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“Azken arau-aldaketa: 2020/01/30” 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 5/2012 FORU DEKRETUA, 
urtarrilaren 24koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-

ikuskapenaren Araudia onesten duena  
(BAO Urtarrilaren 31koa) 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua onestearen 
ondorioz, Bizkaiko zerga-arautegi orokorra eraberritu eta eguneratu zen, eta goitik behera 
berrikusi ziren Zerga Administrazioak bere eginkizunak betetzeko aplikatu behar dituen 
prozeduren egitura eta arauak.  

Foru arau horretako manu askotan geroago egingo den garapenari buruzko aipamenak 
agertzen dira; beste kasu batzuetan, berriz, foru arauko xedapen batzuk argitu beharra 
dago, edo zergak aplikatzeko jarraitu behar diren prozedura-izapideak arautu beharra.  

Ekainaren 21eko 99/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zerga-ikuskapenaren Araudiak bete egin zuen ikuskaritzako eginkizunak direla-eta Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Araua erregelamendu bidez garatzeko zegoen 
beharra, eta horretarako, zenbait premisa garrantzitsu izan zituen argi.  

Egiaztatzeko eta ikertzeko ahalmenak erabiltzea dela-eta, gure zerga-sistemaren bilakaerak 
ahalmenon erabilera orokortzera garamatza, zergak kudeatzen dituzten organoek gero eta 
ahalegin handiagoa egin behar baitute egiaztapen-lanetan (ikuskapen-organoek ere egiten 
dituzten lan horiek).  

Beste alde batetik, zerga-ordainketan iruzurra noraino heldu den ikusita eta kontuan hartuta 
zerga-itzurpena bilketa-fasera lerratu dela, geroago eta beharrezkoagoa da bilketa-fase 
horretan egiaztapena eta ikerketa egitea, Zerga Administrazioak ezagutzen dituen zerga-zorrak 
borondatezko bidean edo betearazte-bidean ordaintzen direla bermatzeko.  

Gainera, Zerga Administrazioa bera ere aldatu egin da: aspaldion, organo espezializatu batzuk 
sortu dira zergadun-talde jakin batzuei zergak aplikatzeaz arduratzeko, betiere baliabideak 
ahalik eta ondoen erabiltzeko asmoarekin. Hori dela-eta, Zerga Administrazioaren ikuskapen-
eginkizun guztiak hartzen dituen jarduketa-esparru orokorra ezartzea komeni zen, organo 
horiek guztiek irizpide berberekin jardun dezaten.  

Gainera, kontuan izan behar da Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokor 
berrian aldaketa garrantzitsuak egin zirela zerga-ikuskapeneko eginkizunei buruzko arauetan: 
ikuskapen-jarduketak beste era batean, era osoago batean, sistematizatu dira, eta Foru Arauan 
bertan, zabalago arautu direla prozedura guztiak.  

Ekainaren 21eko 99/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zerga-ikuskapenaren Araudiak zerga-ikuskaritzako prozedura berriak finkatzeko balio izan digu, 
bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Araua onartu zenetik aurrera ezarri 
gura izan ziren egiaztapen- eta ikerketa-eginkizunak garatzeko ere.  

Hori bai, kontuan hartuta bost urte baino gehiago igaro direla foru arau bera nahiz Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zerga-ikuskapenaren Araudia aplikatzen direnetik, kontuan hartuta 2009. 
urtean zer aldaketa egin ziren Ikuskapeneko Zuzendariordetzan eta kontuan hartuta, gainera, 
ikuskapen-prozeduretan auditoria informatikoko teknikak ezarri eta orokortu direla, bada, 
horregatik guztiagatik, urte horietan zehar beharrezkoa izan da aldaketak egitea ikuskapen-
prozedurak betetzeko moduan. Beste aldaketa batzuk ere egin behar izan dira, orain arte 
metatutako esperientziatik abiatuta, are hobetzeko Zerga Administrazioak iruzurraren aurka 
borrokatzeko dituen tresnak, argi izanik, betiere, Bizkaiko Foru Aldundiak duen zerga-politikaren 
funtsezko ardatzetako bat arlo horretan etengabeko hobekuntza ezartzea dela.  
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Ikuspuntu horretatik, Bizkaiko Lurralde Historikoan indarrean dagoen Zerga-ikuskapenaren 
Araudia berriro aldatzea ez da araugintzako teknikari dagokionez egon litekeen aukera 
onenetako bat; izan ere, segurtasun juridikoak eta zerga-arauen errazteak gomendatzen dute 
goitik behera eguneratzea Zerga-ikuskapenaren Araudia, interesdun guztiek sistematikoki erabil 
dezatela erraztearren.  

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru dekretu honen bidez onesten den araudi honen berritasunen 
artean, azpimarratu behar da gure historia normatiboan lehenengoz arautuko direla bai 
Sozietateen gaineko Zergaren barruko zerga-baterakuntzako araubidean tributatzen duten talde 
fiskalei bai Balio Erantsiaren gaineko Zergan erakunde-taldeentzat dagoen araubide berezian 
tributatzen duten erakunde-taldeei dagozkien egiaztapen- eta ikerketa-prozeduretan aplikatu 
beharreko arauak. Bada, hori guztia posible izan da akordio bat lortu delako araudiaren 
aldaketak eragin diezaiekeen gainerako zerga-administrazioekin. Arautze horrekin argitu gura 
da, hain zuzen ere, zein diren tributazio kasu bereziotarako egiaztapen- eta ikerketa-
jarduketetan aplikatu behar diren arauak.  

Bestalde, ikuskaritza-prozedura berri bat sortu da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
Foru Arauan horretarako zehaztuta dagoen gaikuntza erabiliz: egiaztapen laburtuko prozedura. 
Bada, prozedura hori pentsatuta dago, batez ere, zerga-agenteen jarduketetatik abiatuta 
egiteko, ahalik eta zergapeko gehien tributu-egoera erregularizatu ahal izan dadin, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Zergen Ikuskapenak erabilgarri dituen giza baliabideak zein baliabide 
materialak optimizatuz. Horrela, lortu gura da efikazagoak izan daitezela zerga-iruzurraren 
aurkako jarduketak eta herritarrei ikusaraztea kontrol-mekanismo gehiago jartzen direla Zerga 
Administrazioaren eskura, beste behin ere frogatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak konpromiso 
irmoa duela zerga-iruzurra ahalik eta txikiena izan dadin.  

Hori dela bide, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
2012ko urtarrilaren 24an eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau.  

XEDATZEN DUT:  

Artikulu bakarra. Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-ikuskapenaren Araudiaren 
onespena.  

Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-ikuskapenaren araudia onetsi da, eta foru dekretu honetako 
eranskin gisa ematen da.  

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehenengoa.-Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 13ko 197/2011 Foru Dekretuaren 
bidez onartu zen Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiaren 
aldaketa.  

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 13ko 197/2011 Foru Dekretuaren bidez onartu zen 
Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiko 25. artikuluko 4-7 zenbakiak 
aldatuko dira, eta honela geratuko dira idatzita:  

«4. Bizkaiko Foru Ogasunak prestaturiko Zerga-iruzurraren aurka Borrokatzeko Plana betetzeko 
zehazten diren jarduera-planak eta -programak gauzatzea zerbitzuaren eskumenen eremuan, 
Ikuskapen-planaren garapena barne, konkurtso-prozeduretan sartuta dauden zergapekoei dagokienez. 
Familia-unitatea, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko 6/2006 Foru 
Arauko 100. artikuluan ezarritakoaren arabera, zergapeko batek baino gehiagok osatzen badute, 
nahikoa izango da, arestian zehaztutakoari dagokionez, unitateko kideetako bat konkurtso-prozedura 
baten objektu izatea.  

Hala ere, baldin eta konkurtso-prozeduran dagoen zergapeko bat ikuskapen-prozedura baten xede 
bada eta ikuskapenaren hasiera jakinarazi bazaio, prozedura hori hasi duen organoa bera arduratuko 
da konkurtso-prozeduraren inguruko egiaztapenaz eta ikerketaz.  

5. Zerga-egitateak ikertzea, goiko 4. zenbakian aipatzen diren zergapekoei dagokienez 
Administrazioak ezagutzen ez dituenak aurkitzeko.  
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6. Zerga-oinarrien behin betiko integrazioa egitea, goiko 4. zenbakian aipatzen diren zergapekoei 
dagokienez: zuzeneko zenbatespenaren eta zenbatespen objektiboaren kasuetan, egiaztatzeko 
jardueren bidez; eta zeharkako zenbatespenaren kasuan, ikuskatzeko jardueren bidez.  

7. Autolikidazioen ondorioz Ogasunari ordaindutako zerga-zorren zehaztasuna egiaztatzea, aurreko 4. 
zenbakian aipatzen diren zergapekoei dagokienez.».  

Bigarrena. Araudiari buruzko aipamenak.  

Bizkaiko Lurralde Historikoko tributuen foru ordenamenduko beste xedapen batzuetan 
ekainaren 21eko 99/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zerga-ikuskapenaren Araudiari buruz egindako aipamen guztiak foru dekretu honen bidez 
onartzen diren araudian dagozkion manuei egindako aipamentzat joko dira.  

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Bakarra. Arauak indargabetzea.  

Foru dekretu hau indarrean jarritakoan indargabetuta geratuko dira bertan ezarritakoarekin bat 
ez datozen maila bereko eta beheragoko mailako xedapen guztiak, batez ere ekainaren 9ko 
99/2005 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-ikuskapenaren Araudia onetsi 
zuena.  

Arau berririk ematen ez den bitartean, indarrean jarraituko dute ekainaren 21eko 99/2005 Foru 
Dekretuaren bidez onetsi zen Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-ikuskapenaren Araudia 
garatzeko emandako arauek, baldin eta ez badira foru dekretu honen bidez onesten den 
araudian ezarritakoaren aurkakoak.  

AZKEN XEDAPENAK 

Lehenengoa. Indarrean jartzea.  

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da 
indarrean, eta 2012ko otsailaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.  

Bigarrena. Arauak emateko gaitzea.  

Ahalmena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari, foru dekretu honetan ezarritakoa 
garatzeko eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.  

ERANSKINA   
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGA-IKUSKAPENAREN 

ARAUDIA.  

ATARIKO TITULUA  
ARAU OROKORRAK.  

1. artikulua. Xedea eta aplikazio-eremua.  

1. Araudi honek Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 
Arauan ezarritako arauketa osatu eta garatzen du, zerga-ikuskapenerako ahalak 
erabiltzeari dagokionez, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Zerga Administrazioari aplikatuko zaio.  

2. Foru Aldundiak Estatuaren lurralde osoan erabiliko ditu zerga-ikuskapenaren arloan dituen 
eskumenak. Hala ere, jarraian zehaztuko diren jarduketak Bizkaiko Lurralde Historikotik 
kanpo egin behar dituenean, laguntza eskatuko die kasuan kasuko administrazioko 
ikuskapen-organoei. Hauek dira jarduketok:  

a) Egiaztapen- eta ikerketa-jarduketak.  
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b) Finantza-erakundeen eta banku- edo kreditu-trafikoan diharduten pertsona fisiko edo 
juridikoen kontuei eta eragiketei (aktiboak zein pasiboak) buruzko informazioa lortzeko 
jarduketak.  

3. Bizkaiko Foru Aldundiak du araudi honetan araututako prozedurak eta jarduketak 
izapidetzeko eskumena, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 47.6 
artikuluan ezarritakoaren arabera.  

2. artikulua. Definizioak.  

1. Araudi honetan xedatutakoari dagokionez, honako definizio hauek hartuko dira aintzat:  

a) Aktuarioa.-Prozedura bat izapidetzea agindu zaion edo hartan parte hartzen duen 
funtzionarioa edo Zerga Administrazioko langilea, ikuskatzaile gisa diharduena.  

b) Ikuskatzaile-burua: Prozedura guztien izapidetzea koordinatzen, sustatzen eta 
kontrolatzen duen arduraduna da. 

c) Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoa: 
aktuarioen eta ikuskatzaile-buruaren nagusia da hierarkian.  

2. Bizkaiko Foru Aldundian, Ogasun eta Finantza Sailaren barruan dauden funtzionarioetatik 
honako administrazio-titulu hauetako batekin ari diren funtzionarioak hartuko dira 
ikuskatzailetzat:  

a) Estatuko finantzen ikuskatzaileak; finantzen ikuskatzaileak eta zergen ikuskatzaileak.  

b) Zergen ikuskatzaileordeak, finantzen eta zergen ikuskatzaileordeak eta zerga berezien 
ikuskatzaileordeak.  

c) Zerga-agenteak.  

Halaber, ikuskatzailetzat hartuko dira ikuskapen-prozeduretarako izendatu eta haietan 
aritzen diren Zerga Administrazioko teknikari informatikoak: lan osagarriak egingo dituzte 
eta, oro har, informazioa biltzen eta lantzen jardungo dute.  

3. Bizkaiko Foru Aldundian, honako hauek izango dira ikuskatzaile-buru, kasu 
ba- koitzean dagokiona: 
a) Oro har, Ikuskaritza Koordinatzeko Zerbitzuko burua; Plangintzaren eta 

Na- zioarteko Fiskalitatearen Zerbitzuko eta Ikuskapen Jardueren 
Zerbitzuko bu- ruek erregelamendu honetako bigarren xedapen 
gehigarrian zehazten dena dela-bide dituzten eskumenak gorabehera. 

b) Zerga-bilketarako Zuzendariordetzaren eremuan egiten diren ikuskapen-
jar- duketetan, Zerga-bilketarako zuzendariordea. 

4. Bizkaiko Foru Aldundian, Ikuskapenerako zuzendariordea izango da prozedura- ren 
ondoriozko administrazio-egintzak emateko organo eskuduna.  

5. Ikuskapenaren arloko eskumenak Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura Organikoaren 
Araudian eta berau garatu duten xedapenetan xedatutakoaren arabera banatuko dira 
aurreko bi zenbakietan aipatu diren Foru Aldundiko Zerga Administrazioko organoen 
artean.  

Artikulu honetako 2. zenbakiko a) eta b) letretan aipatutako aktuarioen eskumenak Ogasun 
eta Finantzen foru diputatuak zehaztuko ditu, foru agindu baten bidez, eta agindu hori 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.  
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3. artikulua. Ikuskatzaileen egiaztapena.  

1. Ikuskatzaileek txartela edo beste identifikazio-agiriren bat edukiko dute, euren 
eginkizunetan aritzeko.  

2. Bulego publikoetatik kanpo aritzen direnean, nor diren egiaztatu behar dute ikuskatzaileek, 
hala eskatzen zaien guztietan.  

3. Ikuskatzaileek ez dute edukiko lekuko gisa deklaratu beharrik pertsona laidotuak eskatuta 
soilik pertsegitu ahal diren delituen inguruko prozedura zibiletan eta zigor-prozeduretan, 
baldin eta deklaratu ahal izateko dekretu edo isiltasun betebeharra hautsi behar badute.  

4. artikulua. Ikuskapen-jarduketak eta -prozedurak.  

1. Honako hauek dira ikuskapen-prozedurak eta -jarduketak:  

a) Egiaztapen- eta ikerketa-prozedura.  

b) Egiaztapen murriztuaren prozedura.  

c) Zergapekoa bertaratu gabe burutzen den erregularizazio-prozedura.  

d) Egiaztapen laburtuko prozedura.  

e) Informazioa lortzeko jarduketak.  

f) Balorazio-jarduketak.  

g) Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien arloan esku hartzeko jarduketak.  

2. Ikuskapen-eginkizunak egiten dituzten administrazio-organoek zehatz-mehatz agerrarazi 
edo erregistratu behar dituzte euren jarduketak, haiek ondo kontrolatu ahal izateko eta 
behar bezala jasota gera daitezen. Aurreko zenbakian aipatutako prozedura eta jarduketa 
motak bereiz agertu behar dira.  

I. TITULUA.  
IKUSKAPEN-JARDUKETEI ETA -PROZEDUREI BURUZKO ARAU 

OROKORRAK.  

I. KAPITULUA.  
IKUSKATZAILEEN AHALMENAK.  

5. artikulua.Interesdunaren agirien azterketa.  

1. Ikuskapen-prozedurak eta -jarduketak egiteko, beharrezkotzat jotzen dituzten baliabideak 
erabili ahal izango dituzte aktuarioek; baliabideok izango dira Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko Foru Arauko 135.1 artikuluan aipatutakoak eta, gainera, honako hauek:  

a) Zergapekoek edozein tributuri buruz aurkezten dituzten aitorpenak, autolikidazioak, 
datuen berri-emateak edo eskabideak.  

b) Zergapekoaren kontabilitatea; horren barruan, kontabilitateko erregistro eta euskarri 
guztiak, egindako oharren eta ohar horien aurretiazko edo gehigarrizko orrien 
ziurtagiriak eta zerga-ondoreak dituzten kontratuak eta agiriak sartzen dira. 
Kontabilitateko orriekin batera, finantza-informazioa ondo ulertu ahal izateko 
beharrezkoak diren banakapenak eta iruzkinak aurkeztu behar dira.  

c) Beste pertsona edo erakunde batzuetatik zuzenean nahiz zeharka lorturiko datu edo 
aurrekarietatik zergapekoarengan eragina dutenak.  
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d) Lankidetza-betebeharraren ondorioz eta salaketa publikoen bidez lortzen diren datuak 
eta txostenak; salaketa publikoei dagokienez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko Foru Arauko 112. artikuluan ezarritakoa aplikatu behar da.  

e) Administrazioko beste organo edo erakunde batzuetatik lorturiko informazioa.  

f) Legez lortzen diren datu, txosten eta aurrekari guztiak.  

2. Aktuarioek zuzenean aztertu ahal izango dituzte artikulu honetan aipaturiko agiriak eta 
gainerako elementu guztiak, eta, behar izanez gero, euskarri informatikoetan artxibatutako 
datu-zerrendak pantailan bistaratzeko edo inprimatzeko eskatu ahal izango dute.  

Halaber, beharrezkotzat jotzen dituzten kontabilitateko oharkiak eta gainerako datu guztiak 
idatzi ahal izango dituzte, eta artikulu honetan aipatutako datu eta agiri guztien kopiak 
eskuratu ahal izango dituzte eurek nahi duten euskarrian, are euskarri informatikoetan ere, 
euren kargura.  

3. Aktuario batek zergapeko bati eskatzen badio Zerga Administrazioak duen dokumentazioan 
edo haren aitorpenetako frogagirietan edo haietan adierazitako egitate edo inguruabarretan 
ageri ez diren datuak, txostenak edo bestelako aurrekariak aurkezteko, hamar eguneko 
epea emango zaio, gutxienez, lankidetza-betebeharra betetzeko. Nolanahi ere, ikuskapen-
prozedura berean lehen ere datu, txosten edo aurrekari eurak aurkezteko errekerimendua 
egin bazaio, epe laburragoa eman ahal izango zaio aurkezteko.  

6. artikulua. Finketan sartzea eta haiek aztertzea.  

1. Aktuarioak zergapeko jarduerak edo ustiapenak egiten diren, zergapeko subjektuak 
dauden, zerga-egitateak gertatzen diren edo haien frogak dauden finketan, negozioko 
lokaletan eta establezimendu zein tokietan sar daitezke jarduketak egiteko eta, bereziki, 
interesdunen ondasunak, bulegoak, instalazioak edo ustiapenak ezagutzeko, eta 
beharrezko froga-jarduketa guztiak egin ahal dituzte.  

2. Interesdunek euren bulegoetan sartzen utzi behar diete aktuarioei, eta bertan, enpresak 
onetsitako eguneko lansaioan zehar, Zerga Administrazioaren esku eduki behar dituzte 
negozioaren kontabilitatea eta hari buruzko gainerako agiri eta frogagiri guztiak.  

3. Finkan edo lokalean enpresa edo lanbide jarduerarik egiten ez bada eta interesdunak edo 
finka zaintzen duen pertsonak ez badie aktuarioei sartzen uzten, Ogasuneko zuzendari 
nagusiaren baimena behar da finka edo lokal horietan sartzeko eta haiek aztertzeko. 
Nolanahi ere, horrelako kasuetan hartu beharreko kautelazko neurriak ere har daitezke.  

4. Zergapeko baten egoitzan sartu behar bada aztertzeko asmoarekin, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, egoitza 
Konstituzioaren babespean baitago. Horretarako, interesdunari baimena eskatu behar zaio, 
berariaz, eta beraren eskubideen berri eman behar zaio.  

Dena dela, interesdunak edo finka zaintzen duen pertsonak bertan sartzeko beharrekotzat 
jo ohi diren egintzak egiten baditu, sartzeko edo aztertzeko baimena eman duela 
pentsatuko da.  

Interesdunaren baimenik lortzen ez bada, Ogasuneko zuzendari nagusiak manamendu-
eskaera bidaliko dio dagokion agintaritza judizialari. Beste alde batetik, aktuarioek txosten 
arrazoitua bidaliko diote Ogasuneko zuzendari nagusiari, ikuskatzaile-buruak ontzat eman 
ondoren.  

5. Aurreko 3. eta 4. zenbakietako kasuetan, zergapekoak ezeztatu egiten badu jarduketak 
egiten ari diren lekuan egoteko emandako baimena, aktuarioek Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 142. artikuluan eta araudi honetako 33. artikuluan 
araututako kautelazko neurriak baliatu ahal izango dituzte jarduketak amaitu baino lehen.  
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7. artikulua. Ikuskatzaileen beste ahalmen batzuk.  

1. Portuetan, tren-geltokietan eta lurreko garraioen geltokietan, aireportuetan, merkatu 
nagusietan, hiltegietan eta lonjetan eta antzeko tokietan aktuarioei noiznahi utziko zaie 
geltoki, kai eta bulegoetan sartzen datuak, fakturak, sarrerak eta irteerak biltzera sartzen, 
eta bildutako datuak eta aurrekariak zehatzak diren ziurtatzeko eskatu ahal izango diete 
langileei.  

2. Aktuarioek honako hauek egiteko ahalmenak dituzte:  

a) Neurketak egin edo laginak hartu, eta argazkiak atera eta krokisak edo planoak egin. 
Eragiketa hauek aktuarioek eurek zein Zerga Administrazioak izendatzen dituen 
pertsonek egin ditzakete.  

b) Perituei irizpena eskatu; peritu-lanerako titulu nahikoa eta egokia duten aktuarioak 
peritu aritu daitezke.  

c) Zergen ordainarazpena zehazten duten gauzak erakusteko eskatu.  

d) Zergapekoaren barruko kontrol sistemak begiztatu, beraren zerga-egoera hobeto 
egiaztatzeko.  

e) Zerga-ordainketan eragina izan dezaketen agiriak Bizkaiko Lurralde Historikoan ofiziala 
ez den hizkuntza batean badaude idatzita, interesdunari itzultzeko eskatu.  
Gainera, sistema informatikoetako datu jakingarriak eta gakoarekin babestutako 
sistemetan eta fitxategietan eta zifratuta daudenetan sartzeko gakoak deskodetzeko 
behar den informazio guztia eskatu ahal izango dute.  

f) Zergapekoarentzat lanean ari direnei egiten duten lanaren inguruko gaiei buruzko 
informazioa eskatu.  

g) Jarduera ekonomikoaren kudeaketarako erabiltzen diren sistema eta ekipo 
informatikoak egiaztatu eta aztertu.  

3. Ikuskatzaileak abisatu gabe agertzen badira jarduketak egin behar diren tokian, 
zergapekoak edo haren ordezkariak egin behar die jaramon, bertan egonez gero. Bestela, 
bertan diren arduradunetako batek lagundu behar die. Gainera, ikuskatzaileek jarduketekin 
jarraitzeko eska dezakete, horretarako ezartzen duten epean, eta bidezko kautelazko 
neurriak ezar ditzakete.  

II. KAPITULUA.  
ZERGAPEKOEK ESKU HARTZEA ETA BERAIEN ORDEZKARITZA.  

8. artikulua. Ikuskapen-jarduketak norekin egin behar dira .  

1. Pertsona juridiko baten ordezkaritzan aritu diren organoek ikuskapen-jarduketetan ez 
badituzte betetzen haren zerga-betebeharrak, betebeharrok sortu direnean edo bete behar 
izan direnean organo horietan izan direnek aktuarioen errekerimenduei jaramon egin 
beharko diete, euren izenean arituz eta erakundea lotu gabe, jarduketak burutzea 
errazagoa izateko beharrezkoa izanez gero.  

2. Hil egin diren pertsona fisikoei edo pertsona juridikoei edo desegin edo azkendu egin diren 
gainerako entitateei buruzko jarduketa edo prozeduren kasuan, Administrazioaren aurrean 
jardun beharko duten pertsonei kasuan kasuko eskubideak, betebeharrak eta, hala 
badagokio, zerga-zehapenak eskualdatuko zaizkie Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko Foru Arauko 38. eta 39. artikuluetan xedatutakoari jarraiki.  

Zerga Administrazioak jarduketak edo prozedurak garatu ahalko ditu oinordeetako 
edozeinekin, eta oinordekoen izenean formalizatuko dira aktak eta egingo dira likidazioak. 
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3. Likidazio-fasean dauden entitateen kasuan, administrazio-jarduketak entitateen nortasun 
juridikoa iraungi baino lehen gertatzen direnean, jarduketa horiek likidatzaileekin egingo 
dira. Entitate bat desegin eta likidatzen bada, eta aurreko zenbakian ezarri denaren kaltetan 
izan gabe, likidatzaileak Administrazioaren aurrera agertu behar dira horretarako 
errekerimendua eginez gero, entitatearen lehengo ordezkariak diren aldetik eta haren 
liburuak eta agiriak zaintzapean dituzten aldetik. Liburuak eta agiriak erregistro publiko 
batean gorde badira, organo eskudunak erregistro horretan haiek aztertzeko aukera 
edukiko du, eta organoak likidatzaileak Administrazioaren aurrean agertzea eskatu ahal 
izango du jarduketa horietarako beharrezkoa bada.  

Konkurtsoen kasuetan, administrazio-jarduketak konkurtsora aurkeztu denarekin egingo 
dira, betiere, epaileak administrazio- eta erabilera-eskumenak hari etetea erabaki ez badu. 
Edonola ere, konkurtsoan jarduten duten administratzaileekin ere garatuko dira jarduketak, 
konkurtsora aurkeztu denaren ordezkari diren edo esku hartzeko eginkizuna duten heinean, 
uztailaren 9ko 22/2003 Konkurtso Legean ezarritakoari jarraiki.  

4. Betebehar baten izatezko kasu berdin batean batera agertzeagatik hainbat zergadunen 
solidaritate kasuetan, jarduketak eta prozedurak jarduketa edo prozedura horien xede den 
betebeharraren izatezko kasu horretan ageri diren zergadunetatik edozeinekin garatu 
ahalko dira.  

5. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 34. artikuluko entitateez arituz 
gero, zerga-betebeharrak egoki betetzen direla aztertzea xedetzat duten kudeaketa-
jarduketak, forma izaerakoak barne, betebehar horien ordezkaritza duenarekin garatuko 
dira, foru arau horretako 44.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.  

Likidazioak egin beharko balira, entitatearen izenera egingo lirateke, entitate horietako 
partaideen, kideen edo titularkideen erantzukizun solidarioaren kaltetan izan gabe.  

Entitateek errenten eratxikipen araubidean eskuratzen dituzten errentak zergapetzen dituen 
zergari buruzko betebeharrak egoki betetzen direla aztertzea egiaztapen prozeduretan 
zehar egingo da. Prozedura horiek bazkide, oinorde, erkide edo partaide bakoitzaren 
aurrean instruitu ahalko dira, zerga horrengatiko zergadun diren heinean. Prozedura 
horietan entitatearen berezko betebeharren kudeaketa-jarduketak garatu bitartean eskuratu 
ahal izan diren datuak, txostenak edo aurrekariak erabili ahal izango dira.  

6. Establezimendu iraunkorraren bitartez Espainiako lurraldean jarduten duten baina 
Espainiako egoiliar ez diren zergapekoen kasuan, Administrazioaren jarduketak 
zergapekoak izendatzen duen ordezkariarekin egingo dira, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko Foru Arauko 46. artikuluan eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari 
buruzko abenduaren 5eko 12/2013 Foru Arauko 10. artikuluan ezarritakoari jarraiki.  

Establezimendu iraunkorrik gabe jarduten duten zergapeko ez egoiliarrek ordaindu 
beharreko tributuen kasuan, jarduketak egoiliarra ez den zergapekoarekin edo hark xede 
horretarako izendatzen duen ordezkariarekin garatu ahal izango dira, edo, bestela, 
horrelakorik aurreikusten denean, jarduketak zuzenean gara daitezkeen erantzule 
solidarioarekin. Azken kasu horretan, likidazioak zuzenean egin ahal izango zaizkio 
erantzule solidarioari. Hark, berriz, egindako likidaziotik edo hari exijitzen zaion 
erantzukizunetik eratortzen diren aurkarapen-arrazoi guztiak erabili ahal izango ditu.  

7. Aldi baterako enpresa-elkarteen, interes ekonomikodun elkartzeen zein errentak eratxiki 
behar dituzten gainerako erakundeen kasuan, hiru erakunde mota horien tributu-egoera 
egiaztatzeko egiten diren jarduketak erakundeekin eurekin egingo dira; dena dela, 
erakunde horietako bakoitzari buruzko prozedura izapidetzen den bitartean, erakundeon 
bazkideek edo kideek eskubidea izango dute egoki irizten dieten aurkarapen-arrazoi guztiak 
aurkezteko, non kontuan hartu behar diren erakundearekin egindako jarduketen emaitzak.  

8. Zerga Administrazioaren aurrera agertu behar duen zergapekoak aktuarioek esandako 
tokian, egunean eta orduan ez egoteko bidezko arrazoia alegatu nahi badu, jakinarazpena 
jaso eta hurrengo hiru egunetan adierazi behar du arrazoi hori idatziz, edo, bestela, 
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ezarritako egunean bertaratzea eragotzi dioten inguruabarrak desagertu eta berehala, 
betiere, aurreko epearen barruan.  

Horrelako kasuetan jarduketak eteten badira, zergapekoak bere esku dagoen guztia egin 
behar du etendura eragin duten arrazoiak ezabatzeko; haiek desagertutakoan, 
Administrazioaren aurrera agertzeko beste hitzordu bat ezarriko da.  

9. artikulua. Legezko ordezkari baten bidez jardutea.  

1. Ikuskapen-prozeduretan jarduteko behar besteko gaitasunik ez duten pertsonen ordez 
haien legezko ordezkariek jardungo dute.  

Hala ere, pertsona horiek jarduteko gaitasun nahikoa lortzen badute, ikuskapen-
prozeduretan jardungo dute, baita ikuskapenaren aurreko zerga-egoera egiaztatzeko ere.  

2. Horrelakoetan, legezko ordezkari izan direnek ere aktuarioek eskatuta jardun beharko dute, 
batez ere arau-hausle direnek euren erantzukizunei aurre egiteko.  

3. Legezko ordezkariak bere izaera egiaztatu behar die aktuarioei. Nolanahi ere, ordezkaritzat 
jo ahalko dira dagozkien erregistro publikoetan ordezkari gisa inskribatuta dauden 
pertsonak.  

Ikuskapen-prozedura edo -jarduketa bat egiten den bitartean aldatu edo iraungi egiten bada 
legezko ordezkaritza, prozedura edo jarduketa horretan egindako jarduketa guztiak 
baliozkotzat eta efikaztzat joko dira, harik eta jarduketak egiten dituzten aktuarioei 
jakinarazten ez zaien arte legezko ordezkaritzari lotutako egoera berria.  

10. artikulua. Borondatezko ordezkari baten bidez jardutea.  

1. Ikuskapen-prozeduretan zergapekoa edo beraren legezko ordezkaria ez beste pertsona bat 
aritzen bada, horren berri agerrarazi behar da berariaz egiten diren dilijentzia edo akta 
guztietan; gainera, emandako ahalordea egiaztatzen duen agiria espedienteari atxiki behar 
zaio.  

Ordezkaritza agiri publiko baten bitartez eman bada, nahikoa izango da haren erreferentzia; 
horrelako kasuetan, espedienteari kopia arrunta edo fotokopia atxikiko zaio, aktuarioak 
egindako alderatze-dilijentziarekin.  

2. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 135.3 artikuluan ezarritakoarekin 
bat, Bizkaiko Foru Aldundiko Zergen Ikuskapenak, salbuespen gisa, baina horretarako 
arrazoiak justifikatuz, eta egin beharreko jarduketetarako beharrezkoa bada, eskatu ahal 
izango du zergapekoa bera bertaratzea araudi honetako 19. artikuluan zehaztutako 
lekuetako edozeinetan. Besteak beste, honako kasu hauetan ulertuko da egoera hori 
gertatzen dela:  

a) Bertaratzea beharrezkoa denean zergapekoak izenpetu edo bidalitako agirien 
egiazkotasuna edo kautotasuna berresteko.  

b) Bertaratzea beharrezkoa denean jasota uzteko ea zerga-ondorio garrantzitsuak 
dituzten zenbait eragiketa benetan gertatu diren eta zein egoeratan gertatu diren, baldin 
eta zergapeko horrek parte-hartze zuzena izan bazuen eragiketa horietan edo haien 
gaineko ezagutza zuzena badu.  

c) Ordezkariaren jardunak ikuskapen-jarduketak atzeratu, eragotzi edo galaraztea eragin 
dezaketenean.  

d) Ordezkariaren adierazpenek behin eta berriro erakusten dutenean berak ez duela 
zergapekoaren jardueren berri edo dagoeneko ez dela haren ordezkaria.  

e) Beharrezkoa denean zergapekoak deklaratutako zerga-egoitza egiaztatzeko.  
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11. artikulua. Legezko zein borondatezko ordezkarientzako arau orokorrak.  

1. Zergapekoak ordezkariaren bitartez jarduten badu ikuskapen-prozeduretan, ordezkariak 
hasiera-hasieratik egiaztatu beharko du ordezkaritza, beharrezkoa izanez gero.  

Egiaztatzen ez badu, aktuarioek eskatuko diote egiaztagiria hurrengo ikuskapen-
agerraldian aurkezteko, edo hamar egun pasatu baino lehen.  

Ordezkariak orduan ere ez badu egiaztatzen ordezkaritza, aktuarioek jarduketak eten ahal 
izango dituzte eta, jarduketak harekin egitea ez bada baliozkoa, etendura dilijentzian 
agerraraziko dute. Halako kasuetan, zergapekoa ez dela agertu ulertuko da bidezko ondore 
guztietarako.  

2. Ahalorde nahikorik gabe agertzen diren pertsonek egiten dituzten adierazpenek 
Zuzenbidearen araberako froga-balioa izango dute.  

Ordezkaritza egiaztatu edo baliozkotzat jo ondoren, ordezkatuak frogatu beharko du ez 
duela ahalorde nahikorik eman edo emandakoa ezeztatu duela, eta jarduketaren 
deuseztasuna oinarritzeko ezin izango ditu alegatu berak sortutako akatsak edo hutsak.  

3. Jarduketa batzuetan ordezkariak ahalorderik ez edukitzea edo ahalorde nahikoa ez izatea 
zuzendutzat joko da zergapekoak ikuskapeneko dilijentzien, txostenen edo akten 
ondoriozko egintzak aurkaratzen baditu, egoera horiek aipatu gabe, edo likidaturiko zerga-
zorraren zenbatekoa ordaintzen badu.  

4. Aktuarioek esak dezakete jarduketetan laguntza emango duen eta ariko diren pertsonen 
nortasuna, izaera eta ahalmenak egiaztatzeko.  

Jarduketetan esku hartzeko ahalmen nahikorik ez duen pertsonaren bat bertaratuz gero, 
aktuarioak horren berri agerraraziko du eta zergapekoa ez dela bertaratu joko du. Hala ere, 
bertaratu den pertsonari errekerimendua eman ahal izango dio, pertsona egokia bertaratu 
dadin, edo, bestela, berehala ager dadila eska diezaioke.  

5. Errekurtso baten edo erreklamazio ekonomiko-administratibo baten ebazpena 
aurkaratutako ebazpena edo likidazio administratiboa deuseztatzea bada ordezkariak ez 
duelako horretarako ahalorderik edo ahalordea nahikoa ez delako, aginduko da egindako 
jarduketa guztiek atzeraeragina izan dezatela, ahalordea egiaztatu behar zen unera arte 
edo nahikotzat jo ez den ahalorde hori aurkeztu zen unera arte. Dena dela, tributuak 
aplikatzeko prozeduraren barruan ordezkariaren parte hartzerik gabe egindako jarduketek 
eta frogek baliozkoak izaten jarraituko dute.  

III. KAPITULUA.  
IKUSKAPEN-JARDUKETETAKO DOKUMENTAZIOA.  

12. artikulua. Arau orokorrak.  

1. Ikuskapen-jarduketak berri-emateetan, dilijentzietan, txostenetan eta aktetan 
dokumentatuko dira (kasuan kasukoa).  

2. Zerga Administrazioak araudi honetan ezarritakoaren arabera formalizatu behar ditu 
nahitaez agiri horiek.  

1. ATALA.  
BERRI-EMATEAK.  

13. artikulua. Berri-emateak.  

1. Ikuskapen-prozedura eta -jarduketetan Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arauko 97.8 artikuluan aipatutako berri-emateak erabiltzen badira, honako hauek agerrarazi 
behar dira:  
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a) Non eta noiz eman den.  

b) Berri-ematea jasoko duen pertsona edo erakundea eta haren egoitza.  

c) Aktuario bidaltzaileen identifikazioak eta sinadurak.  

d) Adierazi nahi diren egitateak edo inguruabarrak edo errekerimenduaren edukia.  

2. Berri-ematearen bidez interesdunari jakinarazten bazaio ikuskapen-prozedura edo -
jarduketak hasi direla, berri-ematean agerrarazi behar da preskripzio-epearen konputua 
eten dela, hala denean, eta prozedura edo jarduketa nolakoa den zehaztu behar da.  

Hala badagokio, tributuen aplikazioari buruzko beste prozedura baten amaiera adieraziko 
da, baldin eta amaiera hori jakinarazten den hasierako berri-ematearen ondorioz gertatzen 
bada.  

3. Berri-emate bakoitzaren bi ale egingo dira, eta bat Zerga Administrazioak gordeko du, 
administrazio-espedienteari atxikita.  

4. Behin aktuarioek sinatuz gero, berri-emateak interesdunei jakinaraziko zaizkie. Berri-
ematea jakinarazteko egintzaren eginbideak berri-ematearen agirian bertan egin ahal 
izango dira.  

2. ATALA.  
DILIJENTZIAK.  

14. artikulua. Dilijentziak.  

1. Dilijentziak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 97.8 artikuluan 
xedatutakoa eragotzi gabe, prozedura azkentzeko baliatzen diren aktak edo txostenak 
prestatzeko erabil daitezke, bai eta beste prozedura bati ekitea eragiten duten egitateak 
edo inguruabarrak agerrarazteko ere (hala denean, aktuarioen proposamena beste agiri 
batean adierazi behar da).  

2. Dilijentzietan ezin da egin zerga-likidaziorako proposamenik.  

3. Dilijentziak elektronikoki edo eskuz sinatu ahal izango dira. Betiere, dilijentzien ale bat 
emango zaio jarduketetan aritzen den pertsonari.  

Pertsona horrek ez badu nahi dilijentzia jaso edo sinatu, edo ezin badu sinatu edo ez 
badaki sinatzen, bertan agerraraziko da eta, hala ere, alea emango zaio. Dilijentzia jaso 
edo sinatu nahi ez badu, ezetsitzat joko da Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
Foru Arauko 109.2 artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako.  

4. Ikuskapen-jarduketa edo -prozedura nolakoa den kontuan hartuta bertan aritzen den 
pertsona aurrean egon beharrik ez badago, haren emaitza jasotzen duen dilijentzia 
aktuarioek soilik sinatuko dute eta ale bat bidaliko zaio interesdunari.  

15. artikulua. Dilijentzien edukia.  

1. Ikuskapen-dilijentzietan honako hauek agerrarazi behar dira:  

a) Non eta noiz eman den.  

b) Sinatzen duten aktuarioen identifikazioa.  

c) Jarduketetan aritzen den pertsonaren izen-abizenak, identifikazio fiskaleko zenbakia 
eta sinadura, behar denean, eta beraren izaera edo ordezkaritza.  
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d) Jarduketen xede den zergapekoaren izen-abizenak (sozietatea bada, sozietatearen 
izen osoa), identifikazio fiskaleko zenbakia eta zerga-egoitza.  

e) Zergapekoak Bizkaiko Foru Aldundiko Zergen Ikuskapenean bertaratuta egindako 
adierazpen baten bidez emandako ordezkaritza.  

f) Dilijentziaren edukia bera, hau da, adierazi beharreko egitateak edo inguruabarrak.  

g) Zergapekoak egin dituen alegazio edo adierazpenetatik zerga-ordainketan eragina 
dutenak.  

h) Dilijentziaren prozedura edo jarduketa.  

i) Bidezko etenaldiak eta zergapekoari egotzi beharreko luzapenak.  

2. Dilijentzietan zerga-egitateen edo haien baloraziorako elementu batzuk agertu behar dira, 
hain zuzen ere jarduketa edo prozeduran zerga-likidaziorik ez sortu arren, administrazio-
espedienteari atxikitzeko dokumentatu behar diren zerga-zorren zenbatekoa zehazten 
duten guztiak.  

3. Aurrekoez gainera araudi honetako II. tituluko V. kapituluan aipatutako informazioa biltzeko 
jarduketen emaitzak ere agertu behar dira dilijentzietan.  

4. Bereziki, honako hauek agerrarazi behar dira dilijentzietan, administrazio-prozedura 
hasteko:  

a) Tributuen arloko arau-haustetzat jotzen diren ekintzak eta ez-egiteak, aktuarioek 
zehapen-prozedura instruitzeko eskumena ez dutenean.  

b) Zerga Administrazioak bere organoen bidez ezagutu dituen egitateetatik beste herri-
administrazioren batentzat eragina dutenak.  

c) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 227. artikuluan aipatutako 
berrikuspen-prozedurak hasteko bidea ematen duten egitateak eta inguruabarrak.  

d) Zerga-egoitza egiaztatzeko espedientea hastea eragiten duten egitateak.  

e) Laidotuaz gainera beste nornahik eskatuta pertsegitu ahal diren delituak izan 
daitezkeen ekintzak edo ez-egiteak.  

f) Ikuskapen-prozeduran kautelazko neurriak hartu direla; hala denean, neurriok 
deskribatu behar dira.  

g) Zorraren erantzule solidario edo subsidiario izan daitezkeenen identifikazioa eta haien 
erantzukizunean eragina izan dezaketen inguruabarrak eta aurrekariak.  

h) Zergapekoak edo beraren ordezkariak ordainketa-konpromisodun adostasun-akta 
formalizatzea hautatu izana; hala gertatzen denean, hautapena agerrarazten duen 
dilijentzian Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 151.1 artikuluan 
aipatutako datuak agertu behar dira eta dirua gordailatzeko edo bermea formalizatzeko 
epea adierazi behar da.  

i) Sozietateen gaineko Zergan zerga-baterakuntzako araubidean edo Balio Erantsiaren 
gaineko Zergan erakunde-taldeen araubidean tributatzen duten taldeetako kide diren 
menpeko erakundeetan egindako egiaztapen-jarduketen emaitza.  

j) Merkataritzako, finantza arloko edo bestelako legeria urra dezaketen egitateak.  
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3. ATALA.  
TXOSTENAK.  

16. artikulua. Txostenak.  

1. Ikuskapen-eginkizunak dituzten organoek honako kasu hauetan egin behar dute txostena:  

a) Agintaritza judizialari finketan sartzeko eta haiek aztertzeko baimena eskatzen 
zaionean, araudi honetako 6. artikuluan ezarritakoaren arabera.  

b) Ikuskapen-jarduketak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 140. 
artikuluan ezarritako egun eta orduetan baino beste batzuetan egiteko baimena eskatu 
behar denean.  

c) Formalizatzen diren desadostasun-aktak osatu behar direnean; batez ere aktan 
adierazitako erregularizazio-proposamenaren funts diren egitateak eta Zuzenbideko 
oinarriak bildu behar ditu txostenak.  

d) Egiaztapen- eta ikerketa-prozedura bat aktak formalizatu gabe amaitu behar denean, 
araudi honetako 39. artikuluan zehaztutako baldintzetan.  

e) Zerga-oinarriak edo -kuotak kalkulatzeko zeharkako zenbatespenaren araubidea aplika 
daitekeenean edo zantzuetan oinarritutako metodoak erabili behar direnean.  

f) Organo eskudunei jakinarazi behar zaienean nortzuk diren zerga-zorraren erantzule 
solidarioak edo nortzuk izan daitezkeen erantzule subsidiarioak; horrez gainera, 
erantzukizunean eragina duten inguruabarrak eta haren hedadura zehazten dira.  

g) Herri Ogasunaren aurkako delituaren edo laidotuaz gainera beste nornahik eskatuta 
pertsegitu ahal den delituaren zantzuak daudenean.  

h) Egiaztapen murriztuaren prozedura baten ondorioak dokumentatu behar direnean, 
araudi honetako 53. artikuluan xedatu den bezala.  

i) Zergapekoa bertaratu gabe egindako erregularizazio-prozedura baten ondorioak 
dokumentatu behar direnean, araudi honetako 55. artikuluan xedatu den bezala. 

j) Egiaztapen laburtuko prozedura baten ondorioak dokumentatu behar direnean, araudi 
honetako 59. artikuluan xedatu den bezala.  

k) Banku- edo kreditu-jarduerak egiten dituzten pertsona edo erakundeei buruzko 
informazioa (kontu-mugimenduak edo eragiketak) biltzeko jarduketak egiteko baimena 
eskatzen denean, araudi honetako 63. artikuluan xedatu den bezala.  

l) Araudi honetako 61. artikuluaren eta hurrengoen arabera informazioa lortzeko egindako 
jarduketen ondorioak dokumentatzeko.  

m) Beste organo batzuek araudi honetako 64. artikuluan ezarritakoaren arabera eskatu 
ondoren egin diren balorazio-jarduketen emaitza jasotzeko.  

n) Zergapekoek egindako balantze-erregularizazioak edo -eguneratzeak egiaztatzearen 
emaitzak agerrarazi behar direnean.  

ñ) 

o) Zergen arloko arau-hauste izan daitezkeen egitateak agerrarazten dituzten dilijentziak 
osatu behar direnean (txostenetan inguruabarrak zehaztu behar dira), dagozkion 

Itzurpenaren aurkako klausula aplikatzeko prozedura hasteko behar diren egitateak, 
inguruabarrak eta elementuak agerrarazi behar direnean, prozedura hori ikuskapen-
jarduketa edo -prozeduren ondorioz edo horiek egiten ari direla hasiz gero.  
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zehapenak ezartzeko, baldin eta aktuarioek ez badute zehapen-espedientea 
instruitzeko eskumenik.  

p) Aktuarioen ustez diruzkoak ez bestelako zehapenak ezartzea dakarten egitateak eta 
inguruabarrak agerrarazten dituzten dilijentziak osatu behar direnean.  

q) Ikuskapeneko Zuzendariordetzako Auditoria Informatikoaren Unitateak eta Nazioarteko 
Fiskalitaterako eta Transferentzia Prezioetarako Unitateak erregelamendu honetan 
ezarritako lankidetza eta laguntza teknikoaren kasuetan egin dituzten jarduketak 
dokumentatzeko.  

r) Enpresen Sustapenerako Sozietateek Sozietateen gaineko Zergan duten araubide 
berezia ezeztatzeko prozedura hastea bidezkoa dela adierazteko zantzuak 
dokumentatzeko.  

s) Zerga-egoitza zuzentzeko prozedura sustatzeko beharraren zantzuak agertzen direla 
dokumentatzeko.  

t) Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituneko 65. artikuluan aurreikusitako 
Arbitraje Batzordearen aurrean eskumen-gatazka planteatzeko prozedura hastea 
gomendatzen duten elementuak agertzen direla dokumentatzen denean.  

u) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 81. artikuluan 
zehaztutakoaren arabera kautelazko neurriak hartzeko zantzuak agertzen direla 
dokumentatzeko, edo foru arau horretako 142. artikuluan zehaztutakoaren arabera 
hartutako kautelazko neurriak berretsi, aldatu edo kentzeko zantzuak agertzen direla 
dokumentatzeko.  

v) Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien, Elektrizitatearen gaineko Zerga Bereziaren eta 
Ikatzaren gaineko Zerga Bereziaren arloko zerga-araudia betetzen dela egiaztatzeko 
egin diren esku hartzeen ondorioak dokumentatzeko. 

x) Ekonomia Itunaren 47.ter artikuluan xedatutakoa aplikatzeko, ukitutako gainerako 
administrazioei beharrezkotzat jotako erregularizazioaren egitatezko elementuen eta 
zuzenbideko oinarrien berri eman behar zaienean. 

y) Zerga-araudia aplikatzearen ondorioz beharrezkoa den beste edozein txosten.  

2. Halaber, ikuskapen-eginkizunak dituzten organoek, hala eskatzen zaienean eta 
Administrazioko beste organo batzuen berezko eginkizunak gorabehera, arlo ekonomiko, 
finantzario, juridiko edo teknikoetako gai buruzko informazioa eta aholkularitza eskainiko 
ahal izango diete, hala administrazioko beste organo batzuei edo organo judizialei, beren 
eginkizunak betetzearekin lotuta dauden gaietan, nola informazio eta aholkularitza hori 
eskatzen dien beste edozein organori ere. Dena dela, aholkularitza eta informazio hori 
eskaintzerakoan, horretarako aplikatu beharreko araudian ezarritakoa bete behar dute 
ikuskapen-eginkizunak dituzten organoek.  

3. Zergaren bat aplikatzeko beharrezkotzat jotzen duen guztietan egin dezake aktuarioak 
txostena (egokitasuna bidezkotu behar du).  

Halaber, ikuskatzaile-buruak eta prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko 
organo eskudunak, ikuskapen-jarduketak burutzeko beharrezkotzat jotzen dutenean, 
aktuarioek txostena ematea agindu dezakete edo eurek zuzenean egin dezakete, 
espedientea aztertu ondoren.  

Aktuarioek txostena eman dezakete zergapekoaren ondasunen edo eskubideen egoera 
deskribatzeko, zerga-zorra kobratzeko zerga-bilketaren kudeaketa errazteko asmoarekin.  
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4. ATALA  
AKTAK 

17. artikulua. Aktak.  

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 136.2 artikuluan aipatutako 
ikuskapen-aktetan honako datu hauek agertu behar dira foru arau bereko 148. artikuluan 
ezarritakoez gainera:  

a) Akta sinatzen duten aktuarioen identifikazio pertsonala.  

b) Ikuskapen-jarduketak hasi diren ordua eta haien iraupena konputatzeko aplikatu den 
irizpidea, epe-luzatzeak -halakorik egon bada- eta gertatu diren bidezko eta bidegabeko 
etenaldien eta zergapekoari egotzi beharreko luzapenen inguruko gorabehera guztiak. 

c) Era berean, interesdunak prozedura izapidetzean alegaziorik aurkeztu duenez 
agerrarazi behar da; alegaziorik aurkeztu badu, haien balorazioa egin behar da. Dena 
dela, desadostasun-akta bat izenpetzen bada, aurkeztutako alegazioen balorazioa 
sartu ahal izango da Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 152.1 
artikuluan zein araudi honetako 41.3 artikuluan aipatzen den txostenean.  

d) Egiaztapen- eta ikerketa-prozeduran formalizatutako dilijentzien zerrenda.  

e) Akta aurretiazkoa edo behin betikoa den. Aurretiazko akta bat formalizatzen denean, 
hori berariaz agerrarazi behar da, eta, gainera, akta hori eragin duten inguruabarrak eta 
ikuskapen-egiaztapenaren xede izan den zerga-egitatearen edo haren balorazioaren 
elementuak azaldu behar dira.  

f) Tributuen arloko arau-hausteen zantzurik dagoen ala ez, aktuarioaren iritziz. 

g) ... 

2. Zergapekoa enpresaria edo profesionala bada, nahitaez eduki behar dituen liburuen edo 
erregistroen egoera agerrarazi behar da aktan, hain zuzen ere antzemandako akatsak edo 
anomaliak, zehaztuta horietako bakoitzak zein zergatan duen eragina. Bestela, liburu-
erregistrook aztertuta ez bada ikusten dena delako zerga ordainarazteko kontuan izan 
beharreko anomaliarik dagoenik, egoera hori ere adierazi behar da aktan.  

3. Formalizatutako aktekin batera aurrekari guztiak aurkeztu behar dira, hau da, berri-
emateak, dilijentziak, txostenak eta agiri garrantzitsu guztiak.  

Orobat, hala dagokionean, likidazio-proposamena atxikiko zaio aktari, eta bertan, zerga-
zorraren osagai diren elementu guztiak azalduko dira. Horretarako, aktaren osagaitzat 
hartuko da aurrean aipatutako likidazio-proposamenaren eranskina.  

4. Honako zerga hauen egiaztapenean, akta bat egingo da egiaztapenak hartzen duen 
zergaldi bakoitzeko: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Ondarearen gaineko 
Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga 
(establezimendu iraunkorrarekin diharduten zergadunak).  

Halaber, zerga hauetan akta bat formalizatuko da egutegiko urte bakoitzeko, urte horri 
dagozkion aitorpen-aldi guztiak egiaztatzen direnean: Balio Erantsiaren gaineko Zerga, 
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezietan, Ikatzaren gaineko Zerga Berezian eta 
Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezian. Halaber, akta egin beharko da atxikitzaileek eta 
konturako sarrerak egin behar dituztenek dituzten betebeharrei dagokienez. Urte naturaleko 
aitorpen-aldi guztiak egiaztatzen ez badira, akta bat formalizatuko da egiaztatutako 
aitorpen-aldi bakoitzeko. 
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Gainerako zergei dagokienez, zergapekoak ikuskapen-jarduketaren emaitzari buruz 
adierazitakoak bide ematen badu, zerga-kontzeptu bakoitzeko akta bakarra eman daiteke, 
egiaztatutako epe guztia hartzen duena.  

5. Aktak Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren foru aginduen bidez onetsitako eredu 
ofizialetan egin behar dira.  

6. Aktak elektronikoki edo eskuz sinatu ahal izango dira. Betiere, dilijentzien ale bat emango 
zaio jarduketetan aritzen den pertsonari.  

Pertsona horrek ez badu nahi akta jaso edo sinatu, edo ezin badu sinatu edo ez badaki 
sinatzen, bertan agerraraziko da, eta, hala ere, alea emango zaio. Akta jaso edo sinatu nahi 
ez badu, akta hori ezetsitzat joko da Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arauko 109.2 artikuluan ezartzen denerako.  

18. artikulua. Akten izaera.  

1. Ikuskapen-aktak aurretiazkoak edo behin betikoak izan daitezke.  

Egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako jarduketen hedadura partziala bada eta jarduketok ez 
badituzte kontuan hartzen egiaztatzen den aldiko zerga-betebeharrari dagozkion elementu 
guztiak, aurretiazko aktak egingo dira.  

Egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako jarduketek osorik hartzen badute egiaztatutako 
zerga-betebeharra eta epea, aktak behin betikoak izango dira, artikulu honetako 2., 3. eta 4. 
zenbakietan zehaztutako kasuetan izan ezik; kasu horietan, aurretiazkoak izango dira.  

2. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 144. artikuluan xedatutakoaren 
arabera behin-behineko likidazioak (geroago egin beharreko behin betikoen kontura) 
eragiten dituzten aktak aurretiazko aktak dira.  

3. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 144.3.a) artikuluan 
zehaztutakoren arabera, akta bat aurretiazko gisa irekiko da inguruabar hauek, besteak 
beste, gertatzen direnean:  

a) Zergapekoaren eragiketen bolumenaren araberako zerga-ordainketako araubidea 
aplikatu behar denean, baina ez bada posible izan eragiketa horien bolumena behin 
betiko zehaztea, eta horregatik, akta bat hasten denean tributazioa eragiketa-bolumen 
horren arabera zehaztuta duen edozein zerga-kontzepturen zioz.  

b) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ziozko akta bat formalizatzen denean behin betiko 
lain-portzentajea urte naturalean egindako eragiketen arabera finkatu baino lehen.  

c) Aktuarioek zerga-egitate edo -oinarrien egiaztapena edo ikerketa burutu ez eta 
ondorioz jarduketak eten beharra dagoenean (horrelakoetan behin-behineko likidazioa 
egin daiteke).  

d) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga 
edo Ondarearen gaineko Zerga egiaztatzen direnean, oraindik ere egiaztatu barik 
badaude urte natural bereko Ondarearen gaineko Zerga edo errentaren gaineko zerga. 

e) Zerga-oinarrien edo errenten eratxikipenan araubidean dagoen sozietate edo erakunde 
bateko bazkideei buruzko ikuskapen-jarduketak egiten direnean, erakundearen zerga-
egoeraren egiaztapena amaitu aurretik.  

f) Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga egiaztatzen denean, oraindik ere egiaztatu 
barik dagoela etekinak ordaintzen dituenaren zuzeneko zerga.  

g) Pertsona edo entitate lotuen talde baten jarduna egiaztatzen denean, oraindik ez bada 
haietako bakoitzaren egiaztapena amaitu.  
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h) Zerga-betebeharreko elementu batzuen erregularizazioaren ondorioz hasieran 
autolikidatutako zerga-zorra ezeztatu edo aldatzen duen erregularizazio bat 
proposatzen denean, tributu-zor hori beste zergapeko bati egotzi behar zaiolako edo 
erregularizatutako epeari barik beste epe bati egotzi behar zaiolako, baldin eta 
egozketa horren ondoriozko likidazioa oraindik ez bada irmoa.  

i) Egiaztatutako egitateei eragiten dien erreklamazio judizial bat edo zigor-arloko prozesu 
bat dagoenean.  

j) Ezin izan denean zerga-betebeharreko elementuen egiaztapena eta ikerketa amaitu, 
hirugarren batzuei eskatutako datuak lortu ez direlako edo beste administrazio bati 
eskatutako datu, txosten, irizpen edo dokumentuak jaso ez direlako.  

k) Egiaztatzen denean itzulketa bat bidezkoa dela eta ikuskapen-jarduketek egiten duten 
gauza bakarra izan denean egiaztatzea ea aurkeztutako aitorpen, autolikidazio edo 
eskabidearen edukia formalki bat datorren zergapekoaren kontabilitatean eta 
kontabilitateko edo kontabilitatek kanpoko erregistro eta ziurtagirietan idatzitakoarekin; 
dena dela, aurrekoaren ondoren ere osorik egiaztatu ahal izango da zergapekoaren 
tributu-egoera.  

l) Zerga Berezien arloko kontu-hartzeaz arduratutako aktuarioek egiaztapen- eta ikerketa-
jarduketak egiten dituztenean. Kasu horietan, aurretiazko akta bat formalizatuko da, 
erregularizatzen diren zerga-betebeharreko elementuekin.  

4. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 144.3.b artikuluan 
zehaztutakoren arabera, akta bat aurretiazko gisa irekiko da, besteak beste, kasu hauetan: 

a) Itzurpenaren aurkako klausula aplikatzea planteatu denean eta hura aplikatzea ez 
denean erregularizazioaren xede bakarra, baldin eta posible bada behin-behineko 
likidazioa egitea zerga-betebeharreko gainerako elementuengatik; horrela bada, 
aurretiazko akta bat formalizatuko da, itzurpenaren aurkako klausula aplikatzearekin 
zerikusirik ez duten zerga-betebeharreko gainerako elementuekin.  

b) Zerga-egitatea egiaztapen- eta ikerketa-jarduketen ondorioetarako bereizi daitekeenean 
edo, lurralde-zatikapena dela-eta, gauzatzen den tokien arabera bereizi behar denean.  

Ikuskapen-prozedurak berdin jarraitu behar du zerga-betebeharreko gainerako 
elementuei dagokienez.  

c) Egiaztapen- eta ikerketa-prozedura batean zenbait balio egiaztatzen direnean —hala 
pertsona edo erakunde lotuek egindako eragiketen merkatu-balioa egiaztatzeko, nola 
beste edozein balio egiaztatzeko—, eta balorazio horretatik ordaintzeko zor bat 
ateratzen bada eta erregularizatu egiten badira zerga-betebeharreko beste elementu 
batzuk. Kasu horretan, akta bat formalizatuko da balorazioarekin zerikusia duten zerga-
betebeharreko gainerako elementuekin, eta beste akta bat, zerga-betebeharreko 
elementu guztiekin, balorazioarekin lotuta daudenekin zein ez daudenekin.  

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, alderdi lotu guztiak aldi berean 
egiaztatzen direnean, alderdi guztiak ados badaude, akta bakarra egin ahal izango da 
zerga-betebeharraren elementu guztietarako, balio-egiaztapena barne. 

d) Zergapekoak erregularizazio-proposamena partzialki onartzen duenean; horrelako 
kasuetan, aurretiazko akta egingo da zergapekoak onartzen duen erregularizazioaren 
zatiaz eta behin betiko akta, berriz, ados ez dagoen zatiari buruz.  

e) Zerga-kontzeptu bera dela-eta eta zergaldi berean Herri Ogasunaren aurkako delitu 
izan daitezkeen elementuak bereizi direnean, egoera hori hauteman ez den beste 
elementu batzuekin batera. Kasu horietan, behin-behineko likidazio bat formalizatuko 
da, Herri Ogasunaren aurkako ustezko delituarekin lotuta dauden elementuak jasoko 
dituena, eta akta bat, egiaztatutako elementu guzti-guztiak hartuko dituena (elementuok 
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ustezko delituarekin lotuta egon edo ez alde batera utzita), Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 251.3 artikuluan ezarritakoarekin bat. 

f) Hala zehazten denean lege edo foru arau mailako xedapenetan edo arauzko 
xedapenetan.  

IV. KAPITULUA  
IKUSKAPEN-JARDUKETAK: NON ETA NOIZ EGITEN DIREN. 

19. artikulua. Ikuskapen-jarduketak egiten diren tokia.  

1. Aktuarioek zehaztuko dute kasu bakoitzean non egin behar diren ikuskapen-jarduketak, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 139. artikuluan xedatutakoa 
kontuan hartuta, eta berri-ematean agerraraziko dute hori.  

2. Aurreko zenbakian ezarritakoa gorabehera, balorazio-jarduketak tokirik egokienean egingo 
dira, nolakoak izango diren kontuan hartuta.  

20. artikulua. Ikuskapen-jarduketa batzuk egiteko tokia ezartzeko irizpideak.  

1. Interesdunak, edo beraren ordezkariak, ados dagoela adierazi ondoren, bulego publikoetan 
edo beste edozein lekutan -hala adosten bada- aztertu ahal izango dira Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 135.1 artikuluan aipatutako agirietako batzuk, edo 
denak, baina soilik jardueraren nolakotasunak hala justifikatzen badu edo oso agiri gutxi 
aztertu behar badira.  

2. Jarduera ekonomikorik egiten ez duen zergapeko baten egoera ikuskatzen denean, 
aktuarioek dagozkien bulego publikoetan azter ditzakete haien zerga-egoera behar bezala 
egiaztatzeko behar diren agiri eta frogagiri guztiak, hain zuzen ere, zergen arloko arauek 
ezarritako agiriak eta haiek eskatzen dituzten frogagiriak edo zerga-aitorpenetan 
adierazitako egitateak edo inguruabarrak frogatzeko balio dutenak.  

3. Interesdunaren zerga-egoitza Bizkaian badago, Zerga Administrazioak bertan aztertu ahal 
ditu aurkeztu beharreko liburu, agiri eta frogagiri guztiak, are beste lurralde batzuetan 
dauden edo egiten diren ondasunei, eskubideei eta jarduerei buruzkoak ere.  

4. Halaber, interesdunaren zerga-egoitza ez badago Bizkaian, Zerga Administrazioak Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 139. artikuluetan aipatutako tokietan egin 
ahal ditu hari buruzko bidezko jarduketa guztiak; dena den, horrek ez du eragozten araudi 
honetako 1.2 artikuluan xedatutakoa aplikatzea.  

21. artikulua. Jarduketak noiz egin daitezkeen.  

1. Aparteko inguruabarretan, aktuarioek Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arauko 140. artikuluan ezarritakoez beste egun eta ordu batzuetan jardun dezakete.  

2. Hain zuzen ere, ikuskapen-jarduketak zergapekoaren lokaletan eginez gero, bulego- edo 
lan-ordutegitik kanpo egin daitezke, honako kasu hauetan:  

a) Zergapekoa ados dagoenean.  

b) Zergapekoak baimena ez eman arren, ikuskapen-jarduketak ahalik azkarren egitea 
beharrezkotzat jotzen denean, frogarako elementuak ez ezabatzeko eta ez aldatzeko.  

3. Aurreko zenbakiko b) letran zehaztutako kasuetan, Ogasuneko zuzendari nagusiaren 
baimena behar da aurretiaz, eta hori lortzeko, ikuskatzaile-buruak ontzat emandako 
txostena bidali behar zaio.  

Zergapekoak baimenaren kopia eska dezake.  
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II. TITULUA  
IKUSKAPEN-JARDUKETAK ETA –PROZEDURAK  

I. KAPITULUA  
EGIAZTAPEN- ETA IKERKETA-PROZEDURA  

1. ATALA.  
PLANGINTZA.  

22. artikulua. Ikuskapen-planak.  

1. Ikuskapen-planetan egiaztapen- eta ikerketa-prozeduren xede izango diren zergapekoak 
zehaztuko dira.  

2. Ikuskapen-planak Ogasuneko zuzendari nagusiak onetsi eta aldatu behar ditu, eta berak 
erabakiko du zergapekoak planetan sartzea eta haietatik baztertzea ere. Erabaki horiek 
hartzeko honako printzipio hauek izango dira aginduzko: legezkotasuna, aukera, 
berdintasuna, eta baliabide publikoen eraginkortasuna eta eragingarritasuna.  

23. artikulua. Ikuskapen-planak: motak.  

1. Ikuskapen-planak orokorrak edo bereziak izan daitezke.  

2. Ikuskapen-plan bereziak dira zergapeko bat edo batzuk hartzen dituztenak zergaldi zehatz 
batzuetako zerga-kontzeptu jakinen ziozko zerga-egitateak edo kargapeko eragiketak 
egiaztatzeko eta ikertzeko.  

Horrelako ikuskapen-plan bat egiten denean, Ogasuneko zuzendari nagusiak zergapekoak 
planean sartzeko ematen duen erabakian prozeduraren xede izango diren zerga-
kontzeptuak eta zergaldiak zehaztuko dira, eta haiekin batera ikuskatuko diren zerga-
egitateak edo eragiketak ere bai.  

Prozeduraren xede diren zerga-kontzeptuak eta zergaldiak aldatzeko, Ogasuneko 
zuzendari nagusiaren beste erabaki bat beharko da. Aldaketa hori prozedura izapidetzen ari 
diren aktuarioek proposatu nahi badute, idazki arrazoitua bidali behar diote ikuskatzaile-
buruari, eta azken horrek, gero, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako 
Zuzendariordetzaren bitartez izapidetuko du, Ogasuneko zuzendari nagusiaren esku 
jartzeko.  

3. Gainerako ikuskapen-planak orokorrak dira; haietan ez dago prozeduraren xede diren 
zerga-kontzeptuak eta zergaldiak agerrarazi beharrik.  

Horrelako planetan, aktuarioek prozedurari ekin aurretik zehaztuko ditu ikuskatzaile-buruak 
zer zerga-kontzeptu eta zergaldi ikuskatu behar diren. Prozeduraren xede diren zerga-
kontzeptuak eta zergaldiak aldatzeko ikuskatzaile-buruaren berariazko baimena beharko 
da.  

24. artikulua. Ikuskapen-planen prestakuntza.  

1. Ikuskapen-planen proposamenak ikuskatzaile-buruak egingo ditu, Ogasun eta Finantza 
Saileko goi organoek emandako gidalerroen arabera, halakorik badago, eta prozeduraren 
ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoak ontzat eman behar 
ditu. Gero, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzari bidaliko zaizkio, 
Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudian xedatutakoarekin bat 
etorriz.  

2. Zergapekoak ikuskapen-planetan sartzeko proposamenak Koordinaziorako eta Laguntza 
Teknikorako Zuzendariordetzaren bitartez izapidetuko dira, Ogasuneko zuzendari 
nagusiaren esku jartzeko.  
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25. artikulua. Ikuskapen-planen izaera.  

1. Ikuskapen-planak isilpekoak izango dira, eta ezin izango zaie publizitatea eman.  

2. Zergapeko batzuk ikuskapen-planetan sartzeko edo haietatik kanpo uzteko edo plana 
aldatzeko arrazoiak ez dira sartuko plan horien ondoriozko egiaztapen- eta ikerketa-
prozeduren administrazio-espedienteetan.  

3. Egiaztapen- eta ikerketa-jarduketen administrazio-espedienteetan ez dira sartuko 
Ogasuneko zuzendari nagusiaren erabakiak, atal honetan aipatutakoak; aitzitik, nahikoa 
izango da haren ziurtagiria eranstea (egiaztapena aktuario jakin batzuei esleitzen diena).  

Horrelako agiri bat egin behar da ikuskapen-planeko zergapeko bakoitzeko.  

26. artikulua. Ikuskapen-planen berrikuspena.  

1. Aldiro, ikuskatzaile-buruak eta prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko 
eskumena duen organoak prozedura hasteko zain dauden ikuskapen-planetako 
zergapekoak berrikusiko dituzte, eta, bidezko deritzotenean, haietako batzuk planetik kanpo 
uztea proposatuko diote Ogasuneko zuzendari nagusiari, hain zuzen ere erabakiaren 
antzinakotasuna, antzeko jarduketek izan dituzten ondorioak edo bestelako arrazoi batzuk 
direla-eta dauden baliabideak ikuskapen-organoen jardun-beharrizanetarako egokitzeko 
beharrezkotzat jotzen denean.  

2. Zergapekoak ikuskapen-planetatik kanpo uzteko proposamenak Koordinaziorako eta 
Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzaren bitartez izapidetuko dira, Ogasuneko zuzendari 
nagusiaren esku jartzeko.  

2. ATALA.  
HASIERA ETA HEDADURA.  

27. artikulua. Egiaztapen- eta ikerketa-prozeduraren hasiera.  

Zergapeko baten egiaztapen- eta ikerketa-prozedura ezin da hasi hura ikuskapen-plan batean 
sartu gabe.  

28. artikulua. Zergapekoak eskatuta hastea .  

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 143. artikuluan xedatutakoa 
eragotzi gabe, egiaztapen- eta ikerketa-prozeduretako jarduketak zergapekoak berak 
eskatuta has daitezke, eskaera funtsezko arrazoi batek eraginez gero.  

2. Aurreko zenbakiaren ondoreetarako, honako hauek hartuko dira funtsezko arrazoitzat, 
besteak beste:  

a) Eskatutako egiaztapen- eta ikerketa-prozedurak hartzen duen zergaldian urtebete baino 
gutxiago faltatzea Zerga Administrazioak zerga-zorra likidazioaren bidez zehazteko 
duen ahalaren preskripzio-epea edo iraungitasun-epea amaitzeko.  

b) Ekitaldian zehar jarduera ekonomikoei uztea.  

c) Sozietatea desegitea.  

d) Zergapekoa hiltzea.  

e) Jardueran oinordetza gertatzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arauko 41.2 artikuluan aipatu bezala.  

3. Zergapeko batek egiaztapen- eta ikerketa-prozedura hasteko eskatzen duenean, eskaera 
hori Ogasuneko zuzendari nagusiari bidaliko zaio, Koordinaziorako eta Laguntza 
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Teknikorako Zuzendariordetzaren bitartez, eta gero hark erabakiko du prozedura hastea 
edo ez, araudi honetako 22.2 artikuluan aipatutako printzipioei lotuta.  

4. Prozedura hastea erabakiz gero, zergapekoak eskaera aurkeztu duenetik hiru hilabete 
pasatu baino lehen hasi behar da.  

5. Ogasuneko zuzendari nagusiak prozedura ez hastea erabakitzen badu, horren berri 
emango zaio zergapekoari, espedientea artxibatuko da eta ez da egongo erabaki haren 
aurka inolako errekurtsorik aurkezterik.  

29. artikulua. Egiaztapen- eta ikerketa-prozeduraren hedadura   

1. Oro har, egiaztapen eta ikerketako ikuskapen-jarduketak orokorrak izango dira.  

2. Hala ere, ondoren azalduko diren kasuetan jarduketa partzialak egin ahal dira, Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 144. artikuluan xedatutakoaren 
ondoreetarako:  

a) Ikuskapen-plan berezia prestatzen denean, Ogasuneko zuzendari nagusiak erabakita.  

b) Ikuskapen-plan orokorra prestatzen denean, ikuskatzaile-buruak erabakiz gero. 
Horrelakoetan, aktuarioak horren berri agerrarazi behar du, berri-emate baten bidez, 
ikuskapen-jarduketen hasieran; bertan, honako hauek azaldu behar ditu berariaz: 
egiaztatu eta ikertuko diren zerga, betebehar, ekitaldi eta zergaldiak.  

c) Legezko arauetan edo arautegietan hala exijitzen denean.  

3. Egiaztapen- eta ikerketa-jarduketa orokorren xedea mugatu egin ahal izango da, baldin eta 
jarduketok egiten diren bitartean xedea mugatzea gomendatzen duten arrazoiak agertzen 
badira eta ikuskatzaile-buruak hala erabakitzen badu.  

Era berean, aktuarioen iritzia aintzat hartuta, hasieran partzialak izan diren jarduketen 
eremua zabaldu ere egin ahal izango da, ikuskatzaile-buruak ontzat emanez gero.  

4. Aurreko zenbakian xedatutakoa gorabehera, prozedura bat ikuskapen-plan berezi baten 
ondorioz hasten bada, Ogasuneko zuzendari nagusiaren baimena beharko da haren 
hedadura zabaltzeko edo mugatzeko.  

30. artikulua. Prozeduraren hasiera.  

1. Egiaztapen- eta ikerketa-jarduketak zergapekoari berri-ematea jakinarazita (araudi 
honetako I. tituluko III. kapituluko 1. atalean ezarritakoaren arabera) has daitezke. Bertan 
azalduko zaio noiz eta non aurkeztu behar dituen ikuskatzailetzak behar dituen agiriak eta 
gainerako elementuak. Berri-emate horretan, gainera, egingo diren jarduketen hedadura 
jakinaraziko zaio zergapekoari.  

Hedadura partziala duten jarduketak badira, jakinarazi behar da zer elementu egiaztatuko 
diren edo zer elementu geratuko diren jarduketetatik kanpo. Halaber, jarduketa horietan 
zehar izango dituen eskubide eta betebeharrak jakinaraziko zaizkio zergapekoari. 
Jarduketen hasierako hedadura aldatu, zabaldu edo txikitzen denean ere adierazpen bera 
egin beharko da.  

Interesdunari errekerimendua bidaltzen bazaio bulego publikoetan egun jakin batean 
agertzeko, gutxienez hamar eguneko epea egon behar da, hura jakinarazi zenetik 
zenbatuta.  

2. Jarduketak behar bezala egiteko komenigarritzat jotzen denean, eta betiere araudi 
honetako 6. artikuluan ezarritakoa aintzat hartuta, aktuarioak zergapekoaren bulego, 
instalazio edo biltegietara edo zerga-egitatearen frogaren bat, are partziala ere, egon 
daitekeen edozein tokitara joan daitezke aurretik inolako berri-ematerik bidali gabe. Kasu 
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horretan, jarduketak interesdunarekin egingo dira, bertan badago, edo, bestela, beraren 
ordezkaritza duen pertsonarekin (bulegoko, erregistroko, egoitzako, enpresako edo 
lantokiko arduraduna).  

Halaber, bidezkotzat jotzen dutenean, ikuskapen-jarduketak hasi direla jakinarazi ahal 
izango diote aktuarioek zergapekoari, aurretik berri-ematerik bidali gabe.  

3. Berri-emateak (behar bezala jakinarazita) edo aktuarioak egiaztapen- eta ikerketa-
prozedurari ekiteko asmoarekin bertaratzeak (horren berri agerrarazi badute eta 
interesduna jakinaren gainean badago) ondorio hauek sortuko ditu:  

a) Zerga Administrazioak zerga-zorrak likidazioaren bidez zehazteko duen ahalaren 
preskripzio-epea etengo da, eta gauza bera gertatuko da egiaztapen- eta ikerketa-
prozedurak hartzen dituen zerga-kontzeptuen ziozko zehapenak eta ikuskatu beharreko 
betebeharrak ez betetzearen ziozko zehapenak ezartzeko ahalarekin ere.  

b) Jarduketak edo prozedurak martxan daudela, jarduketa edo prozedura horien xede 
diren zerga-betebeharrei edo zergaldiei dagozkien zerga-aitorpen- edo -autolikidazioak 
aurkezten baditu zergapekoak, aitorpen edo autolikidazio horiek ez dute inoiz sortuko 
ez itzulketa-prozedurarik, ez tributuak aplikatzeko beste prozedurarik, ez eta Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 27. artikuluan eta 184.3 artikuluan 
zehazten diren ondorioak ere. Dena dela, likidaziorik egiten bada, likidazio horretan 
kontuan hartu ahal izango da aitorpen edo autolikidazio horietan jasotako informazioa.  

Orobat, jarduketak edo prozedurak hasi ondoren, jarduketa edo prozedura horien xede 
diren zerga-betebeharrei edo zergaldiei dagozkien diru-sarrerarik egiten badu zergapekoak, 
ondoren egiten den likidazioaren konturako sarreratzat joko dira diru-sarrera horiek. Dena 
dela, konturako sarrerak egin arren, zehapenak ezarri ahal izango zaizkio zergen aurkako 
arau-hausteak egiteagatik. Horrela bada, ez da berandutze-interesik sortuko egindako diru-
sarrera horrengatik, diru-sarrera egin zen egunaren biharamunetik zenbatuta.  

3. ATALA.  
GARAPENA. 

31. artikulua. Prozeduraren garapena.  

1. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako ikuskapen-jarduketak hasiz gero, amaitu arte ekin 
behar zaie, beraien jite eta izaeraren arabera.  

2. Ikuskapen-jarduketak beharrezkoa den egunetan zehar garatuko dira. Egun bakoitzean, 
egun horretarako egokiesten dituzten jarduketak egingo dituzte aktuarioek.  

Egun bateko jarduketak bukatutakoan finkatu daiteke noiz (eguna eta ordua) eta non izango 
den hurrengo saioa; egun hori, baina, hurrengo egun baliodunetik aurrerakoa izan behar 
da. Hala ere, zergapekoari Zerga Administrazioaren bulegoetara joateko errekerimendua 
egiten bazaio, bera bertan ez dagoela, gutxienez 10 eguneko epea eman behar da 
errekerimendua jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera.  

3. Zergapekoa ez badago ados aktuarioak jarduketekin jarraitzeko ezarritako egunarekin, 
arrazoi-idazkia aurkeztu ahal izango dio ikuskatzaile-buruari eta hark erabakiko du noiz 
jarraitu.  
Jarduketekin jarraitzeko eguna, ordua eta tokia ezartzen ez badira, aktuarioak berri-emate 
bat erabili dezake jarduketek nola jarraituko duten jakinarazteko interesdunari, edo, 
zuzenean, jarduketa egiten den lekuetan bertaratu daiteke.  

4. Jarduketak ikuskatzaile-buruaren erabakiaren bidez eten ahal dira, beraren ekimenez zein 
goragoko batek aginduta (idatziz eta arrazoiak azalduta), bai eta aktuarioek mozio 
arrazoitua aurkeztuta ere, inguruabarrak aintzat hartuta.  
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Jarduketen etenaldia agerrarazi egin behar da eta subjektu pasiboari edo zergapekoari 
jakinarazi behar zaio, jakinaren gainean egon dadin.  

5. Aktuarioek, haien zerbitzuburuaren bidez, Auditoria Informatikoaren Unitateko aktuarioak 
bidal ditzala eskatu ahal izango diote Auditoria Informatikoaren Zerbitzuko buruari, 
ikuskapen-prozeduretan lagundu diezaieten; aktuario horien eginkizuna izango da, hain 
zuzen ere, ikuskapen-prozeduren barruan, zergadunen sistema informatikoen gaineko 
auditoria informatikoa egitea eta informazioa ateratzea, euskarri elektronikoan edo 
informatikoan.  

Ikuskapeneko Zuzendariordetzako Auditoria Informatikoaren Unitateko aktuarioek 
aholkularitza eta laguntza teknikoa emango dituzte eta euren espezialitateko lanak egingo 
dituzte; beharrezkoak diren dilijentziak, errekerimenduak eta txostenak gertatuko dituzte, 
bai eta prozeduraren instrukzioa agindu zaion aktuarioa ez badago ere. Agiri horiek guztiak 
ikuskapen-prozedurari erantsiko zaizkio.  

Halaber, Ikuskapeneko Zuzendariordetzako Auditoria Informatikoaren Unitateko aktuarioek 
laguntza teknikoa eta lankidetza emango dituzte Auditoria Informatikoaren Zerbitzuko 
buruak egokitzat jotzen duen guztietan, eta ez da beharko prozeduraren instrukzioa agindu 
zaion aktuarioak horretarako eskaerarik egitea. 

6. Aktuarioek, haien zerbitzuburuaren bidez, Ikuskapeneko Zuzendariordetzako Nazioarteko 
Fiskalitaterako eta Transferentzia Prezioetarako Unitateko aktuarioak bidal ditzala eskatu 
ahal izango diote Ikuskaritza Koordinatzeko Zerbitzuko buruari, ikuskapen- prozeduretan 
lagundu diezaieten; aktuario horien eginkizuna izango da, hain zuzen ere, ikuskapen-
prozeduren barruan, zergadunen sistema informatikoen gaineko auditoria informatikoa 
egitea eta informazioa ateratzea, euskarri elektronikoan edo informatikoan.  

Ikuskapeneko Zuzendariordetzako Nazioarteko Fiskalitaterako eta Transferentzia 
Prezioetarako Unitateko aktuarioek aholkularitza eta laguntza teknikoa emango dituzte eta 
euren espezialitateko lanak egingo dituzte; beharrezkoak diren dilijentziak, errekerimenduak 
eta txostenak gertatuko dituzte, bai eta prozeduraren instrukzioa agindu zaion aktuarioa ez 
badago ere. Agiri horiek guztiak ikuskapen-prozedurari erantsiko zaizkio. 

Halaber, Ikuskapeneko Zuzendariordetzako Nazioarteko Fiskalitaterako eta Transferentzia 
Prezioetarako Unitateko aktuarioek laguntza teknikoa eta lankidetza emango dituzte 
Ikuskaritza Koordinatzeko Zerbitzuko buruak egokitzat jotzen duen guztietan, eta ez da 
beharko prozeduraren instrukzioa agindu zaion aktuarioak horretarako eskaerarik egitea. 

32. artikulua. Aktuarioak ordeztea.  

1. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako jarduketak hasieran agindu zaizkien aktuarioek egingo 
dituzte burutu arte.  
2. Hala ere, aurreko zenbakian ezarritakoa gorabehera, aktuarioak ordeztu egin daitezke 
kargua uzteagatik, lekualdaketagatik, gaixotasunagatik edo ikuskatzaile-buruaren ustez 
horretara bultzatzen duen arrazoiren bat dagoelako. Nolanahi ere, hierarkian nagusi direnek, 
bidezko denean, jarduketa horiek beregana ditzakete.  

33. artikulua. Kautelazko neurriak.  

1. Jarduketetan ari diren ikuskatzaileek froga-elementuak ziurtatzeko behar diren kautelazko 
neurri guztiak ezar ditzakete, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 
142. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.  

2. Prezintoa jarri behar bada, datuak edo programak dauden liburuak, erregistroak, ekipoak 
eta gailu elektronikoak, gutun-azalak, paketeak, tiraderak, gela eta lokaletako ateak eta 
gainerako froga elementu guztiak zeinahi bitarteko erabiliz itxi edo zigilatuko dira, inork ireki 
ez ditzan ikuskapen-organoen baimenik eta kontrolik gabe.  
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Gordailutzea hauxe da: froga-elementuak ikuskatzaileek adierazten duten pertsona fisiko 
edo juridikoaren zaintzapean jartzea.  

Konfiskatzea hauxe da: froga-elementu higigarriez jabetzea, eta elementuok behar bezala 
artatzeko neurriak ezarri behar dira.  

Gordailutzen edo konfiskatzen diren agiriak eta ondasunak prezintatu egin daitezke 
aurretik.  

3. Kautelazko neurriak ezartzeko laguntza eska diezaieke ikuskatzaileek agintaritza eskudunei 
eta haien agenteei, eta haiek eman egin beharko dute, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko Foru Arauko 135.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.  

4. Kautelazko neurriak dilijentzia bidez dokumentatu behar dira. Halako dilijentzietan, 
hartutako neurria eta ukitutako ondasunen inbentarioa zehazteaz gainera, neurria zein 
egoeratan eta zertarako hartu den azaldu behar da labur-labur, eta zergapekoari jakinarazi 
behar zaio alegazioak aurkez ditzakeela (hurrengo zenbakian azalduko da nola). Dilijentzia 
hori kautelazko neurria hartzen den unean bertan egin behar da. Nolanahi ere, gerta liteke 
orduan ezinezkoa izatea Administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik; bada, 
halakoetan, eragozpenak desagertzen direnean egingo da, eta berehala bidaliko zaio 
zergapekoari.  

Neurria bada ondasunak gordailutzea, gordailuzaina nor den adierazi behar da, eta 
agerrarazi behar da gordailua berariaz onartu duela eta ohartarazi zaiola gordailututako 
elementuak emandako modu berean gorde beharko dituela ikuskapen-organoen esku eta 
jakinarazi zaiola erantzukizun zibilak edo zigor-erantzukizunak izango dituela bere 
betebeharrak betetzen ez baditu.  

5. Kautelazko neurria indarrean den artean, baina inoiz ez bost eguneko epe luzaezina amaitu 
ondoren (epe hori kautelazko neurria jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatuta), 
zergapekoak alegazioak aurkeztu ahal izango dizkio ikuskatzaile-buruari. Hala gertatzen 
denean, kautelazko neurria berretsi, aldatu edo kentzea erabaki beharko du ikuskatzaile-
buruak. Horretarako, 15 eguneko epea izango du, kautelazko neurria hartu zenetik 
zenbatuta, eta hartzen duen erabakia arrazoitu egin behar du eta zergapekoari helarazi 
behar dio. Hala ere, interesdunak baimena eman badu aktuarioak proposamenaren 
dilijentziak behar bezala egin ondoren, kautelazko neurria edozein unetan kendu ahal 
izango da, ukitutako froga-elementuetako datuak hartzeko, haien kopia egiteko edo behar 
diren jarduketak burutzeko. Hala gertatzen denean, ikuskatzaile-buruak berretsi beharko du 
neurri hori, arrazoitutako erabaki baten bidez.  

Aurreko paragrafoan aipatutako erabakiaren aurka ezin da errekurtso edo erreklamazio 
administratibo-ekonomikorik aurkeztu. Hala ere, bai plantea daiteke ea bidezkoa edo 
bidegabea den ikuskapen-prozedura bat azkentzen duen ebazpenaren aurka aurkezten 
diren errekurtso eta erreklamazioetan kautelazko neurriak hartzea.  

6. Ezarritako kautelazko neurri bat kentzen denean, dilijentzia batean dokumentatu behar da, 
eta zergapekoari jakinarazi behar zaio.  

Prezintoak zergapekoa aurrean dela irekiko dira, bestela egitera behartzen duen arrazoiren 
bat izan ezean.  

7. Ikuskapen-jarduketak egiten diren bitartean agertzen diren zantzu arrazionalek 
pentsarazten badute ezinezkoa izango dela arian dagoen prozeduraren ondoriozko zerga-
zorra nahiz beste edozein zerga-zor kobratzea edo zerga-zor hori kobratzeko zailtasun 
larriak egongo direla, Bizkaiko Foru Aldundiko Zergen Ikuskapenak -arrazoituta- hartarako 
eskudunak diren organoei proposatu ahal izango die har ditzatela Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 81.3 artikuluan zehazten diren kautelazko neurriak, 
hala zordun nagusiari dagokionez nola erantzule solidarioei dagokienez.  
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Nolanahi ere, eta ahal hori gorabehera, organo horiei jakinarazi behar die zein diren zerga-
zorra kobratzeko arrisku arrazionala eragiten duten zantzuok.  

4. ATALA  
GEHIENEKO IRAUPENA 

34. artikulua. Gehieneko iraupena.  

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 146. artikuluan ezarritako 
gehieneko iraupena dela eta, ez dira konputatuko ez bidezko etenaldiak ez zergapekoari 
egotzi beharreko luzapenak (araudi honetako 35. eta 36. artikuluetan finkatzen dira), eta 
horretarako berdin dio halako egoerek zerga-betebeharretako eta prozeduraren xede diren 
epeetako elementu guztiei eragiten dieten edo baten bati bakarrik.  

2. Bidezko etenaldiak zein Administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatiko luzapenak 
behar bezala dokumentatu behar dira, espedientean jasota gera daitezen.  

3. Artikulu honetan aipatzen den prozeduraren gehieneko iraupena dela eta, jakinarazpena 
bitarteko elektronikoen bidez egiten denean, jakinarazpena interesdunaren eskura jartzen 
den unetik zenbatuko da epea, kontuan hartu gabe jakinarazpena noiz jotzen den 
egindakotzat. 

35. artikulua. Bidezko etenaldiak.  

Egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako jarduketen iraupenaren zenbaketa etetea honako kasu 
hauetan joko da bidezkotzat:  

a) Bizkaiko Foru Aldundiko beste organo batzuei, Estatuko Administrazio Orokorrari, 
autonomia-erkidegoei, beste foru aldundi batzuei edo udalbatzei edo Europar 
Batasuneko kide diren estatuetako edo hirugarren herrialde batzuetako zerga 
administrazioei datuak, txostenak, irizpenak, balorazioak edo agiriak eskatzen 
zaizkienean, edozein bitarteko erabiliz. Etenaldiaren denbora eskaera egiten denetik 
hasi, eta prozedurarekin jarraitzeko organo eskudunak eskatutakoa eskuratzen duenera 
arte joango da. Edonola ere, kontzeptu honengatiko etenaldiak (eska daitezkeen datu, 
txosten, irizpen, balorazio eta agiri eskaera guztietarako) ezingo ditu epe hauek 
gainditu: sei hilabete, Bizkaiko Foru Aldundiko beste organo batzuei egindako 
eskabideen kasuan; hamabi hilabete, Estatuko Administrazioari, autonomia-erkidegoei, 
beste aldundi batzuei eta udalbatzei egindako eskabideen kasuan, eta hemezortzi 
hilabete, beste estatu batzuei egindako eskabideen kasuan.  

b) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 185. artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, espedientea Fiskaltzari edo jurisdikzio eskudunari bidaltzen 
bazaio, etenda egongo da, hain zuzen ere, bidalketa-egunetik espediente itzulia 
hartzen den egunera arte, edo prozedura jarraitzeko organo eskudunak ebazpen 
judiziala egiten duen egunera arte.  

c) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 163. artikuluak aipatutako 
nahitaezko irizpena kide anitzeko organoari eskatzen bazaio, etenda egongo da, hain 
zuzen ere, Zergei buruzko kontsulta idatzien eta zerga-ordainketako aurretiazko 
proposamenen prozedurak eta itzurpenaren aurkako klausula garatzen dituen 
ekainaren 21eko 101/2005 Foru Dekretuko 14. artikuluak adierazitako eta interesdunari 
egin beharreko jakinarazpena egiten denetik, organo eskudunak prozedurarekin 
jarraitzeko egindako txostena eskuratzen duen arte edo, bestela, txosten hori egiteko 
dagoen gehieneko denbora agortu arte.  

d) Zerga betebeharraren zehaztapena edo egozketa zehapen esparruko jarduketa 
judizialen mendekoa bada, epe hori jarduketa horiek martxan izatearen berri eduki, eta 
egitate hori espedientean jasotzen denetik edo jurisdikzio eskudunari edo Fiskaltzari 
espedientea bidaltzen zaionetik organo eskudunak prozedurarekin jarraitzeko 
ebazpena ezagutzen duen artekoa izango da. Hala eta guztiz ere, posible eta egoki 
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denean, behin-behineko likidazioak egin ahal izango dira, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko Foru Arauko 144.3 artikuluan xedatutakoari jarraiki.  

e) Ezinbestez Administrazioak bere jarduketak bertan behera utzi behar dituenean; epea 
arrazoiak dirauen artean egongo da etenda. Hala eta guztiz ere, posible eta egoki 
denean, behin-behineko likidazioak egin ahal izango dira, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko Foru Arauko 144.3 artikuluan xedatutakoari jarraiki.  

f) Maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bitartez onartu zen Euskal Autonomia 
Erkidegoarekiko Ekonomia Ituneko 65. artikuluan aurreikusitako Arbitraje Batzordearen 
aurrean eskumen-gatazka planteatzen denean.  

g) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 47. artikuluak aipatzen duen 
prozedura, zerga-egoitza egiaztatzekoa, hasten denean, epea prozedura hori 
izapidetzeko behar den denboraren berdina izango da, edo, bestela, hura ebazteko 
dagoen gehieneko epea amaitzen den artekoa, baina bakar-bakarrik helbidearen 
zuzenketa egitea erabakigarria bada kasuan kasuko prozedurak amaiera gisa 
erabiltzen duen administrazio-egintzaren edukirako eta, betiere, zuzenketaren eraginak 
garrantzia duten zerga kontzeptuetara eta zergaldietara mugatuz.  

h) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 106.4 artikuluan 
ezarritakoaren arabera aurkeztutako aitorpenetan hirugarrenei buruz agertzen diren 
datuak berrestea eskatu behar denean. Etenaldia izango da, hain zuzen, eskaria edo 
eskabidea bidaltzen denetik berrespena egiten den artekoa. Halaber, etenaldi hori 
ezingo da izan, egin litezkeen eskabide guztietarako, sei hilabetetik gorakoa.  

i) Ekonomia Ituneko 47.ter artikuluan xedatutakoa aplikatzeko, ukitutako beste 
administrazioei erregelamendu honen 16.1.x) artikuluan ezarritako txostena bidaltzen 
zaienean. Etenaldia izango da, hain zuzen, txostena bidaltzen denetik 47.ter artikuluan 
ezarritako epea bete arte, oharrik egin ez bada; edo, bestela, akordioa lortu arte edo 
Ekonomia Ituneko 68.Bi artikuluan ezarritako epeak bete arte, Arbitraje Batzordeak 
ebazpenik eman ez badu. 

36. artikulua. Zergapekoari egotzi beharreko luzapenak.  

Honako luzapen hauek, besteak beste, zergadunari egotziko zaizkio:  

a) Prozedurako zergapekoak atzerapenak egitea edo Zerga Administrazioak bertaratzeko 
eskatzen dionean, edo Zerga Administrazioak agiriak, aurrekariak edo zergaren arlorako 
garrantzia duen informazioa aurkezteko eskatzen dionean. Luzapena, bertaratzeen kasuan, 
bertaratzeko finkatu den dataren biharamunean hasiko da, edo errekerimendua betetzeko 
emandako epea bukatzen den dataren biharamunean, eta eskatutakoa erabat betetzen den 
artekoa izango da. Zergen arlorako garrantzia duten agiri, aurrekari eta informaziorako 
errekerimenduak ez badaude behar bezala osatuta, ez dira jasotzat emango epe honen 
zenbaketarako, harik eta behar bezala osatzen ez diren arte, salbu eta araudi espezifikorik 
besterik ezartzen badu.  

b) Zergapekoak agiri eta froga berriak aurkeztea, behin entzunaldi edo alegazioen izapidea 
eginda dagoenean. Luzapena izapide hori amaitzen den egunaren biharamunetik hasiko 
da, eta agiri edo froga horiek aurkezten diren arte joango da. Agiriak prozedura izapidetu 
bitartean eskatu badira, aurreko a) letran xedatutakoa aplikatuko da.  

c) Administrazioak edozein epe zabaltzeko aukera onartzea, edo zergadunak jarduketak 
geroratzeko eskatu duen atzerapena onartzea. Luzapena hasiko da, hain zuzen ere, 
aurreikusitako epea amaitzen den egunaren edo hasiera batean finkatu zen dataren 
biharamunean, eta amaitu, berriz, bigarren kasuan finkatzen den datan amaituko da.  

d) Zergapekoak hala eskatuta hasitako prozedura geraraztea, ebazpena egiteko funtsezkoa 
den izapideren bat osatzea falta delako. Luzapena hasiko da, hain zuzen ere, izapidea ez 
betetzat hartzen den egunaren biharamunean, eta amaitu, berriz, zergapekoak hura 
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betetzen duen egunean amaituko da; nolanahi ere, iraungitzea deklaratu ahal izango da, 
interesdunari aldez aurretik horren berri emanez gero.  

e) Komunikazioen, likidazioen edo likidazio-proposamenen jakinarazpenetan jazotako 
atzerapenak, jakinarazteko saiakera egin den egunaren biharamunetik jakinarazpena egiten 
den egunera arte. 

f) Zergapekoak zeharkako zenbatespen metodoa aplikatzearekin zerikusia duten datuak, 
agiriak edo frogak aurkeztea. Espedientean horren berri jasotzen denetik hasiko da 
luzapena, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 153.3.a) artikuluan 
ezarritako baldintzetan.  

g) Aktak sinatzeko jarritako egunetik akta horiek jakinarazten diren egunera arte igarotako 
denbora, baldin eta zergapekoa ez bada bertaratzen aktak sinatzeko zehaztutako tokian eta 
egunean.  

37. artikulua. Epea kontatzeko arauak.  

1. Zergapekoak eskubidea du jakiteko zertan den bere espedientearen izapidetzea, bai eta 
araudi honetako aurreko bi artikuluetan adierazitako aldien kontaketaren berri jakiteko ere, 
are txostenak noiz eskatu eta noiz jaso diren jakiteko ere. Eskubide hori baliatzeko, 
eskabidea aurkeztu behar du.  

2. Bidezko etenaldia gertatzen bada, informazioa noiz eskatu eta noiz jaso den agerrarazi 
behar da, baina nori edo zein agintaritzari eskatu zaion adierazi gabe.  

Hala ere, espedientea bukatuta dagoenean, informazioa eman duen pertsona edo 
erakundea zein den jakin ahal izango du zergapekoak entzunaldiaren izapidean.  

3. Ikuskapen-jarduketen iraupenaren konputua eteteak ez du eragotziko etenaldi horretan 
beste jarduketa batzuk egitea.  

4. Bidezko etenaldiak eta zergapekoari egotzi beharreko luzapenak konputatzean egun 
naturalak zenbatuko dira.  

5. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 146.1 artikuluan ezarritako epea 
betetzen ez denean, prozedurako jarduketekin jarraituko dela adierazten duen berri-
emateak berekin ekarriko du bertan aipatutako epeak kontatzeari berriz ekitea.  

6. Kasu bi hauetan, eten egingo da preskripzioa, prozeduran sartzen diren zerga-betebehar 
eta zergaldi guztiei dagokienez; hauek dira kasuok: batetik, bidegabeko etenaldiaren 
ondoren jarduketei berriro ekitea, horren guztiaren berri formala emanez zergapekoari, eta, 
bestetik, prozeduraren gehieneko iraupen-epearen ondoren ere jarduketak egitea, 

38. artikulua. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako jarduketen iraupen-epea luzatzea.  

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 146. artikuluan aipatutako epea 
hamabi hilabete luza daiteke, gehienez, ikuskatzaile-buruak erabakita, baldin eta 
prozedurak hartzen dituen zergaldi edo zerga-kontzeptuetako batean artikulu horretako 1. 
zenbakiko a) eta b) letretan azaltzen diren inguruabarretako bat gertatzen bada, honako 
baldintza hauekin:  

a) Jarduketak bereziki konplexuak izatea. Egiaztatu beharreko kasuaren inguruabarren 
azterketa gorabehera, egin beharrekoa baita, jarduketak oso konplexutzat joko dira 
honako kasu hauetan:  

1. Zergapekoaren eragiketen bolumena kontuen auditoretza egin beharra izateko 
ezarritako bolumena edo handiagoa denean.  
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2. Zergapekoaren kontabilitateko edo erregistroko betebeharren funtsezko ez-
betetzeak, kontabilitateko liburuak edo erregistroak galtzeak edo zergapekoak 
haiek ez aurkezteak egiaztapena are eragozten dutenean eta ondorioz epea luzatu 
beharra dagoenean.  

3. Elkarri lotutako pertsona edo erakunde batzuen jarduerak egiaztatzeko zerga-
administrazio bateko edo batzuetako zergapeko batzuen egoera egiaztatu behar 
denean, eta 75etik gora zergapekoren egoera egiaztatu behar denean, baldin eta 
egiaztapen-jarduketak beharrezkoak badira zergapekoen zerga-egoera 
erregularizatzeko.  

4. Zergapekoak Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo egin dituen jarduerak direla-eta 
egiaztatzeko eta ikertzeko jarduketak egin behar direnean lurralde-eremu horretatik 
kanpo; halako jarduketei araudi honetako 1.2 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar 
zaie.  

5. Zergapekoa sartuta dagoenean edo Sozietateen gaineko Zergan zerga-
baterakuntzako araubide berezian tributatzen duen talde batean edo Balio 
Erantsiaren gaineko Zergan erakunde-taldeen araubide berezian tributatzen duten 
talde batean, eta talde hori ikuskapen-egiaztapenaren xede bada.  

6. Zergapekoak nazioarteko gardentasun fiskaleko araubidean tributatu behar 
duenean.  

7. Zergapekoak ikertzen direnean ustez sare edo bilbe antolatu batean parte hartu 
dutelako, sare edo bilbe horren ustezko helburua izanik behar den tributazioan 
iruzurra edo itzurpena egitea edo zenbait itzulketa edo onura fiskala behar bezala 
lortzea. Aurreko kasuan bereziki sartuko da kanpoko merkataritzako edo Europako 
Erkidego barruko merkataritzako eragiketen bidez Balio Erantsiaren gaineko 
Zergan ustez iruzur egiteko antolatutako bilbeen ikerketa.  

8. Zergapekoak ikertzen direnean ustez itxurazko eragiketak egin dituztelako, edo 
faktura, ziurtagiri eta bestelako agiri faltsuak edo faltsutuak erabili dituztelako, edo 
tarteko pertsonak edo erakundeak erabili dituztelako ondasun, eskubide edo 
errenten benetako titularrari legokiokeen tributazioa itzurtzeko.  

9. Onura fiskal bat aplikatu behar den ala ez erabakitzeko beharrezkoa denean 
egiaztatzea beste tributu baterako ezarrita dauden baldintzak edo tributu-
araubideak betetzen diren.  

10. Enpresak berregituratzeko zerga-araubide berezien pean sartu diren eragiketak 
egiaztatzen direnean eta beharrezkoa denean hainbat zergapekori buruzko 
jarduketak egitea, bai administrazio jardulea beraren baitan, bai hainbat zerga 
administraziotan.  

11. Egiaztapen- eta ikerketa-prozeduraren barruan irizten zaionean Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 14.1 artikuluan zehaztutako inguruabarrak 
gerta litezkeela.  

b) Enpresa- edo lanbide-jarduerak ezkutatzea Zerga Administrazioari. Aktuarioek dituzten 
datuek agerian uzten badute zergapekoak aitorpenean agerrarazi ez duen enpresa- 
edo lanbide-jarduera bat edo aitorpenean adierazitakoarekin bat ez datorren 
jardueraren bat egin duela, pentsatu ahal izango da jarduera ekonomiko hori ezkutatu 
egin diola Zerga Administrazioari, eta, ondorioz, jarduketak burutzeko epea luzatu ahal 
izango da.  

Horretarako, honako jarduera hauen kasuan pentsatuko da jarduerok ez datozela bat 
aitorpenean ezarritakoarekin:  
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1. Jarduera ekonomikoek Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalean esleituta 
dituzten taldeak bat ez datozenean eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 
azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 9. artikuluan ezarritakoaren arabera 
osagarritzat hartu ezin direnean.  

2. Aurkitu den jarduera Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren aitorpenean adierazi ez 
den lokal batean egiten denean: berdin dio zergapekoa zerga horretatik salbuetsita 
dagoen ala ez.  

3. Zerga Berezien eremuan, jardueraren inskripzioan ageri den jarduera- eta 
establezimendu-kodea ez datorrenean bat zergapekoaren alta-agirian agertzen 
denarekin.  

2. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako jarduketen iraupen-epea luzatzeko, prozedura 
garatzen ari den aktuarioak erabakiko du aurreko zenbakian aipatutako inguruabarretako 
bat gertatu den.  

Epea luzatzeko proposamena idatziz bidali behar zaio ikuskatzaile-buruari, eta epea luzatu 
beharra justifikatzeko, proposamenean aipatzen diren inguruabarren garrantzia haztatu 
behar da.  

Ezingo da prozedura baten iraupen-epea luzatzea eskatu, harik eta jarduketak hasi 
zirenetik gutxienez sei hilabete igaro ez diren arte. Horretarako, epe hori zenbatzerakoan ez 
dira kenduko ez bidezko etenaldiak ez interesdunari egotzi beharreko luzapenak; etenaldi 
eta luzapenok araudi honetako 35. eta 36. artikuluetan aipatzen dira.  

3. Ikuskatzaile-buruak ikusten badu inguruabar horiek gertatzen direla, horri buruzko erabaki 
arrazoitua emango du, bere kabuz edo egindako proposamena ikusita. Erabaki horretan, 
zehaztu beharko du zenbat denborarako luzatuko den epea; dena dela, ezin da 12 hilabete 
baino gehiagorako luzatu.  

Nolanahi ere, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen 
organoak ere eman dezake epea luzatzeko erabaki arrazoitua, bere kabuz, baldin eta, 
aktak formalizatu ondoren, ikusten badu aurreko inguruabar horiek gertatzen direla.  

Epea luzatzeko erabakia interesdunari jakinarazi behar zaio, eta haren aurka ezin izango 
da errekurtsorik aurkeztu. Hala ere, azkenean ematen den likidazioaren aurkako errekurtso 
edo erreklamaziorik jartzen bada, bai planteatu ahal izango da ea bidezkoa den epea 
luzatzea.  

5. ATALA  
PROZEDURAREN AMAIERA.  

1. AZPIATALA  
AKTA FORMALIZATU GABE AMAITZEA PROZEDURA.  

39. artikulua. Ikuskapen-txostenaren bidez amaitzea prozedura.  

1. Zergapeko baten inguruko egiaztapena eta ikerketa egin behar duten aktuarioek txostena 
bidaliko diote ikuskatzaile-buruari, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arauko 147.2.a) artikuluan aipatutako inguruabarretako bat gertatzen denean.  

2. Zergapeko bat ikuskapen-plan batean sartu ondoren egiaztatzen bada horretara eraman 
duten zantzuek ez dutela oinarririk, prozedura hori aktak formalizatu gabe amaitzeko 
txostena soilik eman ahal izango da, aktuarioari agindutako jarduketak partzialak izanez 
gero eta zerga-betebeharraren elementu batzuk egiaztatu gabe geratuz gero.  

3. Honako kasu hauetan, besteak beste, amaituezintzat joko da prozedura:  
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a) Ekonomia Itunean xedatutakoa aintzat hartuta, egiaztatzen denean Bizkaiko Foru 
Aldundiak ez duela ikuskapen-jarduketak egiteko eskumenik.  

Hala denean, egindako txostena bidaliko zaio administrazio eskudunari.  

b) Zergapekoa aurkitu ez eta zergapekoa bertaratu gabeko erregularizazio-prozeduraren 
bidez erregularizazio-proposamenik egiteko behar adina elementurik ez dagoenean.  

4. Halaber, beste kasu batzuetan ere, akta formalizatu gabe, txosten batekin amaituko da 
prozedura, eta txosten horretan, espedientean jasotako egitateak zein prozedura honela 
amaitzea dakarten arrazoiak zehaztuko dira. Hauek dira kasuok: batetik, zerga-zorra 
likidazioaren bidez zehazteko administrazio-ahala erabiltzea preskribatu edo iraungi egin 
denean; bestetik, egitatea lotuta ez dagoenean, edo ikusten denean ez dagoela aitortzeko 
betebeharrik, eta, azkenik, zergapekoa ez dagoenean zerga-betebeharrari lotuta edo beste 
arrazoi batzuk direla-eta ez denean aktarik formalizatu behar.  

5. Ikuskatzaile-buruak txostena aztertu, eta bidezko deritzona erabakiko du.  

Hala ere, ikuskapen-plan berezien ondoriozko egiaztapen- eta ikerketa-prozeduretan, 
artikulu honetako 2. zenbakian aipatutako inguruabarrak gertatzen badira, Ogasuneko 
zuzendari nagusiaren baimena beharko da.  

2. AZPIATALA.  
IKUSKAPEN-AKTAK. 

40. artikulua. Adostasun-aktak.  

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 150 eta 151. artikuluetan 
aipatutako balizkoetan, zergapekoaren adostasunak, aktan bildutako egitateez gainera, 
bertan ageri den erregularizazio-proposamenaren ondoriozko likidazioan eragina duten 
elementu guztiak ere hartzen ditu.  

2. Bi alderdiek sinatutakoan, zergapekoak jakinarazitzat hartu behar du berariazko 
adostasuna emanda formalizatutako aktaren edukia.  

3. Jarduketen xede den betebeharraren egitatezko oinarriari dagokionez solidaritatea dagoen 
kasuan eta hildako pertsona fisikoen edo desegin edo azkendutako pertsona juridikoen edo 
gainerako entitateen ondorengoekin egiten diren jarduketen kasuan, adostasun-akta bat 
sinatu ahal izateko, prozeduran bertaratu diren zergapeko guztiek onartu beharko dute.  

4. Eragiketa lotuak erregularizatzeari dagokionez, zerga-ikuskatzailetzak aldi berean 
erregularizatu ahal izango du Bizkaiko Foru Ogasunaren ikuskapen-eskumenaren menpeko 
pertsona edo erakunde lotu guztien tributu-egoera, guztiak ados badaude. 

41. artikulua. Desadostasun-aktak.  

1. Zergapekoak edo beraren ordezkariak ez badu akta izenpetzen, edo, izenpetu arren, 
adierazten badu ez dagoela ados Bizkaiko Foru Aldundiko Zergen Ikuskapenak egindako 
erregularizazio-proposamenarekin, bi alderdiek sinatutako aktaren ale bat emango zaio 
zergapekoari edo haren ordezkariari, eta ordutik aurrera jakinarazitzat joko da eduki hori. 
Nolanahi ere, zergapekoak hamabost eguneko epea izango du, akta formalizatu ondoko 
bost egunak igarotakoan zenbatzen hasita, bidezko deritzon alegazio guztiak aurkezteko 
prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoari.  

Alegazioak aurkezteko epean, zergapekoak edo beraren ordezkariak espediente osoa 
aztertu ahal izango dute, eta espedientean jasota dauden beste zergapeko batzuetatik 
jasotako gainerako dokumentu, datu, txosten edo aurrekarien berri eman ahal izango zaie, 
ebazpenean kontuan hartuko badira, salbu eta dokumentu, datu, txosten edo aurrekariok 
hirugarrenen interesei edo beste pertsona batzuen intimitateari eragiten dietenean edo foru 
arau batek haien berri eman ezin dela zehazten duenean. Azken kasu horretan, beharrezko 
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neurriak hartuko dira prozeduraren xede den zergapekoari eragiten ez dioten datuen 
konfidentzialtasuna gordetzeko.  

2. Zergapekoa edo beraren ordezkaria bertaratzen ez bada, alegazioetarako epea akta 
jasotzen duenetik edo bertaratzeagatik jakinarazitzat jotzen denean hasiko da zenbatzen.  

3. Desadostasun-aktetan, behar bezain zehatz adierazi behar dira gertaerak eta aplikatu 
beharrekotzat jotzen diren Zuzenbideko oinarriak, aldiz, labur. Nolanahi ere, oinarriok, 
geroago, aginduzko zabaltze-txostenean landu daitezke.  

Halaber, aktaren barruan berariaz agerrarazi behar da zergapekoak adierazitako 
desadostasuna, edo, bestela, adostasuna ematea eragozten duten inguruabarrak zehaztu 
behar dira. Nolanahi ere, zergapekoak, geroago, eskubidez komeni zaion guztia alegatu 
ahal izango du.  

42. artikulua. Aktak formalizatzeko tokia.  

Aktuarioek erabaki dezakete aktak zergapekoaren bulegoan, negozio lokalean, edo langelan 
edo Zerga Administrazioaren bulegoetan egitea.  

43. artikulua. Aktak sinatzea.  

Ikuskapen-aktak zergapekoak eta egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako jarduketak egin 
dituzten aktuarioek sinatu behar dituzte. Bestela, egiaztapen- eta ikerketa-prozedurako 
jarduketak egin dituzten aktuarioetako batek sina ditzake, baldin eta horretarako eskumena 
badu, araudi honetako 2.5 artikuluan xedatutakoaren arabera.  

Zergapekoak akta sinatzen duen unean joko dira aktak jakinarazitzat.  

Zergapekoak sinatzen ez baleki edo ezingo balitu sinatu, akta sinatzeko lekuan eta egunean 
agertuko ez balitz, edo aktak sinatzeari uko egingo balio, aktuarioak bakarrik sinatuko lituzke 
eta zergapekoak ez sinatzeko gertatutako inguruabarra jasota utziko litzateke.  

44. artikulua. Adostasun-akten izapidetzea.  

1. Akta eta, hala denean, aktuarioek ekarritako agiriak aztertuta, prozeduraren ondoriozko 
administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoak erabakia hartuko du eta bidezko 
administrazio-egintza emango du, eta hori guztia, gero, zergapekoari jakinaraziko zaio.  

2. Akta batean nahitaez agertu behar direnetako bat oker badago edo, oro har, aktaren xedea 
lortzeko ezinbestekoa den zerbait falta bada, prozeduraren ondoriozko administrazio-
egintzak emateko eskumena duen organoak akatsa zuzentzeko jarduketak xedatuko ditu 
edo, bestela, akta deuseztatzea erabakiko du eta, bidezkoa bada, jarduketak akatsa gertatu 
den unera atzeratuko ditu edo, bestela, ikuskapen-prozedura berriz hasteko eskatuko du.  

Akta deuseztatzeko erabakia emanez gero, zergapekoari jakinaraziko zaio eta ikuskatzaile-
buruari ere emango zaio haren berri, azken horrek akta formalizatu duten aktuarioei helaraz 
diezaien.  

Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoak 
espedientea osatzeko jarduketa osagarriak egitea agintzen badu, formalizatutako akta 
ondoriorik gabe utziko da, egoera horren berri emango dio zergapekoari eta egin beharreko 
jarduketak egingo dira. Jarduketon emaitza beste akta batean dokumentatuko da, eta akta 
horrek ordezkatu egingo du, ondorio guztietarako, aurretik formalizatutakoa. Bigarren akta 
hori araudi honetan ezartzen denaren arabera izapidetuko da.  

3. Aurrekoa gorabehera, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena 
duen organoak ikusten badu akta batean antzemandako egitateei buruzko oker bat dagoela 
edo indarreko arauak gaizki aplikatu direla, bidezko administrazioegintza emango du, 
espedientea zergapekoari ikustera eman ondoren.  
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Oker materialak, aritmetikoak edo egitezko ikusten badira, administrazio-egintzak emateko 
eskumena duen organoak dagokion administrazio-egintza emango du, oker horiek guztiak 
zuzendu ondoren, eta hartutako erabakiaren jakinaraziko dio zergapekoari.  

4. Edozelan ere, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen 
organoak erabaki dezake egintza eman aurretik jarduketa osagarri batzuk egitea, eta, 
bereziki, hala egingo du uste badu arau-haustea Herri Ogasunaren aurkako delitua izan 
daitekeela eta administrazio-espedientearen horren berri agerrarazi ez bada.  

5. Zergapekoak ezin du aktan adierazitako adostasuna ezeztatu, baina, dena dela, eskubidea 
izango du haren ondoriozko likidazioa errekurritzeko eta alegazioak aurkezteko, baldin eta 
likidazio-proposamena aldatzea erabakitzen bada, aurreko 3. zenbakiko lehen paragrafoan 
ezarritakoaren arabera.  

45. artikulua. Ordaintzeko konpromisodun adostasun-akten izapidetzea.  

1. Araudi honetako 44. artikuluan ezarritakoa aplikatzeaz gainera, prozeduraren ondoriozko 
administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoak berretsi egiten badu aktan 
bildutako -hala badagokio- erregularizazioaren eta zehapenaren proposamena, 
likidazioaren eta diru-zehapena ezartzeko administrazio-egintza emango du (bat bakarrik), 
eta aginduko du gordailua aplika dadila zerga-zorra eta zehapena ordaintzeko edo, bestela, 
jarritako bermea betearaz dadila, helburu berarekin.  

Zergapekoak ondasunak edo eskubideak eman nahi baditu zor duena ordaintzeko, aktak 
sinatu aurretik egin behar du horretarako eskaria. Aktak sinatzeko unean, berriz, 
eskaeraren kopia eman beharko dio aktuarioari; gainerakoan, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
zerga-bilketari buruzko araudiaren 21. artikuluan ezartzen denak aginduko du. 

Zor den zenbatekoa gauzaz ordain dezala onartzen bazaio zergapekoari, ez da zertan 
gordailurik aplikatu edo bermerik exekutatu behar; horrenbestez, gordailuan utzitako dirua 
zergapekoari itzuliko zaio edo hark jarritako bermea liberatuko zaio, dagokion zenbatekoan 
betiere.  

2. Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoak aldatu 
egiten badu erregularizaziorako eta diru-zehapena ezartzeko aktan bildutako proposamena, 
interesdunari jakinaraziko dio aldaketa hori, eta hamabost eguneko epea emango dio, 
adieraz dezan ea ordaintzeko konpromisoa formalizatzeko aukerari eusten dion; horrela 
bada, epe horren barruan, zenbatekoetan gerta litekeen aldea gordailuan utzi beharko du 
edo eskainitako bermea zabaldu.  

3. Zergapekoak hautapenari eutsi nahi ez badio, gordailua jasotzeko edo bermea liberatzeko 
eskubidea izango du, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 
192.1.b) artikuluan aipatutako murrizpena galduko du.  

Murrizpen hori galduko du, halaber, aurreko 2. zenbakian ezarritako epean gordailua edo 
bermea handitzen ez badu.  

Batera zein bestera, akten izapidetzeak adostasun-akten izapideei jarraituko die, 
zergapekoak erregularizazio-proposamenarekin ados ez dagoela adierazi ezean, eta 
zehapen-prozedura prozedura laburtuaren arauei lotuta izapidetutzat joko da.  

Horrelako kasuetan, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena 
duen organoak administrazio-egintza bat emango du likidaziorako, eta beste bat, berriz, 
zehapenak ezartzeko.  

4. Aktuarioek egindako erregularizazio-proposamenak, zerga-zorrari eta zehapenari 
buruzkoak, ez badakar Zerga Administrazioari dirua ordaindu beharrik, ez da ordaintzeko 
konpromisodun adostasun-aktarik formalizatu beharko.  
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5. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedura batean ordaintzeko konpromisodun adostasun-akta bat 
baino gehiago formalizatzen bada, hautatu egin behar da: denei dagokien gordailua jarri 
edo denak batuz lortzen den zenbateko osoa bermatu.  

6. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedura batean ordaintzeko konpromisodun adostasun-aktaren 
bat ez ezik, zergapekoari dirua itzuli beharra dakarren adostasun- edo desadostasun-
aktaren bat ere formalizatzen bada, honela jokatu behar da gordailuaren edo bermearen 
guztirako zenbatekoa kalkulatzeko:  

a) Lehenbizi, gainerako adostasun-akten (ordaintzeko konpromisodunak barik besteen) 
ondoriozko zenbatekoak eta akta horien ondoriozko zehapen-espedienteen 
emaitzakoak euren artean konpentsatuko dira, eta, egonez gero, desadostasun-akten 
ondoriozko zerga-zorrak.  

b) Aurreko a) letran xedatutakoaren arabera egindako konpentsazioen emaitza 
zergapekoak zenbateko bat jaso beharra bada, eta kasu horrexetan soilik, zenbateko 
hori ordaintzeko konpromisodun adostasun-aktak formalizatzeko gordailatu edo 
bermatu beharreko kopurutik kenduko da. Bestela gertatzen bada, ordaintzeko 
konpromisodun adostasun-aktei dagokien zenbateko osoa gordailatu edo bermatu 
behar da.  

7. Edozelan ere, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen 
organoak erabaki dezake egintza eman aurretik jarduketa osagarri batzuk egitea, eta, 
bereziki, hala egingo du uste badu arau-haustea Herri Ogasunaren aurkako delitua izan 
daitekeela eta administrazio-espedientearen horren berri agerrarazi ez bada.  

46. artikulua. Desadostasun-akten izapidetzea.  

1. Akta eta, hala denean, aktuarioek ekarritako agiriak eta zergapekoak egindako alegazioak 
aztertuta, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen 
organoak erabakia hartuko du eta bidezko administrazio-egintza emango du, eta hori, gero, 
zergapekoari jakinaraziko zaio. Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko 
eskumena duen organoak erabakitzen badu espedientearen zatietako bat osatu egin behar 
dela, bada, orduan, erabaki hori interesdunari jakinaraziko zaio eta honako prozedura hau 
jarraituko da:  

a) Jarduketa osagarrien ondorioz likidazio-proposamena aldatu behar dela irizten bazaio, 
hasitako akta ondoriorik gabe utziko da eta akta berria formalizatuko da. Akta berri 
horrek aurretik formalizatutakoa ordezkatuko du, ondorio guztietarako, eta araudi 
honetan ezartzen denarekin bat izapidetuko da.  

b) Desadostasun-aktan jasotzen den likidazio-proposamena mantentzen bada, 15 
eguneko epea emango zaio zergapekoari alegazioak aurkeztu ahal izan diezazkion 
prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoari. 
Alegazioak jasotakoan edo, hala denean, alegaziook aurkezteko epea amaitu eta gero, 
dagokion administrazio-egintza emango du eskumena duen organoak.  

2. Zergapekoak alegazioen izapidean berariaz adierazten badu ados dagoela, osorik zein 
partzialki, formalizatutako aktari dagokion erregularizazio-proposamenarekin, 
antzemandako arau-hausteen zioz zehapena ezartzeko erabakian Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 192.1.a) artikuluan ezarritako murrizpena aplikatu 
ahal izango da, bertan ezarritako gainerako betekizunak betez gero.  

6. ATALA.  
LIKIDAZIOA.  

47. artikulua. Berandutze-interesen likidazioa.  

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 26. artikuluan ezarri den bezala, 
norberaren borondatez ordaintzeko epea amaitzen denetik zerga-zorra erregularizatzen 
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duen likidazioa egin arteko berandutze-interesak eskatuko dira; kontuan izan behar dira 
artikulu horretan adierazitako espezialitateak eta ez da eragotziko foru arau horretako 146.3 
artikuluan xedatutakoa. Berandutze-interesok erregularizazio-proposamenean sartuko dira, 
bai eta prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzetan ere.  

2. Horretarako, akta adostasunekoa bada, aktuarioaren erregularizazio-proposamenean akta 
formalizatu den egunetik zenbatu beharreko hilabeteko epea amaitu arteko berandutze-
interesak sartuko dira.  

Halaber, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen 
organoak egiten duen likidazioan likidazio hori egin arteko berandutze-interesak sartuko 
dira. Salbuespena dago: likidazioa akta hasi denetik hilabete igarotakoan egin bada, 
proposamenean adierazitako berandutze-interesak ez dira aldatuko.  

3. Ordaintzeko konpromisodun adostasun-aktetan, erregularizazio-proposamenean zein 
likidazioaren administrazio-egintzan, proposamena egin den egunera arte kalkulatuko dira 
berandutze-interesak.  

4. Desadostasun-aktetan, aktuarioak egindako erregularizazio-proposamenean alegazioak 
aurkezteko epea amaitu den egunetik zenbatu beharreko hilabeteko epea amaitu arteko 
berandutze-interesak sartuko dira.  

Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoak egiten 
duen likidazioan likidazioa egin arteko berandutze-interesak sartuko dira; likidazioa aurrean 
adierazitako epearen barruan egin ez bada, epea amaitu arteko berandutze-interesak 
sartuko dira.  

5. Erregularizazio-proposamena egin ondoko epeei dagozkien berandutze-interesen 
likidazioetan proposamena egin denean indarrean egon den berandutze-tasa aplikatuko da.  

6. Hala formalizatutako aktetan nola likidaziorako egindako administrazio-egintzetan, zehaztu 
behar da zein diren berandutze-interesak aplikatzeko kontuan hartu diren kalkulu-oinarriak, 
zein den berandutze-interesen zenbatekoa eta zein diren interesok sortzeko epeak hasteko 
eta amaitzeko egunak.  

7. Egiaztapen- eta ikerketa-prozeduraren ondoriozko likidazioa itzultzeko zenbateko bat bada, 
honela egin behar da berandutze-interesen likidazioa:  

a) Bidegabeko diru-sarrerak itzuli behar badira, berandutze-interesak likidatuko dira 
zergapekoaren alde, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 31. 
artikuluan zehazten duenarekin bat.  

b) Zerga baten arautegian ezarritakoaren ondoriozko itzulketak badira, berriz, Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 30.2 artikuluan zehazten denarekin 
bat likidatuko dira zergapekoaren aldeko berandutze-interesak. Horrelako kasuetan, 
mug abat izango du interes-tasa aplikatzeko oinarriak: autolikidazioan, datuen berri-
ematean edo eskabidean eskatutako itzulketaren zenbatekoa, alegia.  

8. Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arauaren 248.2 artikuluarekin bat Herri 
Ogasunaren aurkako ustezko delituarekin lotutako zerga-betebeharreko elementuen 
likidazioa egin behar bada, honela egingo da berandutze-interesen likidazioa: 

a) Likidazio-proposamena egin arte sortutako berandutze-interesak sartuko dira 
proposamen horretan. 

b) Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko organo eskudunak egindako 
likidazioan, berriz, Zerga Administrazioko organo eskudunak salaketa edo kereila 
aurkezteko baimena eman arte sortutako berandutze-interesak sartuko dira. 
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9. Aurreko b) letran xedatutakoarekin bat egindako berandutze-interesen likidazioa behin-
behinekoa izango da; izan ere, doitu beharko da kontuan hartuta zigor-prozesuan zer 
erabakitzen den: iruzurra dagoen ala ez eta —baldin badago— zenbat den. 

Zigor-prozesuan Herri Ogasunaren aurkako delituagatik kondena-epaia ematen bada, 
dagozkion berandutze-interesak likidatuko dira. Betiere, eskatu beharrekoak izango dira 
Zerga Administrazioko organo eskudunak salaketa edo kereila aurkezteko baimena eman 
zuenetik zergapekoari salaketa edo kereila izapidetzeko onartu dela jakinarazi arte 
sortutako berandutze-interesak. 

7. ATALA.  
ARAU BEREZIAK.  

48. artikulua. Erantzukizun solidarioaren adierazpena.  

1. Aktuarioak, egiaztapen- eta ikerketa-prozedura baten barruan, egitate edo inguruabar 
batzuk ezagutzen baditu eta egitate-inguruabar horiek erantzukizun solidarioa egotea 
eragin badezakete, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 41. artikuluan 
zehaztutako baldintzetan, erantzukizun hori deribatzeko prozedura abiaraziko du, araudi 
honetako 16.1.f) artikuluan zehazten den txostenaren bidez. Prozedura hori hasteko 
txostena zergapekoari jakinaraziko zaio, eta adieraziko zaio erantzukizun-adierazpenak zer 
zerga-betebehar eta eperi dagokien eta zer manutan oinarritzen den adierazpen hori.  

2. Erantzukizun horren barruan zehapenak ere sartzen badira, ebazpen-proposamena 
zehapen-prozeduraren barruan emanda egon beharko da.  

3. Zordun nagusiarekin egiten diren ikuskapen-jarduketak egiten diren bitartean agertzen diren 
zantzu arrazionalek pentsarazten badute ezinezkoa izango dela zerga-zorra kobratzea edo 
zerga-zor hori kobratzeko zailtasun larriak egongo direla, hartarako eskudunak diren 
organoei proposatuko zaie -arrazoituta- har ditzatela Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko Foru Arauko 81.3 artikuluan zehazten diren kautelazko neurriak, hala zordun 
nagusiari dagokionez, nola erantzule solidarioei dagokienez, halakorik badago.  

4. Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoari 
dagokio erantzukizun solidarioa adierazteko erabakia hartzea, eta egintza hori eman 
beharko da, hain zuzen ere, likidazioaren administrazio-egintza zordun nagusiari eman 
ondoren eta, hala denean, diru-zehapena ezartzeko administrazio-egintza eman ondoren 
ere bai.  

Zordun nagusiari ordaintzeko eman zaion borondatezko epea amaitu aurretik jakinaraziko 
zaio erabaki hori erantzuleari. Hala egiten ez bada, prozedura amaitutzat joko da, beste 
izapiderik egin gabe; nolanahi ere, zerga-bilketako organoek, ondoren, beste prozedura bat 
hasi ahal izango dute.  

49. artikulua. Delituak egin direlako zantzuak.  

1. Zerga Administrazioak Herri Ogasunaren aurkako delitu-zantzuak hautematen dituenean, 
erruduntasun-testigantza eskumena duen jurisdikzioari helaraziko dio, edo espedientea 
Fiskaltzari bidaliko dio, ezertan eragotzi gabe Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
VI. tituluan eta Erregelamendu honetan jasotako jarduketak.  

Kasu horietan, likidazio administratiboko eta zehazpeneko proposamenak egin badira, 
ondoriorik gabe geratuko dira. 

Halaber, dagoeneko egin diren likidazioen eta ezarri diren zehapenen betearazpena etengo 
da, hurrengo zenbakian adierazitakoa gorabehera. 

2. Edozein momentutan adierazi ahal izango da Herri Ogasunaren aurkako delitu- zantzuak 
daudela, administrazio-likidazioa eman bada ere edo zehapena jarri bada ere. 
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3. Eskumena duen jurisdikzioak edo Fiskaltzak deliturik ez dagoela ikusten badu, Zerga 
Administrazioak dagokion unean abiaraziko ditu jarduketa edo prozedura egokiak, edo 
horiek izapidetzen jarraituko du, auzitegiek frogatutzat jo dituzten egitateekin bat. 

Kasuan-kasu ematen diren likidazio eta administrazio-zehapenek eta etenda egon direlako 
berriro betearazi behar diren likidazio eta administrazio-zehapenek bete beharrekoa izango 
dute Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren V. tituluan ezarritako 
berrikuspen-araubidea, baina ezin izango dira aurkaratu ebazpen judizialean frogatutzat jo 
diren egitateak.  

49. bis artikulua. Ogasun publikoaren aurkako delitua egin delako zantzuak daudenean 
egin behar diren izapideak.  

1. Zergak aplikatzeko edo zehapenak ezartzeko prozedurak izapidetzen dituzten 
funtzionarioek hautematen badute Herri Ogasunaren aurkako delituren bat egin delako 
zantzuak daudela, txosten arrazoitu bat emango dute, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko Foru Arauren 185.1 artikuluan ezarritakoa betetzeko, egiaztatu ondoren 
zergapekoak ez duela erregularizatu bere tributu-egoera zerga-zorra osorik aitortuz eta 
ordainduz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauren 250.1 artikuluan 
xedatutakoarekin bat.  

2. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauren 249.1 artikuluan jasotako 
salbuespenak alde batera utzita, txosten horrekin batera, Herri Ogasunaren aurkako 
ustezko delituarekin lotutako zerga-betebeharreko elementuei dagokien likidazio-
proposamena ere aurkeztuko da, dokumentu bereizi batean, non proposamen horren 
oinarri diren egitateak eta zuzenbideko oinarriak jasoko diren. 

Likidazio-proposamenik egin behar ez bada, berariaz jasoko da Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauren 249. artikuluaren 1. zenbakian ezarritako kasuak 
gertatu direla. 

Betiere, jasota utzi beharko da ez dela guztiz aitortu eta ordaindu delituarekin lotutako 
zerga-zorra, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauren 250. artikuluak 
aipatzen duen moduan. 

3. Txostena eta, hala denean, aurreko artikuluko 2. zenbakian adierazitako likidazio- 
proposamenak espedientearen izapideen ardura duen funtzionarioaren zuzendariordetzara 
bidaldiko dira, aurrekari guztiekin batera, hark erabaki dezan Herri Ogasunaren aurkako 
ustezko delituarekin lotutako prozedura izapidetu behar den. Kasu horretan, 
Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzari bidaliko zaio espedientea, 
hark Ogasuneko Zuzendariordetza Nagusiari bidal diezaion. 

4. Prozedurarekin jarraitzea egoki irizten bada, emandako txostena eta —hala denean— 
likidazio-proposamenak zergapekoei jakinaraziko zaizkie, aurrekariekin batera, eta hamar 
eguneko epea emango da zergapekoek alegazioak egiteko eta beren eskubideak 
defendatzeko egoki deritzeten agiriak aurkezteko. 

Jakinarazpen hori zergapekoari egin ahal izango zaio, edo hark delituarekin lotutako 
likidazio-proposamena ematen den ikuskapen-prozeduran baimendu duen ordezkariari.  

5. Alegazioak egon badira, haiek jaso ondoren, espedientea izapidetzeaz arduratzen diren 
funtzionarioek txostenak emango dituzte, batetik, ebaluatzeko alegazioek zer eragin duten 
Herri Ogasunaren aurkako delitu-zantzuei dagozkienez, eta, bestetik, likidazio- 
proposamenei buruz (halakoak aurkeztu badira). 

Prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organoak uste 
badu akatsa egin dela egitateak hautematean edo arau juridikoak ez direla ondo aplikatu, 
orduan, zuzendu egingo du delituarekin lotutako likidazio-proposamena. 



 
37 

Zuzenketa horrek ukitzen baditu zergapekoak alegatu ez dituen zenbait gai, eta, horren 
ondorioz, zergapeko horren egoera larriagotu bada, zuzenketa-erabakia jakinaraziko zaio, 
jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrerako hamar eguneko epean alegazioak egin 
ditzan. Epe hori igarota, erabakia emango da, zeina izapide egokiei jarraituz jakinaraziko 
den. 

6. Emandako txostenak espedienteari gehituko zaizkio, —Ogasun eta Finantza Saileko Lege 
Aholkularitzako Zerbitzuak txostena eman ondoren—, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiari 
aurkezteko, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzaren bidez. 

7. Ogasuneko zuzendari nagusiak, proposamena aztertu ondoren, bi erabaki har ditzake: 
espedientea eskumena duen jurisdikzioari bidaltzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko Foru Arauaren185. artikuluan ezartzen diren ondoreekin; edo administrazio- 
jarduketekin jarraitzea. 

Orobat, baimena emango du administrazio-likidazioak egiteko, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 124. artikuluan xedatutakoarekin bat likidaziook 
egin behar diren kasuetan. 

8. Behin Herri Ogasunaren aurkako ustezko delituarekin lotutako zerga-betebeharreko 
elementuei dagozkien likidazioa eginda, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako 
Zuzendariordetzak zergapekoari jakinaraziko dio ezen espedientea jurisdikzio eskudunari 
bidali diola eta, beraz, geldieran utzi direla zerga-administrazioak dagokion likidazioaren 
bidez zerga-zorra zehazteko eta —hala dagokionean— jarri beharreko tributu- zehazpenak 
ezartzeko ahalak erabiltzeko preskripzio-epea eta iraungitze-epea. 

Orobat, zergapekoari Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 251. 
artikuluarekin bat egin diren administrazio-likidazioen berri emango zaio, halakorik egin 
bada, eta ohartaraziko zaio ezen prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak egiteko 
eskumena duen organoak jakinaraziko diola noiz hasten den likidazioak ordaintzeko 
borondatezko epea, behin Herri Ogasunaren aurkako delituaren ziozko salaketa edo kereila 
onartu dela jakinda. 

9. Zerga Administrazioak Herri Ogasunaren aurkako delitua egin delako zantzuak ikusten 
baditu eta delituarekin lotutako likidazioa ez egitea erabakitzen badu —Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 249.1 artikuluan adierazitako kasuetako bat edo 
beste lege-xedapen batzuen ondoriozko gainerako salbuespenetako bat izategatik—, 
orduan, tramitazioan honako hau hartuko da kontuan: 

a) Zergapekoari ez zaio aukerarik emango entzunaldirako edo alegazioak egiteko. 

b) Salaketa edo kereila aurkezteko eskumena duen organoari bidaliko zaio espedientea, 
hark jurisdikzio eskudunari edo Fiskaltzari igor diezaion, aholkularitza juridikoko 
eginkizunak betetzen dituen organoak txostena eman ondoren. 

c) Bidalketa horrek berekin ekarriko du ikuskapen-prozedurarako epearen zenbaketa 
etetea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 146.4 artikuluan 
ezarritako moduan. Etendura zergapekoari jakinaraziko zaio, informazio- ondorio 
hutsetarako, non eta komunikazio horren bidez nolabaiteko kaltea ez zaion sortzen 
iruzurraren ikerketari edo egiaztapenari. Hala bada, inguruabar hori arrazoituta geratu 
beharko da espedientean. 

49. ter artikulua. Delituarekin lotutako likidazioaren kalkulua eta izapidetzea, Herri 
Ogasunaren aurkako delituarekin lotutako kuota eta lotu gabeko kuota 
daudenean.  

1. Zerga-kontzeptu bera dela-eta eta zergaldi berari dagokionez bereizi ahal badira Herri 
Ogasunaren aurkako delituarekin lotutako elementuak eta delitu horrekin lotuta ez dauden 
elementuak, orduan, behin-behineko likidazio bi egingo dira, bereizirik, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 251.3 artikuluan ezarritakoarekin bat. 
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Herri Ogasunaren aurkako delituarekin lotutako elementuek ez-zilegi penala izan daitekeen 
iruzurtutako kuota bat dakarten egiaztatzeko, 251.3 artikuluaren a) letran xedatutakoa 
hartuko da kontuan.  

2. Zergapekoak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 251.3 
artikuluaren azken paragrafoan aipatzen den oinarri edo kuotan konpentsatu edo kendu 
beharreko partiden aplikazio proportzionala aukeratzen badu, orduan, partida horiek gutxitu 
beharreko zenbateko zehatza zehazteko delituarekin lotutako likidazioan, partida horien 
zenbateko osoari zatiki baten ondoriozko koefiziente bat aplikatuko zaio. Zatiki horretan, 
honako hauek agertu behar dira: 

a) Zenbakitzailean, zerga-oinarrian izandako gehikuntzen eta gutxitzeen batura, batez 
besteko karga-tasaz biderkatua, eta kuotan izandako gehikuntzak eta gutxitzeak, haiek 
guztiak Herri Ogasunaren aurkako ustezko delituarekin lotuak. 

b) Izendatzailean, zerga-oinarrian izandako gehikuntza eta gutxitze guztien batura, batez 
besteko karga-tasaz biderkatua, eta kuotan izandako gehikuntza eta gutxitze guztiak, 
Herri Ogasunaren aurkako ustezko delituarekin loturik egon edo ez. 

Batez besteko karga-tasa zatiketa baten emaitza da, alegia: kuota osoa zati likidazio- oinarria. 

Koefiziente hori kalkulatzeko, ez da kontuan hartuko oinarrian edo kuotan konpentsatu edo 
kendu beharreko partida guztien zenbatekoa. 

49. quater artikulua. Herri Ogasunaren aurkako delituaren lotutako ebazpen judizialek 
dituzten ondorioak.  

1. Herri Ogasunaren aurkako delituaren ondoriozko kondena-epaiaren kasuan, zergapekoak 
ordaindu nahi ez badu, betearazteko eskumena duen auzitegiari helaraziko zaio Zerga 
Administrazioaren erabakia, bai eta ordaindu behar duenari eta zigor-prozesuan 
pertsonatutako gainerako alderdiei ere, Prozedura Kriminalaren Legearen 999. artikuluan 
ezarritakoa betetzeko. 

2. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan ezarritako kasuetan ez ezik, 
beherago adierazitako kasuetan ere ikuskapen-prozedura atzera eraman beharko da, hain 
zuzen, delituarekin lotutako likidazio-proposamena eman aurreko unera arte, eta, egoki 
bada, akta formalizatuko da. Hona hemen kasu horiek: 

a) Fiskaltzak espedientea bidali ondoren, Zerga Administrazioak eskumena duen 
jurisdikzioaren aurrean kereila aurkezten ez duenean.. 

b) Largespen-autoa. 

c) Ebazpen judizialean frogatutzat jotako egitateen arabera Herri Ogasunari zor 
dakizkiokeen zenbatekoak administrazio-bidean galdatu behar direnean, zenbateko 
horiek iruzurtutako kuotaren parte ez badira ere. 

Kasu horietan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 146.1 artikuluan 
adierazitako epea amaitu bitartean bukatu beharko da prozedura, edo, gehienez ere, sei 
hilabeteko epean. Ikuskapen-prozedura izapidetzen jarraitu behar duen organo eskudunak 
espedientea jasotzen duenean hasiko da zenbatzen epe hori. Ikuskapen-prozedura amaitzeko 
epea ez betetzeak berekin ekarriko ditu, likidatu beharreko tributu-betebeharrei dagokienez, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 146. artikuluko 2. eta 3. 
zenbakietan jasotako ondorioak. 

50. artikulua. Zeharkako zenbatespena.  

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 51. artikuluan xedatutakorako, 
honako kasu hauetan pentsatuko da kontabilitate-betebeharrak direla-eta funtsezko ez-
betetzea dagoela:  
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a) Interesdunak kontabilitatea edo zerga-xedapenek ezarritako erregistroak arteztu 
beharra betetzen ez duenean.  

Aktuarioek kontabilitateko liburuak eta erregistroak eskatu baina aurkezten ez 
zaizkienean, halako liburu eta erregistrorik ez dagoela pentsatuko da.  

b) Kontabilitatean ez denean behar bezala agertzen jardueren, ondasunen edo 
eskubideen titulartasuna.  

c) Kontabilitateko erregistroetan eta agirietan zerbait falta izateak edo zerbait aldatuta edo 
oker egoteak eragiketen egiaztapen zehatza eragozten duenean.  

d) Interesdunak aurkeztutako agiriei oro har onartutako teknikak eta irizpideak aplikatuta 
ezin denean ez aitorpena egiaztatu ez egiaztatu beharreko oinarri, kuota edo etekinak 
ondo zehaztu.  

e) Kontabilitateko eragiketen eta jardueran egindako eskuraketa, gastu eta bestelakoen 
eragiketen artean frogatutako inkongruentziek kontabilitatea oker dagoela pentsarazten 
duenean.  

2. Zergapeko baten zerga-egoera erregularizatzeko haren oinarri, kuota edo etekinak zeharka 
zenbatetsi behar badira, aktuarioek akta bat formalizatuko dute, eta bertan agerraraziko 
dituzte araubide horren arabera kalkulatutako oinarri, kuota edo etekinak. Akta horri arrazoi-
txostena atxiki behar zaio, eta bertan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arauko 153.1 artikuluan aipatutako guztia agertu behar da.  

3. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauren 51.2 artikuluak oinarriak edo 
errendimenduak zehazteko bitartekoen aplikazioari dagokionez xedatzen duena betetzeko, 
aplikatu beharrekoak izango dira foru arau horren 153.3 artikuluan ezartzen diren erregelak. 

4. Zerga Administrazioarenak berarenak diren datuak erabili badira Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauren 153. artikuluko 3. zenbakiko d) letran aipatzen den 
zeharkako zenbatespenerako, hirugarren batzuen tributu-datuak isilean gordetzeko aukera 
ematen duten metodoak erabiliko dira, zergapekoaren defentsa-eskubideari kalterik ez 
egiteko. 

Zehazki, honako datu hauek bereiziko dira (haien arteko erlazioak saihesteko):  

a) lagineko subjektuen identifikazio-datuak.  

b) haien zerga-aitorpenetan dauden datuak, oinarri, kalkulu eta zenbatespenak zehazteko 
erabilitako ehunekoak edo batez bestekoak kalkulatzeko balio dutenak. 

Administrazioak adieraziko du zer ezaugarritan oinarritu den lagina aukeratzeko. Besteak beste, 
laginaren espazio- eta denbora-eremua, subjektuen jarduera-mota edo haien eragiketa-
bolumena dagokion tartea.  

51. artikulua. Zerga-baterakuntzako araubidean edo erakunde-taldeen araubide berezian 
tributatzen duten erakundeekin egiten diren jarduketak.  

1. Sozietateen gaineko Zergako talde fiskalaren eta Balio Erantsiaren gaineko Zergako 
erakunde-taldearen egiaztapena eta ikerketa egiaztapen- eta ikerketa-prozedura bakarrean 
egingo dira, eta, prozedura horretan egiaztatuko dira zerga-baterakuntzako araubideko 
entitate ordezkariaren zerga-betebeharrak edo erakunde-taldeen araubide bereziko 
erakunde nagusiaren zerga-betebeharrak eta prozeduraren xede diren menpeko 
erakundeenak.  

2. Prozedura horren barruan, hala badagokio, hauek egiaztatuko dira: Sozietateen gaineko 
Zergako banako tributazio araubidearen edo Balio erantsiaren gaineko Zergaren 
ondoriozko zerga-betebeharrak betetzen diren, bai eta prozeduraren xede diren gainerako 
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zerga-betebeharrak ere. Gainera, eta beharrezkoa bada, lankidetza- eta koordinazio- 
jarduketak egingo dira beste zerga administrazio batzuekin, taldeak zerga-baterakuntzako 
araubidean edo erakunde-taldeen araubide berezian duen tributazioa dela eta.  

Prozedura egiten den bitartean, ikuskapen-organoei erantzun behar diete talde fiskaleko 
erakunde ordezkariak eta haren menpeko erakundeek, bai eta erakunde-taldeko erakunde 
nagusiak eta haren menpeko erakundeek ere.  

3. Sozietateen gaineko Zergaren barruko talde fiskalen kasuan, menpeko erakundeetako bat 
beste bi lurralde historikoetako baten foru araudiaren pekoa bada, zerga-administrazio 
eskudunarekin lankidetzan aritzeko jarduketak eskatuko dira, Erregelamendu honetako 1.2 
artikuluan zehaztutakoarekin bat.  

Balio Erantsiaren gaineko Zergako erakunde-taldeen kasuan, menpeko erakundeetako 
baten egiaztapena eta ikerketa beste bi lurralde historikoetako baten eskumenekoa bada, 
zerga-administrazio eskudunarekin lankidetzan aritzeko jarduketak eskatuko dira.  

4. Erakunde ordezkariaren jarduna edo erakunde nagusiarena egiaztatu eta ikertzeko 
jarduerei ekin arte ez da hasiko zerga-baterakuntzako araubidean edo erakunde- taldeen 
araubide berezian tributatzen duten taldeko menpeko erakundeen gaineko jarduketarik.  

Beharrezkoa denean, ordea, beste tributu eta epealdi batzuk egiaztatu ahal izango dira, 
non menpeko erakundeek ez duten tributatu zerga-baterakuntzako araubide berezian edo 
erakunde-taldeen araubidean. 

Nolanahi ere, lehentasuna emango zaio menpeko erakundeekin egin beharreko 
egiaztapenari, taldeari buruzko jarduketa aurrez ikusitako epean amaitu dadin.  

5. Talde fiskalari Sozietateen gaineko Zergan edo erakunde-taldeari Balio Erantsiaren gaineko 
Zergan dagokion preskripzio-epea eten egingo da, baldin eta Sozietateen gaineko Zergaren 
gaineko egiaztapen- eta ikerketa-jarduketaren bat egiten bada talde fiskaleko erakunde 
ordezkariarekin, edo Balio Erantsiaren gaineko Zergaren gaineko egiaztapen- eta ikerketa-
jarduketaren bat egiten bada erakunde-taldeko erakunde nagusiarekin.  

Preskrizpio-epea etenda geratuko da, halaber, egiaztapen- jarduketak talde fiskaleko edo 
erakunde-taldeko menpeko erakundeetako edozeinekin egiten badira, betiere erakunde 
ordezkariak edo erakunde nagusiak jarduketa horien berri badu.  

Talde fiskalean edo erakunde-taldean egon behar duten arren taldeak aurkeztutako 
aitorpenean sartuta ez dauden erakundeei ere eragingo die etenaldiak. 

Talde fiskal edo erakunde-talde gisa deklaratu duten arren, talde horretako parte ez direla 
frogatu den erakundeen Sozietateen gaineko Zergaren edo Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren preskripzio-epea ere eten egingo da.  

6. Zerga-baterakuntzako araubidean Sozietateen gaineko Zerga egiaztatzeko zein erakunde-
taldeen araubidean Balio Erantsiaren gaineko Zerga egiaztatzeko menpeko erakundeetako 
edozeinekin egiten den prozeduran bidezko etenaldiak eta Zerga Administrazioari egotzi 
ezin zaizkion arrazoiengatiko luzapenak gertatzen badira, bidezko etenaldi eta luzapen 
horiek talde fiskalarekin edo erakunde-taldearekin egiten den prozeduraren iraupen-epeari 
eragingo diote, baldin eta erakunde ordezkariak edo erakunde nagusiak horren guztiaren 
berri badu eta une horretatik aurrera.  

Halaber, taldea zerga-baterakuntzako araubideko taldea edo erakunde-taldea osatzen 
duten erakundeetako edozeini dagokienez ikuskapen-prozeduraren iraupen-epea luzatzea 
erabakitzen bada eta erabaki hori talde fiskaleko erakunde ordezkariarekin edo erakunde-
taldeko erakunde nagusiarekin formalizatuz gero, luzapen horrek talde osoarentzat sortuko 
ditu ondorioak.  
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7. Zerga-baterakuntzako araubidean Sozietateen gaineko Zergari dagokionez eta erakunde-
taldean Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez egin beharreko jarduketak menpeko 
erakunde bakoitzean amaitu ondoren, Erregelamendu honen 15. artikuluko 4. zenbakiko i) 
letran aipatutako eginbidea formalizatuko da. Eginbide hori formalki erantsiko zaio taldea 
egiaztatzeko eta ikertzeko prozedurari.  

8. Araubide bereziok egiaztatzearen ondoriozko aktak eta likidazioak zerga-baterakuntzako 
araubideko erakunde ordezkariari edo erakunde-taldeen araubideko erakunde nagusiari 
formalizatuko zaizkio, eta, erregularizazio- eta likidazio-proposamenik egin behar badira, 
haiei egingo zaizkie. Proposamen horietan, taldea osatzen duten gainerako erakundeak 
aipatuko dira, bai eta erakundeok aplikatu beharreko araudian ezarritako baldintzekin bat 
zerga-zorraren erantzule solidarioak izan daitezkeela ere bai.  

Adostasuna, emanez gero, zerga-baterakuntzako araubideko erakunde ordezkariak edo 
erakunde-taldeen araubideko ordezkari nagusiak taldea egiaztatzeari buruzko akta sinatzen 
duenean gertatuko da.  

9. Sozietateen gaineko Zergako zerga-baterakuntzako araubidean, zehapen-prozedura baten 
hasiera erakunde ordezkariarekin egingo da, eta hura izango da alegazioak aurkeztu eta 
errekurtsoak jar ditzakeen bakarra, arau-hauslea bera baita.  

Balio Erantsiaren gaineko Zergako erakunde-taldeen araubide berezian, zehapen- 
prozedura baten hasiera erakunde nagusiarekin egingo da, erakunde hori arau-hauslea 
bada, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 163 
nonies artikulukoz zazpigarren zenbakian ezarritako baldintzetan.  

II. KAPITULUA.  
EGIAZTAPEN MURRIZTUAREN PROZEDURA.  

52. artikulua. Prozedura izapidetzea.  

1. Egiaztapen murriztuaren prozeduran titulu honetako I eta V. kapituluetan ezarritako arauak 
aplikatuko dira, haren izaerarekin bat datozen heinean.  

2. Egiaztapen murriztuaren prozeduretan ez dago zergapekoak ikuskapen-planetan sartu 
beharrik. Prozedura horiek ezingo dira burutu zergaldi euretako zerga-kontzeptu eurak 
egiaztatzeko eta ikertzeko prozedura izapidetzen ari delarik.  

3. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 156.2 artikuluan aipatutako 
inguruabarra gertatzen denean prozedurako jarduketekin jarraitzen bada, interesdunari 
horren berri eman ondoren, berriz ekingo zaio bertan aipatutako epearen kontaketari.  

53. artikulua. Prozedura amaitzea.  

1. Egiaztapen murriztuaren prozedura zergapekoari txostena jakinarazten zaionean amaituko 
da; txosten horretan honako hauek agertu behar dira:  

a) Non eta noiz formalizatu den.  

b) Sinatzen duten aktuarioen identifikazioa.  

c) Jarduketak egin zaizkion pertsonaren izen-abizenak, identifikazio fiskaleko zenbakia eta 
sinadura, behar denean, eta beraren izaera edo ordezkaritza.  

d) Jarduketen xede den zergapekoaren izen-abizenak (sozietatea bada, sozietatearen 
izen osoa), identifikazio fiskaleko zenbakia eta zerga-egoitza.  

e) Prozeduraren edukia bera, hau da, aztertu diren egitateak edo inguruabarrak; zehatz-
mehatz azaldu behar dira dena delako zerga-administrazioak egiaztatzeko eskatu duen 
zergapekoaren zerga-egoeraren alderdi guztiak.  
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f) Egiaztapen murriztuaren prozeduran formalizatutako dilijentzien zerrenda.  

g) Ikuskapen-jarduketak hasi diren ordua eta haien iraupena kontatzeko aplikatu den 
irizpidea, eta gertatu diren bidezko eta bidegabeko etenaldien eta zergapekoari egotzi 
beharreko luzapenen inguruko gorabehera guztiak.  

h) Aktuarioek bidezkotzat jotako erregularizazio-proposamena.  

2. Txostena ontzat eman behar du ikuskatzaile-buruak; gero zergapekoari jakinaraziko zaio 
eta hura eragin duen zerga-kudeaketako prozedura ebazteko eskumena duen zerga-
administrazioari bidaliko zaio.  

3. Egiaztapen murriztuaren prozedura batean zehar antzematen diren zerga-ondoriodun 
egitateek edo inguruabarrek hala gomendatzen badute, aktuarioek ,arrazoituta, proposa 
dezakete zergapekoa ikuskapen-plan batean sartzea, egiaztapen- eta ikerketa-prozedura 
bat hasteko asmoarekin.  

Egiaztapen murriztuaren prozedura amaitutzat joko da egiaztapen- eta ikerketa-
prozeduraren hasiera jakinarazten zaionean zergapekoari.  

Egiaztapen- eta ikerketa-prozeduraren hasiera, gainera, egiaztapen murriztuaren prozedura 
hastea eskatu zuen organoari jakinaraziko zaio.  

III. KAPITULUA.  
ZERGAPEKOA BERTARATU GABE BURUTZEN DEN ERREGULARIZAZIO-PROZEDURA.  

54. artikulua. Prozedura izapidetzea.  

1. Zergapekoa bertaratu gabe egiten diren erregularizazio-prozeduretan, titulu honetako I. 
kapituluan ezarritako arauak aplikatuko dira, haren izaerarekin bat datozen heinean. 
Prozedura hori burutzeko, ezinbestekoa da zergapekoak ikuskapen-planetan sartzea.  

2. Zergapeko bati bertaratu gabeko erregularizazio-prozedura aplikatu nahi bazaio eta, 
horretarako, zergapekoa ikuskapen-plan batean sartzeko proposamena egiten bada, zerga-
betebeharraren froga aurre-eratuaren egitateei buruzko txostena egin behar da.  

55. artikulua. Prozedura amaitzea.  

1. Zergapekoa bertaratu gabe egiten den erregularizazio-prozedura txosten batekin amaituko 
da, eta bertan, honako hauek agertu behar dute:  

a) Non eta noiz formalizatu den.  

b) b) Sinatzen duten aktuarioen identifikazioa.  

c) Jarduketen xede den zergapekoaren izen-abizenak (sozietatea bada, sozietatearen 
izen osoa), identifikazio fiskaleko zenbakia eta zerga-egoitza.  

d) Prozeduraren edukia bera, hau da, aztertu diren egitateak edo inguruabarrak: zerga-
betebeharraren froga aurre-eratuaren egitateak eta aplikatu beharreko Zuzenbideko 
oinarriak jaso behar dira.  

e) Aktuarioek bidezkotzat jotako erregularizazio-proposamena.  

2. Txostena ontzat eman behar du ikuskatzaile-buruak; gero, zergapekoari jakinaraziko zaio 
eta prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen zerga-
administrazioari bidaliko zaio.  

3. Zergapekoa bertaratu gabe egiten den erregularizazio-prozeduran araudi honetako 46. 
artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, aplikatu ahal den heinean.  
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IV. KAPITULUA.  
EGIAZTAPEN LABURTUKO PROZEDURA.  

56. artikulua. Egiaztapen laburtuko prozeduraren xedea.  

1. Egiaztapen laburtuko prozeduraren xedea izango da egiaztatzea ea zergapekoak egokitzen 
zaion zerga-betebeharreko elementu zehatz bati buruz zerga-araudian ezartzen denari, 
zenbait tributu-kontzeptu eta zergaldiri dagokionez.  

Egiaztapen laburtuko prozeduretan ez dago zergapekoak ikuskapen-planetan sartu 
beharrik.  

2. Ezin dira egiaztapen laburtuko prozedura baten xede izan, ez Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko Foru Arauaren 12-15. artikuluetan aipatzen diren jarduketak, ez zerga-
oinarrien zeharkako zenbatespenak.  

3. Egiaztapen laburtuko prozeduran titulu honetako I eta V. kapituluetan ezarritako arauak 
aplikatuko dira, haren izaerarekin bat datozen heinean.  

57. artikulua. Egiaztapen laburtuko prozeduraren hasiera.  

1. Egiaztapen laburtuko prozedura administrazioaren kabuz hasiko da, ikuskatzaile-buruaren 
erabaki baten bidez. Prozeduraren hasiera jakinarazi behar zaie zergapekoei, berri-emate 
baten bidez, non adieraziko zaien zer den jarduketen izaera zein hedadura eta zer diren 
jarduketen barruan dituzten eskubide-betebeharrak.  

2. Ikuskatzaile-buruak, arrazoituta, jarduketen hedadura zabaltzea edo txikitzea erabaki 
dezake. Erabaki hori zergapekoari jakinarazi behar zaio, eta likidazio-proposamenarekin 
batera egin daiteke.  

58. artikulua. Egiaztapen laburtuko prozeduraren gehieneko iraupena.  

1. Egiaztapen laburtuko prozedurako jarduketak 6 hilabeteko epean amaitu behar dira, 
prozeduraren hasiera zergapekoa jakinarazi zitzaion egunetik zenbatuta.  

Jarduketen ondoriozko administrazio-egintza jakinarazten den edo jakinarazitzat jotzen den 
egunean joko dira jarduketak amaitutzat, eta horretarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko Foru Arauko 102.2 artikuluan ezartzen dena aplikatuko da.  

2. Artikulu honetako 1. zenbakiko gehieneko epea igarotzeak ez du prozedura iraungitzea 
ekarriko, eta prozedurak amaitu arte jarraituko du aurrera. Dena dela, gehieneko epea 
igarotzeak zenbait ondorio sortuko ditu likidatu gabe dauden zerga-betebeharrak direla-eta, 
hain zuzen ere, hauek:  

a) Ez da etentzat joko preskripzioa epe horretan egindako egiaztapen-jarduketak direla-
eta.  

b) Zergapekoak, prozedura hasi zenetik jarduketak berriro hasi arteko epean, ikuskapen-
jarduketen xede den zergaldi eta epea dela-eta egiten dituen diru-sarreretan ez dira 
sartuko haiengatik ezar litezkeen zehapenak, salbu eta Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko Foru Arauko 203. artikuluan zehaztutakoa, ezar litezkeen errekarguak 
eta interesak gorabehera.  

59. artikulua. Egiaztapen laburtuko prozeduraren amaiera .  

1. Egiaztapen laburtuko prozeduraren ondorioak ikuskapen-txosten batean dokumentatuko 
dira. Txosten hori araudi honetako 16.1.j) artikuluan aipatzen da, eta bertan, honako hauek 
jaso behar dira:  

a) Non eta noiz formalizatu den.  
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b) Sinatzen duten aktuarioen identifikazioa.  

c) Jarduketen xede den zergapekoaren izen-abizenak (sozietatea bada, sozietatearen 
izen osoa), identifikazio fiskaleko zenbakia eta zerga-egoitza.  

d) Jarduketak egin zaizkion pertsonaren izen-abizenak, identifikazio fiskaleko zenbakia eta 
sinadura, behar denean, eta beraren izaera edo ordezkaritza.  

e) Txostenean aipatzen diren tributu-kontzeptuen eta zergaldien identifikazioa.  

f) Aktuarioek bidezkotzat jotzen duten erregularizazioa.  

g) Jarduketak hasi diren ordua eta haien iraupena kontatzeko aplikatu den irizpidea, eta 
gertatu diren bidezko etenaldien eta zergapekoari egotzi beharreko luzapenen inguruko 
gorabehera guztiak.  

h) Tributuen arloko arau-hausteen zantzurik dagoen ala ez, aktuarioaren iritziz. Tributuen 
arloko arau-hauste gisa tipifikatutako jarrerak ikusten badira, egin beharreko eginbidean 
jasoko dira zer egitate eta inguruabar gertatzen diren, arau-hausteoi dagozkien 
zehapenak aplikatzeko, araudi honetako 15.4.a) artikuluan ezartzen den bezala.  

2. Txostena prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena duen organo 
eskudunari bidaliko zaio, eta hark, txostena bera eta prozeduran jasotako gainerako agiriak 
ikusita, likidazio-proposamen bat egingo du, txostenean aipatzen den tributu-kontzeptu eta 
zergaldi bakoitzeko. Proposamenean, gainera, berandutze-interesak sartuko dira, txostena 
formalizatu zen egunetik aurrerako hilabeteko eperako kalkulatuta.  

3. Txosten hori likidazio-proposamenarekin batera jakinaraziko zaio zergapekoari, eta 
adieraziko zaio egun horretatik aurrera hamabost eguneko epea izango duela egoki irizten 
dien alegazio guztiak aurkezteko prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko 
eskumena duen organoari.  

Interesdunari berariaz ohartaraziko zaio ezen, alegaziorik egin ezean edo frogarako agiri 
edo elementu gehiago aurkeztu ezean, proposamen horren araberako ebazpena eman ahal 
izango dela eta dagokion likidazioa egingo dela.  

Interesdunak uko egin diezaioke alegazioak aurkezteko epeari, berariazko adierazpen 
baten bidez, eta alegazioen epea amaitu arteko denbora izango du adierazpen hori egiteko. 
Dena dela, epeari uko egiteak esan nahiko du ados dagoela egiaztapen laburtuko 
espedientea ebazteko proposamenean zehazten den guztiarekin.  

4. Txostena eta, hala denean, aktuarioek ekarritako agiriak eta zergapekoak egindako 
alegazioak aztertuta, prozeduraren ondoriozko administrazio-egintzak emateko eskumena 
duen organoak erabakiak hartuko ditu, eta erabakiok, gero, zergapekoari jakinaraziko 
zaizkio.  

5. Zergapekoak ordainketa-konpromiso bat formalizatzea aukeratzen badu Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 158 quinquies artikuluko 4. zenbakian 
ezarritakoarekin, eta ez badu formalizatzen gordailua edo bermea hamabost eguneko 
epean —txostena, likidazio-proposamena eta zehazpen-proposamena jakinarazi ondoren—
, orduan, galdu egingo du foru arau horren 192. artikuluko 1. zenbakiko b) letrako 
murrizketa, eta 192. artikuluko 1. zenbakiko b) letran ezarritako murrizketa aplikatuko zaio 
likidazioan. 

Egiaztapen laburtuko prozeduran aplikatu beharrekoak izango dira, bateragarri den guztian, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauaren 151. artikuluak eta 
Erregelamendu honen 45. artikuluak ordainketa-konpromisodun adostasun-aktei buruz 
ezarritako arauak. 
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6.  Egiaztapen laburtuko prozedura ebazpen espresu baten bidez amaituko da, aurreko 
zenbakian zehaztutako baldintzetan, edo, bestela, egiaztapen laburtuko prozeduraren 
xedea hartzen duen egiaztapen- eta ikerketa-prozedura bat hastearen ondorioz. 

60. artikulua. Egiaztapen laburtuko prozeduraren ondorioak.  

Egiaztapen laburtuko prozedura batengatik egindako txosten baten barruko erregularizazio-
proposamenaren ondorioz administrazio-egintza bat ematen bada, Zerga Administrazioak ezin 
izango du egiaztatutako objektuari buruzko beste erregularizazio bat egin, salbu eta ondoren 
egindako egiaztapen mugatuko prozedura batean edo beste ikuskapen-prozedura batean 
egitate eta inguruabar berriak antzematen badira, txosten horretan egin eta zehaztutako 
jarduketen ondorioz barik beste batzuen ondorioz.  

V. KAPITULUA.  
INFORMAZIOA LORTZEKO JARDUKETAK.  

61. artikulua. Informazioa lortzeko jarduketak.  

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 92 eta 93. artikuluetan 
xedatutakoa gorabehera, ikuskapen-eginkizunak dituzten administrazio-organoek 
egiaztapen- eta ikerketa-prozedura bat edo egiaztapen murriztuaren prozedura bat edo 
egiaztapen laburtuko prozedura bat abiarazten dutenean, zergapekoak dituen datu edo 
aurrekarietatik aktuarioen ustez beste pertsona eta erakunde batzuen zerga-ordainketarako 
garrantzitsuak izan daitezkeen guztiak eskuratu behar dituzte; nolanahi ere, datu horiek 
modu orokorrean eskatzen badira, betebeharra bete den egiaztatu ahal izango da.  

2. Informazioa lortzeko jarduketak egin daitezke edo zuzenean joz datuak dituen 
pertsonarengana edo erakundera, edo, bestela, datuak edo aurrekariak aktuarioei 
bidaltzeko errekerimendua eginez.  

3. Zehatzago, ikuskatzeko eskumenak dituzten organoek, zerga-kudeaketarako eskumenak 
dituztenek eskatuta, informazioa lortzeko jarduketak egin ditzakete Administrazioak 
likidazioak egiteko erabil ditzakeen era guztietako datu, txosten, aurrekari eta frogagiriak 
biltzearren.  

4. Ikuskapen-eskumenak dituzten administrazio-organoek irizten badiote informazioa lortzeko 
zenbait jarduketa independente egin behar direla, hots, irizten badiote egiaztapen- eta 
ikerketa-prozedura bati edo egiaztapen murriztuaren prozedura bati edo egiaztapen 
laburtuko prozedura bati lotuta ez dauden jarduketak egin behar direla, eta jarduketok ez 
badaude lotuta ikuskatzaile-buruak aktuarioari berariaz esleitutako jarduketekin (jarduketa 
horiek esleituko zaizkio, hain zuzen, zerga-kudeaketan eskumenak dituzten aurreko 
zenbakiko organoek egindako eskarien ondorioz, edo beste zerga-administrazio batzuek, 
organo judizialek edo Fiskaltzak egindako laguntza-eskarien ondorioz), kasu horretan, 
ikuskapen-eskumenak dituzten organo horiek txosten arrazoitu bat egin beharko dute, non 
justifikatu beharko duten zergatik egiten behar diren jarduketa horiek eta zer irismen eta 
proportzionaltasun izango duten, eta, horretarako, gainera, ikuskatzaile-buruaren oniritzia 
lortu beharko dute, jarduketak egin aurretik. 

62. artikulua. Informazioa lortzeko errekerimenduak.  

1. Informazioa lortzeko jarduketak berehala has daiteke, baita idatzizko errekerimendurik gabe 
ere, baldin eta lortu beharreko datuek hala justifikatzen badute eta aktuarioek bakarrik 
aztertzen badituzte Zerga Administrazioaren esku egon behar diren agiri, elementu edo 
frogagiriak.  

Bestela, errekerimendua bidali zaion pertsonari edo erakundeari hamar eguneko epea 
emango zaio, gutxienez, eskaturiko informazioa aurkezteko edo aktuarioei laguntzeko 
informazioa euren kabuz lortzen; hala egin ezean, zergen arloko arau-haustea egingo du 
errekerimendua jaso duenak.  
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2. Ikuskapen-eginkizunak dituzten organoek, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako 
Zuzendariordetzaren bitartez eta Ogasuneko zuzendari nagusiak baimena emanik, 
epaitegiei eta auzitegiei eskatu ahal diete auzibideetan ezagutzen dituzten zerga-
ondoredun datu guztiak emateko, sumarioko dilijentziak sekretupean mantenduta.  

63. artikulua. Banku- edo kreditu-trafikoan diharduten pertsona edo erakundeei buruzko 
informazioa lortzeko jarduketak.  

1. Banku- edo kreditu-trafikoan diharduten pertsonek eta erakundeek beste batzuekin dituzten 
harreman ekonomikoetan eta finantza-harremanetan ezagutzen dituzten zerga-ondoredun 
datu, txosten eta aurrekari guztiak eman behar dizkiote Zerga Administrazioari.  

2. Hain zuzen ere, pertsona eta erakunde horiek, ikuskapen-eginkizunak dituzten organoek 
errekerimendua eginez gero, honako hauek jakinarazi behar dituzte: kontu korronte, 
aurrezki-gordailu, epeko gordailu eta mailegu- zein kreditu-kontuetako mugimenduak, eta 
zergapekoekin egin dituzten eragiketa aktiboak eta pasiboak.  

Zenbait pertsona, erakunde edo komunitateren izenean dauden kontu bereizi edo 
bateratuetan (borondatezkoak izan zein ez), titulartasun anitzeko gordailuetan eta 
antzekoetan, titularretako bati buruzko informazioa eskatzeak ekarriko du kontu, gordailu 
edo eragiketaren datu eta mugimendu guztiak eskuratzea. Dena dela, Zerga 
Administrazioak ezin izango du beste titular bati buruz lortutako informazioa baliatu, baldin 
eta ez baditu aurretik bete, beste titular horri dagokionez, zerga aplikatzeko prozedurako 
izapideak.  

3. Artikulu honetan aipatutako informazioa lortzeko jarduketetan, ikuskapen-eginkizunak 
dituzten organoek Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 92.3 artikuluan 
aipatutako kontuetako mugimenduen edo eragiketen berri emateko eskatzen dutenean 
soilik behar da Ogasuneko zuzendari nagusiaren baimena.  

Horretarako, baimenaren eskabidearekin batera txosten osagarri bat aurkeztu behar du 
aktuarioak, non banku- edo kreditu-trafikoan diharduen pertsona edo erakundearen 
informazioa lortu beharraren arrazoiak azaltzen diren; ikuskatzaile-buruak ontzat eman 
behar du txosten hori.  

Ogasuneko zuzendari nagusiak eskabidea jaso eta hurrengo hamabost egunetan ebatzi 
behar du.  

4. Eskabidean aditzera eman beharko da zer diren ikertu beharreko kontuak edo eragiketak, 
ukituriko subjektu pasiboak eta ikerketaren hedadura, bertan aipaturiko aldiari dagokionez. 

Errekerimenduan, aipatutako epean kontuetan izan diren saldo aktiboei edo pasiboei 
buruzko datuak eska daitezke (mugimendu guztiak edo batzuk bakarrik), eta gertatu diren 
gainerako eragiketei buruzkoak ere bai. Halaber, eskatutako datuei dagozkien agiriak eta 
aurrekariak ere har ditzakete jarduketek.  

Errekerimenduan, jarduketak nola egingo diren ere zehaztu behar da (artikulu honetako 
hurrengo zenbakian azalduko da), bai eta zer datu behar diren ere. Datuak euskarri 
informatikoan eta bankuetan erabili ohi diren formatu logikoetan eska daitezke (Espainiako 
Bankuen Elkartearen arauekin edo koaderno normalizatuekin bat datozen formatuak).  

5. Ebazpena onetsi eta Ogasuneko zuzendari nagusiak errekerimenduari baimena eman 
ondoren, pertsonari edo erakundeari jakinaraziko zaio.  

Jarduketak egiteko bi modu daude: batetik, errekerimendua bidali zaion pertsonari edo 
erakundeari eskatzea aurkez ditzala, ziurtagiri baten bidez, errekerimenduan eskatutako 
datuak edo aurrekariak; bestetik, pertsonaren edo erakundearen bulegora edo etxera 
joatea, beharrezkoak diren agiriak aztertzera.  
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Errekerimendua egiten zaion pertsonak edo erakundeak hamabost egun pasatu baino 
lehen aurkeztu behar ditu eskatutako datuak. Epe bera, gutxienez, pasatu behar da 
errekerimenduaren jakinarazpenetik jarduketak pertsonaren edo erakundearen bulegoetan 
hasi arte.  

VI. KAPITULUA.  
BALORAZIO-JARDUKETAK.  

64. artikulua. Balorazio-jarduketak.  

1. Pertsonen eta erakunde pribatu zein publikoen ondasunak, errentak, produktuak, 
eskubideak eta, oro har, ondareak baloratzeko jarduketen helburua haiek tasatzea edo 
haien balio aitortua egiaztatzea da; horretarako, indarreko ordenamendu juridikoan ezarrita 
dagoen bitartekoetako bat erabili behar da eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
Foru Arauko 55. artikuluan xedatutakoari lotu behar zaio.  

Ondasunen, errenten, produktuen, eskubideen eta, oro har, ondareen balioa zuzenean 
ateratzen bada foru arauetan edo haiek garatu dituzten arauzko xedapenetan ezarritako 
erregelak zuzenean aplikatzetik, halakoak ez dira balorazio-jarduketatzat joko.  

2. Jarduketa hauek edo ikuskapen-eginkizunak dituzten organoen ekimenez, edo Zerga 
Administrazioaren beste organo batzuek eskatuta egin ditzakete aktuarioek.  

65. artikulua. Prozedura.  

1. Ikuskapeneko ez den prozedura batean egiten diren balorazio-jarduketak txostenean 
dokumentatuko dira, eta bidezko dilijentziak ere egingo dira.  

2. Baldin eta egiaztapen- eta ikerketa-prozedura bateko edo egiaztapen murriztuaren 
prozedura bateko jarduketetan balorazio-jarduketak egin behar badira, aurreko zenbakian 
xedatu bezala dokumentatu beharko dira jarduketok, eta aktuarioak izapidetutako balorazio-
jarduketen berri emango zaio zergapekoari. Horrez gainera, eta emaitzak lehenengo 
jarduketen ondoriozko akta edo txostenetan sartuko dira. Nolanahi ere, zergapekoak aktan 
edo txostenean formulatutako erregularizazio-proposamenarekin ados ez dagoela adierazi 
ahal izango du, eta ondoriozko administrazio-egintzak aurkaratu ahal izango ditu, bere 
eskubideari komeni zaion guztia eta, batez ere, balorazioa bidegabekoa dela alegatuta.  

VII. KAPITULUA.  
BESTE IKUSKAPEN-JARDUERA BATZUK.  

66. artikulua. Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien arloan esku hartzeko jarduketak.  

1. Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien arloan esku-hartzerakoan eginkizun hauek bete 
beharko dira modu jarraituan:  

a) Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziek zergapekoei ezarritako betebehar formalak 
betetzen direla kontrolatzea, dagokion bulego kudeatzailearen lurralde-erregistroan 
inskribatzeari dagokionez, eta jardueraren baimenari eta zerga horien xede diren 
produktuak sartu, eraldatu, manipulatu, biltegiratu, merkaturatu, suntsitu, 
desnaturalizatu, markatu edo bidaltzen dituzten establezimenduen baimenari 
dagokionez.  

b) Araubide honen pean dauden establezimenduetan sartzen edo biltegiratzen diren edo 
haietatik irteten diren produktuak eta lehengaiak kontrolatzea, produktu eta lehengai 
horien laginak ateratzea barne.  

c) Fabrikazio- edo eraldaketa-eragiketak kontrolatzea, baita produktuak aitortutako 
erabilera eta prozesuetarako erabiltzen direla ere. Kontrol horren barruan sartzen dira 
lanaren aitorpenak, emaitzen parteak eta gorabehera-agiriak, produktuen 
desnaturalizazioa, suntsipena eta markatzea.  
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d) Zerga bereziei buruzko araudian xedatutakoa betetzen dela egiaztatzea kontabilitate-
sistemei dagokionez, halakoak izatea erregelamenduz ezarrita dagoenean. e) Araubide 
honen pean dauden establezimenduetan dauden lehengaiak, produktuak eta zerga-
markak zenbatzea.  

e) Aplikatu beharreko baldintzak kontuan hartuta, esku-hartzearen mendeko 
establezimenduaren edo jardueraren titularrak zerga berezien eragiketen eta 
autolikidazioen aitorpenak aurkezteko betebeharra bete duela egiaztatzea, eta, hala 
badagokio, zerga-zorra sartu duela egiaztatzea.  

Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien arloan esku-hartzeko, zenbaki honetan ezarritako 
eginkizunak betetzea ez da joko berrikuspen partzialtzat Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 145. artikuluaren ondorioetarako.  

2. Esku-hartzearen arloko jarduketei hasiera emateko, jarduketok garatzeko eta halakoei 
amaiera emateko eta, esku-hartze horren aurrean, establezimenduen eta jardueren 
titularrek dituzten eskubideak baliatzeko eta betebeharrak betetzeko, erregelamendu 
honetan ezarritakoa beteko da oro har, berezitasun hauekin:  

a) Esku-hartzea etengabea dela kontuan hartuta, araubide honen pean dauden 
establezimenduen eta jardueren titularrek baimena eman beharko diete esku-
hartzearen aktuarioei establezimenduan sartzeko, dagozkien jarduketei hasiera 
emateko eta jarduketok egiteko. Une oro eman beharko da baimen hori, eta aktuarioek 
ez dute aurretiaz eman beharko jarduketon berri.  

b) Kontrol iraunkorra egiten den kasuen kalterik gabe, esku-hartzearen aktuarioak beren 
eginkizunak betetzeko behar duten beste denbora egon ahal izango dira 
establezimenduotan.  

c) Kanpoan daudenean, araubide honen pean dauden establezimendu eta jardueren 
titularrek pertsona bat izendatu beharko dute aktuarioei sartzea ahalbidetzeko, baita 
aktuarioen aurrean beren ordezkari izateko, ahalorde nahikoarekin, hala eskatzen 
zaienean.  

d) Esku-hartzearen aktuarioen kontrolaren izaera kontuan hartuta, araubide honen pean 
dauden establezimendu eta jardueren titularrek esku-hartzearen aktuarioen eskura jarri 
beharko dituzte establezimenduan dauden egiaztapen-elementuak. Elementu horien 
barruan sartzen dira establezimenduaren jardueraren xede diren produktuen laginak 
ateratzeko baliabide egokiak eta halakoak erabiltzeko langile gaituak ere.  

e) Araubide honen pean dauden establezimendu eta jardueren titularrek esku-hartze 
zerbitzuek egokitzat jotzen dituzten kontrol-neurriak hartu beharko dituzte aurreko letran 
xedatutakoa betetzeko eta horretarako behar diren informazio-elementu guztiak 
emateko.  

3. Araubide honen pean dauden establezimenduak eta jarduerak kontrolatzeko garrantzitsuak 
diren egitateak edo inguruabarrak agerrarazteko, Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien 
arloan esku hartzeko jarduketak eginbide, komunikazio, txosten eta akten bidez 
dokumentatuko dira.  

4. Esku-hartzearen berezko egiaztapen- eta ikerketa-jarduketen ondorioz agerian jartzen diren 
egitateek erakusten badute ez direla bete zerga berezien araudian ezarritako betebeharrak, 
esku hartzeko jarduketek aurrera jarraituko dute, eta zergapekoari jakinaraziko zaio zerga-
egoera erregularizatzeko jarduketak hasiko direla. Aurretiaz, ikuskatzaileburuaren oniritzia 
lortu beharko da. Bada, jarduketa horiek Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru 
Arau Orokorreko 146 artikuluan ezarritako epean amaitu beharko dira edo, bestela, 
zehapen-prozedura hasi beharko da.  

5. Ikuskatzaileburuak izendatuko ditu esku-hartzearen pean dauden establezimenduetako 
bakoitzean esku hartzeko jarduketez arduratuko diren aktuarioak. Izendapena urte 
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naturalerako izango da, eta izendapenak ondorioak izango dituen aldiaren aurreko 
abenduan gauzatuko da. 

66 bis artikulua. Esku-hartze iraunkorraren araubidea  

Aurreko artikuluan xedatutakoaren ondoriozko betebeharrez gainera, kontrol-araubide 
honen pean dauden jardueren eta lokalen titularrek betebehar hauek izango dituzte: 

a) Zentro kudeatzaileak ezarritako modalitateekin bat etorrita, kontrol etengabea 
ahalbidetzea, materiala eta agiri bidezkoa, lehengaien eta gainerako produktuen 
sarrera, autokontsumo eta irteera guztiei dagokienez, eta, oro har, establezimenduan 
Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien araudiarekin lotuta egiten den jarduerari 
dagokionez. Betebehar hau establezimenduaren titularrak ez diren pertsonek egiten 
dituzten jardueretan ere bete behar da.  

b) Esku-hartzearen aktuarioei esku-hartzea egiteko behar dituzten lokalak, instalazioak, 
laguntzeko langileak eta materiala ematea, une oro, eta esku-hartzeak eragindako 
gastuak ordaintzea. 

66 ter artikulua. Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien arloko ikuskapen-jarduketak  

1. Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak egiaztatzeko, esku-hartzearen arlokoak ez diren 
gainerako ikuskapen-jarduketa eta -prozeduretan titulu honen aurreko kapituluetan 
ezarritakoa beteko da. 

2. Zehazki, Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien arloko esku-hartzearen ardura duten 
aktuarioei berezkoak zaizkien jarduketen ondorioz agerian jartzen badira zerga-araudian 
ezarritako betebeharrak ez direla bete erakusten duten egitateak edo inguruabarrak, 
aktuarioek txosten bat egingo dute. Txosten horretan, ikusitako egitateak jasoko dituzte, 
hala badagokio egokitzat jotzen diren ikuskapen-jarduketak eta prozedurak izapidetzeko, 
erregelamendu honen arauetan ezarritako prozedurekin bat etorrita. 

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehenengoa. Zehapen-prozedurak.  

Ikuskapen-jarduketek agerian uzten dituzten arau-hausteengatik zehapena ezartzeko 
instruitzen diren prozeduretan ekainaren 21eko 100/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsitako 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Arloko Zehapen-araudian xedatutakoa izango da 
aginduzko.  

Hala ere, ordaintzeko konpromisodun adostasun-akten prozeduretan araudi honetako 45. 
artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.  

Bigarrena. Plangintzaren eta Auditoria Informatikoaren Zerbitzuko eta Ikuskapen 
Jardueren Zerbitzuko buruen eskumenak .  

Erregelamendu honetako 2.3. artikuluan ezartzen dena gorabehera, Plangintzaren Zerbitzuko, 
Auditoria Informatikoaren Zerbitzuko edo Ikuskapen Jardueren Zerbitzuko buruei dagozkie 
jarraian zehazten diren Erregelamendu honetako hurrengo manuetan ezartzen diren 
eginkizunak, zerbitzuoi esleitu zaizkien zergapekoekin jarraitu behar diren prozeduretarako. 
Dena dela, jarduera horiek hainbat zerbitzutako aktuarioei agintzen zaizkienean, ez dituzte bete 
beharko:  

a) artikuluko 4. zenbakia.  

b) 16. artikuluko 3. zenbakia.  
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c) 21. artikuluko 3. zenbakia.  

d) 31. artikuluko 3. eta 4. zenbakiak.  

e) 33. artikuluko 5. zenbakia.  

f) 38. artikulua.  

g) 39. artikulua.  

h) 44. artikuluko 2. zenbakia.  

i) 53. artikuluko 2. zenbakia.  

j) 55. artikuluko 2. zenbakia.  

k) 63. artikuluko 3. zenbakia.  

l) … 

Hirugarrena. Zenbait ikuskatzaile-buruk egiten dituzten ikuskapen-jarduketak.  

1. Ikuskapen-jarduketak Plangintzaren Zerbitzuko, Auditoria Informatikoaren Zerbitzuko edo 
Ikuskapen Jardueren Zerbitzuko buruek eurek egiten badituzte, Ikuskaritza Koordinatzeko 
Zerbitzuko buruari egokituko zaizkio Erregelamendu honek prozedura horietako bakoitza 
tramitatzeko ikuskatzaile-buruari esleitzen dizkion eginkizunak.  

2. Zerga-bilketa Ikuskatzeko Zerbitzuko buruak berak egiten baditu ikuskapen-jarduketak, 
Ikuskaritza Koordinatzeko Zerbitzuko buruari dagozkio araudi honek prozedura horietako 
bakoitza tramitatzeko ikuskatzaile-buruari esleitzen dizkion eginkizunak.  

Laugarrena. Aplikazio ordeztailea.  

Araudi honetan ezarrita ez dagoenerako, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari 
buruzko Araudia aplikatuko da; azken araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 
112/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 
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