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“Azken arau-aldaketa: 2018/09/17” 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 50/2012 FORU DEKRETUA, 
martxoaren 20koa; honen bidez, Ogasun eta Finantza 
Sailak bitarteko elektronikoak erabiliz egiten dituen 

jakinarazpenak eta komunikazioak arautzen dira  
BAO (Martxoaren 23koa) 

Azken urteetan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta gehiago sartu dira 
zergadunek eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak tributuak direla-eta 
dituzten harremanetan: prozesu geldiezina da. Orain dela hamarkada batera arte inor gutxik 
pentsa zezakeen modu elektronikoan egin ahal izango zitezkeenik tributuetan ondorioak 
dituzten ia jarduketa guztiak, esaterako, autolikidazioak aurkeztea, zergak ordaintzea edo 
errekurtsoak jartzea.  

Gaur egun, baina, inork ez du zalantzan jartzen zenbaterainoko abantailak dakartzan teknologia 
berriak erabiltzeak, bai zergadunarentzat bai zerga administrazioarentzat; hortaz, hobekuntza 
horiek tributuen inguruko jakinarazpen eta komunikazioetara era zabaldu behar dira. dena dela, 
horretarako abiapuntua izan behar da jakinarazpenetan bitarteko elektronikoak erabiltzeak 
ezingo duela inola ere aldatu jakinarazpenaren kontzeptua bera, hots, jakinarazpenaren 
helburua eta hartarako erabilitako bitartekoa (dela elektronikoari, dela ez-elektronikoa) 
independenteak dira. 

Kontuan hartu behar da jakinarazpenak direla tributuen prozeduretako ardatzetako bat eta 
gatazka iturri izan ohi direla. Bada, gatazka horiek gutxitu egin daitezke sistema berri hau 
erabiliz; gainera, bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak erabiltzeak bizkortu egingo ditu 
prozedura horiek guztiak, eta kostuak nabarmen gutxitzea ere ekarriko du. 

Bizkortzeak eta kostuak gutxitzeak kasu batean ere ez ditu gutxituko zergadunek dituzten 
eskubideak eta berme juridikoak, kontrakoa baizik; izan ere, jakinarazpenetarako sistema berri 
honek abantailak ekarriko dizkie zergadunei, sistema erosoagoa eta malguagoa baita, eta, 
ondorioz, zergapekoak errazago jakin ahal izango du zein den berari dagozkion prozeduren 
izapidetze-egoera. Gainera, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoetarako sistema berri hau 
guztiz bateragarria da administrazioaren edozein jardunek bete behar dituen gardentasun eta 
objektibotasun printzipioekin. 

Bestalde, foru dekretu honek, jakinarazpen edo komunikazio elektronikoak arautzeaz gainera, 
ezartzen du zein diren jakinarazpenak eta komunikazioak bitarteko horien bidez jasotzera 
behartuta dauden pertsonak. Horrela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 
10eko 2/2005 Foru Arauko 107. artikuluak (2012rako eta 2013rako zenbait xedapen iragankor 
eta zergen arloko beste neurri batzuk onartzen dituen otsailaren 29ko 1/2012 Foru Arauak 
emandako idazketan) ezartzen du Zerga Administrazioak erabaki dezakeela 
administrazioarekin komunikatzeko nahitaezkoa dela baliabide elektronikoak soilik erabiltzea. 
Hain zuzen ere, interesdunak pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen taldeak direnean hartu 
dezake erabaki hori, baina baldin eta bermatuta badago pertsona horiek, beren ahalmen 
ekonomiko edo teknikoagatik, dedikazio profesionalagatik edo egiaztatutako beste arrazoi 
batzuengatik, beharrezkoak diren bitarteko teknologikoak izango dituztela eta bitartekook 
erabilgarri izango dituztela. 

Zehatzago, jakinarazpen eta komunikazioak bitarteko elektronikoen bidez jasotzeko beharra 
bakarrik ezartzen zaie, oraingoz, enpresa handien erregistroan eta Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren hileko itzulketen erregistroan inskribatuta dauden pertsona eta erakundeei; izan ere, 
zergadun horiek dagoeneko behartuta daude tributuen arloko aitorpenak modu telematikoan 
aurkeztera, eta, beraz, gaitasun nahikoa eta beharrezkoak diren bitarteko teknikoak dituzte. 
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Hori bai, azpimarratu behar da betebehar hori ez dela berehala sortuko, ez dela nahikoa 
erregistro horietan inskribatuta egotea; aldiz, betebeharra eraginkorra izateko, beharrezkoa da 
Zerga Administrazioak zergadun horiei jakinaraztea jakinarazpen elektronikorako sisteman 
sartuta daudela. Logikoa denez, dekretu hau indarrean jartzen den egunean erregistro horietan 
inskribatuta dauden pertsona eta erakundeei ere egin behar zaie jakinarazpen hori. 

Bestalde, jakinarazpenak eta komunikazioak bitarteko elektronikoak erabiliz egiteko sistema 
berri bat ezin da zurruna izan; hori dela eta, jakinarazpen-komunikaziook bitarteko ez-
elektronikoak erabiliz egiteko zenbait kasu ere jasotzen ditu araudiak. Kasuok erabiliko dira, 
batez ere, Zerga Administrazioaren bulegoetan beren kabuz aurkezten diren interesdunek 
egindako aukerari erantzuteko edo Administrazioaren jardunaren eraginkortasuna bermatzeko.  

Araudian, halaber, zehazten da beste kasu batzuetan ere ezingo direla inola ere egoitza 
elektronikoan egin jakinarazpenak eta komunikazioak, hain zuzen ere, kasu hauetan: baldintza 
teknikoak direla-eta jakinarazi behar den egintza ezin bada formatu elektronikora bihurtu; 
jakinarazpena egin behar bada zergapekoaren egoitzan pertsonatuz edo araudi espezifikoan 
ezartzen den beste modu ez-elektroniko batean, edo araudi espezifikoa duten prozedura 
elektronikoak direnean.  

Hori dela bide, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatu eta Foru Aldundiak 2012ko 
martxoaren 20ko bileran eztabaidatu ondoren, honako hau.  

XEDATZEN DUT:  

1. artikulua. Xedea.  

Foru dekretu honek xede bi ditu: batetik, arautzea Ogasun eta Finantza Sailak bitarteko 
elektronikoak erabiliz egiten dituen jakinarazpenak eta komunikazioak; bestetik, ezartzea zer 
pertsona dauden behartuta jakinarazpenak eta komunikazioak bitarteko horien bidez jasotzera.  

2. artikulua. Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoaren alderdi orokorrak.  

1. Ogasun eta Finantza Sailak egin behar dituen jakinarazpen eta komunikazio guztiak 
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan agertzeko sistemaren bidez gauzatuko 
dira, foru-dekretu honen 5. artikuluan jasotako salbuespenak gorabehera. 

Baina, jakinarazpena Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan agertzeko 
sistemaren bidez modu esklusiboan egiteko, beharrezkoa izango da interesdunak sistema 
hori lehentasunezkotzat jotzen duela adieraztea, artikulu honen 3. zenbakian xedatutakoa 
gorabehera.  

2. Jakinarazpenerako sistema elektronikoa lehentasunezkotzat jotzen dela adierazteko, alta-
eskaera egin beharko da egoitza elektronikoan horretarako beren-beregi jarritako atalean. 
Adierazpen horrek eskaera jaso eta biharamunetik aurrera emango diren jakinarazpen eta 
komunikazioetan izango ditu ondorioak, non eta 3. artikuluan jasotako sistemen araudi 
espezifikoak ez duen beste epe bat ezartzen.  

3. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arauaren 34.3 artikuluan 
adierazitako pertsona fisikoak, pertsona juridikoak eta nortasunik gabeko entitateak, foru-
dekretu honen 6. artikuluan ere jasotzen direnak, behartuta daude tributu arloko 
jakinarazpenak zein komunikazioak bitarteko elektronikoen bidez jasotzera.  

4. Jakinarazpen elektronikoko sistemak aukera emango du egiaztatzeko zer egun eta ordutan 
izan duen eskuragarri interesdunak jakinarazten zaion egintza eta zer egun eta ordutan 
eskuratu duen interesdunak egintzaren edukia. Izan ere, une horretatik aurrera, 
jakinarazpena gauzatutzat joko da ondorio guztietarako.  

5. Bitarteko elektronikoak zein ez-elektronikoak erabiltzearen ondorioz egintza beraren 
jakinarazpen bat baino gehiago egiten bada, ulertuko da zuzen egindako lehenengo 
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jakinarazpena egiten denetik sortzen direla jakinarazpenaren ondoriozko efektu juridiko 
guztiak, kasuan kasuko errekurtsoak jartzeko epearen hasiera barne.  

6. Baldin eta egiaztatzen bada jakinarazpen elektronikoa eskuragai jarri eta egutegiko 20 egun 
igarota haren edukira ez dela sartu, orduan, ulertuko da jakinarazpena ez dela onartu, eta 
horrek Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko Foru Arauaren 
109.2 artikuluan ezarritako ondorioak izango ditu, non eta ofizioz edo interesdunak eskatuta 
ez den egiaztatzen jakinarazpena eskuratzea ezinezkoa izan dela arrazoi tekniko edo 
materialengatik.  

7. Interesdunek dagokion organoari eskatu ahal izango diote jakinarazpen elektronikoko 
sistema ez izatea modu esklusiboan erabiliko den sistema, hurrengo jakinarazpen edo 
komunikazioak ez jakinarazteko modu esklusiboan bitarteko elektronikoen bidez, eta 
administrazio-araudi orokorrean onartutako beste bitartekoak ere erabiltzeko. Hori ezin 
izango dute eskatu foru-dekretu honen 6. artikuluan adierazitako pertsonek eta entitateek, 
haiek behartuta baitaude komunikazioak eta jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez 
jasotzera. 

Eskaera hori egoitza elektronikoan horretarako beren-beregi jarritako atala erabiliz egiten 
bada, orduan, bajak eskaera jaso eta biharamunetik aurrera emango diren jakinarazpen eta 
komunikazioetan izango ditu ondorioak, non eta 3. artikuluan jasotako sistemen araudi 
espezifikoak ez duen beste epe bat ezartzen. Bestela, eskaera aurkezten den egunaren 
ondorengo hamabost egunen barruan gauzatuko da baja.  

8. Agerraldi bidezko jakinarazpenaren berezko ondorioak sortuko ditu interesdunek dagozkion 
administrazio-jarduketen edukia eskuratzeko egiten duten sarbide elektronikoak, baldin eta 
sarbide hori jasota geratzen bada.  

3. artikulua. Jakinarazpenak eta komunikazioak bitarteko elektronikoak erabiliz egitea.  

1. Ogasun eta Finantza Sailak hurrengo artikuluan aipatzen den sistema erabiliko du 
jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak egiteko: egoitza elektronikoan bertaratzearen 
sistema, alegia.  

2. Halaber, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak egiteko beste sistema batzuk gaitu 
daitezke, baldin eta sistema horiek erabiliz jasota geratzen bada interesdunak araudian 
zehazten diren epe eta baldintzetan jaso dituela jakinarazpen-komunikaziook.  

4. artikulua. Jakinarazpena edo komunikazioa egoitza elektronikoan agertzeko 
sistemaren bidez egitea.  

Jakinarazpena edo komunikazioa egoitza elektronikoan agertzeko sistemaren bidez egiteko, 
kontuan hartuko dira, batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoari buruzko 
araudian xedatutakoa eta, bestetik, foru-dekretu honetan jasotako berezitasunak.  

5. artikulua. Bitarteko elektronikoak erabiliz egindako jakinarazpenen edo komunikazioen 
inguruko salbuespenak. 

1. Ogasun eta Finantza Sailak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru 
Arauaren 107.etik 110.era bitarteko artikuluetan aipatzen diren bide ez-elektronikoak, 
lekuak eta moduak erabili ahal izango ditu jakinarazpenak eta komunikazioak egiteko, 
honako kasu hauetan:  

a) Zergapekoak edo haren ordezkariak, Ogasun eta Finantza Sailaren bulegoetan agertu, 
eta une horretan jakinarazpen edo komunikazio pertsonala eskatzen duenean. b) letran 
adierazitako inguruabarrak jazotzen badira, zergapekoak izan izango du baliatu aukera 
hori.  
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b) Tributuak aplikatzeko prozeduren eraginkortasuna eta —hala denean— lastertasuna 
bermatzeko, Administrazioak egokiagotzat jotzen duenean elektronikoak ez diren beste 
bitarteko batzuk erabiltzea jakinarazpena egiteko.  

2. Inoiz ez dira bitarteko elektronikoz egingo honako jakinarazpen eta komunikazio hauek:  

a) Jakinarazi beharreko egintzarekin batera formatu elektronikora bihurtu ezin den 
elementuren bat igorri behar denekoak.  

b) Beren araudi espezifikoarekin bat zergapekoaren egoitza fiskalean edo araudiak 
horretarako ezarritako beste leku batean pertsonatuz edo elektronikoa ez den beste 
edozein modutan egin behar direnak.  

c) Kreditu-entitateetan irekitako kontuetan diruaren enbargoa bitarteko elektronikoen bidez 
egiteko prozedurari atxikitako kreditu-entitateei zuzendutakoak.  

d) Ogasun eta Finantza Sailaren zerga-bilketaren kudeaketan lankidetza-zerbitzuan aritu 
bitartean lankidetza-erakunde diharduten kreditu-entitateei zuzendutakoak.   

Zenbaki honetan xedatutakoa ez da eragozpen izango beronetan aipatutako jakinarazpen 
edo komunikazioetako batzuk egiteko baliabide teknikoak erabiltzeko, haien araudi 
espezifikoarekin bat.  

6. artikulua. Jakinarazpenak eta komunikazioak bitarteko elektronikoen bidez jasotzera 
behartuta dauden pertsonak eta erakundeak.  

1. Nortasun edo forma juridikoa edozein dutela ere, beherago adierazitako inguruabarretako 
baten batean dauden pertsonak eta entitateak behartuta daude Ogasun eta Finantza 
Sailaren komunikazioa eta jakinarazpenak bide elektronikoen bidez jasotzera. Hona hemen 
inguruabar horiek:  

a) Enpresa handien erregistroan inskribatuta egotea. Erregistro hori Bizkaiko Lurralde 
Historikoko zerga betebehar formalak araupetzen dituen Araudia onetsi zuen 2008ko 
abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren 8. artikuluan aipatzen da.  

b) Hileko itzulketen erregistroan inskribatuta egotea. Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga 
betebehar formalak araupetzen dituen Araudia onetsi zuen 2008ko abenduaren 22ko 
205/2008 Foru Dekretuan aipatzen da hileko itzulketen erregistro hori, eta urtarrilaren 
13ko 124/2009 Foru Aginduaren bidez arautzen da.  

c) Ogasun eta Finantza Saileko diputatuak erabakitzen duen beste edozein.  

2. Ogasun eta Finantza Sailak behartu dauden subjektuei jakinaraziko die jakinarazpen 
elektronikoko sisteman nahitaez sartuta daudela. Jakinarazpen hori foru-dekretu honen 2. 
artikuluko 1. zenbakiko 1. paragrafoan ezarritakoarekin bat egingo da, bai eta bitarteko ez-
elektronikoen bidez eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arauaren 
107.etik 110.era bitarteko artikuluetan ezarritako lekuetan eta bitartekoen bidez ere, non eta 
zergapekoak ez duen adierazi jakinarazpen elektronikoa lehentasunezko bitartekotzat 
jotzen duela, foru-dekretu honetan jasotakoarekin bat.  

Zergapekoen zentsuan alta emanda egonez gero, zergapekoa jakinarazpen elektronikoko 
sisteman nahitaez sartuta dagoelako jakinarazpena dagokion identifikazio fiskaleko 
zenbakiaren komunikazioarekin batera egin ahal izango da.  

3. Jakinarazpen elektronikoko sisteman nahitaez sartzeak zergapekoari sistema horretan 
sartuta dagoela jakinarazi eta hilabetea igaro ondoren sortuko ditu ondorioak.  

4. Zergapekoa jakinarazpen elektronikoko sisteman nahitaez sartzea eragin zuten 
inguruabarrak desagertzen direnean, bitarteko elektronikoen bidez jakinaraziko zaio 
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sistema horretatik kanpo geratu dela, eta jakinarazpen horrek ondorioak sortu eta 
biharamunean geratuko da sistematik kanpo.  

Baina, zergapekoak, jakinarazpen elektronikoko sisteman nahitaez sartu aurretik bitarteko 
elektronikoa lehentasunezkoa jotzen duela adierazi badu, orduan, sistema horretan 
jarraituko du.  

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Lehenengoa. Jakinarazpenetarako eta komunikazioetarako sinadura elektronikoa.  

Foru-dekretu honetan xedatutakoarekin bat Ogasun eta Finantza Sailak bitarteko elektronikoak 
erabiliz jakinarazten dituen jakinarazpen eta komunikazio guztiek sinatura elektroniko bat 
eraman behar izango dute. 

Jakinarazi edo komunikatzen den administrazio-agiriak ez badarama aitortutako sinadura 
elektronikorik, agiri horri egiaztapen-kode seguru bat jarriko zaio, hain zuzen, jakinarazi edo 
komunikatzen den administrazio-egintza edo erabakia eman behar duen administrazio-
organoarena, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan interesdunen esku jarri aurretik.  

Bigarrena. Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudiaren 
aldaketa; araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 112/2009 Foru 
Dekretuak onetsi zuen.  

75 bis artikulua gehitzen zaio Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 112/2009 Foru 
Dekretuak onetsi zuen Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudiari; hain 
zuzen ere, hau:  

«75 bis artikulua.-Jakinarazpen elektronikoa.  

Interesdunak baliabide telematikoak erabiltzearekin ados dagoela adierazi badu eta modu hori 
lehenetsi badu, jakinarazpenak bitarteko elektronikonak erabiliz egin ahal izango dira.  

Aurrekoa gorabehera, Zerga Administrazioak erabaki dezake administrazioarekin komunikatzeko 
nahitaezkoa dela baliabide elektronikoak soilik erabiltzea. Hain zuzen ere, interesdunak pertsona 
juridikoak edo pertsona fisikoen taldeak direnean hartu dezake erabaki hori, baina baldin eta 
bermatuta badago pertsona horiek, beren ahalmen ekonomiko edo teknikoagatik, dedikazio 
profesionalagatik edo egiaztatutako beste arrazoi batzuengatik, beharrezkoak diren bitarteko 
teknologikoak izango dituztela eta bitartekook erabilgarri izango dituztela.  

Jakinarazpen-sistemari esker bi gauza ziurtatu behar dira: batetik, jakinarazi nahi den egintza zein 
egun eta ordutan jarri den interesdunaren eskura; bestetik, interesduna zein egun eta ordutan sartu 
den jakinarazpenaren edukira, une horretatik aurrera ulertuko baita jakinarazpen hori eginda dagoela, 
ondorio guztietarako.».  

XEDAPEN IRAGANKORRA 

Bakarra. Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa eta BizkaiBai zerbitzua.  

Administrazio Elektronikoari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko maiatzaren 5eko 
62/2015 Foru Dekretuaren lehenengo xedapen iragankorrean ezarritakoarekin bat, Ogasun eta 
Finantza Sailaren jakinarazpenak eta komunikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoan zein BizkaiBai zerbitzuaren bidez egingo dira (zerbitzu hori Bizkaiko Lurralde 
Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudiaren 42. artikuluan eta hurrengoetan aipatzen 
da, eta araudia Bizkaiko Foru Aldundiaren 2009ko uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuaren 
bidez onetsi zen), harik eta Ogasun eta Finantza Saileko zerbitzu telematikoak egoitza 
elektroniko horretan sartu arte. 

AZKEN XEDAPENA 

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 
indarrean.  
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Bilbon, 2012ko martxoaren 20an.  

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,. JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ.  

Ahaldun Nagusia,. JOSE LUIS BILBAO EGUREN. 
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