela preskripzio-epea eta etenda gelditu dela Zerga 

Administrazioak tributu-zorra likidazioaren bidez zehazteko eta izan litezkeen tributu-zehapenak ezartzeko 

ahalak erabiltzeko duen iraungitze-epea; halaber komunikatuko dizkio Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 

buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 251. artikuluan xedatutakoarekin bat egindako 

administrazio-likidazioak ere. 

Komunikazio horretan, zergapekoari adieraziko zaio ezen prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak 

emateko ardura duen organoak komunikatuko diola noiz hasiko den likidazioak ordaintzeko borondatezko epea, 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 253. 

artikuluan xedatutakoarekin bat. 

Zortzi. Zergapekoari espedientea ikustera emateko izapidea bete bada eta, ondoren, aurreko Bat 

azpizenbakiaren c) letrako erabakia hartu bada, Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak prozedura 

artxibatzeko erabakia hartu dela komunikatuko dio zergapekoari, zergapeko horri jarraibide honen laugarren 

zenbakiko Bi azpizenbakian aipatzen den alegazio-izapidea eman bazaio. 

Zazpigarrena. Likidazioak ordaintzeko borondatezko epearen hasiera komunikatzea. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 248. 

artikuluan aipatutako likidazioak eman badira, Koordinazio eta Barne Kontrolerako Zerbitzuak prozeduraren 

ondoriozko administrazio-egintzak emateko ardura duen organoari zein bilketan eskumenak dituzten organoei 

komunikatuko die Fiskaltzaren ofizioa jaso duela, dagokion instrukzioko epaitegian aurretiazko eginbideak hasi 

direla jakinaraztekoa Bizkaiko Foru Aldundiari. 

Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko ardura duen organoak zergapekoari jakinaraziko dio 

aurreko hori, bai eta, horren ondorioz, jakinarazi zaizkion likidazioak ordaintzeko borondatezko epea hasi dela 

ere; ordainketa-gutunak erantsiko dizkio horretarako. 

Bilketan eskumenak dituzten organoek, berriz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko 

martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 256. artikuluan xedatutakoa beteko du. 

Zortzigarrena. Geroko gorabeherak. 

Lege Aholkularitzako Zerbitzuak Bizkaiko Foru Ogasunaren auzitarako ordezkaria den aldetik dituen eskumenak 

gorabehera, prozedurako geroko gorabeherak direla-eta Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiko organoak 

harremanetan jarri behar badira Fiskaltzarekin edo Justizia Administrazioarekin, egin beharreko komunikazioak 

dagokien zuzendariordetzek bideratuko dituzte, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako 

Zuzendariordetzaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2011ko abenduaren 13ko 197/2011 Foru Dekretuaren 

bidez onetsi zen Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudian ezarritakoaren arabera. 

Bederatzigarrena. Aurretiazko kontsulta. 

Baldin eta Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiari atxikitako zerbitzuburutzek edo zuzendariordetzek zentzuzko 

zalantzak badituzte herri-ogasunaren aurkako delituei dagokien egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen duten 

elementuak agertzeari buruz, administrazio-prozedurei ekin eta jarraibide honen aurreko zenbakietan ezarritako 
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izapideak egin aurretik, arrazoitutako txostena bidal diezaiokete Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiari, ezer baino 

lehen administrazio-prozedura izapidetzea erabaki dezan, eta espediente hori ez zaio jurisdikzio eskudunari 

bidaliko. 

Txosten hori Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzari bidaliko dio dagokion 

zuzendariordetzak, eta, jarraibide honen hirugarren zenbakian aipatzen den ebaluaziorako bilera deitu ondoren 

eta bertan hartzen den erabakiaren arabera, txosten hori Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiari igorriko zaio, 

dagokion erabakiaren proposamenarekin batera. 

Nahiz eta zenbaki honetan ezarritakoaren arabera erabaki administrazio-espedientea izapidetzea baina 

erruduntasun-testigantza jurisdikzio eskudunera ez bidaltzea, geroago, prozedura izapidetzean, herri-

ogasunaren aurkako delituei dagokien egintza ez-zuzenaren tipoa osatzen duten elementuak badirela erakusten 

duten gertaera berriak edo aurrekariak agertzen badira, espedientea izapidetzeko ardura duen funtzionarioak 

jarraibide honen lehenengo eta zazpigarren zenbakien artean azaldutako prozedura burutuko du. 

Hamargarrena. Komunikazioa eta indarrean jartzea. 

Jarraibide honen edukia hauei komunikatuko zaie: Zergak Kudeatzeko eta Zergadunari Laguntzeko 

zuzendariordeari, Ikuskapeneko zuzendariordeari eta Zerga-bilketako zuzendariordeari, Koordinaziorako eta 

Laguntza Teknikorako zuzendariordeari eta Ogasun eta Finantza Saileko idazkari orokor teknikoari, haren edukia 

interesdun guztiei jakinarazteko. 

Jarraibide hau 2017ko ekainaren 15ean jarriko da indarrean, eta, ondorioz, derogaturik geratuko da 2/2008 

Jarraibidea, apirilaren 15ekoa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, delitu zantzurik erakusten duten 

espedienteak izapidetzeari buruzkoa; horrenbestez, egun horretan izapidetzen dauden prozedura guztiei 

aplikatuko zaie jarraibide berri hau. 

Bilbon, 2017ko ekainaren 15ean. 

Ogasuneko zuzendari nagusia, 

Sin.: Aitor Soleta Eraso. 


