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1 

 

Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboak aurkezten duen 
jardueren txostenak bi helburu lortu nahi ditu: batetik, bere funtzioaren, 
prozeduren eta antolaketaren oinarrizko elementuak azaltzea eta, 
bestetik, joan den ekitaldian Auzitegiaren kudeaketa-datuak aurkeztea. 
Gainera, datu historiko eskuragarri guztiak erantsiko dira, Auzitegiaren 
kudeaketa eta azkeneko urteetan eboluzioa ezagutzeko. 

1981. urtean Bizkaiko Foru Aldundiak funtzionamenduan jarri 
zuenetik, 2014. urtean Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboak 
(FAEA) 33 urte bete dituela gogoratzea komeni da. 

Urte hauetan FAEAk eskubide eta obligazioei dagokienez Bizkaiko 
Foru Ogasunaren eta zergapekodunaren arteko harreman-oreka 
mantentzeko lanean jarraitu du. Hala, independentea izan da, 
gardentasun-mailak areagotu ditu eta herritarrei zerga-eremuan 
aplikatutako irizpideen ezagutza eskaini die tratu hurbil eta 
espezializatuarekin.  Era berean, Auzitegiak doan erreklamazio Ekonomiko 
Administratiboak izapidetzeko orduan gestioak erraztu eta sinplifikatu 
nahi ditu. Ildo horri eutsiz, eperik laburrenean planteatutako 
erreklamazioak ekitate eta eraginkortasunaren irizpideekin ebazten ditu.  

Aukera hau aprobetxatu nahiko nuke talde honen kide diren edo 
izan direnen lana goresteko. Profesionalak dira eta gauzak ondo egin 
dituzte, baita beren lana eta ezagutzak eskaini ere. 

 

          Iñaki  Arteaga Artabe jn. 

Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren presidentea 



 

 

2 

Aurkibide 

 
 

1.- SARRERA ........................................................................................................................ 4 

2.- BIZKAIKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOA (FAEA) ................................. 7 

2.1. Alderdi orokorrak ............................................................................................................... 7 

2.2. Organo kolegiatu eta independentea ................................................................................ 8 

3.- BIZKAIKO FAEAREN HISTORIA .......................................................................................... 9 

4.- ZERGA-ARAUDIA ........................................................................................................... 16 

5.- BIZKAIKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO ADMINISTRATIBOA ........................................... 17 

5.1.- AGINPIDEAK ETA ANTOLAKETA ....................................................................................... 19 

5.2.- FAEAren funtzionamendua ............................................................................................. 23 

5.3.- PROZEDURAREN INSTRUKZIOA ....................................................................................... 32 

6.- EBAZPEN EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOAK GAUZATZEKO ARAU BEREZIAK................... 45 

6.1.- Ebazpena betetzea .......................................................................................................... 45 

6.2.- Ebazpenak zabaltzea ....................................................................................................... 47 

7.- LANGILEAK ................................................................................................................... 49 

8.- ERREKLAMAZIOAK AURKEZTEA ..................................................................................... 53 

8.1.-ERREKLAMAZIOEN SARRERA.  2010-2014. URTEAK. ........................................................ 54 

8.2.-FAEAko ERREKLAMAZIO-SARREREN HISTORIKOA (1981-2014) ....................................... 76 

9.- EBATZITAKO ERREKLAMAZIOAK .................................................................................... 82 

9.1.- 2010-2014 URTEETAN EBATZITAKO ERREKLAMAZIOAK ................................................. 82 

9.2.- 1981-2014 ALDIAN EBATZITAKO ERREKLAMAZIOEN HISTORIA ...................................... 91 

9.3.-. EBAZPENEN EPAIEN ESTATISTIKAK (2010-2014) ............................................................ 94 

9.4.- FAEA-REN EBAZPENEN ESTATISTIKEN HISTORIA (1981-2014) ...................................... 114 

9.5.- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak ....................................................................... 118 

9.6.- Berrikuspen-prozedura bereziak ................................................................................... 120 



 

 

3 

10.- EBAZTEKE DAUDEN ERREKLAMAZIOAK ...................................................................... 123 

10.1.- Ebazteke dauden erreklamazioak. 2010.-2014. urteak .............................................. 124 

10.2.- Ebazteke egon diren erreklamazioen historikoa. 1981.-2014. urteak ........................ 126 

11.- ESTATISTIKA KONPARATIBOAK .................................................................................. 132 

11.1.- Erreklamazioen azterketa konparatiboa: sartutakoak-ebatzitakoak .......................... 132 

11.1.1.- 2010-2014 aldia ................................................................................................... 132 

11.1.2.- Historikoa. ............................................................................................................ 135 

11.2.- Erreklamazioen azterketa konparatiboa: sartutakoak, ebatzitakoak eta ebazteke 
daudenak. .............................................................................................................................. 142 

11.2.1. -2010-2014 aldia ................................................................................................... 142 

11.2.2.- Historikoa ............................................................................................................. 145 

12.- ERREKLAMAZIOAK TELEMATIKOKI AURKEZTEA .......................................................... 152 

13.- KONTSULTAK WEBGUNEAN ....................................................................................... 155 

13.1. Bilakaera web orrirako sarbideei dagokienez .............................................................. 155 

14. BIZKAIKO FAEA-REN HELBIDEAK ................................................................................. 159 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

1.- SARRERA 
 

Zergen eremuan Administrazioaren eta administratuen arteko 
harremanek eboluzio motela izan dute eta Herri Ogasunaren eskubideak 
babesteko nahiz auto-zaintzaren printzipioa konfiguratzeko neurri-multzo 
bezala hasi zena osatuz joan da eta zergapekodunen eskubideak babestu 
eta bermatzera bideratutako neurriak batu dira. 

Zerga-administrazio eraginkorrak egintza masiboak sortzen ditu eta herri-
zerbitzuen sistema geroz eta zabalagoari dagokion administrazio 
antolatzailearen oinarria da. Xede hori lortzeko eskakizunei, herritarren 
legezkotasun eta zaintza eraginkorraren printzipioetan sakontzea erantsi 
behar zaie. Horregatik, erreklamazio ekonomiko-administratiboa Zerga 
Administrazioaren zerga-egintzen kontra egiteko bide berezia da. 
Administrazioak berak zergapekodunaren eskubideak defendatzeko 
sortutako bidea da. 

Bide ekonomiko-administratiboa 1881eko abenduaren 31ko Camacho 
Legea izenekotik abiarazi zen eta 1924ko ekainaren 14ko Dekretu-
Legearekin finkatu zen. Azkenekoak Auzitegi Ekonomiko Administratiboak 
administrazio-organo kolegiatu eta aditu bezala sortzen zituen eta beren 
helburua esklusiboki erreklamazioak ebaztea zen.  

Interesgarria da Dekretu horren ataria transkribatzea. Hala dio: “Herri 
Ogasunaren Administrazioa eraginkor eta emankor bihurtu nahi duen 
berrikuntza orok kudeaketa-egintzen eta horien kontra sustatzen diren 
erreklamazioen arteko desberdintasuna hartu behar du abiapuntutzat. 
Kudeaketa-egintza, azkarra, kementsua, zuhurra, aginte-unitatearen eta 
ekimen pertsonalaren berariazkoa da; bien bitartean, erreklamazioak 
arretazko azterketa lasaia eskatzen du; izan ere, ekintzaren bultzadarekin 
ez du zerikusirik, lehenengoa arina izan baitaiteke”. 
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Auzitegi Ekonomiko Administratiboak doan zerga-egintzak 
berraztertzearen funtzioa duten administrazio-organo bezala defini 
daitezke. Definizio xume, baina ez zehatz horrek halako organo-motak 
definitzen dituzten funtsezko ezaugarriak ditu. Dena den, azalpen laburra 
behar da. 

Bide ekonomiko-administratiboan azpimarratu behar den lehenengo 
ezaugarria erakunde honen berraztertze-izaera da: auzitegi ekonomiko-
administratiboak zergak likidatuz edo horiek bilduz zerga-sistema 
aplikatzera bideratzen diren organoak ez dira. Beren oinarrizko funtzioa 
zerga-administrazioaren organoek egindako egintzak berraztertzea da. 
Hala, administrazio-egintzak lege-antolamenduarekin bat egin al diren 
aztertzen dute. 

Bigarren berezko ezaugarria berraztertzen den egintza-motan dago: zerga-
edukia duten egintzak, bai jakintzagaiari erreparatuz (zergen likidazioa), 
bai Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoan kokatuak dauden 
organoek egin dituztelako (zergen diru-bilketa edo herri-eskubideko beste 
diru-sarrera batzuk). Egia da auzitegi “ekonomiko-administratiboak” 
izenak auzitegi hauen hasierako ahalmenean duela jatorria, hain zuzen 
ere, ez bakarrik zerga-egintzak berraztertzea, baita beste egintza 
ekonomiko batzuk aztertzea ere, nahiz eta zergekin zerikusirik ez izan. 
Hala eta guztiz ere, ez dago zalantzarik funtzioaren funtsa zerga-egintzak 
berraztertzea dela, beraz, “Auzitegi Fiskala” edo “Zerga Auzitegia” (ohiko 
izena Latinoamerikako herrialdeetan) bezalako izenak erabiliz gero, 
herritarrek organo hau ezagutuko lukete eta, aldi berean, ez litzateke bere 
funtzioa Kontuen Auzitegiari dagokionarekin nahastuko. 

Landutako xedearen berezitasun honek auzitegi hauetako kideak 
espezializatzera behartzen du, araudiaren ikuspegitik jakintzagaia oso 
konplexua baita eta legeak etengabe aldatzen baitira. Ezagutza eta 
esperientzia praktikoez hornitutako langileak izan beharra oraindik 
nabarmenagoa da administrazio-egintza ohikoena zerga-egintza dela 
egiaztatzean: nahikoa da laburki pentsatzea urtero pertsonen errentaren 
gaineko zergan zenbat likidazio egiten diren partikularren esferan gehien 
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eragiten duen administrazioaren jarduera-eremuaren aurrean gaudela 
ohartarazteko. 

 

Hasierako definizioan doakotasunaren alderdia sartu da. Tasarik ordaindu 
gabe zergen kudeaketa-, ikuskaritza- eta bilketa-organoen jarduera 
ikuskatzen du; gainera, zergapekodunek pertsonalki eta zuzenean 
Ogasunaren organoen jarduerarekin desadostasuna azal dezakete, 
abokatua edo prokuradorea beharrezkoak izan gabe. 

 

Izaerari dagokionez, administrazio-organoaren aurrean gaude, beraz, lege-
agintetik baztertu behar da eta ohiz Ogasun Sailaren egitura organikoan 
kokatu beharko litzateke. Salbuespena Arabako Foru Aldundiko Lege eta 
Administrazio Erakundea da. Hori Ahaldun Nagusiaren Sailari dagokion 
egitura organikoan kokatuta dago.  
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2.- BIZKAIKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO-
ADMINISTRATIBOA (FAEA) 
 

2.1. Alderdi orokorrak 
 

Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboa da Bizkaiko Foru 
Ogasunak emandako zerga-zehapenen ezarpena eta zergak aplikatzeko 
egintzak berrikusten dituen organoa, azken auzialdian eta doako 
prozedura baten bidez, baita Bizkaiko Foru Aldundiko zuzenbide publikoko 
beste sarrera batzuen bilketa ere. 

 

Zergak aplikatzeko egintzen barruan honako hauek sartzen dira: 
herritarrengandik informazioa jasotzeko eta kudeaketa organoen 
jarduketen ziozko edo zergen bilketaren edo ikuskaritzen ziozko zergak 
likidatzeko administrazioak burutzen dituen jarduerak eta zerga-zorren 
bilketa; horrez gain, zergen aplikazioaren barne daude zergak ordaindu 
behar dituzten pertsonen jarduketak, beren eskubideak erabiltzean edo 
zerga-obligazioak betetzean. Hala, zerga ordaindu behar duena ez badator 
bat Bizkaiko Foru Ogasunaren jarduketarekin, erreklamazio ekonomiko-
administratiboa aurkez dezake FAEAren aurrean. 

 

Bizkaiko Foru Ogasunak zuzenbide publikoko beste sarrera batzuk biltzeko 
emandako egintzak ere aurkara daitezke: kasu honetan, erreklamaziorik 
ohikoenak Foru Aldundiko beste sail batzuek (Garraioak, Herri Lanak...) 
ezarritako zehapenak kobratzeko Zerga-bilketa Zerbitzuaren egintzen 
kontra izaten dira. 

Baina, gainera, bi partikularren artean zergen arloan gerta daitezkeen 
zenbait gatazka konpontzen ditu, Foru Ogasunak esku hartu barik. 
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2.2. Organo kolegiatu eta independentea 
 

Nahiz eta FAEA organikoki Ogasun eta Finantzen Foru Sailaren egituraren 
barruan egon, bere diputatuaren menpe, erabateko independentzia du 
funtzionatzeko: Auzitegia autonomoa da bere jarduera antolatzeko, eta 
zergak aplikatzeko organoen eginkizunetik aparte berrikusi eta ebazten 
ditu erreklamazio ekonomiko-administratiboak, hain zuzen ere, zergak 
likidatzeko, ikuskatzeko eta biltzeko jarduketak egiten dituzten 
organoetatik aparte. Atazen banaketa hori berretsi egiten da FAEAk behin 
eta berriz ezartzen duelako bere doktrinan zergen foru administrazioaren 
gainerako atalekin lotuta dagoela. 

Auzitegiko kideek modu pertsonalean eta banaka betetzen dituzte beren 
eginkizunak, kanpoko jarraibideei edo hierarkiei lotuta egon barik, baina 
Auzitegiaren erabakiak modu kolegiatuan kide anitzek hartzen dituzte 
gehiengoz; gehiengoarekin bat ez datorrenak idatziz eman dezake bere 
botoa, eta hala denean, hori aipatu beharko da erreklamazioaren 
ebazpenean. 

Esan dugun bezala, FAEAk auzialdi bakarrean ematen ditu ebazpenak eta 
erabakiok administrazio-bidea agortzen dute: hots, Auzitegiaren erabakien 
kontra ezin jar daiteke beste errekurtsorik administrazioko organoaren 
aurrean: jar daitekeen errekurtso bakarra administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa da Administrazioarekiko Auzitegietarako Epaitegietan edo 
Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenean, kasuan kasuko gaiaren arabera. 
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3.- BIZKAIKO FAEAREN HISTORIA 
 

Bizkaiko Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren jarduera 1981eko urrian 
hasi zen, Estatuko Ogasunaren egoitzan, Moyua plazako 3. zenbakian. 
Aurreko Probintzia Auzitegiak, Bizkaiko Ogasun Ordezkaritzaren 
mendekoak, 697 espediente pasa zizkion. 

Hasieran Foru Auzitegi berriari atxikitako langileak eta bitartekoak ez ziren 
nahikoak eta, ondorioz, espedienteak etengabe pilatzen ziren. Ibilbideari 
ekitean txostenak egin eta erabakiak hartzeko ardura ia erabat pertsona 
batena zen eta hiru administrari-laguntzaileren laguntza zuen. Gainera, 
noizean behin Ogasun eta Finantzen Foru Sailaren Lege Aholkularitzak 
esku hartzen zuen. Egoera hori ez zen denbora gehiegiz luzatu, 1982ko 
uztailean Auzitegiari zuzenbidean hiru lizentziatu, administrari bat eta 
beste laguntzaile bat atxiki baitzitzaizkion. 

1983. urtean Bizkaiko FAEAk Estatuko Ogasunarekin kokapen-loturak 
puskatu zituen eta lehenengoz tokiz aldatu zuen Sota eraikinera, Bilboko 
Kale Nagusiko 45. zenbakira, joateko. Bertan Ogasun Sailaren gainerako 
bulegoak daude. 

Hurrengo urtean Auzitegiaren historian salbuespenezko gertaera bat izan 
zen. Ia 50.000 erreklamazio sartu ziren, Bilboko Udalak Suteen Tasa pasa 
ondoren. Horrek Auzitegiaren Administrazio Idazkaritzaren 
funtzionamendua gelditu zuen. Hala eta guztiz ere, arazoari tratamendu 
unitarioa eman zitzaion eta, horri esker, ia oso-osorik ebatzi zen sortutako 
buxadura. Ildo horri jarraiki, erreklamazio horiek Auzitegiaren 
funtzionamenduari buruzko datu estatistiko orokorretan ez dira kontuan 
hartzen, emaitzak nahasten baitituzte eta erabat ohiz kanpokoak baitira. 

1984ko urriaz gero aurkeztutako erreklamazioak nabarmenki gehitu ziren, 
nagusiki, zerga-aginpideak garatu zirelako eta Foru Aldundiak “zerga-
politika” berria garatu baitzuen, Kontzertu Ekonomikoa aplikatzearen 
ondorioz antolaketaren fase autonomo konplexua gainditu ostean. Nahiz 
eta langile prestatuak sartu, egoera larriagotzen joan zen eta 1984ko 



 

 

10 

abenduaren 31n 4.955 erreklamazio zeuden erantzuteke eta 9.208 
hurrengo urteko data berean. 

1986ko udarako neurri handian FAEA eratuta zegoen eta Auzitegiaren 
Egitura Organikoari buruzko Dekretu berria jada indarrean zen. Hala, joera 
alderantzikatu eta ebatzitako erreklamazio-kopurua bizkortu zen. Beraz, 
ebazteke zegoen erreklamazioen kopurua urtean gutxi gorabehera 
1.000ko erritmoan murriztu zen eta 1991. ekitaldiaren amaieran 4.000 
erreklamaziotan gelditu zen. 

Bitarte horretan, Bizkaiko FAEAren bilakaeran gertaera garrantzitsu bat 
izan zen: 1985. urteko Tokiko Araubidearen Oinarriei buruzko Legeak 
nahitaezko erreklamazio ekonomiko-administratiboa deuseztatu zuen 
tokiko zergak aplikatu eta eraginkor izateko egintzen kontra 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurreko izapide bezala. Dena 
den, Bigarren Xedapen Gehigarrian zehaztutakoaren arabera, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lurralde Historikoek ekonomia eta finantzen 
arloan udal-araubidea Kontzertu Ekonomikoari buruzko Legeak 
xedatutako baldintzetan mantentzen jarraituko zuten. Beraz, 1986ko 
apirilaren 29ko Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakiz Tokiko Ogasunen 
eremuan FAEAren aurrean erreklamazio ekonomiko-administratiboa 
mantendu zen eta 1986ko Zergari buruzko Foru Arau Orokorrak 161. 
artikuluan idatzia utzi zuen. Horren arabera, bide ekonomiko-
administratibotik “zergen aplikazio eta eraginkortasunaren arloan tokiko 
udalbatzen erabakien” kontra egin ahal izango da. Artikulu horrek, ordea, 
errekurtsoa jaso zuen lege-erakundeen aurrean eta Bilboko Lurralde 
Auzitegiak hasieran eskea gaitzetsi arren, 1990eko apirilaren 3an Auzitegi 
Gorenak 161. artikulua baliogabetzat jo zuen, errekurtsoaren eremuan 
udalaren zerga-jarduera sartzen zuen neurrian. Ildo horri eutsiz, epaiaren 
oinarrizko funtsa udal-autonomiaren Konstituzioaren printzipioa urratzen 
zela izan zen. Hala, Lurralde Historikoko eta Estatuko gainerako udalerrien 
artean justifikaziorik gabeko desberdintasuna sortzen zen. 

Halabeharrez administrazioarekiko auzien lege-bidera jotzera behartzen 
duen berraztertze-araubideak zergapekodunei ondorio neketsuak sortzen 
dizkiela eta Aldundiarekin herritarrekiko herri-administrazio sentibera eta 



 

 

11 

hurbilaren ereduarekin konprometitu ostean, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko udalei onurarik ekartzen ez diela uste osoz, 8/1990 Foru Araua 
onartu zen. Aipatu xedapenak tokiko eremuan erreklamazio ekonomiko-
administratiboaren doako prozedura berreskuratu zuen, baina udal-
autonomiarekiko Konstituzioaren printzipioa errespetatuz. Horretarako, 
interesdunei ausaz erabiltzeko aukera ematen zitzaien, aldez aurretik 
Udalbatzako Osoko Bilkurak berariaz zerga-egintzak Bizkaiko FAEAk 
berraztertuko zituela erabaki behar zuen eta kontra egin zitezkeen 
egintzak milioi bat eta bostehun mila pezeta gainditzen ez zuten 
zenbatekoetara mugatu ziren. 

Urte hauetan Auzitegiak oso sarrera-bolumen altua zuen, hain zuzen ere, 
4.500 eta 6.000 erreklamazioen bitartekoa, Bilboko Merkataritza, Industria 
eta Nabigazioaren Ganberari zegokion ganbera-errekurtsoaren kuoten 
kontra asko egiten zelako eta, batez ere, krisiarekin eta industria-
eraldaketarekin zerikusia zuten erreklamazioengatik. Azkenekoari 
erreparatuz, soberan zeuden langileek aldez aurretiko erretiroarekiko 
laguntza baliokidearen kontzeptupean edo beste antzeko zenbateko 
batzuengatik Enpleguaren Sustapen Funtsen edo enpresen osagarri bezala 
jasotako zenbatekoen zergak ordaintzeko moduari buruzko gaiak 
planteatu zituzten. Hala, erantzuteke erreklamazioen kopurua berriz 
gehitu zen 1994. urtearen amaieran 6.800 erreklamazioetara, urte bat 
geroago 8.700era eta 1996ko abenduaren 31n 9.600era iritsi ziren, beraz, 
egoera erabat kezkagarria zen erreklamazioak ebazteko batez besteko 
denbora kontuan hartuta. 

Halaber, data horietan bi gertaera elkartu ziren eta, neurri batean, 
Bizkaiko FAEAren funtzionamendua aldarazi zuten. Nahiz eta bitxia izan, 
aurreko urteetan gertatutakoarekin paraleloak dira. 

Agian, foru-zergen gaiak gehiegi iristen ziren epaitegietara eta lehenengo 
gertaerak horrekin zerikusia zuen: Erreklamazioaren ausazko aukeran eta 
Udalen borondatezko atxikipenean oinarrituta, Tokiko Ogasunen arloan 
8/1990 Foru Arauaren planteamenduak malguak izan arren, erregulazio 
honen kontra berriz ere lege-errekurtsoa jarri zen eta Auzitegi Gorenak 
epaia 1996ko martxoaren 27an eman zuen. Tokiko erakundeek emandako 
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zerga-egintzen kontra erreklamazio ekonomiko-administratiboen 
araubidea, Foru Arauan xedatutakoa, behin betiko baliogabetzen zuen. 
Oraingoan epaiaren oinarria halako araua onartzeko Bizkaiko Batzar 
Nagusien aginpiderik ezan oinarritu zen. 

Ildo horri jarraiki, 1997. urtearen hasieran koka daiteke Auzitegiaren 
ibilbidean inflexio-puntua. Izan ere, data horretatik aurrera ilusioz 
betetako etapari ekin zitzaion eta gaur egun oraindik modu horretan 
dirau. Etengabe murriztu zen erantzuteke erreklamazioen kopurua, baita 
ebazpen-epea ere. Hala, urte hori bukatu zenean, erreklamazioen kopurua 
7.500era jaitsi zen, 1998aren amaieran 6.500era eta 2001eko abenduan 
3.000ra. 

2006. urtean Auzitegiak 25. urteurrena ospatu zuen eta hainbat zerga-
jardunaldi egin zen. Ekitaldia amaitzeko, erreklamazio ekonomiko-
administratiboen ebazpen-prozesurako ISO 9001:2000 ziurtagiria lortu 
zen. 

Azkeneko urte hauetan ezarritako kalitate-sistema lantzen eta hobetzen 
jarraitu da eta nota onez gainditu dira FAEAren lanarekiko ikuskaritza 
desberdinak. Aurrekoaren harira, ISO 9001:2000 ziurtagiria berritu da. 

2012. urtean Auzitegiaren Zuzendaritzak FAEAren funtzionamenduaren 
egoerari buruzko hausnarketa egin zuen. Kalitatearen sistematika 
Auzitegiaren funtzionamenduan iragazitzat jo zen eta, beraz, 
Zuzendaritzak ISOaren kalitate-sistema eta AENOR erakundeak egiten 
zituen aldizkako kontrolak uzteko une hori ona zela erabaki zuen. Hala, 
kalitate-sistema propioari ekin zitzaion eta barneko kontrol nahiz 
jarraipena egiten hasi ziren. 

Kontrol-sistemak hiru eremutan planteatu ziren: antolakuntzazkoa, 
operatiboa eta ekonomikoa. Nolanahi ere, sistemak eskaintzen zituen 
alderdi positibo eta negatiboei buruzko balioztapen orokorra burutzen 
hasi zen.  

Antolakuntzaren eta funtzionamenduaren arloan, FAEAk etengabeko 
hobekuntzaren sistematika lortua zuen eta, gainera, helburuak zehaztu 
eta kontrolatzen zituen. Horri esker, kanpoko ikuskaritzarik gabe, 
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kudeaketa-kontrolak egin zitezkeen. AENOR erakundeak ezarritako 
kanpoko kontrolarekin ahalegin osagarria egin behar zen, prozedurak 
dokumentatu eta bete behar baitziren, FAEAren funtzionamenduak 
hobekuntza osagarririk izan gabe.  

Erabakiaren oinarrizko arrazoiak, nagusiki, ondorengoetan zerrenda 
daitezke: 

- ISO 9001:2000 izenekoa kalitate-jarraibideen arabera, lan-modu 
baliotsuak lortzeko aprobetxatu zen eta oraindik mantentzen dira. 

- Une horretan AENOR erakundearen ikuskaritzak FAEAren kudeaketarako 
jada ez zuen balio erantsi interesgarririk eskaintzen eta barneko 
ikuskaritzak nahikotzat jo ziren. 

- Auzitegiaren dokumentuetan ISO ziurtagiriarekin eta ISO zigilua 
erabiltzearekin lortutako onurak garrantzi urria zuen, bezero asko ez 
baitago eta Bizkaiko FAEAk ISO ziurtagiria izatearen gizarte-pertzepzioa 
murritza baita. 

- Auzitegiaren lanerako ISOk ezartzen zuen zenbait zeregin gauzatzeari utzi 
behar zitzaion eta hori ez zen onuragarria; are gehiago, ekoizten ez zuen 
lan-karga osagarria zen.  

- Alderdi ekonomikoa kontuan hartuta, batetik, AENOR erakundearen 
kontrolak mantentzeko gastua garrantzitsua zen eta, bestetik, azkeneko 
ekitaldietako aurrekontu-murrizketek aurrekontu-partidak etengabe 
gutxitu zituzten. 

AENOR erakundearen kontrol-prozeduratik irtetearekin FAEAren 
kudeaketari eta zerbitzuei dagokien kalitatea ez da lermatu. 2012. urtetik 
aurrera, urtero, FAEAren Burutzetako arduradunek maila guztietan 
kudeaketa-helburuak zehazten dituzte eta, xede horrez, ekitaldiko lan-
karga, langile-kopurua eta kudeaketa-aurreikuspenak nahiz gorabeherak 
balioztatzen dituzte. Gainera, beharrezkoa balitz, zehaztutako helburuak 
lortzeko txostengile edota kideen banaketa doitzen da. 

Bestetik, FAEAren prozedurak sinplifikatu, hobetu eta automatizatzeko 
lanean jarraitzen da. 
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Beste alde batera joaz, Foru Administrazioaren eta zergapekodunaren 
artean harremanak sustatu, bultzatu eta errazten jarraitzeko, 2009ko 
uztailaren 30eko BAOn Bizkaiko Foru Aldundiko 112/2009 Foru Dekretua, 
uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari 
buruzko Araudia onartzen zuena, argitaratu zen. Besteak beste, Foru 
Administrazioa bitarteko telematikoak erabiltzeko orduan inplikatu dela 
ikus daiteke. Ogasun eta Finantza Sailaren barruan ogasun-espedienteak 
telematikoki kudeatzeko Bizkaibai ataria aurkeztu zen. Hain zuzen ere, 
interneten helbide horretan FAEAk bere tokia aurkitzen du, erreklamazio 
ekonomiko-administratiboen aurkezleekin harremana izateko. 

 

2009. ekitaldian Bizkaibai sistemaren bitartez erreklamazio ekonomiko-
administratiboak telematikoki aurkezteko aukera abian jarri zen eta ondoz 
ondoko urteetan utilitate gehiago eskainiz joan dira. Ildo horri eutsiz, 
2011. urtean alegazioak aurkezteko aukera sartu zen eta 2013. urtean 
erreklamazio ekonomiko-administratiboei zegokien izapideen egoera 
kontsulta zitekeen, bai telematikoki, bai eskuz aurkeztutakoei buruz. 

 

Bestalde, 2012ko urrian Bizkaiko Foru Aldundian telelanaren proiektua 
abian jarri zela azpimarratu behar da. Hasieran, FAEA ez zegoen bere 
kideentzat lan-sistema hori ezartzeko administrazio-unitateen artean. Hala 
ere, FAEAren Zuzendaritzaren iritziz, langile teknikoen (kideak eta 
txostengileak) lan-modua ezin hobeki moldatzen zen aipatu proiektuan 
parte hartzeko, beraz, 3 lanpostu sartzeko aukera eskatu zen eta 
Lehendakaritza Sailaren Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak proposamena 
onartu zuen.  

 

2012. urtean beste hobekuntza bat ezarri zen. Horren harira, jartzen ziren 
erreklamazio guztiak zenbakitutako orrietan jasotako aurrekariekin 
adieraz zitezkeen. Hala, zerbitzua hobetu zen eta horrek harrera ona izan 
zuen zergadun erreklamaziogileen aldetik. Izan ere, alegazioetarako 
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entzunaldiaren tramitean, espediente osoa, ordenatua eta modu 
sekuentzialean zenbakitutakoa, dute. 
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4.- ZERGA-ARAUDIA 
 

 

 

Honako hauetan dago arautua erreklamazio ekonomiko-administratiboak 
ebazteko prozedura: 

1.- Zergei buruzko Foru Arau Orokorra: 2/2005 FORU ARAUA, martxoaren 
10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Orokorra, 2005eko 
martxoaren 11ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa. 

2.- Zergei buruzko Foru Arau Orokorra administrazio-bidean 
berraztertzeari dagokion arloan garatzeko Araudia:  228/2005 FORU 
DEKRETUA, abenduaren 27koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorra administrazio-
bideko berrikuspenaren arloan garatzeko Araudia onetsi duena, 2005eko 
abenduaren 31ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa. 

3.- 896/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa, erreklamazio 
ekonomiko-administratiboak telematikoki aurkezteko prozedura arautzen 
duena, 2009ko apirilaren 3ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa. 
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5.- BIZKAIKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO 
ADMINISTRATIBOA 
 

Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saila abenduaren 13ko 
197/2011 Foru Dekretuz onartutako Egitura Organikoaren Araudiaren 
arabera antolatzen da. Hori 2011ko abenduaren 15eko, osteguneko, 237. 
BAOn argitaratu zen. 

Bigarren kapituluko seigarren artikuluan Saila osatzen duten organoak 
zehazten dira:  

- Ogasuneko Zuzendaritza Nagusia. 

- Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendaritza Nagusia. 

- Katastroaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia. 

- Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboa (FAEA). 
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Laugarren Tituluan Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren 
antolaketa eta funtzioak deskribatzen dira honako moduan: 

 

FAEA hona antolatzen da: 

- Presidentetza, Zuzendaritza Nagusiaren mailarekin. 

- Presidenteordetza, zuzendariordetzaren mailarekin. 

- Idazkaritza, Zerbitzuaren mailarekin. 

- Lau Batzordekide, Atalaren mailarekin. 

- Administrazio Atala. 

 

Foru Dekretuak xedatutakoaren arabera, Foru Auzitegi Ekonomiko 
Administratiboko presidenteari dagozkio, presidenteordearen laguntzaz, 
foru diputatuaren berehalako agintaritzapean, Auzitegiaren antolaketa eta 
zuzendaritza beterazlea. 

Era berean, Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboari dagokio 
erreklamazio ekonomiko-administratiboak izapidetu eta ebaztea, 
abenduaren 27ko 228/2005 Foru Dekretuaren bitartez onartu den 
administrazio-bidetik berraztertzearen arloan 2/2005 Foru Araua, 
martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko 
Orokorra, garatzeko Araudiak eta gainerako xedapen aplikagarriek aurrez 
ikusitako baldintzetan. 
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5.1.- AGINPIDEAK ETA ANTOLAKETA 
  
 
FAEAren aginpideak 

 
 
Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboak auzialdi bakarrean 
ondorengoak ezagutuko ditu:  

a) Aurrez ikusitako gaietan Foru Aldundiko organoek emandako 
administrazio-egintzen kontra jartzen diren erreklamazioak. 

b) Berrikusteko ezohiko errekurtsoak.  

c) Ebazpenek berek dituzten akatsen zuzenketa.  

 

Era berean, auzialdi bakarrean, honakoak ere ezagutuko ditu: 
norbanakoen arteko jarduketen aurka jartzen diren erreklamazioak 
(erreklamazioak jarri ahal zaizkienean), atxikipenari edo konturako 
sarrerari aplikatu dakiokeen arautegia Bizkaiko Lurralde Historikokoa 
denean; edo, jasanarazpen-egintzen kasuetan, eragiketa auzitegi horretan 
egin denean, Kontzertu Ekonomikoan aurreikusitakoaren arabera.  
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FAEAren konposizioa 

 
Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboa presidenteak, 
presidenteordeak, abokatu-idazkariak, batzordeetako arduradunek eta 
administrazio-idazkaritzak, batzordekideek, txostengileek eta 
administrazio-langileek nahiz mendeko langileek osatzen dute. 

FAEAk honako bost administrazio-unitate ditu:  

a) Lehenengo Batzordea edo Atala:  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergari buruzkoa.  

b) Bigarren Batzordea edo Atala: zeharkako zergei buruzkoa.  

c) Hirugarren Batzordea edo Atala: tokiko zergei eta diru-bilketari buruzko 
erreklamazioez arduratzen da.  

d) Laugarren Batzordea edo Atala: zuzeneko zergena.  

e) Administrazio Idazkaritza: erreklamazioen administrazio-izapideei buruz 
arduratzen den unitatea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTETZA 

PRESIDENTEORDETZA 

ABOKATU IDAZKARIA 

1. BATZORDEA 

PFEZ 

2. BATZORDEA 

ZEHARKO ZERGAK 

3. BATZORDEA 

TOKIKO DIRU-BILK. ETA ZERG. 

ADMINISTRAZIO  

IDAZKARITZA 

4. BATZORDEA 

ZUZENEKO ZERGAK 



 

 

22 

Lehenengo Batzordea: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga 

Batzorde honek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren egintza 
edo likidazioen kontra planteatzen diren erreklamazioak ezagutuko ditu, 
zergen kudeaketa-organoek eman ostean. Halaber, zergari eragiten dion 
zerga-bilketaren prozeduran jarduerak ezagutuko ditu. 

 

 
Bigarren Batzordea: Zeharkako Zergak 

Bigarren Batzordeak zeharkako zergengatik planteatzen diren egintzen eta 
likidazioen kontrako erreklamazioak eta zerga horiei eragiten dien diru-
bilketaren prozeduran jarduerak ezagutuko ditu.  

 

 

Hirugarren Batzordea: Toki Zergak 

Hirugarren Batzordeak tokiko zergei buruzko egintza eta likidazioen kontra 
jarritako erreklamazioak ezagutuko ditu, horiek Foru Aldundiak kudeatzen 
baditu. Gauza bera gertatuko da oinordekoen edo arduradunen aurreko 
prozeduretan jarraitzen diren jarduerekin eta erreklama daitezkeen 
gainerako egintzekin, beste batzordeetan tokirik ez badute. Halaber, 
egintza horiei eragiten dizkieten diru-bilketaren prozeduretan jarduerak 
kontuan hartuko dira.  

 

 

Laugarren Batzordea: Zuzeneko Zergak 

 Laugarren Batzordeak zuzeneko zergengatik planteatutako egintzen edo 
likidazioen kontrako erreklamazioak ezagutuko ditu, pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren kasuan izan ezik. Azkenekoaren kasuan, 
bakarrik ikuskaritza-akten ondoriozkoak ezagutuko ditu. Era berean, bere 
aginpidekoak izango dira zerga horiei eragiten dien diru-bilketaren 
prozeduran jarduerak. 
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Administrazio Idazkaritza 

 

Erreklamazioen administrazio-izapideez arduratzen da: zergapekodunak 
aurkeztutako dokumentazioa aztertzea, aurrekariak eskatzea, alegazioak 
izapidetzea, informazioak eskatzea, jakinaraztea, batzordeen artean 
erreklamazioak banatzea, etab. baita erreklamaziogileei arreta eskaintzea 
ere. 

 

5.2.- FAEAren funtzionamendua  
Saioak  

FAEAk erreklamazioak Auzitegiaren Osoko Bilkuretan edo Saletan ebazten 
ditu.  

Auzitegiaren Osoko Bilkura presidenteak, presidenteordeak, abokatu-
idazkariak eta batzordeburuek osatuko dute. 
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Auzitegiaren Salak presidenteak, presidenteordeak, abokatu-idazkariak, 
dagokion Batzordeko burukideak, atalari atxikitako gainerako kideek edo 
baldintza hori dutenen artean presidenteak izendatutakoek eta 
erreklamazioan txostengileek osatuko dituzte. Dena delakoa, Auzitegiaren 
salak ezin daitezke inolaz ere bi kiderekin baino gutxiagorekin eratu.  

Auzitegiko presidenteak edozein erreklamazio-salarako kideak eta 
txostengileak izendatuko ditu eta, aldi berean, sala desberdinetarako 
atxikiak egon daitezke.  

Presidentearen iritziz komenigarria denean, Auzitegiak Foru 
Administrazioaren zerbitzura dagoen edozein funtzionario edo pertsona 
prestatu entzun dezake   

Idazkaritzaren Zerbitzuaren ardura duen pertsonak Auzitegian jardungo du 
ahots eta botoz.  

 

Auzitegiak, oro har, osoko bilkuran jardungo du, erreklamazioaren 
zenbatekoak 25.000 euro gainditzen dituenean edo zerga-ezarpenen 
araberako ondasunen edo eskubideen balioak egiaztatzea onartzen 
dituzten egintzak direnean edo beste edozeinetan, aldez aurretik, 
likidazioa egin baino lehen kontra egin daitezkeen zerga-oinarriak edo 
balioak finkatzen badira eta zenbatekoak 500.000 euro gainditzen baditu.   
 

Halaber, osoko bilkurak ohiz kanpoko berraztertze-errekurtsoa eta 
Batzordeburuak proposatu ostean, bai arloarengatik, bai kasu bakoitzean 
elkartzen diren gorabeherengatik, presidenteak erabakitzen dituen 
erreklamazioak ezagutuko ditu.  

Gainerako erreklamazioak dagozkion saletan landuko dira.  
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Eginkizunak 

Presidenteak zuzendaritza organikoaren eta funtzionalaren zereginak 
beteko ditu, baita araudi honetan aurrez ikusitako gainerakoak ere eta 
langile guztien gainean goi-mailako erantzukizuna izango du.  

Batzordekide eta txostengileek prozedura ekonomiko-administratiboa 
bukatzeko ebazpenak eta gainerako erabakiak proposatuko dituzte. Era 
berean, presidenteak ematen dizkien zereginekin zerikusia duten lanak 
burutuko dituzte. 

Bai abokatu-idazkariari, bai Administrazio Idazkaritzaren buruari, nagusiki, 
erreklamazioak izapidetzeko orduan zuzendu eta koordinatzea, izapidetze- 
eta jakinarazpen-egintzak agintzea eta ofizioz prozedura bultzatzea 
dagozkie.  

Osoko bilkurako edo saletako kide guztiek deitzen zaien saioetara joan 
beharko dute eta erabakiak hartu edo ebazpenak egiteko eztabaidetan 
parte hartu ere bai. Erabakiak bertaratutakoen gehiengoz hartuko dira eta 
berdinketa izanez gero, presidenteak kalitateko botoa emango du. 
Bertaratutakoek ezingo diote bozkatzeari uko egin eta gehiengoak esaten 
duenarekin bat ez datozenean, 48 orduren buruan idatziz boto 
partikularra formulatu ahal izango dute. Boto partikularra espedienteari 
erantsiko zaio eta erreklamazioa ebaztean aipatu beharko da.  

Osoko bilkurako edo saletako kide guztiek independentzia osoz eta beren 
erantzukizunpean legez atxikitako zereginak beteko dituzte.  

 
Saioetako aktak 

Auzitegiak egiten duen saio bakoitzeko akta bat idatziko da eta saioko 
kideak, saioaren tokia eta iraupena, aztertutako espedienteen aipamena, 
bozketen emaitza eta ebazpenen nahiz gainerako erabakien zentzua 
izango ditu.  

Aktak saio berean edo ondorengo batean onartuko dira, abokatu-
idazkariak sinatu eta presidenteak ontzat emango ditu. Korrelatiboki 
zenbatuak FAEAren Idazkaritzan kontserbatuko dira.  
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Nahiz eta egun berean garatu, saio desberdintzat joko da konposizio 
desberdinarekin Auzitegiak ospatzen duen bilera bakoitza. Saio bakoitzak 
bere akta izango du idatzia.  
 
 

 

Erreklamazioen zenbatekoa 

 Oro har, erreklamazioaren zenbatekoa Zergari buruzko Foru Arau 
Orokorrak aipatzen duen zerga-zorraren osagaiaren edo osagai-baturaren 
zenbatekoa da, hain zuzen ere, kontra egiten zaiona. Bestela, 
erreklamazioaren xede den beste izaera bateko egintza edo jardueraren 
zenbatekoa da. Zerga-oinarriaren edo balioztapen-egintzaren kontra 
egiten bada eta likidazioa egin gabe badago, erreklamazioaren zenbatekoa 
horien zenbatekoa izango da.  

Dokumentuan kontra egiten den administrazio-egintza izendatzen denean 
eta zenbait zor, oinarri, balioztapen edo beste izaera bateko egintza 
daudenean, jarritako erreklamazioaren zenbatekoa zor, oinarri, 
balioztapen edo egintza handienarena izango da eta xede horietarako 
ezingo dira dokumentuan izendatutako guztiak batu.  

Partikularren jarduera edo ahazteengatik egindako erreklamazioetan, 
zenbatekoa atxiki, kontura sartu, jasanarazi, fakturan ala dokumentu 
ordezkatzailean izendatutako kopurua edo horietatik handiena izango da 
eta xede horietarako, zenbait izanez gero, ezingo dira guztiak batu.  

Zenbateko zehaztugabea izango dute prozeduran egindako egintzek edo 
partikularren jarduerek ala ahazteek, zenbateko ekonomikorik ez 
dutenean edo halakorik aipatzen ez denean.  

Metaketen kasuan, erreklamazioaren zenbatekoa metatutako 
zenbatekoen kopuru handienari dagokiona da eta araudiaren arabera 
zehaztuko da.  
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Erreklamazioak metatu edo bereiztea 

Bukatu baino lehen, edozein unetan, ofizioz edo interesdunak eskatuta, 
jarduerak metatu edo bereiztea erabaki daiteke, erabakiaren edo 
eskaeraren datan jada egindako edo hasitako jarduerak atzera eraman 
gabe.  

Metatzea eskatu dela ulertzen da, interesdunak erreklamazio bakarra 
jartzen duenean eta bertan zenbait zor, oinarri, balioztapen, egintza edo 
jarduera sartuak daudenean eta zenbait interesdunek idazki berean 
erreklamatzen dutenean. Halakoetan, metatzeari ekiten zaio, berariaz 
erabaki behar izan gabe, banan-banako erreklamazioetan izapidetzeko 
Auzitegiak bereizi behar direla jakinarazten duenean izan ezik.  

Auzitegiak izapidetu eta ebazteko erreklamazioak metatu behar ditu, zigor 
baten kontra egiten direnean, horren ondoriozko zerga-zorraren kontra 
erreklamazioa aurkeztu bada.  

Gainera, erreklamazioak meta daitezke, horiek zerga berari buruz 
interesdun berdinak jarri baditu edo zerga berari buruz hainbat 
interesdunek jarri badituzte eta horiek espediente berdinaren 
ondoriozkoak badira edo gai berdinak planteatzen badituzte eta, horrez 
gain, jakinarazpenetarako helbide bakarra izendatzen badute. Multzo 
honetan sartuko dira ere prozesuaren ekonomiarengatik hala erabakitzen 
direnak.  

Bereizita hasi ondoren, bi edo erreklamazio gehiago metatzen direnean, 
bukatzear zegoen espedientearen jarduna eten egingo da gainerakoak 
egoera berdinera iritsi arte.  

Erreklamazioak bereiziz gero, espediente berri bakoitzean, bereizi arte 
jardundako guztiaren kopia erkatua izendatuko da.  

Metatu edo bereiztea abokatu-idazkariak probidentziaz erabakiko du eta 
ezingo da errekurtsorik jarri.  
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Erreklamazio ekonomiko-administratiboa izan dezaketen egintzak 

Erreklamazio ekonomiko-administratiboa zergak aplikatu eta zerga-
zigorrak jartzeari buruzko arloetan, baita eskubide publikoko beste diru-
sarrera batzuk biltzeari buruzkoetan ere onargarria izango da, hurrengo 
egintzen kontra gauzatuz gero:  

a) Behin-behinekoz edo behin betiko eskubidea onartu edo 
ukatzen duten horietan edo obligazioa ala betebeharra aitortzen 
duten horietan.  

b) Gaiaren funtsa, zuzenean edo zeharka, erabakitzen duten 
izapideetan edo prozedura amaitzen dutenetan.  

Zehatzago, honako hauek erreklama daitezke zergak aplikatzearen arloan: 

- Behin-behineko likidazioak edo behin betiko likidazioak.  

- Beren beregiko ebazpenak edo ustezko ebazpenak, 
autolikidazioa zuzentzeko eskaera baten ondoriozkoak. 

- Errenta, produktu, ondasun edo eskubide gastuen balioak 
egiaztatzeko atazak, baita balioak, errendimenduak eta oinarriak 
finkatzeko egintzak ere hala ezarrita badago zergei buruzko 
arautegian.  

- Salbuespen, etekin edo pizgarri fiskalak ukatzeko edo 
onartzeko egintzak.  

- Amortizazio-plan bereziak onesteko edo ukatzeko egintzak.  

- Zerga-obligaziodunari aplika dakiokeen zerga-araubidea 
zehazten duten egintzak, bere kargura izango dituen 
etorkizuneko obligazioekiko, formalak barne, erabakigarriak 
direnean. 

- Zerga-bilketako organoen jarduketetan emandako egintzak.  
  

Halaber, zergen gaineko zehapenak ezartzen dituzten egintzen kontra ere 
aurkez daitezke erreklamazioak:  
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Era berean, partikularren honako jarduera edo ahazteen kontra jar 
daitezke erreklamazioak:  
 

- Zergak jasanaraz beharrari eta jasanarazpena izateari 
buruzkoak, legeetan ezarriak.  
 
- Atxikipenak edo konturako sarrerak jasanarazteari eta 
jasanarazpena izateari buruzkoak. 

  
- Enpresaburuei eta profesionalei dagozkien fakturak luzatu, 
eman eta zuzendu beharrari buruzkoak. 

  
- Ordezkoaren eta zergapekodunaren arteko harremanen 
ondoriozkoak.  

 
 
Legitimatuak eta interesdunak  

Honako pertsona fisikoak edo juridikoak daude legitimatuak erreklamazio 
ekonomiko-administratiboak jartzeko:  

a) Zergak ordaindu behar dituztenak eta subjektu arau-hausleak.  

b) Zergen arloko egintzak, ez-egiteak edo jarduketak ukitutako interes 
legitimoak dituen edozein.  

Ez daude legitimatuak, ordea, hurrengoak:  

a) Funtzionarioak eta langile publikoak, partikularki onartzen zaien 
eskubidea berehala eta zuzenean urratzen zaienean izan ezik edo beren 
legezko interesak eraginak daudenean.  

b) Partikularrak, Administrazioaren ordezkaritzaz edo horren eragile ala 
agintari bezala jarduten dutenean.  

c) Salatzaileak.  

d) Hitzarmen edo kontratuaren babesean zerga-betebeharrak onartzen 
dituztenak.  
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e) Kontrako egintza eman duten erakunde edo organoak, baita beste 
edozein erakunde ere, egintzaren bitartez kudeatutako funtsen hartzailea 
izateagatik.  

 

 Jada hasitako prozedura ekonomiko-administratiboan legezko interesen 
edo eskubideen titular guztiak ager daitezke, eman beharreko ebazpenak 
eragin badiezaieke. Dena den, izapideak ez dira inola ere atzera eramango.  

 

Prozedura izapidetzen ari den bitartean agertu gabeko legezko interesen 
edo eskubideen beste titular batzuk aurkitzen badira, erreklamazioa 
dagoela jakinaraziko zaie, alegazioak formula ditzaten.  

Alegazioetarako hamabost eguneko epe erkidea irekiko da, hori iragartzen 
duen jakinarazpenaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Prozeduraren 
interesdun guztientzat eta baldintza hori argi eta garbi ez dutenentzat 
izango da. Epea amaitutakoan, Auzitegiak alegatutakoari eta espedientean 
izan daitekeen dokumentazioari erreparatuz dagokiona ebatziko du. 
Emandako ebazpenaren kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar 
daiteke.  

Erreklamaziogileak ordezkari bitartez jarduten badu, egiaztatzen duen 
dokumentua interesdunak sinatu ez duen lehenengo idazkiari erantsiko 
zaio. Beraz, baldintza hori bete gabe, ez da izapidetuko. Hala eta guztiz 
ere, ahalordea falta bada edo nahikoa ez bada, idazkia aurkeztutzat joko 
da, betiere agertzen denak ahalordea eransten badu, aurkeztutakoak 
dituen akatsak konpontzen baditu edo nahikoa ahalmen izan gabe bere 
izenean eta ordezkaritzapean egindako jarduerak berresten baditu.  
 

Interesdunek idatziz eska dezakete bide-ekonomiko-administratiboan 
jarritako erreklamazioaren edo errekurtsoaren espedienteko alderdi 
zehatzen kopia ziurtatua egitea.  

Kopia ziurtatuak partikularrek eskatu beharko dituzte, zerbitzu publikoen 
funtzionamenduari dagokion eraginkortasuna kaltetu gabe. Hala, eskatzen 
diren dokumentuen kopiak banan-banan eskatuko dira, ausaz kontuan 
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hartzeko izan ezik, espedientearen edukiari buruzko eskaera orokorra egin 
gabe.  

Kopia ziurtatuak egitea uka daiteke, zerbitzu publikoen funtzionamenduari 
eragiten dionean edo indarreko araudiarekin bat, informazioak gordeta 
egon behar duenean.  

Kopia ziurtatuak Administrazio Idazkaritzaren Burutzak edo abokatu-
idazkariak egingo ditu eta kopiak entregatu direla eta errekurtsogileari 
jakinarazi zaiola edo ukatu zaizkiola idatziz jasoa uzteko eginbidea 
espedienteari erantsiko zaio.  
 
Jakinarazpenak 

Interesdunei eragiten dizkieten egintza eta ebazpen guztiak edo 
erreklamazio ekonomiko-administratiboa amaitzen dutenak 
jakinarazpenetarako aipatu den helbidean jakinaraziko zaizkie 
lehenengoei. 

Erreklamazioaren espedientean interesdunak jakinarazpenetarako zenbait 
helbide eman duenean, xede horretarako azkenekoa kontuan hartuko da.  

Erreklamazioaren espedientean jakinarazpenetarako berariaz helbiderik 
agertzen ez denean, interesdunaren zerga-helbidean egin ahal izango dira, 
Auzitegiak ezagutzen badu.  

Jakinarazpena posta ziurtatuz edo Auzitegiko langileen ala xede 
horretarako gaitutako funtzionarioaren bitartez burutuko da.  
 
 
 
Prozeduraren kostuak 

FAEAk erreklamaziogilearen fede txarra edo ausarkeria hauteman dezake, 
prozeduraren kostuak ordain ditzan eskatzeko, eskubideaz nabarmenki 
abusatuta eskeak egin edo gorabeherak sustatzen direnean edo legeari ala 
prozedurari iruzur egin nahi diotenean.  

Bereziki, ausarkeria edo fede txarra dagoela hautemango da, esklusiboki 
luzatzeko errekurtso edo erreklamazio ekonomiko-administratiboak 
planteatzen direnean. Egoera horiek behar bezala arrazoitu beharko dira.  
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Erreklamaziogileak kostuak ordaindu behar dituela zehazten denean, 
zenbatzeko Ogasun eta Finantza diputatuaren Foru Aginduaren bitartez 
finkatzen diren zenbatekoak aplikatuko dira. Xede horrez, prozeduraren 
batez besteko kostua eta erreklamazioaren konplexutasuna kontuan 
hartuko dira.  

Prozeduraren kostuak ordainaraztea erabakitzen denean, Foru Auzitegi 
Ekonomiko Administratiboak hilabeteko epea emango dio 
erreklamaziogileari, horiek ordain ditzan. Epe hori amaitutakoan ez badira 
ordaintzen, premiamenduaren prozeduraren bidez ordainarazteari ekingo 
zaio.  

 

5.3.- PROZEDURAREN INSTRUKZIOA  
 

Erreklamazioaren hasiera 

 

Erreklamazioa idazkiz edo eskaera telematikoz hasiko da eta honakoak 
izango ditu: 
 

 - Izen-abizenak edo sozietatearen izen osoa, interesdunaren identifikazio 
fiskalaren zenbakia eta helbidea. Ordezkariaren bidez jardunez gero, 
ordezkariaren identifikazio osoa jarri behar da.  

- Errekurtsoa edo erreklamazioa egiten den edo prozedura hasteko 
eskatzen den organoa.  

- Aurkaratutako edo espedientea egindako administrazio-egintza edo -
jarduketa, espedientea hasitako eguna, zenbakia eta espedienteari buruz 
komenigarritzat jotzen diren gainerako datuak.  

- Interesdunaren nahia.  

- Jakinarazpenak egiteko baliabidea, eta hala denean, tokia.  

- Idazkiaren edo eskaeraren tokia, eguna eta sinadura.  
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Administrazioarekiko diru-erreklamazioa hilabeteko epean aurkeztu 
beharko da, kontra egin den egintzaren jakinarazpena gauzatu eta 
biharamunetik zenbatzen hasita edo atxikipena zein konturako sarrera 
egin dela edo egin gabe utzi dela, erreklamazioaren zio den jasanarazpena 
edo ordezko eta zergadunaren arteko harremanetik eratorritako 
ordezkapena agertzen diren egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. 
Horiek guztiak behar bezala agertzeko, Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko 
Administratiboari zuzenduriko idazkia bat aurkeztuko da. Era berean, 
administrazio-isiltasunaren ondorioak hasten diren egunetik hasita jarria 
ahal izango da erreklamazioa.  
 

Enpresaburu eta profesionalen fakturak egin eta emateko betebeharrari 
buruzko erreklamazioen kasuan, aurreko paragrafoak aipatzen duen epea 
betebehar hori gauzatzeko formalki eskatu denetik hilabete igaro denean 
hasiko da zenbatzen. Aldizka mugaeguneratzen diren zorren eta 
jakinarazpen kolektiboen ustezkoetan, erreklamazioa borondatezko 
ordainketa-aldian edo hilabeteko epean jar daiteke, lehenengoa amaitu 
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 
 

Prozedura idatziz hasi beharko da. Idazkiak erreklamazioa jarritzat jotzea 
besterik ez du eskatuko. Dena den, erreklamaziogilea, erreklamatzen den 
egintza edo jarduera eta jakinarazpenetarako helbidea adieraziko dira. Era 
berean, erreklamaziogileak bere eskubidea oinarritzeko alegazioak erants 
ditzake.  

Atxikipenei, konturako sarrerei, jasanarazpenei, faktura luzatu eta eman 
beharrari eta ordezkoaren eta zergapekodunaren arteko harremanei 
buruzko erreklamazioetan, erreklamazioa jartzeko idazkian 
errekurritutako pertsona eta helbidea ere identifikatu beharko dira eta, 
gainera, erreklamaziogilearen esku edo erregistro publikoetan dauden 
aurrekari guztiak gehitu beharko dira. 

 

 

 
 



 

 

34 

Hutsak konpontzea 

 

Hasteko eskaerak aipatu baldintzak ez baditu, konpontzeko arau bereziak 
baztertu gabe, interesdunari, eske-jakinarazpenaren hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita, hamabost eguneko epean hutsegitea konpontzea edo 
nahitaezko dokumentuak eranstea eskatuko zaizkio eta eskeari arreta 
eskaintzen ez bazaio, jarduerak artxibatuko direla jakinarazi ere bai. 
Azkeneko kasuan, eskaera edo idazkia aurkeztu gabetzat joko da. 
 

Espedientea eskatzea 

Auzitegian erreklamazioa jarriz idazkia jasotzen denean, Administrazio 
Idazkaritzak, hamabost egunen buruan, dagokion Administrazio Unitateari 
administrazio-egintza eragin duten espedientea edo jarduerak bidaltzea 
eskatuko dio. Horiek Auzitegiari hamabost egunetan bidali beharko 
zaizkio. Hala egitea ezinezkoa izanez gero, zerbitzua betetzea saihesten 
duten arrazoiak jakinaraziko dizkio.  

 
Izapideak 

Prozedura ofizioz hasiko da, zehaztutako epeen arabera eta ez da 
amaitutzat jo beharko.  

Auzitegiak jaso eta, bidezkoa bada, espedientea osatu ostean, 
erreklamazioan agertu diren interesdunei jakinaraziko die, idazkian 
alegazioak formulatu ez badituzte edo aurkeztuta, berariaz izapide 
horretarako eskatu badituzte. Hilabeteko epe erkidea emango zaie froga 
egokiekin alegazioen idazkia aurkezteko.  

Aurreko atalean aipatzen diren espedienteak edo jarduerek kontra egiten 
den administrazio-egintza emateko kontuan hartu ziren aurrekari, 
aitorpen eta dokumentu guztiak izango dituzte.  

Epea igarotakoan espedienterik jasotzen ez bada, erreklamazioa aurrera 
joango da Auzitegiak dituen aurrekariekin eta, hala badagokio, 
interesdunak aurkeztutakoekin. Modu berean arituko da, jasotako 
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espedienteak araubidez beharrezkoak diren aurrekari guztiak ez 
dituenean.  

Atxikipenei, konturako sarrerei, jasanarazpenei, faktura luzatu eta eman 
beharrari eta ordezkoaren eta zergapekodunaren arteko harremanei 
buruzko erreklamazioetan, Auzitegiak kontra egindako pertsonari 
erreklamazioa jakinaraziko dio, ager dadin. Horretarako, azaltzeko idazkia 
bidaliko dio eta eskura dituen edo erregistro publikoetan dauden aurrekari 
guztiak erantsiko dizkio.  

Era berean, Auzitegiak kontra egindako egintza eman zuen organoari 
txostena eska diezaioke, beharrezko gaiak argitzeko. Hala ere, txostena 
erreklamaziogileari iritsaraziko zaio, alegazioak aurkez ditzan.  

Erreklamazioa jartzeko idazkiari dagozkion alegazioetan edo interesdunak 
erantsitako dokumentuetan ebazteko beharrezko datu guztiak egiaztatzen 
direnean edo horiek egiazkotzat jo daitezkeenean ala horien ondorioz ez 
onartzeko arrazoia argia denean, arestian aipatutako izapideak bazter 
daitezke.  

Auzitegiak erreklamazioa ebazteko argi eta garbi aginpiderik ez duela uste 
duenean, espedientea, ofizioz eta arrazoituta, organo aginpidedunari 
bidaliko dio eta, hala badagokio, jarduerak artxibatzea erabaki du. 

  
Espedientea osatzeko izapideak 

Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboak, ofizioz edo edozein 
interesdunek eskatuta, espedientea osatzea eska dezake.  

Interesdunaren eskaera bakarrik behin egin daiteke eta emandako 
alegazioen epearen barruan aurkeztuko da. Eskaera idazkiaren bitartez 
formulatu behar da. Horretan arautzen duten arauekin bat espedientea 
osatu behar duten aurrekariak, bertan agertzen ez direnak, zehaztuko 
dira.  

Espedientea osatzeko eskaerak alegazioen izapidea eteten du.  

Auzitegiak eskaera ezeztatzen badu, berriz ekingo zaio alegazioen epeari 
interesdunak eskaera egin zuenean gelditzen zen denboraz.  
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Auzitegiak eskaera onartzen badu, egintza eman duen organoari 
probidentzia bidaliko dio. Aurrekariak jasotzen direnean edo horiek ez 
direla existitzen aitortzen denean ala araudi erregulatzailearen arabera 
espedientearen zatia ez direla aipatzen denean, Auzitegiak 
alegazioetarako epe berria emango du.  

Prozedura ekonomiko-administratiboaren barruan ebazpenera arteko 
epea zenbatzeko orduan, etenaldi justifikatua da alegazioen izapidea 
eteten den unetik epea berreskuratu edo berria ematen denera 
bitartekoa.  

 

 
Espedientea agerian jartzea 

 Espedientea Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren egoitzan jarriko 
da agerian. Salbuespenez, jartze-idazkian, modu arrazoituan, beste 
Auzitegi Ekonomiko Administratibo baten egoitzan egitea eska daiteke. 
Halakoetan, berariaz aipatuko dira non eta bere helbidea. Hori gertatuz 
gero, Administrazio Idazkaritzak eskaera bere ahalmenez ebatziko du eta, 
bidezkoa bada, espedientearen kopia dagokion Auzitegi Ekonomiko 
Administratiboari bidaliko dio, agerian jar dezan. Alegazioen idazkia 
aurkeztu eta frogak proposatzeko epea amaitutakoan, berehala itzuliko 
dio. 

Nolanahi ere, jakinarazpenak Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko 
Administratiboak egingo ditu eta berari ere bidali beharko zaizkio 
alegazioak edo beste edozein jarduera, espedientea ikustea ez bada.  

Zergen arloan partikularren jarduera edo ez-egiteen ondoriozko 
erreklamazioetan agertzen den kasuetan, erreklamazioa eragin duen 
jarduera edo ez-egitearen pertsonak edo erakundeak hilabeteko epean 
agertu beharko du, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen 
hasita. Prozeduraren ondorengo unean azaltzen bada, ezingo dio 
errekurtsogileari kaltetu eta ezingo ditu amaitutako izapideak edo epeak 
berriz ireki.  

Jarduerak, ondoz ondo, agerian jarriko zaizkie erreklamaziogileari eta 
erreklamazioa eragin duen jarduera edo ez-egitearen pertsona edo 
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erakundeari, hilabeteko epez. Bakoitzean alegazioak egin ahal izango dira, 
baita froga egokiak aurkeztu edo proposatu ere.  

Ebazpenak kontra egindako jarduera edo ez-egitea bidezkoa al den 
aitortuko du eta, hala badagokio, zenbatekoa zehaztuko du. Xede horrez, 
eskubide eta betebeharren aitorpenak formulatuko ditu. Ebazpena bi 
aldeei jakinaraziko zaie eta kontra dagozkien errekurtsoak jarri ahal izango 
dituzte.  

 
Frogak eta txostenak 

Prozedura erabakitzeko gertaera aipagarriak zuzenbidean onartutako 
edozein froga-bitarteko erabiliz egiazta daitezke.  

Interesdunek idazkiei beren eskubideari komeni zaizkion dokumentu 
publiko eta pribatu guztiak erants diezaiekete. Xede horretarako, irizpen 
teknikoak, gertaeren egiaztapen-aktak edo hirugarrenen aitorpenak eta, 
oro har, mota guztietako dokumentuak onargarriak dira, Foru Auzitegi 
Ekonomiko Administratiboak prozedura amaitzen duen ebazpena 
emateko sendoak badira. Ebazpenean eztabaidatutako gaia ezagutzeko 
gertaera aipagarriei ez dagozkien frogak ez dira aztertuko eta aipamen 
hutsa egitea nahikoa izango da.  

Eskatutako frogak egitea uka daitezke, ebazpenerako beharrezkoak ez 
badira edo erreklamazioaren nahiak erabakitzeko gertaera aipagarriei 
buruzkoak ez badira. Lekuko bidezko frogaren kasuan, aukera eta 
bidezkotasuna balioetsiko dira. Ondoren, aldez aurretik ukatu diren frogak 
egitea agin daiteke.  

Frogak egitea erabaki edo ukatzen dituzten egintzak izapezko egintzak 
izango dira besterik gabe.  

Auzitegiak ebazpena burutzeko ofizioz erabaki dezake frogak egitea, baita 
beharrezkotzat jotzen dituen txostenak eskatzea ere. Halakoetan, froga 
egin edo txostena jasotakoan, espedientea interesdunei agerian jarriko 
zaie, epearen irekitze-jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, 
hamabost egunetan bidezkotzat jotzen dutena alegatzeko.  

Erreklamazio ekonomiko-administratiboa amaitzen denean, interesdunek 
eurek aurkeztutako froga-dokumentuak banatu eta itzultzea eska 
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dezakete eta horri buruz Auzitegiko Administrazio Idazkaritzak erabakiko 
du. Jarduerak itzuli dela eta dokumentuaren kopia erkatua erreklamazio-
espedientean idatziz jasoa utzi ondoren egingo dira.  
 

Gorabeheren alderdiak  

Gorabeheren alderdi bezala plantea daitezke, gaiaren funtsa izan gabe, 
horrekin edo prozeduraren baliozkotasunarekin zerikusia dutenak, 
erreklamazioa izapidetzeko aldez aurretik eta halabeharrez ebatzi behar 
badira. Nolanahi ere, gaiaren funtsari buruzko erabakia hartu arte ezingo 
dira atzeratu. 

Gorabeheren alderdiak hamabost egunen buruan planteatu behar dira, 
gertaera edo ekintza modu frogagarrian izan eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. Gorabehera amaitzen duen Auzitegiaren ebazpenaren 
kontra ezin daiteke errekurtsorik jar. Erreklamazioaren ebazpena jasotzen 
duenean, interesdunak berriz ere gorabeheraren alderdiaren xedea 
ebazpenaren kontra jar daitekeen errekurtsoaren bitartez eztabaida 
dezake.  

 

Berraztertzea zabaltzea 

Auzitegiak interesdunak planteatzen ez dituen gaiak aztertzea eta ebaztea 
egokitzat jotzen badu, prozeduran agertu direnei azalduko dizkie eta epea 
irekitzen dela adierazten duen jakinarazpena burutu eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita, hamabost egun emango dizkie alegazioak 
formulatzeko.  
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Amaitzea 

Prozedura hurrengo batengatik amaituko da: erreklamazioa oinarritzeko 
erabili den eskubideari uko egitea, eskaera edo eskabidea atzera egitea, 
hori iraungitzea, prozeduraz kanpo asetzea eta ebaztea.  

Erreklamaziogileak uko ala atzera egiten duenean, eskabidea iraungitzen 
denean edo prozeduraz kanpo asetzen denean, Auzitegiak modu 
arrazoituan erabakiko du jarduerak artxibatzea.  

 

Ebazpena 

Auzitegiak ezingo dio uko egin ezagutzen duen erreklamazioa ebazteari. 
Ildo horri jarraiki, ezingo da arrazoizko zalantzarik edo legezko aginduetan 
urritasunik alegatu.  

Emandako ebazpenek gertaeraren aurrekariak eta oinarri bezala 
erabiltzen diren zuzenbidearen oinarriak izango dituzte. Gainera, 
espedientean sortzen diren gai guztiak ebatziko dituzte, interesdunak 
planteatutakoak, baita planteatu ez dituenak ere.  

Ebazpenean alderdiak kontuan hartu, baztertu edo ez-onargarritzat 
aitortuko dira. Ebazpenean gaia kontuan hartuz gero, kontra egindako 
egintza oso-osorik edo zati batean baliogabe daiteke, zuzenbide 
substantiboaren arrazoiengatik edo formazko akatsengatik.  

Ebazpenak formazko akatsak hautematen dituenean eta horiek 
erreklamaziogilearen defentsa-aukerak murriztu dituztenean, nahasitako 
zatian egintza baliogabetuko da eta formazko akatsa sortu zen unera 
jarduerak atzera eragitea aginduko da. 

Bestalde, erreklamazioa ez onargarritzat aitortuko da hurrengo 
ustezkoetan:  

 

a) Bide ekonomiko-administratiboan erreklamaziorik edo errekurtsorik 
izan ezin dezaketen egintza edo ebazpenen kontra egiten denean.  

b) Erreklamazioa epez kanpo aurkeztu denean.  
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c) Erreklamatzen den egintza edo jarduera identifikatzea falta denean.  

d) Aurkeztutako idazkian dagoen eskaerak kontra egindako egintza edo 
jarduerarekin harremanik ez duenean.  

e) Legitimazioaren edo ordezkaritzaren akatsak elkartzen direnean.  

f) Egintza irmo eta adostua dagoenean eta hori erreklamazioaren xede 
den egintzaren oinarri esklusiboa denean, beste egintza behin betiko eta 
irmo batzuek erreproduzitzen dituzten egintzen kontra egiten denean edo 
adostutako beste batzuek baieztatzen dituzten egintzen kontra egiten 
denean, baita gaia epaitua dagoenean ere.  

Emandako ebazpenak erreklamazioa jakinarazi zaien interesdunentzat 
eraginkortasun osoa izango du.  

 

Ezeztatzeko errekurtsoa 

Auzitegiak emandako ebazpenaren kontra interesdunak deuseztatzeko 
errekurtsoa aurkez dezake hilabeteko epean, soilik kasu hauetan:  

a) Erreklamazioaren onartezintasuna okertzat jo denean.  

b) Behar bezala aurkeztutako alegazio edo frogarik ez dagoela adierazten 
denean.  

c) Ebazpenaren erabateko eta ageriko kongruentziarik eza dagoela 
alegatzen denean.  

 

Jarduerak artxibatzea erabakitzen duen akordioaren kontra ere jar 
daiteke. Idazkiak alegazioak izango ditu eta dagozkio frogak erantsiko 
zaizkio. Auzitegiak izapide gehiago egin gabe hilabeteko epean ebatziko 
du. Bestela, errekurtsoa gaitzetsitzat joko da.  
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Ebazpen-epea 

Prozeduraren gehieneko iraupena urtebete izango da erreklamazioa 
aurkezten denetik. Epealdi hori amaitutakoan interesdunak gaitz iritzitzat 
jo dezake erreklamazioa eta bidezko errekurtsoa jarri.  

Nolanahi ere, auzitegiak berariazko ebazpena eman behar du. Berariazko 
ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasiko dira zenbatzen 
errekurtsoak aurkezteko epealdiak.  

Auzitegiaren iritziz, kontra egindako egintzei beste eremu edo eskumen 
batzuetan jarraitzen ari diren prozeduretan emateke dauden ebazpenek 
eragin badiezaiekete, modu arrazoituan eta interesdunari entzun 
ondoren, jarduerak gelditzea erabaki dezake eta, orduan, ebazpen-epea 
eta preskripzio-aldia zenbatzez eten egingo dira horiek amaitu arte. 

Berariazko ebazpenik jakinarazi gabe urtebete igarotakoan, berandutze-
interesik ez da sortuko.  

 

Berrikusteko ezohiko errekurtsoa  

 

 Era berean, FAEAk ezohiko errekurtsoa ezagutzeko aginpidea du: 
berrikusteko ezohiko errekurtsoa. 

Interesdunek zergaren administrazioaren egintza irmoen kontra eta 
erreklamazio ekonomiko-administratiboen kontra jarri ahal izango dute 
honako inguruabarretako bat gertatuz gero: 

 a) Gaia ebazteko funtsezkoak diren dokumentuak agertzea, 
errekurritutako egintzaren edo ebazpenaren ondorengoak edo ebazpena 
ematean denbora aldetik ezin izan direnak aurkeztu eta egindako akatsa 
agerian uzten dutenak.  

b) Egintza edo ebazpena eginda, ebazpenaren aurretik edo ondoren 
epaileak emandako epai irmoaren bidez faltsutzat hartutako 
dokumentuek edo lekukotasunek funtsezko eragina izan badute.  
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c) Egintza edo ebazpena prebarikazio, funtzionario-erosketa, indarkeria, 
iruzur edo zigortu beharreko beste edozein jokabideren ondorioz eman 
bada eta halakotzat erabaki bada epailearen epai irmoaren bidez.  

  

Errekurtso hau jartzeko interesdunak eta Ogasunaren zuzendari nagusia 
daude legeztatuak.  

Berrikusteko ezohiko errekurtsoa hiru hilabeteko epean aurkeztuko da, 
dokumentuak ezagutu edo lege-epaia irmoa den unetik zenbatzen hasita.  

 
 
Errekurritutako egintza etetea 

 

Berraztertzean edo bide ekonomiko-administratiboan aurkaratu den 
egintzaren betearazpena automatikoki etengo da interesdunak hala 
eskatzen duenean, baldin eta egintza horren zenbatekoa, etendurak 
sorrarazten dituen berandutza-interesak eta etenaldia eskatzeko unean 
egon litezkeen errekarguak bermatzen badira. Etenaldia lortzeko bermeak 
diru-gordailua edo balio publikoak, kreditu-erakunde edo elkarrekiko 
bermerako sozietate batek emandako abal edo fidantza solidarioa, edo 
kauzio-aseguruaren ziurtagiria izango dira.  
 
Hala ere, berraztertzeko errekurtsoa edo erreklamazio ekonomiko-
administratiboa garaiz eta behar den eran jartzeak kontra egindako 
egintzaren betearazpenaren etendura ekarriko du, inolako bermerik jarri 
gabe, gainera. Horretarako, beharrezkoa izango da zerga-zorra borondatez 
ordaintzeko aldian egotea edo premiamendu-probidentziaren aurkako 
errekurtso bat aurkeztuta egotea. Bi kasuotan, betiere, borondatezko 
aldiaren azkenean, zorraren zenbatekoa 10.000 eurokoa edo txikiagoa 
izan beharko da. 
 
Zerga-zigorraren kontra egiten bada, gauzatzea automatikoki etengo da, 
bermerik aurkeztu gabe. Kudeaketa partekatua duen zergari buruzko 
errolda-egintzaren kontra egiten bada, honengatik likidazioaren kobratze-
prozedura ez da inolaz ere etengo. Hori egingo da alde batera utzi gabe, 
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errolda-arloan ematen den ebazpenak ordaindutako likidazioaren 
emaitzari eragiten badio, dagokiona ordaintzea.  

 

Interesdunak ezin duenean bide ekonomiko-administratiboan etendura 
lortzeko beharrezkoa den besteko bermerik eman, organo eskudunak 
ontzat ematen dituen beste berme hauen prestazioa onartu ahal izango 
da. Organo honek, bestalde, etenduraren inguruko ebazpena aldatu ahal 
izango du: berori arrazoitu zuten baldintzak mantentzen ez direla uste 
duenean, emandako bermeek balioa edo eraginkortasuna galtzen 
dutenean, edo etenaldia ebazteko unean ezezagunak ziren berme moduan 
eman daitezkeen beste ondasun eta eskubide batzuk badaudela 
dakienean.  

 Era berean, kontra egindako egintza gauzatzeko orduan etetea 
erabaki daiteke, bermea oso-osorik edo zati batean barkatuta, gauzatuz 
gero kalteak konponezinak edo zuzentzeko zailak direnean ala ematean 
akats aritmetikoa, materiala edo izatezkoa gertatu dela hauteman denean. 

Errekurtsoak zerga-zor osoari eragiten ez badio, errekurritu den zatiaren 
betearazpena bakarrik etengo da; kasu horretan, zergadunak gainerako 
zenbatekoa ordaindu behar izango du.  

Interesdunak eskatuz gero, berraztertzeko errekurtsoan izandako 
etenaldia bide ekonomiko-administratiboan manten daiteke, baldin eta 
aurkeztutako bermeak indarrean eta eraginkortasunarekin jarraitzen 
badu.  

Administrazio-bidean emandako etenaldia mantenduko da, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko epearen barruan 
zergadunak Zerga Administrazioari jakinarazten dionean errekurtso hori 
sustatu eta etetea eskatu duela. Etendura horrek jarraitu egingo du, 
administrazio-bidean ezarri den bermeak indarrean jarraitzen badu eta 
bere eraginkortasuna mantentzen badu, harik eta organo judizialak 
eskatutako etenduraren gainean dagokion erabakia hartu arte.  

Berrikusteko ezohiko errekurtsoaren bidez kontra egindako egintzaren 
edo ebazpenaren betearazpena ezin izango da inola ere eten.  
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Erreklamazioa edo errekurtsoa ebaztearen ondorioz kontra egindako 
egintzarengatik zenbateko guztia edo zati bat ordaindu behar denean, 
berandutze-interesak likidatuko dira.  
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6.- EBAZPEN EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOAK 
GAUZATZEKO ARAU BEREZIAK  
 

 

6.1.- Ebazpena betetzea  

. Berraztertze-prozeduren ebazpen-egintzak berariazko baldintzetan 
gauzatuko dira, hasieran kontra egindako egintza gauzatzeko orduan 
etetea erabakitzen denean eta etenaldia beste prozedura batzuetan 
mantentzen denean izan ezik. 

. Errekurtso edo erreklamazio ekonomiko-administratiboa gauzatzearen 
ondoriozko egintzak hilabeteko epean jakinaraziko dira, ebazpena 
gauzatzeko organo eskudunaren erregistroan sartzen den unetik 
zenbatzen hasita.  

Gauzatze-ekintzak kontra egindako egintzak jatorria izan duen 
prozeduraren barruan ez daude. Ebazpenak gauzatzeko orduan, honakoei 
buruzko arauak aplikagarriak izango dira: transmisioa, egintza akastuak 
bihurtzea, egintzak eta izapideak kontserbatzea eta administrazio-
zuzenbidearen xedapen orokorretan aurrez ikusitako baliozkotzeak.  

Gaiaren funtsari buruz erabakitzen denean eta horren babesean kontra 
egindako egintza osoa edo horren zati bat baliogabetzen denean, egintzak 
eta izapideak kontserbatuko dira, baliogabetze-arrazoiak eragiten ez 
badie. Hala, eduki osoa mantenduko da eta dagozkion berandutze-
interesak eskatuko dira.  

Zati batean kontuan hartzen duen ebazpenak zerga-kuota, ordaindu 
beharreko zenbatekoa edo zigorra aldatzen ez badu, ebazpena kontra 
egindako egintza zati batean berrituz eta zati batean baliogabetutakoaren 
ondoriozkoak burutuz gauza daiteke. Halakoetan, hasierako egintzak 
iraungo du eta ebazpenaren edukiarekin bat zuzenduko da. Horrez gain, 
aldez aurretik egindako diru-bilketaren egintzak mantenduko dira, 
eragozpenen edo bahiketen zenbatekoak moldatzea baztertu gabe, hala 
badagokio. Kontra egindako egintzaren zenbatekoa oso-osorik edo zati 
batean ordaindu bada, araudian aurrez ikusitako ordainari ekingo zaio.  
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Forma-akatsa egoteagatik gaiaren funtsari buruz ebaztea bidezkoa ez 
denean, jarduerek atzera eragitea aginduko da, ondorengo egintza guztiak 
baliogabetuko dira baliogabetuan arrazoia badute eta, bidezkoa izanez 
gero, oker sartutako bermeak edo zenbatekoak itzuliko dira, berandutze-
interesekin batera.  

Ebazpenak erreklamazio edo errekurtso guztia kontuan hartzen duenean 
eta egintza berririk egin behar ez denean, baliogabetuan arrazoia duten 
egintza guztiak baliogabetuz gauzatzeari ekingo zaio eta, hala badagokio, 
gaizki sartutako bermeak edo zenbatekoak itzuliko dira, dagozkion 
berandutze-interesekin batera. 

Administrazio- edo lege-ebazpenak kontra egindako egintza berresten 
duenean, hori etena egon bada, diru-bilketaren organo eskudunak 
ordaintze-epea jakinaraziko du.  

Administrazio-ebazpenak kontra egindako egintza berresten duenean eta 
dirua sartzeko borondatezko epean etena egon bada, ebazpenaren 
jakinarazpenak dirua sartzeko epea hasiko du. Etenaldia aldi betearazlean 
izan bada, ebazpenaren jakinarazpenak jarraitzeari edo premiamenduaren 
prozedura hasteari buruzko bidezkotasuna zehaztuko du. Etenaldiak 
ondorioak izan zituen data baino lehenago premiamenduaren 
probidentzia jakinarazia egon edo ez egotearen araberakoa izango da, 
hurrenez hurren. Etenaldian sortutako berandutze-interesak honako 
moduan likidatuko dira:  

a) Etenaldiak borondatezko aldian ondorioak baditu, Diru-bilketaren 
Zerbitzuak berandutze-interesak borondatezko aldian dirua sartzeko 
epemugaren hurrengo egunetik gaitzespen-erabakiaren datara arteko 
denboran likidatuko ditu.  

Etenaldiak bere ondorioak berraztertzeko errekurtsora mugatu baditu eta 
errekurtsoaren ebazpenak erreklamazio ekonomiko-administratiboa izan 
badu, berandutze-interesak borondatezko aldian dirua sartzeko 
epemugaren hurrengo egunetik berraztertzeko errekurtsoaren ebazpen-
datara arteko denboran likidatuko dira.  

b) Etenaldiak aldi betearazlean ondorioak izan baditu, diru-bilketaren 
organoak berandutze-interesak etenak ondorioa izan duen datatik 
gaitzespen-erabakiaren datara arteko denboran likidatuko ditu.  
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Etenaldiak bere ondorioak berraztertzeko errekurtsora mugatu baditu eta 
errekurtsoaren ebazpenak erreklamazio ekonomiko-administratiboa izan 
badu, berandutze-interesak etenak ondorioa izan duen datatik 
berraztertzeko errekurtsoaren ebazpen-datara arteko denboran likidatuko 
dira. 

Interesduna ebazpena gauzatzeko emandako egintzarekin ados ez 
dagoenean, gauzatze-gorabehera aurkez dezake eta Foru Auzitegi 
Ekonomiko Administratiboak ebatzi beharko du.  

Foruko Auzitegi Ekonomiko Administratiboak gorabehera onartezintzat 
joko du, gaiek gauzatzen ari den ebazpenean jada erabakitakoekin 
zerikusia badute, horiek gauzatzen ari den ebazpenaren erreklamazioan 
planteatu badira edo Zergari buruzko Foru Arau Orokorrak aipatzen duen 
ustezkoren bat ematen bada.  

Gauzatze-gorabehera hilabeteko epean jarri behar da, gauzatze-
egintzaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita eta 
prozeduraren arau orokorrek arautuko dute. Ildo horri eutsiz, ofizioz 
planteatutako gaia ebazteko ezinbestekoak ez diren izapide guztiak 
deuseztatuko dira.  

 FAEAren ebazpenak gauzatu behar dituzten organoek ebazpena argitzea 
eska diezaiokete.  

 

6.2.- Ebazpenak zabaltzea 

Jarritako erreklamazioaren ebazpenak erreklamazioa jarri ondorengo 
egintza, jarduera edo ez-egite guztietara zabal ditzake ondorioak, horiek 
erreklamazioa jartzeko idazkian aipatutakoekiko berdin-berdinak badira 
eta administrazio-bidean irmoak ez badira.  

Horretarako, erreklamaziogileak edo interesdunak hasierako 
erreklamazioan egintzak, jarduerak edo ez-egiteak idatziz jasoak dituzten 
dokumentuak aurkeztu beharko ditu, ebazpenaren jakinarazpena egin eta 
hurrengo egunetik zenbatzen hasita, hilabeteko epean.  
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Ebazpena egin duen osoko bilkurak edo salak hori gauzatzeko erabakia 
hartuko du. Bertan ebazpenak ondorioak hedatu behar dituen egintza, 
jarduera edo ez-egite guztiak aipatuko dira, errekurtsoei buruzkoak barne.   
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7.- LANGILEAK 
 

Lehenik eta behin, egitura organikoaren arabera, Bizkaiko FAEA osatzen 
duten langileen deskribapen orokorra egingo da, gero, lanpostuei eta 
sexuari jarraiki banatzeko. 

 

Egitura organikoari dagokionez, hurrengoa zehazten da: 

 

Presidentetza:    1 presidente 

      1 zuzendaritza-idazkari 

 

Presidenteordetza:   1 presidenteorde 

      1 kudeaketa-administrari 

 

FAEAren Idazkaritza Zerbitzua:  1 abokatu idazkari 

      2 kudeaketa-administrari 

      3 administrari laguntzaile 

 

FAEAren Administrazio Atala:  1 administrazio atalburu 

1 Administrazio Idazkaritza Ataleko 
koordinatzaile  

      6 kudeaketa-administrari 

      2 administrari laguntzaile 
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PFEZ Batzor. Atala:   1 batzordeburu 

      4 batzordekide 

      5 txostengile 

Zuzeneko Z. Batzor. Atala:  1 batzordeburu 

      1 batzordekide 

      1 txostengile 

Zeharkako Z. Batzor. Atala:  1 batzordeburu 

      3 txostengile 

Tokiko Bilk. eta Z. Batzor. Atala: 1 batzordeburu 

      1 batzordekide 

Zerbitzu Orokorrak:   1 mendeko langile 

 

 
 

 



 

 

51 

Bestalde, plazen banaketari erreparatuz, hurrengo moduan sailka 
daitezke: 

 

6 administrazio orokorreko teknikari 

6 ekonomialari 

1 abokatu aholkulari 

1 antolaketa teknikari 

1 finantza kudeaketaren teknikari ertain 

7 likidatzaile 

11 administrari 

6 administrari laguntzaile 

1 mendeko langile  
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Azkenik, sexuaren arabera, hona hemen sailkapena:    

• 30 emakumezko 

• 10 gizonezko 
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8.- ERREKLAMAZIOAK AURKEZTEA  
 

 

Kapitulu honetan, FAEAn aurkeztu den erreklamazio-kopuruari buruzko 
analisia egingo dugu. Zenbakizko arloa eta ekitaldi bakoitzean gertatu 
diren aldaketen arloa soil-soilik jorratuko ditu azterlan honek, beste gai 
batzuk ukitu gabe (prozedura, agiri-sorta, epeak eta abar), gai horiek beste 
atal batzuetan zehatz-mehatz jorratu baititugu.  

Kapitulu honen edukia bi ataletan bereiziko dugu; alde batetik, azken bost 
urteetako datuak xehekatuko ditugu, eta bestetik, “Historikoa” deritzon 
atalean, 1981. urtetik aurrera eskura diren edo jasota dauden datuak 
islatuko dira.  

Aurreko paragrafoan aipatu den atal bakoitzean, FAEAn aurkeztu diren 
erreklamazio guztiak jorratuko ditugu, oro har; ondorik, zehatzago, 
mahaikidetza bakoitzari dagozkionak landuko ditugu, eta azkenik, 
erreklamazioen arteko konparaziozko analisia egingo dugu.  

Analisia abiarazte aldera esan behar dugu aurkezpen-kopurua ez dagoela 
FAEAren jardueren pentzura, bestelako eragileen eta Auzitegiarenak ez 
diren inguruabarren pentzura baizik. Erreklamazio ekonomiko-
administratiboak zergadunak Bizkaiko Foru Ogasunaren jarduketekin bat 
ez datozenean aurkezten dira, eta horretarako, zergadunak idazkia 
bidaltzen dio FAEAri, halako moldez non, horrela, prozedura ekonomiko-
administratiboa abiaraziko baitu.  

Horrenbestez, argi dago erreklamazio-kopurua eragiten duen 
inguruabarretako bat Ogasun eta Finantza Sailari dagozkion zergak 



 

 

54 

aplikatzen arduratzen diren administrazio-unitateen jarduera dela. Beste 
alde batetik, oro har, beren beregiko irizpiderik ezarri gabe duten gai 
berriak jorratzeak, zerga arloko legerian egindako aldaketek, zerga-talde 
batzuekiko jarduketek, krisi ekonomikoak eta abarrek eragin aski handia 
dute aztertu beharreko espediente-kopuruan.  

Orain arteko eskarmentua oinarri hartuz, “normal”tzat jotzen den ekitaldi 
batean aurkezten diren erreklamazioen batez besteko zenbatekoa 
1.500en eta 1.700en artekoa izaten da.    

 

8.1.-ERREKLAMAZIOEN SARRERA.  2010-2014. URTEAK.   
 

Atal honetan, bi atal nagusi bakoitzaren barruan, ekitaldi bakoitzeko datu 
orokorrei buruzko azterlana azalduko da, eta ondorik, sakonki aztertuko 
dira hileko datuak.    

 

Datu orokorrak   

Ondoko koadro erantsian zehazten da azkeneko bost urteotan aurkeztu 
den erreklamazio-kopurua:   

 

 URTEA 2010 2011 2012 2013 2014  
 Sarrerak 1.262 1.497 2.176 1.717 1.713     
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Datu horiek, euskarri grafikoan:  

 

 

Datu horien arabera, 2011, 2013 eta 2014ko ekitaldietan aurkeztu ziren 
erreklamazioen sarreren bolumena parametro normalen barruan dagoela 
esan dezakegu. 2010. urtean, berriz, erreklamazio oso gutxi aurkeztu zen, 
eta kontuan hartu behar dugu krisi ekonomikoaren fasea bete-betean 
jotzen ari zela garai gordin hartan.  

 

Beste alde batetik, 2012ko ekitaldian erregistratu zen erreklamazio-
kopurua aski handia izan zen, ohi ez bezala, 2.100 erreklamaziotik gora 
aurkeztu baitziren. Urte horretan Ganbera-Errekurtsoari zegozkion 400 
erreklamaziotik gora aurkeztu izana izan zen gorakada horren arrazoi 
nagusia.   

 

Datuak hilabeteka xehekatuz, taula erantsian zehazten diren datuak 
azalduko zaizkigu:     
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  2010 2011 2012 2013 2014 BATEZ.BEST. 
URT 72 78 155 109 127 108,20 
OTS 116 141 277 171 142 169,40 
MAR 152 170 236 162 188 181,60 
API 93 141 197 167 203 160,20 
MAI 89 132 217 196 130 152,80 
EKA 137 131 165 147 155 147,00 
UZT 114 130 189 130 138 140,20 
ABU 63 81 106 83 58 78,20 
IRA 83 86 60 80 42 70,20 
URR 122 140 182 152 161 151,40 
AZA 106 146 187 155 182 155,20 
ABE 115 121 205 165 187 158,60 

GUZTIRA 1.262 1.497 2.176 1.717 1.713 1.673,00 

 

Datu horiek guztiok grafiko batean txertatuz gero, ondoko hau da emaitza: 

 

 

 

Halaber, urteko datuei dagokienez komentatu dugun inguruabarra ere 
islatzen da grafiko honetan: 2012ko ekitaldia urtearen hasieratik gailendu 
zen, eta otsailean “erpin” oso nabarmena izan zuen; horri doakionez, 
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batez besteko kopurua baino goragoko sarrerei eutsi zien epealdi osoan 
zehar. 2010. urtean, berriz, kontrakoa gertatu zen, batez besteko 
kopuruaren azpiko sarrerak egon baitziren, martxoko eta ekaineko 
gorakadak gorabehera.   

Gainerako ekitaldietako urteko zenbatekoak kopuru normalak izan arren, 
2014. urteari dagokion ekitaldian gertatu ziren gorabeherak aztertzea 
komeni da; alde batetik, bolumen handiagoak gertatu ziren martxoan, 
apirilean, azaroan eta abenduan, eta bestetik, bolumen askoz txikiagoak 
abuztuan eta irailean.  

Hala ere, mahaikidetzen araberako analisia egiten denean, arestion 
adierazi diren gorabeheren eraginaren ikuspegi zehatzagoa eskuratu ahal 
izango da.  

 

Mahaikidetzen araberako datuak  
 

Mahaikidetzen araberako erreklamazioen sarrerak xehekatzeko, urteko 
datuetarako erabiltzen den eskema bera baliatuko dugu, hau da, 
ekitaldiaren araberako datuak azalduko dira lehenbizi, ondorik hilabeteen 
araberako datuak xehekatuko dira, eta azkenik, mahaikidetzen arteko 
erkapen-analisi batzuk egingo ditugu.  
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1. mahaikidetza: P.F.E.Z.  

Lehenengo ohar gisa adierazi behar da mahaikidetza hau dela ebazteko 
erreklamazio-kopururik handiena jasotzen duena. Atzerago xehekatuko 
denez (mahaikidetzen arteko atal konparatiboan), PFEZri buruzko 
erreklamazioen portzentajeak erruz gainditzen du gainerako mahaikidetzei 
dagokien portzentajea, eta hainbestez, eragin aski handia du azken 
emaitzan.  

Orain arteko eskarmentua oinarri hartuz, eta PFEZri buruz aurkeztu den 
erreklamazio-kopuruaren batez besteko zenbatekoari dagokionez,  
“normal”tzat jotzen den kopurua 650en eta 750en artekoa izaten da.  

Ondokoa da P.F.E.Z.ren mahaikidetzan azkeneko bost urteotan aurkeztu 
den erreklamazio-kopurua:  

URTEA GUZTIRA
2010 514
2011 747
2012 955
2013 778
2014 892  

Sarreren estatistikak, grafikoan:  
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Datu horien arabera, alde batetik, 2010. urtean 514 erreklamazio aurkeztu 
ziren, eta kopuru hori ezohikoa da, aski baxua da-eta. Gainera, kopuru 
horrek eragin handia izan zuen azkeneko emaitza orokorrean. Beste alde 
batetik, 2012. urtean jasotako erreklamazio-kopurua (955 sarrera) eta 
hein txikiagoan 2014ko ekitaldiari dagokion zenbatekoa (892 sarrera) 
kopuru bereziki handiak dira azken urteotan mahaikidetzan sartu diren 
erreklamazioen batez besteko kopuruekin erkatzen badugu.  

Ondorik, hileka xehekaturik agertzen da sarrera-bolumena. Honako hauek 
dira horren emaitzak:  

URTEA 2010 2011 2012 2013 2014
URT 34 33 40 54 46
OTS 59 68 75 90 75
MAR 49 106 102 84 97
API 15 72 99 62 88
MAI 30 70 105 46 80
EKA 46 81 56 69 79
UZT 34 62 99 61 61
ABU 24 36 61 41 31
IRA 47 27 22 42 26
URR 67 71 88 64 72
AZA 55 55 105 80 101
ABE 54 66 103 85 136

GUZTIRA 514 747 955 778 892  

Grafikoan adierazita:  
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Beste euskarri grafiko batean:   
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2. mahaikidetza: zeharkako zergak  

2010etik 2014ra doan epealdian zeharkako zergei doakien mahaikidetzan 
erregistratu den erreklamazio-kopurua ondoko taula erantsian azaltzen 
da:  

 

URTEA GUZTIRA
2010 411
2011 397
2012 421
2013 475
2014 430  

Datu horien arabera, sarrerak normaltzat jotzen diren parametroen 
barruan egon dira, gorabehera txiki batzuk baino ez baitira gertatu; horri 
dagokionez, ez da egon aipatzeko moduko gorabeherarik.  

Balio horien irudikapen grafikoa:  
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Ondoren, sarreren bolumena hileka xehekatuz, ondoko emaitza hauek 
agertzen zaizkigu:  

 

URTEA 2010 2011 2012 2013 2014
URT 12 30 15 23 46
OTS 31 38 33 44 40
MAR 68 36 38 45 62
API 62 29 35 63 44
MAI 30 24 36 70 23
EKA 56 19 53 42 39
UZT 33 41 32 40 38
ABU 18 24 25 17 15
IRA 16 43 12 20 11
URR 36 37 63 35 45
AZA 23 56 38 36 35
ABE 26 20 41 40 32

GUZTIRA 411 397 421 475 430  

 

Emaitzon ikuspegi grafikoa: 
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Beste euskarri mota batekin irudikatuz:  
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3. mahaikidetza: Zerga-bilketa eta Tokiko Zergak  

Mahaikidetza honetan aurkeztu den erreklamazio-kopuruari buruz lortu 
diren datuak ondoko taula erantsi honetan islatzen dira:  

 

URTEA GUZTIRA
2010 189
2011 167
2012 519
2013 223
2014 156  

 

 

Emaitza horiek aztertuz, 2012KO ekitaldian igoera izugarria gertatu zen, 
Ganbera-Errekurtsoari buruzko 400 erreklamazio baino gehiago aurkeztu 
baitziren epealdi horretan; horrela, 519 sarrera erregistratu ziren urte 
horretan, eta horrek eragina izan zuen ekitaldiaren azken emaitzetan. Are, 
emaitzok larriagoak izan ziren urte horretan, PFEZri dagokion 
mahaikidetzak adierazitako datuak kontuan hartzen baditugu. Beste alde 
batetik, eskabide gutxi egin zen aurreko ekitaldian (156 espediente), bai 
eta 2011. urtean ere (167 espediente); horren zioa ondokoa da: Ondare-
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari eta 
Zerga-bilketari zegokien espediente-kopurua jaitsi izana.  

Azkeneko bost urteotako batez bestekoak mahaikidetzari zegozkion batez 
besteko historikoen aldean gora egitea eragin du bolumen zeharo handi 
horrek, aurrerago ikusiko dugunez.  

Honako hauek dira mahaikidetza honetako sarrerak, modu grafiko 
adierazita:  
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Ondoko koadro honetan, mahaikidetza honetako sarreren erregistroei 
dagozkien emaitzak, hileka: 

URTEA 2010 2011 2012 2013 2014
URT 15 9 93 20 3
OTS 13 16 158 17 14
MAR 22 16 67 14 17
API 10 12 31 9 19
MAI 17 20 48 54 11
EKA 16 20 28 17 20
UZT 24 15 29 15 13
ABU 9 5 9 14 4
IRA 14 10 8 13 2
URR 11 5 17 26 20
AZA 20 20 13 13 24
ABE 18 19 18 11 9

GUZTIRA 189 167 519 223 156  

 

Hilekako datu horiek aztertu ondoren, gauza bera esan daiteke hileko datu 
hauei buruz; kasu honetan, aipatzeko modukoa da 2012ko otsaileko 
erregistroa (158 erreklamazio hilabete bakarrean), bai eta 2014ko ia 
hilabete guztietako erregistro baxuak ere.  
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Hileko datu horiek grafiko batean islatuz, ondoko hauek dira emaitzak:  

 

 

Beste grafiko mota baten bidez adierazita:  

 

 

Grafiko honetan, aski argi ikusten da 2012ko otsailean gertatu zen sarrera-
gorakadak islatzen duen “erpina”.  
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4. mahaikidetza: Zuzeneko Zergak  

Ondoko taula erantsian azaltzen da 2010-2014 epealdian zehar 4. 
mahaikidetzan aurkeztu zen erreklamazio-kopurua:  

URTEA GUZTIRA
2010 148
2011 186
2012 281
2013 241
2014 235  

Datu hauen arabera, 2010. urtean aurkeztu zen erreklamazio-kopurua 
(148 espediente) ohiko sarrera-bolumena baino askoz txikiagoa da. Beste 
alde batetik, 2012. urtetik aurrera (urte horretan gora egin zuen 
erreklamazio-kopuruak, 281 espediente izapidetu baitziren, sarreren batez 
bestekoa igoaraziz), sarrera-kopuru aski handiak erregistratu ziren 2013ko 
ekitaldian (241 espediente) eta 2014. urtean (235 espediente). Aurkeztu 
zen erreklamazio-kopuru handia aurkeztu izanaren zioak ondoko hauek 
izan daitezke: zerga-ikuskapenei dagozkien lanak, enpresen egoera eta 
garai hartan gizarteak jasaten zuen krisi egoera.   

Aurreko taulan adierazi ditugun datuak, modu grafikoan adierazita:  
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Maila bat jaitsiz, eta datu hauek hileka xehekatuz, honako hauek dira 
emaitzak:  

 

URTEA 2010 2011 2012 2013 2014
URT 11 6 7 12 32
OTS 13 19 11 20 13
MAR 13 12 29 19 12
API 6 28 32 33 52
MAI 12 18 28 26 16
EKA 19 11 28 19 17
UZT 23 12 29 14 26
ABU 12 16 11 11 8
IRA 6 6 18 5 3
URR 8 27 14 27 24
AZA 8 15 31 26 22
ABE 17 16 43 29 10

GUZTIRA 148 186 281 241 235  

 

Grafiko batean adierazita, datuok honela geratzen dira:  
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Beste ikuspegi grafiko bat:    
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Mahaikidetzen arteko erkapenak  

 

Mahaikidetzen erkapen-ikuspegi orokorra izate aldera, azkeneko bost 
urteotan mahaikidetza bakoitzerako jaso diren datuak hartu ditugu, hau 
da, arestiko ataletan xehekatu ditugunak; hainbestez, ondoren agertzen 
den irudikapen grafikoa lortu dugu:  

 

 

Grafiko honetan arestion adierazi duguna ikus dezakegu, hau da, PFEZri 
dagozkion erreklamazioen eta gainerako erreklamazioen arteko aldea.  

 

Ondorik, erkapena egin dugu, ekitaldiz ekitaldi, mahaikidetza bakoitzari 
dagozkion hileko datuak xehekatuz; horrela, urte bakoitzaren hasieran 
islatzen diren grafikoetara iritsi gara. Jarraian, bigarren grafikoan, 
mahaikidetza bakoitzean izan den sarrera-portzentajea zehazten da, urtez 
urte erregistratu den sarrera-portzentajearekin erkatuz.  
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2010. urtea  

 

 

 Portzentajeen ikuspegitik begiratuta:  
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2011. urtea  
 

 

 

Portzentajeak:  
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2012. urtea  
 

 

 

Portzentajeak adierazita:  
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2013. urtea 
 

 

 

Portzentajeak:  
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2014. urtea  
 

 

 

Portzentajeen ikuspegiaz adierazita:  
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8.2.-FAEAko ERREKLAMAZIO-SARREREN HISTORIKOA (1981-
2014) 
 

 

Atal honetan, erreklamazioen erregistroari buruz Bizkaiko FAEAn eskura 
dauden datuak islatuko ditugu, erakundea sortu zen urtetik, hau da, 
1981etik 2014. urtera.  

 

FAEAren SARRERA OROKORRAK  

 

FAEA sortu zenetik erakundean sartu diren erreklamazio ekonomiko-
administratiboei buruzko datuak xehekatzen dira ondorik azaltzen diren 
taulan eta grafikoan. 

 



 

 

 

URTEA   1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
SARRERAK   2.186 1.349 1.787 2.992 6.381 4.050 3.687 4.253 4.071 

           
URTEA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

SARRERAK 4.007 4.572 4.234 4.773 5.918 6.173 4.957 3.750 3.703 2.690 
           

URTEA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
SARRERAK 4.209 1.682 1.482 1.497 1.471 1.412 1.413 1.069 1.785 1.621 

           
URTEA 2010 2011 2012 2013 2014      

SARRERAK 1.262 1.497 2.176 1.717 1.713      
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Bai taulak eta bai grafikoa bistaratu hutsarekin, argi eta garbi dago bi 
epealdi garrantzitsu daudela erreklamazioen aurkezpenei dagokienez. 
Bizkaiko FAEAren jardunbidearen hasierako hiru urteri (1981-1983) 
doakion epealdi laburra igaro ondoren (urte horietan 1.300-1.800 
bitartekoa izan zen sarrera-kopurua, zeren kontuan hartu behar dugu 
1981. ekitaldian Probintzi Auzitegiko 697 erreklamazioak ere sartu zirela 
guztirako kopuruaren barruan), igoera adierazgarria gertatu zen sarrera-
erregistroen kopuruan. Sarrera-bolumen handia izan zen epealdi horrek 
1984. urtetik 2000. urtera iraun zuen; hain zuzen ere, 1985. urtean 6.381 
espediente izapidetu ziren, eta urteko batez bestekoa 4.377,65  
erreklamazio-kopurura iritsi zen. Epealdi horretan zehar gertatu ziren 
inguruabar guztiak (jaso ziren espediente-bolumenak eragin zituztenak) 
zehatz-mehatz azaldurik daude “Bizkaiko FAEAren historia" deritzon 
kapituluan.     

2011. ekitalditik aurrera, epealdi horretan aurkeztutako erreklamazio-
kopuruak aski egin zuen behera, urte horretan 1.682 erreklamazio 
aurkeztu baitziren (aurreko urteko 4.209 erreklamazioen aldena). Azken 
epealdi honetan, urtean 1.000-1.800 erreklamazio aurkeztu izan dira, 
salbu eta 2012. ekitaldian, urte horretan arestian aztertu ditugun 
inguruabarrak gertatu baitziren. 2001etik 2014ra arte 1.556,93koa izan da 
erreklamazio-sarreren batez besteko zenbatekoa.  
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MAHAIKIDETZEN ARABERAKO SARRERAK 2000-2014 EPEALDIAN  

 

Mahaikidetzen araberako erreklamazio-sarreren datuei dagokienez, 2000. 
urtetik aurrerako ekitaldietako datuak baino ez ditugu. Horrenbestez, 
taula erantsian mahaikidetzen araberako sarrera-erregistroak islatzen dira, 
hau da, 2000. urtetik 2014. urtera arteko epealdiari doazkion erregistroak.  

 

 

SARRERAK ERRENTAKOAZEHARKAKOATOKIKOAK ZUZENEKOAK GUZTIRA
2000 3428 294 296 191 4209
2001 986 244 266 186 1682
2002 831 286 214 151 1482
2003 809 233 276 179 1497
2004 608 395 308 160 1471
2005 540 296 436 140 1412
2006 547 246 444 176 1413
2007 441 229 304 95 1069
2008 1065 232 312 176 1785
2009 985 281 187 168 1621
2010 514 411 189 148 1262
2011 747 397 167 186 1497
2012 955 421 519 281 2176
2013 778 475 223 241 1717
2014 892 430 156 235 1713  
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Datu horiek, irudikapen grafikoaren bidez azalduta:   

 

 

 

 

 

 

MAHAIKIDETZEN ARABERAKO SARRERAK 2000-2014 EPEALDIAN  

 

2000. urtetik 2014. urtera arteko epealdi berberean, hilekako eta 
mahaikidetzen araberako sarreren batez bestekoak ondorik agertzen den 
taulan eta grafikoan islatzen dira. Halaber, taula horretan hileko batez 
besteko datu orokorrak eta guztirako batez bestekoa ere adierazten dira.  

 



 

 

BATEZ BEST. URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE BATEZ BEST.
ERRENTAKOAK 41,4 73,4 87,6 67,2 66,2 66,2 63,4 38,6 32,8 72,4 79,2 88,8 777,20
ZEHARKAKOAK 25,2 37,2 49,8 46,6 36,6 41,8 36,8 19,8 20,4 43,2 37,6 31,8 426,80
TOKIKOAK 28 43,6 27,2 16,2 30 20,2 19,2 8,2 9,4 15,8 18 15 250,80
ZUZENEKOAK 13,6 15,2 17 30,2 20 18,8 20,8 11,6 7,6 20 20,4 23 218,20
BAT.BEST.GUZT 108,2 169,4 181,6 160,2 152,8 147 140,2 78,2 70,2 151,4 155,2 158,6 1673,00  
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9.- EBATZITAKO ERREKLAMAZIOAK 
 

Atal honetan, Auzitegiak ekitaldi bakoitzean ebatzitako erreklamazioen 
kopurua aztertuko dugu. Aurreko kapituluko eskema bera jarraituko da, 
eta bokalia guztien datu globalak dituen azterlanarekin hasiko gara. 
Ondoren, bokalia bakoitzeko datuetara eta horien arteko alderaketara 
joko dugu. 

Bi zatitan banatuko da azterlana, batean 2010 eta 2014ko ekitaldien 
arteko epealdiko egungo datuak izango dira; bestean berriz, historian, 
Bizkaiko FAEA sortu zenetik eskuragarri dauden datuak daude. 

Beste kapituluetan aztertuko da bokalia bakoitzeko pertsonala, baita 
ebazpenak emateko irizpideak ere, eta atal hauetan soilik estatistika-
datuetara mugatuko gara.  

 

9.1.- 2010-2014 URTEETAN EBATZITAKO ERREKLAMAZIOAK 
 

Kapitulu honetako bi atalen barruan, ekitaldi bakoitzeko datu globalak 
biltzen dituen azterlana egingo da, eta ondoren, hileko datuak sakonduko 
dira. 

 

Datu globalak 
 

FAEAn azken bost urteetan ebatzitako erreklamazioen datuak aztertzeari 
ekingo diogu. Honekin batera doazen taulan eta grafikoan agertzen dira 
datuok. 
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2010 2011 2012 2013 2014
1.593 1.412 1.699 1.643 1.734  

 

 

 

 

Ondoko taulan eta grafikoan, berriz, hileen eta urteen arabera zehazturiko 
erreklamazio ebatziei dagozkien datuak ageri dira. 



 

 

 

 

EBATZIAK URT OTS MAR APR MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE GUZTIRA 
2010 89 110 155 195 147 138 135 0 136 144 138 206 1.593 
2011 109 120 109 147 159 136 131 0 112 130 88 171 1.412 
2012 104 131 179 128 128 184 227 0 194 163 128 133 1.699 
2013 120 117 189 122 153 119 135 0 185 135 181 187 1.643 
2014 105 155 139 208 184 165 136 0 169 126 199 148 1.734 
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Bokalien araberako datuak 

 

Azterketa xehatuagoan, bokalien arabera ebatzitako erreklamazioak 
zehaztuko dira, datu globalen jarraituriko eskema bera erabiliz. Hasieran, 
ekitaldien araberako datuak azalduko dira, ondoren hileka eta, azkenik, 
bokalien arteko zenbait alderaketa egingo dira. 

Plantillari buruzko kapituluan ikus daitekeenez, bokalia bakoitzaren 
pertsonala ezberdina da, jakina. Unitate bakoitzaren lan-kargaren arabera 
ezarriko zaio bokalia bakoitzari pertsonala, eta urtero berrikusiko da. 
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1. bokalia: P.F.E.Z. 
 

Erreklamazioen sarrerekin gertatzen den legez, PFEZaren bokalia da 
espediente kopururik handiena ebazten duena.  

Honelaxe dago banatuta azken bost urteetan PFEZaren bokalian 
aurkezturiko erreklamazioak: 

 

EBATZIAK 2010 2011 2012 2013 2014
ERRENTAKOA 877 681 661 751 799  
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2.  bokalia. Zeharkako zergak 
 

 

Ondoko taulan eta grafikoan ageri dira 2010-2014 aldian ebatzitako 
erreklamazioak. 

 

 
EBATZIAK 2010 2011 2012 2013 2014

ZEHARKAKOA 376 375 392 397 508  
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3. BOKALIA: Tokiko zergak eta zerga-bilketa 
 

 

Honekin batera doazen taulan eta grafikoan ageri dira zenbatuta azken 
bost urtean bokalia honetan ebatzitako erreklamazioak. 

 

 

 
EBATZIAK 2010 2011 2012 2013 2014

TOKIKOAK 184 189 469 190 206  
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4. BOKALIA Zuzeneko zergak 
 

 

 

Ondoren, laugarren bokalian azken bost urtean ebatzitako erreklamazioak 
ageri dira zehaztuta. 

 

 

 
EBATZIAK 2010 2011 2012 2013 2014

ZUZENEKOAK 156 167 177 305 221  
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2010-2014 ALDIKO BOKALIEN ARTEKO ALDERAKETA 
 

 

Ebatzitako erreklamazioen kopurua bokalien artean bananduta dagoen 
moduari buruzko ikuspegi orokorra izateko, aurreko datuak hartu eta 
batera irudikatu behar dira grafiko bakarrean.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.2.- 1981-2014 ALDIAN EBATZITAKO ERREKLAMAZIOEN HISTORIA 
 
 

Ondoren irudikaturiko taulan, 1981etik 2014ko ekitaldira arte ebatzitako erreklamazioen kopuruak ageri dira. 
Azterturiko espedienteen kopuru handia ikus daiteke 1986tik 2001era arte batez ere. Gaur egun, egonkor eusten 
zaie irteerako kopuruei, 1.500 eta 1.700 bitartekoei. Muga horietatik kanpora, aldaketa txikiak izaten dira inoiz 
azterturiko espedienteen ezaugarrien eta gaien ondorioz.  

 
 
 

 
URTEA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 
EBATZIAK 72 688 906 1.542 1.273 5.806 4.578 4.229 5.134 

           URTEA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
EBATZIAK 4.361 5.324 4.466 4.595 3.515 4.106 3.650 6.480 5.234 4.649 

           URTEA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
EBATZIAK 3.405 4.263 2.284 2.046 1.627 1.555 1.764 1.475 1.246 1.709 

           URTEA 2010 2011 2012 2013 2014 
     EBATZIAK 1.593 1.412 1.699 1.643 1.734 
      

 



 

 

 

Ondoko grafikoan argiago ikusiko dugu Auzitegiaren historian ebatzitako espedienteen bilakaera.  

 
 



 

 

1981. urtetik 2014. urtera arte ebatzitako erreklamazioen datuak hartuta eta bokalien arabera banatuta, ondoko 
grafikoan ageri diren ehunekoak lortzen dira. 
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9.3.-. EBAZPENEN EPAIEN ESTATISTIKAK (2010-2014) 
 

Atal honetan, FAEAren ebazpenen epaietako emaitzei buruzko datuak 
azalduko dira. Hauexek izango lirateke, gehienbat, Auzitegiaren epai 
motak: Onartzea, zati batez onartzea, ez onartzea, onartezintasuna, 
ezordukotasuna, jarduketak artxibatzea, etab.  

Bizkaiko FAEAren epaien emaitzei buruzko ikuspegi argiago izateko, 
lehenbiziko azterketan onartuak eta zati batez onartuak taldekatuko dira, 
ondoren onartu ez direnak zenbatuko dira eta gainerakoak BESTE 
BATZUK* atalean taldekatuko dira. Jarraian, xehetasun handiagoz 
banakatuko dira datu horiek. 

Ondoren, azken bost ekitaldietako ebazpenen epaiei buruzko estatistika-
datuak zehaztuko dira. 

  

2010. urtea 
 

2010ean, epaien banaketa hau izan zuten ebatzitako 1.593 
erreklamazioek: 

 

2010 HITZARMENA %
ONARTUAK 609 38,23%
BAZTERTUAK 825 51,79%
BEST. BATZ.* 159 9,98%

GUZTIRA 1593 100,00%  
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Bokalien araberako datuak, xehetasun handiagoarekin: 

2010 ONARTUAK BAZTERTUAKITZULIAK ONARTEZINAZAHARKITUREZGAITASUNBEHERAK BEST.BATZ. GUZTIRA
ERRENTAKO 415 393 25 8 36 0 0 0 877
ZEHARKAKO 84 234 21 19 18 0 0 0 376

TOKIKO 54 107 6 10 7 0 0 0 184
ZUZENEKO 56 91 7 1 0 0 1 0 156

BEST.BATZ.* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 609 825 59 38 61 0 1 0 1593  

 

Hona hemen ehunekoen banaketa: 
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Ondoren, bokalia bakoitzerako ehunekoen emaitzak islatuko dira 
grafikoan. 

1. bokalia: P.F.E.Z. 

 

 

2. bokalia: Zeharkako zergak 
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3. bokalia: Tokiko zergak eta zerga-bilketa 

 

 

 

4. bokalia: Zuzeneko zergak 
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2011. urtea 
 

 

2011. urtean, 1.412 erreklamazio ebatzi ziren, eta hona hemen emaitzak: 

 

 

2011 HITZARMENA %
ONARTUAK 437 30,95%
BAZTERTUAK 802 56,80%
BEST.BATZ.* 173 12,25%

GUZTIRA 1412 100,00%  
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Bokalien araberako datuak, xehetasun handiagoarekin: 

 

 

 

2011 ONARTUAK BAZTERTUAK ITZULIAK ONARTEZINAZAHARKITUREZGAITASUN BEHERAK BEST.BATZ.* GUZTIRA
ERRENTAKO 250 349 33 11 38 0 0 0 681
ZEHARKAKO 101 232 20 8 14 0 0 0 375

TOKIKO 51 110 15 7 6 0 0 0 189
ZUZENEKO 35 111 7 1 13 0 0 0 167

BEST.BATZ.* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUZTIRA 437 802 75 27 71 0 0 0 1412  

 

Ehunekoen datuak grafiko honetan zehaztuko dira: 

 

 

 

 

 

Ondoren, bokalia bakoitzerako ehunekoen emaitzak islatuko dira 
grafikoan. 
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1.bokalia: P.F.E.Z. 

 

 

 

 

2. bokalia: Zeharkako zergak 

 

 

 



 

 

101 

3. bokalia: Tokiko zergak eta zerga-bilketa 

 
 

 

4. bokalia: Zuzeneko zergak 
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2012. urtea 
 

2012ko ekitaldian, 1.699 erreklamazio ebatzi ziren, eta hona hemen 
emaitzak: 

 

2012 HITZARMENA %
ONARTUAK 426 25,07%
BAZTERTUAK 1052 61,92%
BEST.BATZ.* 221 13,01%

GUZTIRA 1699 100,00%  
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Honatx ekitaldiko epaien kopuru xehatuagoak:  

 

 

 

2012 ONARTUAK BAZTERTUAKITZULIAK ONARTEZINAZAHARKATU EZGAITASUNBEHERAK BEST.BATZ.* GUZTIRA
ERRENTAKO 227 364 24 8 38 0 0 0 661
ZEHARKAKO 99 246 10 15 22 0 0 0 392

TOKIKO 41 345 17 21 45 0 0 0 469
ZUZENEKO 59 97 13 1 7 0 0 0 177

BEST.BATZ.* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUZTIRA 426 1052 64 45 112 0 0 0 1699  

 

 

 

 

 

 

 

Ondoren, bokalia bakoitzerako ehunekoen emaitzak islatuko dira 
grafikoan. 
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1.bokalia: P.F.E.Z. 

 
 

2. bokalia: Zeharkako zergak 
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3. bokalia: Tokiko zergak eta zerga-bilketa 

 

 

4. bokalia: Zuzeneko zergak 
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2013. urtea 
 

2013ko ekitaldian, 1.643 erreklamazio ebatzi ziren, eta hona hemen 
emaitzak: 

 

2013 HITZARMENA %
ONARTUAK 408 24,83%
BAZTERTUAK 1034 62,93%
BEST.BATZ.* 201 12,23%

GUZTIRA 1643 100,00%  
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Datuak bokalien arabera xehatuago emanik, hauxe dugu: 

 

2013 ONARTUAK BAZTERTUAKITZULIAK ONARTEZINAZAHARKATU EZGAITASUNBEHERAK BEST.BATZ.* GUZTIRA
ERRENTAKO 259 405 18 23 46 0 0 0 751
ZEHARKAKO 80 277 5 14 21 0 0 0 397

TOKIKO 26 126 16 12 10 0 0 0 190
ZUZENEKO 43 226 24 1 11 0 0 0 305

BEST.BATZ.* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUZTIRA 408 1034 63 50 88 0 0 0 1643  

 

 

 

 
 

 

Ondoren, bokalia bakoitzerako ehunekoen emaitzak islatuko dira 
grafikoan. 
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1. bokalia: P.F.E.Z. 
 

 

 

2. bokalia: Zeharkako zergak 
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3. bokalia: Tokiko zergak eta zerga-bilketa 

 

 
 

4. bokalia: Zuzeneko zergak 
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2014. urtea 
 

2014ko ekitaldian, 1.734 erreklamazio ebatzi ziren, eta hona hemen 
emaitzak: 

 

 

2014 HITZARMENA %
ONARTUAK 530 30,57%
BAZTERTUAK 1040 59,98%
BEST.BATZ.* 164 9,46%

GUZTIRA 1734 100,00%  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

Datuak xehatuago emanik, hauxe dugu: 

 

2014 ONARTUAK BAZTERTUAK ITZULIAK ONARTEZINAKAHARKATURI EZGAITASUNBEHERAK BEST.BATZ.* GUZTIRA
ERRENTAKOA 327 398 34 3 36 0 0 0 798
ZEHARKAKOA 146 320 10 14 18 0 0 0 508
TOKIKOAK 14 166 12 6 8 0 0 0 206
ZUZENEKOAK 43 156 13 3 5 0 0 1 221
BEST.BATZ.* 0 0 1 0 0 0 0 0 1

GUZTIRA 530 1040 70 26 67 0 0 1 1734  

 

 

 

 

 

Ondoren, bokalia bakoitzerako ehunekoen emaitzak islatuko dira 
grafikoan. 
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1.bokalia: P.F.E.Z. 

 

 

 

2. bokalia: Zeharkako zergak 
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3. bokalia: Tokiko zergak eta zerga-bilketa 

 

 

 

4. bokalia: Zuzeneko zergak 
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9.4.- FAEA-REN EBAZPENEN ESTATISTIKEN HISTORIA (1981-
2014) 
 

 

Atal honetan, Bizkaiko FAEAk 1981. urtean hasi zenetik 2014. urtera arte 
emandako ebazpenei buruz eskuragarri ditugun datuak ageri dira. 

Ondoko taulan, FAEAren datu globalak eta lau bokaliei dagozkienak 
zehaztuko dira. 

 

Auzitegiaren ebazpenen guztizko ehuneko historikoak ageri dira 
irudikatuta grafikoan. 



 

 

∑1981-2014 ONARTUAONARTUABAZTERTUBAZTERTUITZULIAK ITZULIAK ONARTEZI ONARTEZI ZAHARKATZAHARKATEZGAITAS EZGAITAZUBEHERAK BEHERAK BEST.BATZBEST.BATZGUZTIRA GUZTIRA
ERRENTAKOAK 14.883 30,35% 23.279 47,47% 3.680 7,50% 910 1,86% 1.811 3,69% 78 0,16% 150 0,31% 3.563 7,37% 48.354 48,21%
ZEHARKAKOAK 5.204 38,57% 5.723 42,41% 911 6,75% 163 1,21% 401 2,97% 40 0,30% 100 0,74% 697 5,26% 13.239 13,20%
TOKIKOAK 11.909 35,24% 13.758 40,71% 3.177 9,40% 282 0,83% 732 2,17% 2.140 6,33% 443 1,31% 1.230 3,65% 33.671 33,57%
ZUZENEKOAK 1.776 34,17% 2.536 48,79% 327 6,29% 31 0,60% 121 2,33% 23 0,44% 21 0,40% 173 3,45% 5.008 4,99%
BEST.BATZUK* 1 5,26% 6 31,58% 3 15,79% 0 0,00% 1 5,26% 7 36,84% 0 0,00% 1 5,26% 19 0,02%
GUZTIRA 33.773 33,26% 45.302 44,62% 8.098 7,98% 1.386 1,36% 3.066 3,02% 2.288 2,25% 714 0,70% 5.664 5,65% 100.291 100,00%  
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1981-2014 ALDIKO BOKALIEN ARABERAKO ERABAKIEN HISTORIA 
 

1. BOKALIA:  P.F.E.Z. 
 

 

 

2. BOKALIA: Zuzeneko zergak 
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3. BOKALIA: Tokiko zergak eta zerga-bilketa 

 

 

 

4. BOKALIA: Zuzeneko zergak 
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9.5.- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak 
 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 
FORU ARAUAK 247. artikuluan jasotzen duen moduan, bide ekonomiko-
administratiboa agortzen duten ebazpenen aurka administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, jurisdikzio-organo eskudunari 
zuzenduta. 
 
Honako taula eta grafiko hauetan organo judizialak azken urteetan FAEAri 
buruz ebatzi dituen administrazioarekiko auzi-errekurtsoen inguruko 
datuak biltzen dira. 
 

 

URTEA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ebatzitako auziak 137 131 175 256 154 163
Baiespen-epaiak 47 32 44 52 44 77
Ehunekoa 34,31 24,43 25,14 20,31 28,57 47,24  
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Baietsitako errekurtsoak kidetzaka zehaztuta: 
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9.6.- Berrikuspen-prozedura bereziak 
 

Honako hauek dira berrikuspen-prozedura bereziak: 
 
a) Zuzenbide osoz deusezak diren egintzak berrikustea. 
 
Zerga-arloan emandako egintzak zein organo ekonomiko-
administratiboaren ebazpenak, bide administratiboa agortu dutenak edo 
epean errekurtsorik jaso ez dutenak, zuzenbide osoz deusezak direla 
adierazi ahalko da baldin eta: 
 
- Konstituzioak babesten dituen eskubide eta askatasunei kalte egiten 
badiete. 
- Gaia edo lurraldea dela eta, argi eta garbi eskumenik ez duten organoek 
eman badituzte. 
- Ezinezko edukia badaukate. 
- Zigor-zuzenbideko arau-hauste badira edo hauste horren ondorioz eman 
badira. 
- Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide anitzeko 
organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik eman 
badira. 
- Ordenamendu juridikoaren aurkako egintza adieraziak nahiz 
presuntziozkoak, baldin eta egintza horiek ahalmen edo eskubideak 
eskuratzeko bide ematen badiete, horretarako funtsezko betekizunak ez 
dituztenei. 
- Lege-mailako xedapen batean berariaz ezartzen bada. 
 
 
b) Egintza deuseztagarriak kaltegarritzat jotzea. 
 
Zerga-administrazioak interes publikoarentzat kaltegarritzat jo ditzake 
ordenamendu juridikoa nolabait hausten duten interesatuen aldeko bere 
egintzak eta ebazpenak, gero administrazioarekiko auzien bidean 
aurkaratzeko. 
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 c) Errebokatzea. 
 
Zerga-administrazioak bere egintzak interesatuen mesederako errebokatu 
ahalko ditu ordenamendu juridikoa argi eta garbi hausten dutela uste 
izaten denean, egoera juridiko partikular bati eragiten dioten gerora 
sortutako inguruabarrek emandako egintza bidegabea dela agerian uzten 
dutenean edo prozedura izapidetzean interesdunak babesik gabe utzi 
direnean. 
 
 d) Hutsen zuzenketa. 
 
Erreklamazioaren egintza edo ebazpena eman duen organoak, ofizioz edo 
interesdunak hala eskaturik, edozein unetan zuzenduko ditu errakuntza 
materialak, egitezkoak edo aritmetikoak, kasuan kasuko ahalen 
preskripzio- edo iraungipen-epea igaro ez bada. Zehatz-mehatz, prozedura 
honen bidez erreklamazio ekonomiko-administratiboen ebazpenak eta 
egintzak zuzenduko dira, baldin eta horietan espedienteari gehitutako 
agirien ondoriozko egitezko errakuntza bat egin bada. Ebazpenak muntan 
edo zuzentzen den egintzaren edo ebazpenaren beste edozein 
elementutan dagoen akatsa zuzenduko du. 
 
 e) Bidegabeko diru-sarrerak itzultzea. 
 
Ofizioz edo interesdunak hala eskatuta hasiko da, honako kasuetan: 
 
- Zerga-zorren edo zehapenen ordainketa birritan egiten denean. 
- Ordaindutako zenbatekoa administrazio-egintzatik edo autolikidaziotik 
sortutakoa baino handiagoa denean. 
- Administrazioaren ahalak erabiltzeko preskripzio-epea edo iraungipen-
epea igaro ostean zerga-zorren eta zehapenen zenbatekoak ordaindu 
direnean. 
- Zergen arloko arautegiak hala ezartzen duenean. 
 
 
Horrez gain, interesdunek zerga-administrazioaren egintza irmoen 
aurkako eta ebazpen ekonomiko-administratiboen aurkako berrikuspen-
errekurtso berezia jartzeko aukera daukate, bosgarren kapituluan zehaztu 
zen moduan. 
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Azken bost urteetan izapidetutako berrikuspen-prozedura bereziak 
honako taula eta grafiko hauetan islatzen dira. 
 

URTEA 2010 2011 2012 2013 2014 GUZTIRA
DEUSEZTAPENAK 3 2 2 1 8 16
BERRIKUSPEN BER 4 5 3 2 9 23
HUTSEN ZUZENKET 0 0 2 2 5 9
GAUZATZE GORAB 7 9 11 7 2 36
ETEN GORABIDEAK 1 1 1 0 0 3
GUZTIZKOAK 15 17 19 12 24 87  
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10.- EBAZTEKE DAUDEN ERREKLAMAZIOAK 
 

Kapitulu honetan ekitaldiaren amaieran Bizkaiko FAEAk ebazteke dauzkan 
erreklamazioen kopuruari buruzko datu estatistikoak bilduko dira. 

 

Kapitulu honen garapena bi ataletan bereiziko da: alde batetik, azken bost 
urteetako datuak zehaztuko dira, eta, bestetik, “historikoa” izeneneko 
zatian, 1981. urtetik bilduta dauzkagun datuak islatuko dira. 

 

Aurreko paragrafoan aipatutako ataletariko bakoitzean FAEAn 
aurkeztutako erreklamazio guztien tratamendu orokorra egingo da, bai eta 
tratamendu zehatzago bat ere, kidetza bakoitzarena, eta, azkenik, horien 
arteko analisi konparatibo bat egingo da. 
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10.1.- Ebazteke dauden erreklamazioak. 2010.-2014. urteak 

 

2010-2014 aldian ekitaldi bakoitzaren amaieran ebazteke egon diren 
erreklamazioen inguruan auzitegi honek dauzkan datuak jarraian zehazten 
diren hauek dira: 

 

 

URTEA 2010 2011 2012 2013 2014 

EBAZTEKE 633 718 1195 1269 1248 

 

 

 

Ebazteke egon diren erreklamazioen bilakaeraren ikuspegi zehatzago bat 
edukitzeko helburuarekin, lau kidetzen artean bereizi dira: 
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126 

10.2.- Ebazteke egon diren erreklamazioen historikoa. 1981.-
2014. urteak 
 

Atal honetan Bizkaiko FAEA 1981. urtean abian jarri zenetik ekitaldi 
bakoitzean ebazteke egon diren erreklamazioei buruzko estatistikak 
biltzen dira. 1981eko ekitaldian, lehen aipatu den bezala, eskumenak 
Probintziako Auzitegi Ekonomiko Administratibotik eskualdatu ziren, eta 
horrek ebazteke zeuden 697 espedienteak ematea ekarri zuen. Beraz, 
1981. urteko sarreren zenbaketan bai auzitegiaren beraren espedienteen 
sarrerak bai Probintziako Auzitegi Ekonomiko Administratibotik zetozenak 
hartzen dira barne. 



 

 

Bizkaiko FAEAren erregistroetan jasota dagoenaren arabera urte bakoitzaren amaieran ebazteke zeuden erreklamazioen 
kopuruak taula erantsian bildutakoak dira. 

 

 

 

 
URTEA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 
EBAZTEKE 2114 2775 3656 5106 10214 8458 7567 7591 6528 

           URTEA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
EBAZTEKE 6174 5422 4962 5140 7543 9610 10917 8187 6656 4697 

           URTEA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
EBAZTEKE 5501 2920 2118 1569 1413 1270 919 513 1052 964 

           URTEA 2010 2011 2012 2013 2014 
     EBAZTEKE 633 718 1195 1269 1248 
      

 

 

 

 



 

 

Ekitaldi bakoitzean ebazteke zeuden erreklamazioaren ikuspen grafiko bat argi eta garbi adierazten da grafiko erantsian. 
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Ikus daiteke azken urteetan ebazteke egon diren erreklamazioen batez 
bestekoa auzitegiaren batez besteko historikoa baino askoz ere baxuagoa 
dela. 2003. urtean ebazteke dauden 2.000 erreklamazioen langatik jaitsi 
zen, eta “gailur” izugarri baxuak egon dira, adibidez, 919 2006. urtean, 513 
2007. urtean, 633 2010. urtean eta 718 2011. urtean. Azken hiru 
ekitaldietan ebazteke dauden espedienteen kopurua 1.000 eta 1.200 
bitartean egonkortu da; kopuru horiek, metatutako esperientziaren 
arabera, “normaltzat” jotzen dira. 

EBAZTEKE EGON DIREN ERREKLAMAZIOEN HISTORIKOA KIDETZAKA 
(2000-2014) 

Analisi espezifikoago bat eginez, ekitaldi bakoitzaren amaieran ebazteke 
zeuden erreklamazioak kidetzaka zenbatu dira, datu orokorren kasuan 
erabilitako eskema berberari jarraiki. 

Ohartarazi behar da kidetzaka bereizteko datu fidagarriak 2000. urtetik 
aurrera soilik bilduta daudela; beraz, erregistroak ekitaldi horretatik gaur 
egunera arte aurkeztuko dira. 

Lehenengo grafikoan lau kidetzek ebazteke eduki dituzten erreklamazioen 
arteko konparazioa egiten da, eta hurrengo lauretan kidetza bakoitza 
banan-banan zehaztu da, zenbakizko datuak barne hartzen dituen taula 
gehigarri bat erantsiz. 
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1. KIDETZA: PFEZ 

 

 

 

2. KIDETZA: Zeharkako Zergak 
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3. KIDETZA: Tokiko Zergak eta Bilketa 

 

 

 

4. KIDETZA: Zuzeneko Zergak 
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11.- ESTATISTIKA KONPARATIBOAK 

 

11.1.- Erreklamazioen azterketa konparatiboa: sartutakoak-
ebatzitakoak 

 

11.1.1.- 2010-2014 aldia 

Jarraian erakusten diren grafikoetan, azken bost ekitaldietan sartu diren 
eta ebatzi diren erreklamazioen bilakaera konparatzen da. 

Lehenengo grafikoak auzitegiaren datu orokorrak adierazten ditu. 

 
 

Ondoren, azken bost urteetan kidetza bakoitzean sartu diren eta ebatzi 
diren erreklamazioen bilakaeraren zenbakizko konparazioa eta konparazio 
grafikoa egin dira. 
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1. KIDETZA: PFEZ 

PFEZ 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 514 747 955 778 892
EBATZITAKOAK 877 681 661 751 799  

 

2. KIDETZA: Zeharkako Zergak 

ZEHARKAKOAK 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 411 397 421 475 430
EBATZITAKOAK 376 375 392 397 508  
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3. KIDETZA: Tokiko Zergak eta Bilketa 

TOKIKOAK 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 189 167 519 223 156
EBATZITAKOAK 184 189 469 190 206  

 

4. KIDETZA: Zuzeneko Zergak 

ZUZENEKOAK 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 148 186 281 241 235
EBATZITAKOAK 156 167 177 305 221  
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11.1.2.- Historikoa. 

Erreklamazioen sarrerak ekitaldi bakoitzaren amaieran ebatzitako 
espedienteekin konparatzen dituen bilakaera hurrengo orrialdeko 
grafikoan azaltzen da. 

 

URTEA SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK
1981 2.186 72
1982 1.349 688
1983 1.787 906
1984 2.992 1.542
1985 6.381 1.273
1986 4.050 5.806
1987 3.687 4.578
1988 4.253 4.229
1989 4.071 5.134
1990 4.007 4.361
1991 4.572 5.324
1992 4.234 4.694
1993 4.773 4.595
1994 5.918 3.515
1995 6.173 4.106
1996 4.957 3.650
1997 3.750 6.480
1998 3.703 5.234
1999 2.690 4.649
2000 4.209 3.405
2001 1.682 4.263
2002 1.482 2.284
2003 1.497 2.046
2004 1.471 1.627
2005 1.412 1.555
2006 1.413 1.764
2007 1.069 1.475
2008 1.785 1.246
2009 1.621 1.709
2010 1.262 1.593
2011 1.497 1.412
2012 2.176 1.699
2013 1.717 1.643
2014 1.713 1.734  
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2000-2014 aldia 

 Lehenengo grafikoak auzitegiaren datu orokorrak adierazten ditu. 

URTEA SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK
2000 4.209 3.405
2001 1.682 4.263
2002 1.482 2.284
2003 1.497 2.046
2004 1.471 1.627
2005 1.412 1.555
2006 1.413 1.764
2007 1.069 1.475
2008 1.785 1.246
2009 1.621 1.709
2010 1.262 1.593
2011 1.497 1.412
2012 2.176 1.699
2013 1.717 1.643
2014 1.713 1.734  

  

 

 

Jarraian, konparazio hori bera kidetza bakoitzarentzat egin da. 
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1. KIDETZA: PFEZ 

 

PFEZ SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK
2000 3.428 1.946
2001 986 3.312
2002 831 1.351
2003 809 1.117
2004 608 879
2005 540 620
2006 547 581
2007 441 666
2008 1.065 610
2009 985 1.046
2010 514 877
2011 747 681
2012 955 661
2013 778 751
2014 892 799  
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2. KIDETZA: Zeharkako Zergak 

 

ZEHARKAKOAK SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK
2000 294 334
2001 244 286
2002 286 467
2003 233 390
2004 395 250
2005 296 342
2006 246 310
2007 229 283
2008 232 240
2009 281 222
2010 411 376
2011 397 375
2012 421 392
2013 475 397
2014 430 508  
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3. KIDETZA: Tokiko Zergak eta Bilketa 

 

TOKIKOAK SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK
2000 296 946
2001 266 569
2002 214 413
2003 276 314
2004 308 305
2005 436 348
2006 444 621
2007 304 370
2008 312 282
2009 187 267
2010 189 184
2011 167 189
2012 519 469
2013 223 190
2014 156 206  
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4. KIDETZA: Zuzeneko Zergak 

 

ZUZENEKOAK SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK
2000 191 179
2001 186 96
2002 151 53
2003 179 225
2004 160 193
2005 140 245
2006 176 252
2007 95 156
2008 176 114
2009 168 174
2010 148 156
2011 186 167
2012 281 177
2013 241 305
2014 235 221  
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11.2.- Erreklamazioen azterketa konparatiboa: sartutakoak, 
ebatzitakoak eta ebazteke daudenak. 

 

11.2.1. -2010-2014 aldia 
 

URTEA 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 1.262 1.497 2.176 1.717 1.713
EBATZITAKOAK 1.593 1.412 1.699 1.643 1.734
EBAZTEKE 633 718 1.195 1.269 1.248  
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1. kidetza: PFEZ 

PFEZ 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 514 747 955 778 892
EBATZITAKOAK 877 681 661 751 799
EBAZTEKE 201 267 561 588 681  

 

2. kidetza: Zeharkako Zergak 

ZEHARKAKOAK 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 411 397 421 475 430
EBATZITAKOAK 376 375 392 397 508
EBAZTEKE 203 225 254 332 254  
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3. kidetza: Tokiko Zergak eta Bilketa 

TOKIKOAK 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 189 167 519 223 156
EBATZITAKOAK 184 189 469 190 206
EBAZTEKE 112 90 140 173 123  

 

4. kidetza: Zuzeneko Zergak 

ZUZENEKOAK 2010 2011 2012 2013 2014
SARTUTAKOAK 148 186 281 241 235
EBATZITAKOAK 156 167 177 305 221
EBAZTEKE 117 136 240 176 190  
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11.2.2.- Historikoa 

 

 1981-2014 aldia 
 

Azkenik, aurreko analisi konparatiboak grafiko bakar batean bateratu dira. 
Kapitulu honetan bilakaeretatik eskuragarri dauden datu historikoak, 
1981-2014 aldiko datu orokorren grafiko bat eta 2000-2014 aldiko kidetza 
bakoitzari dagozkionak soilik azalduko dira. 
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URTEA SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK EBAZTEKE
1981 2.186 72 2.114
1982 1.349 688 2.775
1983 1.787 906 3.656
1984 2.992 1.542 5.106
1985 6.381 1.273 10.214
1986 4.050 5.806 8.458
1987 3.687 4.578 7.567
1988 4.253 4.229 7.591
1989 4.071 5.134 6.528
1990 4.007 4.361 6.174
1991 4.572 5.324 5.422
1992 4.234 4.694 4.962
1993 4.773 4.595 5.140
1994 5.918 3.515 7.543
1995 6.173 4.106 9.610
1996 4.957 3.650 10.917
1997 3.750 6.480 8.187
1998 3.703 5.234 6.656
1999 2.690 4.649 4.697
2000 4.209 3.405 5.501
2001 1.682 4.263 2.920
2002 1.482 2.284 2.118
2003 1.497 2.046 1.569
2004 1.471 1.627 1.413
2005 1.412 1.555 1.270
2006 1.413 1.764 919
2007 1.069 1.475 513
2008 1.785 1.246 1.052
2009 1.621 1.709 964
2010 1.262 1.593 633
2011 1.497 1.412 718
2012 2.176 1.699 1.195
2013 1.717 1.643 1.269
2014 1.713 1.734 1.248  



 

 

1981-2014 aldia 
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2000-2014 aldia 

 
1. KIDETZA: PFEZ 

 

PFEZ SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK EBAZTEKE
2000 3.428 1.946 3.934
2001 986 3.312 1.608
2002 831 1.351 1.088
2003 809 1.117 780
2004 608 879 509
2005 540 620 429
2006 547 581 395
2007 441 666 170
2008 1.065 610 625
2009 985 1.046 564
2010 514 877 201
2011 747 681 267
2012 955 661 561
2013 778 751 588
2014 892 799 681  
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2. KIDETZA: Zeharkako Zergak 

 

ZEHARKAKOAK SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK EBAZTEKE
2000 294 334 516
2001 244 286 474
2002 286 467 293
2003 233 390 136
2004 395 250 281
2005 296 342 235
2006 246 310 171
2007 229 283 117
2008 232 240 109
2009 281 222 168
2010 411 376 203
2011 397 375 225
2012 421 392 254
2013 475 397 332
2014 430 508 254  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

150 

3. KIDETZA: Tokiko Zergak eta Bilketa 

 

TOKIKOAK SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK EBAZTEKE
2000 296 946 849
2001 266 569 546
2002 214 413 347
2003 276 314 309
2004 308 305 312
2005 436 348 400
2006 444 621 223
2007 304 370 157
2008 312 282 187
2009 187 267 107
2010 189 184 112
2011 167 189 90
2012 519 469 140
2013 223 190 173
2014 156 206 123  
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4. KIDETZA: Zuzeneko Zergak 

 

ZUZENEKOAK SARTUTAKOAK EBATZITAKOAK EBAZTEKE
2000 191 179 202
2001 186 96 292
2002 151 53 390
2003 179 225 344
2004 160 193 311
2005 140 245 206
2006 176 252 130
2007 95 156 69
2008 176 114 131
2009 168 174 125
2010 148 156 117
2011 186 167 136
2012 281 177 240
2013 241 305 176
2014 235 221 190  
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12.- ERREKLAMAZIOAK TELEMATIKOKI AURKEZTEA 
 

Bizkaiko FAEAk, zergadunei zerbitzu hobea emateko, administrazioarekiko 
haien izapideak errazteko eta komunikazioaren teknologia berriek 
ahalbidetzen dituzten aukerak erabiltzeko filosofian, martxoaren 27ko 
896/2009 FORU AGINDUAREN bidez erreklamazio ekonomiko-
administratiboak telematikoki aurkezteko aukera jarri zuen abian, 
autentikotasuna bermatzen duten segurtasun-betekizunekin; honako 
hauek jasota egotean datza: bidaltzailearen eta jasotzailearen nortasun 
fidagarria, bidalitako agiria aldatu ez dela, erabateko konfiantza eta 
komunikazioaren data. 

 
Aipatutako foru aginduan erreklamazioak telematikoki aurkezterakoan 
bete behar diren baldintzak ere arautzen dira. 

 
Erreklamazioak modu horretan aurkezte aldera, erreklamatzaileak edo, 
hala badagokio, haren ordezkariak BizkaiBai zerbitzuan alta emanda egon 
beharko du. BizkaiBai zerbitzu hori Ogasun eta Finantza Sailarekiko 
harremanetan bitarteko telefoniko eta telematikoak erabiltzeko tresna da. 
Uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuak, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duenak, 49. artikuluan 
xedatzen duen bigarren ordezkaritza-maila eduki beharko du ordezkariak. 

 
Telematikoki aurkezten den erreklamazio ekonomiko-administratiboari 
fitxategi bat edo batzuk erantsi ahalko zaizkio, pdf formatuan edo tiff 
formatuan, Bizkaiko Foru Aldundiak hornitutako "ConversorTiff" 
programaz sortutako fitxategi batetik datorrena. 

 
Erreklamazioak aurkezteko, erreklamatzailea edo haren ordezkaria 
Internet bidez Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren 
helbidearekin konektatuko dira. 

 
 

Ezin dira telematikoki aurkeztu Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko 2/2005 Foru Arauaren 234.4 artikuluak aipatzen dituen 
norbanakoen jarduketen edo omisioen aurkako erreklamazioak, eta 
ezingo da telematikoki aurkeztu zenbait administrazio-egintzaren aurkako 
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erreklamaziorik (aurkaratutako egintza bakoitzeko erreklamazio bat 
aurkeztu beharko da). 

 
Prozeduraren jakinarazpenak ez dira bitarteko telematikoen bidez egiten; 
aitzitik, idazkian adierazten den jakinarazpenetarako helbidean egiten 
dira. 

 
Izapidetzeari dagokionez, erreklamazio telematikoen aurkezpena horiek 
arautzen dituen funtsezko araudian ezarritakoen menpe egongo da, epeei, 
ondorioei eta prozedurei dagokienez. 

 
2009. urtean erreklamazioak telematikoki aurkezteko aukera ezarri zen, 
eta aholkularien eta profesionalen artean informazio-kanpaina bat egin 
zen; izan ere, alde batetik, BizkaiBai txartela eduki ohi dute, eta, bestetik, 
FAEAren bezerorik ohikoenak dira. 

 
2011. urtearen amaieran bigarren urratsa eman zen, alegazioak ere 
telematikoki aurkezteko aukera emanez. 

 
Azkenik, 2013ko ekitaldian, BizkaiBai zerbitzuaren bidez erreklamazio 
ekonomiko-administratiboen izapidetze-egoera telematikoki 
kontsultatzeko aukera abian jarri zen, bai telematikoki aurkeztutako 
erreklamazioetarako, bai eskuz aurkeztutakoetarako; horrela, zergadunek 
beren erreklamazioaren egoera telematikoki ezagut dezakete. 
 

 

Datu estatistikoak 

Erantsitako taulan telematikoki aurkeztu diren erreklamazio ekonomiko-
administratiboei buruzko datuak biltzen dira, bakoitza ezarri zen urtetik 
aurrera. 
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URTEA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ERREKL. TELEM. 39 42 80 176 125 140
ALEG.TELEM. 0 0 0 49 62 46  

 

Honako grafiko hauetan 2014ko ekitaldiko erregistroak zehaztu dira, 
hilabeteka banatuta: 
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13.- KONTSULTAK WEBGUNEAN 
 

Bizkaiko FAEAren web orrian erreklamazio ekonomiko-administratiboei 
dagokienez zergadunentzat interesgarria den informazioa argitaratzen da. 

Horrela, alde batetik, zergadunentzat eragin eta garrantzi handiena eduki 
dezaketen ebazpenak argitaratzen dira aldizka, euskaraz eta gaztelaniaz, 
eta zergadunek kontsultatu ditzakete FAEAk aplikatutako ebazpen-
irizpideak ezagutze aldera. 

Beste aldetik, web orri horretan zergadunek erreklamazio ekonomiko-
administratiboak aurkezteko erabil ditzaketen eredu ohikoenak ere biltzen 
dira, bai eta prozedura ekonomiko-administratiboaren laburpen bat ere, 
hori guztia herritarrei izapideak egitea errazteko helburuarekin. 

 

13.1. Bilakaera web orrirako sarbideei dagokienez 
 

FAEAren ebazpen-irizpideak “Zergei buruzko informazioa” izeneko 
plataforma komun batean bilduta daude; bertan, zergei buruzko 
kontsultak eta Bizkaiko Foru Ogasunaren irizpide administratiboak ere 
biltzen dira. Datu-base bakoitzak bere aldetik funtzionatzen du, baina 
kontsultak kontsulta-plataforma beretik egiten dira. Sarbide komun 
horren helburua da zergadunari gai jakin baten inguruko informazio guztia 
kontsulta bakar batean helaraztea eta edukian kontraesanak egotea 
saihestea, zergei buruzko foru arau orokorrean ezarritako printzipioa 
errespetatze aldera, alegia, Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko 
Administratiboak behin eta berriz ezartzen duen doktrinak gainontzeko 
Zerga Administrazioak lotetsiko dituela. 

Hori dela-eta, FAEAren ebazpenen kontsultarako sarbideak batera 
zenbatzen dira, zergei eta irizpide administratiboei buruzko kontsultekin, 
eta ezinezkoa da bakoitzaren datuak bereiztea. 
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Webgunean FAEAren ebazpen-irizpideei, zergen inguruko kontsultei eta 
irizpide administratiboei buruz egindako kontsultetan zenbatuta dauden 
erregistroak honako hauek dira: 

 

 

Honako grafiko honetan azken ekitaldiko kontsulten datuak ikus daitezke, 
hilabeteka bereizita: 
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Informazioa emateko asmoz, 2014ko ekitaldian zergei buruzko araudiaren 
eta FAEAren ebazpenak barne hartzen dituen informazioaren inguruan 
bildutako hileko erregistroak erantsi dira, Ogasun eta Finantza Sailaren 
webgunetik. 
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14. BIZKAIKO FAEA-REN HELBIDEAK 

 
BIZKAIKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO ADMINISTRATIBOA 

Hurtado de Amezaga, 6 (sarrera, Aiala kantzilerraren kalean) 

48008 BILBO 

ORDUTEGIA: Astelehenetik ostiralera:  08:30etik 14:00tara neguan  

08:30etik 13:30era udan 

INTERNET      http://www.bizkaia.eus 

mailto:teaf@bizkaia.eus 

TELEFONOA      TEL.:  901.50.20.00 

(2015eko maiatza) 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=495&idioma=CA&dpto_biz=5&codpath_biz=5|495
mailto:teaf@bizkaia.eus
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