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“Azken arau-aldaketa: 2014/06/03” 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 66/2014 FORU DEKRETUA, 
maiatzaren 26koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko zergapetze zuzenaren arloko 
adiskidetasunezko prozeduren erregelamendua 

onesten da. 
(BAO Ekainaren 2koa) 

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 12/2013 Foru 
Arauak, laugarren xedapen gehigarrian, honako hau ezartzen du: nazioarteko hitzarmenen eta 
tratatuen aplikazioa dela-eta beste estatu batzuetako administrazioekin sor litezkeen gatazkak 
hitzarmen edo tratatuetan bertan xedatzen diren adiskidetasunezko prozeduren bidez ebatziko 
dira; nolanahi ere, egokiak izan litezkeen errekurtsoak edo erreklamazioak aurkezteko 
eskubidea ere egongo litzateke.  

Horretarako, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 
12/2013 Foru Arauko laugarren xedapen gehigarrian bertan ezartzen da Administrazio biek 
adiskidetasunezko prozedura batean adostutako erabakia berau irmoa den unean edo epean 
aplikatuko dela, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan.  

Horrenbestez, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauak xedatzen du 
erregelamendu bidez ezarriko dela adiskidetasunezko prozedurok ebazteko prozedura, bai eta 
haren ondoriozko erabakia aplikatzekoa ere, eta zehazten du, gainera, Zerga Administrazioa 
arduratuko dela prozedura izapidetzeaz eta Espainiaren posizioa finkatzeko beharrezkoak diren 
txostenak prestatzeaz, eta Espainiako Erresumako agintaritza eskudunari bidaliko diola 
espedientea, aurrera eraman dezan prozedura horren nazioarteko fasea, hitzarmen-tratatuotan 
ezarritakoarekin bat.  

Ondore horietarako, kontuan hartu behar da araubide erkideko lurraldean indarrean dagoela, 
zuzeneko zergapetzearen arloan, adiskidetasunezko prozeduren erregelamendua, 2008ko 
azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa, eta bertan ezartzen dira kasu 
bakoitzean jarraitu beharreko prozedura- araua dagokion prozedurako nazioarteko faseari 
dagokionez.  

Beharrezkoa da, hortaz, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 
5eko 12/2013 Foru Arauko laugarren xedapen gehigarria erregelamendu bidez garatzea, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-erakundeen eskumenaren pean dauden zergadunei 
dagozkien prozeduretako barruko faseari begira.  

Baina, gainera, kontuan hartu behar da Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 
2013ko abenduaren 5eko 12/2013 Foru Arauko laugarren xedapen gehigarriak ezartzen duela 
adiskidetasunezko prozeduretan automatikoki etengo dela zorraren sarrera, interesdunak hala 
eskatuz gero, baldin eta honako hauek bermatzen badira, erregelamendu bidez ezartzen diren 
baldintzetan: zorraren zenbatekoa, geldierak sorrarazten dituen berandutze-interesak eta 
geldiera eskatzen den unean bidezkoak izan litezkeen errekarguak. Xedapen horretan zehazten 
da, halaber, sarreraren geldiera xedapen gehigarri hori garatuko duen erregelamendua 
indarrean sartzen denetik izango dela aplikatzekoa.  

Horrela, ezinbestekoa da xedapen gehigarri horretan xedatutakoa erregelamendu bidez 
garatzea, Bizkaiko Lurralde Historikoan ezarritako erregulazioa osatzearren eta bermatzearren, 
batetik, erabat errespetatzen direla zergapekoei ordenamendu juridikoan aitortzen zaizkien 
eskubideak eta, bestetik, xedapen horiek eraginkortasun osoa dutela.  



 
2 

Adierazi behar da foru-dekretu honen izapidetzea lege eta dekretu hauetan xedatutakoaren 
arabera egin dela: Euskal Autonomia Erkidegoko 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerakoa, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2013 Foru Dekretua, 
azaroaren 19koa, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteari buruzkoa.  

Azaldutakoa dela bide, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2014ko maiatzaren 26ko bileran eztabaidatu eta onetsi 
ondoren, honako hau  

XEDATZEN DA:  

Artikulu bakarra.  

Bizkaiko Lurralde Historikoko zergapetze zuzenaren arloko adiskidetasunezko prozeduren 
erregelamendua onestea.  

Bizkaiko Lurralde Historikoko zergapetze zuzenaren arloko adiskidetasunezko prozeduren 
erregelamendua onesten da, eta eranskin gisa gehitzen zaio foru-dekretu honi.  

AMAIERAKO XEDAPENA 

Lehenengoa. Indarrean jartzea. 

Foru-dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean, 
eta une horretatik aurrera hasten diren prozeduretan sortuko ditu ondorioak.  

Bigarrena. Garapen. 

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

ERANSKINA 
IZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGAPETZE ZUZENAREN ARLOKO 

ADISKIDETASUNEZKO PROZEDUREN ERREGELAMENDUA 

I. TITULUA  
XEDAPEN ERKIDEAK 

1. artikulua. Aplikazio-eremua. 

1. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 12/2013 Foru 
Arauko laugarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat, zergapetze bikoitza saihesteko 
Espainiak sinatuta dituen nazioarteko hitzarmenen eta tratatuetan jasotzen diren 
adiskidetasunezko prozedura hauek garatzen dira:  

a) Zergapetze bikoitza saihesteko Espainiak sinatuta dituen nazioarteko hitzarmenetan 
jasotako adiskidetasunezko prozedura, zeina aplikatzekoa baita pertsona batek uste 
duenean estatu batek edo biek hartutako neurriek hitzarmenean ezarritakoarekin bat ez 
datorren zergapetzea dakarkiotela edo ekar liezaioketela.  

b) 1990eko uztailaren 23ko 90/436/EEE Hitzarmenean jasotako prozedura; hitzarmen hori 
enpresa elkartuen irabazien zuzenketen kasuan zergapetze bikoitza ezabatzeari 
buruzkoa da.  

2. Erregelamendu hau hauei aplikatuko zaie: kasu bakoitzean aplikagarriak diren nazioarteko 
hitzarmen eta tratatuetan definitutako pertsonei eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga 
Administrazioari.  
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2. artikulua. Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritza  

Bizkaiko Lurralde Historikoan Ogasuneko Zuzendaritza Nagusia izango da erregelamendu 
honetan arautzen diren eginkizunak betetzeko ardura izango duen agintaritza, eta hari dagokio, 
Ekonomia Itunean ezarritakoaren arabera, jarduketak bultzatzea, Foru Aldundiak tributuak 
aplikatzeko dituen eskumenen menpe dauden zergapekoei dagokienez.  

Nolanahi ere, prozeduraren nazioarteko faseari dagokionez, zuzeneko zergapetzearen arloko 
adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 2. artikuluan adierazten dena izango da 
agintaritza eskuduna (erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege 
Dekretuaren bidez onartu zen).  

3. artikulua. Zergapekoaren eskubideak eta betebeharrak. 

1. Erregelamendu honetako 1. artikuluan jasotako prozedurak izapidetzen diren bitartean, 
kasua argitzeko beharrezkoak diren datu, txosten, aurrekari eta ziurtagiri guztiak eman 
behar dizkiote zergapekoek Zerga Administrazioari. Informazio eta dokumentazio hori osoa 
eta zehatza izan behar da, eta horretarako ezartzen den epearen barruan eman behar zaio 
Zerga Administrazioari.  

2. Zergapekoek eskubidea izango dute bai halako prozedurak hasteko, bai prozeduraren 
izapidetzeak duen egoeraren gaineko informazioa jasotzeko, bai eta —beren kasua 
azaltzearren— Zerga Administrazioaren aurrean agertu eta entzunak izateko ere. 

II. TITULUA  
ZERGAPETZE BIKOITZA SAIHESTEKO ESPAINIAK SINATUTA DITUEN 

HITZARMENETAN JASOTZEN DEN ADISKIDETASUNEZKO PROZEDURA, 
HITZARMENAREKIN BAT EZ DATOZEN ZERGAPETZEAK EZABATZEKOA 

I. KAPITULUA  
ADISKIDETASUNEZKO PROZEDURAREN ARAUBIDEA, PROZEDURA BIZKAIKO 
LURRALDE HISTORIKOAN ARDURA DUEN AGINTARITZAK HASTEN DUENEAN 

BIZKAIKO ZERGA ADMINISTRAZIO FORALAREN EKINTZAK DIRELA ETA  

1. ATALA  
HASIERA 

4. artikulua. Legitimazioa. 

Hala ezarrita badago zergapetze bikoitza saihesteko Espainiak sinatuta duen nazioarteko 
hitzarmen eta tratatu batean, Espainian —dagokion hitzarmenean definitutakoaren arabera— 
egoiliarra den pertsona batek uste baldin badu beste estatuak hartutako neurriek hitzarmenean 
ezarritakoarekin bat ez datorren zergapetzea dakarkiotela edo ekar liezaioketela, pertsona 
horrek aukera izango du bere kasua Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzari 
aurkezteko. 

5. artikulua. Epea. 

Prozedura hasteko eskabidea hitzarmenean bertan horretarako ezarrita dagoen epea amaitu 
aurretik aurkeztu behar da, eta epea hasiko da zenbatzen, hain zuzen, hitzarmeneko 
xedapenekin bat ez datorren zergapetzea eragiten duen edo eragin lezakeen likidazio-egintza 
edo egintza baliokidea jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera.  

6. artikulua. Eskabidea.  

1. Prozedura hastea eskatzeko, idazki bat bidali behar zaio Bizkaiko Lurralde Historikoan 
ardura duen agintaritzari, eta eskabide horrek informazio hau jaso behar du, gutxienez:  
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a) Eskabidea aurkezten duen pertsonaren izen osoa, helbidea eta identifikazio fiskaleko 
zenbakia, bai eta prozeduran aztertuko diren transakzioetan zerikusia duten gainerako 
alderdiena ere.  

b) Atzerriko Zerga Administrazio eskudunaren identifikazioa.  

c) Zergapekoaren aburuz zuzen aplikatu ez den hitzarmeneko artikulua eta zergapekoak 
artikulu horri ematen dion interpretazioa.  

d) Prozeduraren aztergai denak eragiten dien zergaldien edo likidazio-aldien 
identifikazioa.  

e) Kasuari lotutako egitate eta inguruabar garrantzitsuen deskripzio zehatza. Kasu 
bakoitzeko zenbatekoak ere jaso behar dira, bai eta ukitutako pertsonen arteko 
eragiketen harremanak, egoerak edo egitura ere. 

f) Eskatzaileak edo inplikatutako gainerako alderdiek jarritako administrazio-errekurtsoen 
edo errekurtso judizialen identifikazioa, bai eta gai beraren inguruan eman den edozein 
ebazpenen identifikazioa ere.  

g) Adieraztea ea zergapekoak aurretik beste eskabideren bat aurkeztu dion agintaritza 
eskudunetako edozeini, gai berari edo antzeko beste gai bati buruz.  

h) Adierazpen bat, non jasota utzi behar den ea eskabide horretan jasotzen diren gaietako 
bat aurretiazko balioespen-erabakirako prozeduraren baten edo antzeko beste 
prozeduraren baten partetzat jo daitekeen.  

i) Prozedura hasten duen pertsonaren konpromisoa, albait arinen eta modu osatuenean 
erantzuteko Zerga Administrazio foralak egiten dizkion errekerimendu guztiei eta Zerga 
Administrazio foralaren eskura izateko kasuari buruzko dokumentazio guztia.  

j) Data eta prozedura hastea eskatzen duen pertsonaren edo haren ordezkariaren 
sinadura.  

2. Eskabidearekin batera hauek aurkeztu behar dira:  

a) Eragiketa lotuen doikuntzei buruzko kasuetan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko 
Erregelamenduak galdatzen duen dokumentazioa (erregelamendu hori Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 2013ko abenduaren 23ko 2013/2013 Foru Dekretuak onetsi zuen).  

b) Halakorik badago, likidazio-egintzaren, haren jakinarazpenaren eta ikuskaritza-
organoek edo baliokideek kasuari buruz emandako txostenen kopiak.  

c) Beste estatuko Administrazioak emandako ebazpen edo erabakien kopiak, prozedura 
honi eragiten badiote.  

d) Ordezkaritza egiaztatzea, ordezkariaren bidez jardunez gero.  

7. artikulua. Zuzenketa eta hobekuntza. 

Prozedura hasteko eskabidea Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzaren 
erregistroan sartu den egunetik hilabete biko epearen barruan aztertu ahal izango da 
eskabidearen edukia, eta eskatzaileari eskatu ahal izango zaio, beharrezkoa bada, akatsak 
zuzentzeko edo erregelamendu honetako 6. artikuluan aipatzen den dokumentazioa osatzeko. 
Argibideak ere eskatu ahal izango zaizkio, dokumentazioa aztertzerakoan sor litezkeen 
zalantzak argitzeko, bai eta informazio osagarria ere. Eskatzaileak hilabete izango du 
dokumentazioa aurkezteko edo akatsak zuzentzeko, errekerimendua jakinarazten zaion 
egunaren biharamunetik zenbatuta. Errekerimenduan eskatutakoari kasurik egin ezean, 
jarduketak artxibatu egingo dira eta eskabidea ez-aurkeztutzat joko da. 
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8. artikulua. Hasierako onarpena. 

1. Hilabete bi igaro badira baina Administrazioak ez badio zabalkuntza, zuzenketa edo 
hobekuntzarako errekerimendurik egin eskatzaileari, edo hilabete igaro bada 
erregelamendu honetako 7. artikuluan ezarritakoaren arabera egindako errekerimenduan 
eskatutako informazio osoa jaso denetik, eskabidea onartzea edo ez onartzea erabakiko du 
Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak, eta erabaki hori zergapekoari 
jakinaraziko zaio. Eta epe horien barruan ez bada inolako ebazpenik jakinarazi, eskabidea 
onartutzat joko da.  

2. Adiskidetasunezko prozedura hastea, besteak beste, kasu hauetan uka daiteke, zioak 
emanik:  

a) Ez dagoenean adiskidetasunezko prozedurari buruzko artikulua jasotzen duen 
hitzarmen aplikagarririk.  

b) Eskabidea hitzarmenean araututako epetik kanpo aurkeztu denean edo legitimaziorik 
ez duen pertsona batek aurkeztu duenean.  

c) Ez denean adiskidetasunezko prozedura bat hasi behar, gaia barne zuzenbideari 
dagokiolako eta ez delako, beraz, hitzarmenaren aplikazioari buruzko dibergentzia edo 
desadostasun bat.  

d) Frogatuta geratzen denean zergapekoaren jardunak estatuetako batean ez tributatzeko 
xedea zuela.  

e) Eskabidea prozedura berri bat irekitzeari buruzkoa bada baina gai hori aurretik 
zergapeko berak planteatutako adiskidetasunezko beste prozedura batean aztertu bada 
eta prozedura horretan erabakia adostu bazuten agintaritza eskudunek, edo prozedura 
hori zergapekoak berak utzietsi bazuen.  

f) Akatsak zuzendu eta informazioa osatzeko errekerimenduari epearen barruan erantzun 
bazaio, baina akatsak ez badira zuzendutzat jotzen edo eskatutako dokumentazioa ez 
bada aurkeztutzat jotzen.  

3. Adiskidetasunezko prozedura kasu hauetan hasiko da:  

a) Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak irizten badio eskabidea 
funtsatuta dagoela eta agintaritza horrek berak konpon dezakeela. 

b) Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak irizten badio eskabidea 
funtsatuta dagoela eta agintaritza horrek berak ezin duela konpondu. Bigarren kasu 
horretan, zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren 
Erregelamenduko 2. artikuluan adierazten den agintaritza eskudunari jakinaraziko zaio, 
berak izapidetu dezan, hala badagokio, prozeduraren nazioarteko fasea 
(erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez 
onartu zen).  

4. Artikulu honetan ezartzen denerako, egokitzat jotzen dituen dokumentazioa eta txostenak 
eskatu ahal izango ditu Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak.  

2. ATALA 
GARAPENA  

9. artikulua. Jarduketen garapena. 

1. Erregelamendu honetako 8. artikuluko 3. zenbakiko b) letran zehaztutako kasuetan, 
prozeduraren instrukzioa, Espainiaren posizioa finkatzea eta prozedura amaitzea batera 
dagokie Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzari eta zuzeneko 
zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 2. artikuluan 
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adierazten den agintaritza eskudunari (erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 
1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen).  

Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak ordezkari bat izendatuko du 
horretarako. 

2. Espainiaren posizioa finkatzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak 
egokitzat jotzen dituen dokumentazioa eta txostenak eskatu ahal izango ditu, bere kabuz 
edo zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 2. 
artikuluan adierazten den agintaritza eskudunak eskatuta (erregelamendu hori 2008ko 
azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen); hiru hilabete daude 
dokumentazio- txostenok bidaltzeko, eskabidea jasotzen denetik zenbatuta.  

3. Zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 9. 
artikuluko 3. zenbakian eta 10. artikuluan ezartzen dena aplikatuko da (erregelamendu hori 
2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen).  

3. ATALA  
AMAIERA  

10. artikulua. Prozedura amaitzea. 

1. Hauek dira adiskidetasunezko prozedura bat amaitzeko moduak:  

a) Utziespena, erregelamendu honetako 11. artikuluan zehazten diren baldintzetan.  

b) Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzaren erabakia, erregelamendu 
honetako 8. artikuluko 3. zenbakiko a) letran zehaztutako kasuan, eta 13. artikuluan 
ezarritako prozedurarekin bat.  

c) Inplikatutako estatuetako agintaritza eskudunen erabakia, zuzeneko zergapetzearen 
arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 13. eta 14. artikuluetan 
ezarritako baldintzetan (erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege 
Dekretuaren bidez onartu zen).  

2. Ezingo da errekurtsorik jarri prozedura amaitzeko erabakien aurka, baina bai erabakiok 
aplikatuz ematen diren administrazio- egintzaren edo -egintzen aurka jar litezkeen 
errekurtsoen aurka.  

11. artikulua. Prozedura zergapekoak utziesteagatik amaitzea. 

1. Zergapekoek aukera dute prozedura utziesteko, eta, horretarako, idazki bat zuzendu behar 
diote Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzari; bada, idazki horren bidez 
prozedura amaitutzat joko da eta jarduketak artxibatzea erabakiko da. Zergapeko bat baino 
gehiago badago, utziespena adierazi dutenei bakarrik eragingo die utziespenak.  

2. Jarduketak artxibatzeko erabakia zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko 
prozeduren Erregelamenduko 2. artikuluan adierazten den agintaritza eskudunari jakinarazi 
behar zaio, agintari horrek beste estatuko agintaritza eskudunari jakinaraz diezaion 
(erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu 
zen).  

12. artikulua. Prozedura zergapetze bikoitza edo hitzarmenarekin bat ez datorren 
zergapetzea ez kentzeko erabakiarekin amaitzea. 

Prozedura amaitzen bada zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren 
Erregelamenduko 13. artikuluan ezartzen denarekin bat datorren erabaki batekin, Bizkaiko 
Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak zergapekoari jakinaraziko dio formalizatu den 
erabaki hori, agintaritza eskudunek trukatuko dituzten eskutitzen bidez (erregelamendu hori 
2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen). 
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13. artikulua. Prozedura zergapetze bikoitza edo hitzarmenarekin bat ez datorren 
zergapetzea kentzeko erabakiarekin amaitzea. 

1. Prozedura amaitzen bada zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren 
Erregelamenduko 14. artikuluan ezartzen denarekin bat datorren erabaki batekin, Bizkaiko 
Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak zergapekoari jakinaraziko dio formalizatu den 
erabaki hori, agintaritza eskudunek trukatuko dituzten eskutitzen bidez (erregelamendu hori 
2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen). Zergapekoak 
aukera du erabaki hori onartu edo atzera botatzeko. 

2. Zergapekoak onartu egin nahi badu erabaki hori, idazki bat formalizatu beharko du, jasota 
uzteko ados dagoela haren edukiarekin eta uko egiten diola, halaber, kasuan kasuko 
prozeduraren bidez konpondu diren auziak direla-eta aurkeztuta dituen eta ebatzi gabe 
dauden gainerako errekurtsoei. Zergapekoak erabakia beren-beregi onartzen duen 
egunean izango da irmoa erabaki hori. 

3. Zergapekoak atzera bota nahi badu erabakia, idazki bat formalizatu beharko du, jasota 
uzteko ez dagoela ados erabakiaren edukiarekin. Eta Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura 
duen agintaritzak desadostasun horren berri eman behar dio zuzeneko zergapetzearen 
arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 2. artikuluan adierazten den 
agintari eskudunari, agintari horrek beste estatuko agintaritza eskudunari jakinaraz diezaion 
(erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu 
zen). 

4. ATALA. 
BETEARAZPENA . 

14. artikulua. Erabakia betearaztea. 

1. Zerga Administrazio foralak, erabakia betearazteko, likidazio bat egingo du 
adiskidetasunezko prozeduraren xede izan den zergaldi bakoitzeko. Likidazioa egiteko, 
adiskidetasunezko prozeduraren xede den zergaldi bakoitzean indarrean dagoen araudia 
hartuko da kontuan. 

Zergaldirik ez duten zergen kasuan, erabakia aplikatzeko, likidazioa egingo da 
adiskidetasunezko prozeduraren xede den zerga-egitate bakoitzari dagokion sortzapen-
unean.  

2. Aurreko zenbakian ezarritakoaren kalterik gabe, Zerga Administrazioak egintza bakarra 
eman ahal izango du, eta bertan sartuko ditu adiskidetasunezko prozeduraren ondoriozko 
likidazio guztiak, ateratzen den zenbatekoa likidazio horien batuketa aljebraikoaren bidez 
kalkulatzeko. 

3. Zerga Administrazio foralak aurretik beste likidazioren bat egin badu adiskidetasunezko 
prozeduraren xede den zerga-betebehar bera dela-eta, erabakia betearazteak aurretik 
egindako likidazio hori aldatu edo deuseztatzea ekarriko du. 

4. Erabakia betearazteak sortutako likidazioan betearazteak eragindako zorraren gainean 
sortutako berandutze-interesak galdatuko dira, eta haiek kalkulatzeko kontuan hartuko da 
geldierak zenbat denbora iraun duen. 

II. KAPITULUA. 
ADISKIDETASUNEZKO PROZEDURAREN ARAUBIDEA, PROZEDURA HORI BESTE 

ESTATUKO AGINTARITZA ESKUDUNEK HASTEN DUTENEAN. 

15. artikulua. Jarduketak hasi, garatu eta betearazteari aplikatu beharreko araudia. 

1. Zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 16-18. 
artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da baldin eta prozedura beste estatuko agintaritza 
eskudunek hasi badute, Zerga Administrazio foralaren ekintzen edo beste estatu horretako 
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Zerga Administrazioaren ekintzen ondorioz (erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 
1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen). 

2. Prozeduraren instrukzioa egitea eta Espainiaren posizioa finkatzea batera dagokie 
zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 2. 
artikuluan adierazten den agintaritza eskudunari eta Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura 
duen agintaritzari, eta azken horrek ordezkari bat izendatuko du horretarako 
(erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu 
zen). 

3. Espainiaren posizioa finkatzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak 
egokitzat jotzen dituen dokumentazioa eta txostenak eskatu ahal izango ditu, bere kabuz 
edo zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 2. 
artikuluan adierazten den agintaritza eskudunak eskatuta (erregelamendu hori 2008ko 
azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen); lau hilabete daude 
dokumentazio-txostenok bidaltzeko, eskabidea jasotzen denetik zenbatuta. 

III. KAPITULUA. 
ADISKIDETASUNEZKO PROZEDURAREN ARAUBIDEA, PROZEDURA HORI BIZKAIKO 
LURRALDE HISTORIKOAN ARDURA DUEN AGINTARITZAREN AURREAN HASI BADA, 

BESTE ESTATUKO ZERGA ADMINISTRAZIOAREN EKINTZEN ONDORIOZ. 

16. artikulua.Jarduketak hasi, garatu eta betearazteari aplikatu beharreko araudia. 

1. Adiskidetasunezko prozedura Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzaren 
aurrean hasten bada, beste estatuko Zerga Administrazioaren ekintzen ondorioz, eta hala 
ezarrita badago zergapetze bikoitza saihesteko Espainiak sinatuta duen nazioarteko 
hitzarmen eta tratatu batean, Espainian -dagokion hitzarmenean definitutakoaren arabera- 
egoiliarra den pertsona batek uste badu beste estatuak hartutako neurriek hitzarmenean 
ezarritakoarekin bat ez datorren zergapetzea dakarkiotela edo ekar liezaioketela, pertsona 
horrek aukera izango du bere kasua Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzari 
aurkezteko.  

2. Beren kasua Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzari aurkeztu ahal izango 
diote, halaber, Espainiako nazionalitatea duten pertsonek, uste badute diskriminazioa 
gertatu dela, hitzarmenetan bertan definitzen den zentzuan.  

3. Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak egin beharreko jarduketak 
erregelamendu honetako 4-14. artikuluetan ezarritakoaren arabera egingo dira, 15. 
artikuluan zehaztutako berezitasunekin. 

III. TITULUA. 
1990EKO UZTAILAREN 23KO 90/90/EEE .HITZARMENA APLIKATZEKO 
PROZEDURA; HITZARMEN HORI ENPRESA ELKARTUEN IRABAZIEN 

ZUZENKETEN KASUAN ZERGAPETZE BIKOITZA EZABATZEARI 
BURUZKOA DA. 

17. artikulua.-Xedapen orokorrak. 

1. Titulu honetan ezarritakoa aplikatuko da baldin eta, zerga-ondorioetarako, estatu 
kontratugile bateko enpresa baten mozkinetan jasota dauden emaitzak beste estatu 
kontratugile bateko enpresa baten mozkinetan ere jasota badaude edo seguruenik jasoko 
badira, 90/90/EEE Hitzarmeneko 4. artikuluan aipatzen diren printzipioak ez betetzeagatik. 

2. Ez da titulu honetan ezarritako prozedura aplikatuko baldin eta kasuan kasuko enpresek, 
90/90/EEE Hitzarmeneko 4. artikuluren arabera mozkinak zuzentzea eragin duten egintzen 
bidez, zehapen larriren bat jaso badute, hitzarmen horretan jasotako baldintzetan, eta 
zehapen hori irmoa bada. Bizkaiko Lurralde Historikoan, halako zehapentzat joko dira bai 
2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauko 196-200. artikuluetan zehaztutako zergen 
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arloko arau-hausteengatik ezarritako administrazio-zehapenak, bai eta Ogasun Publikoaren 
aurkako delituen ondoriozko zehapenak ere (foru-arau hori Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zergei buruzkoa da). 

3. Behin adiskidetasunezko prozedura hasita, prozedura hori automatikoki etengo da baldin 
eta administrazio-bidean edo administrazioarekiko auzien bidean edozein errekurtso edo 
erreklamazio aurkezten bada aurreko zenbakian aipatutako zehapenen aurka. Prozedura 
etenda geratuko da, hain zuzen ere, lehenengo errekurtsoa aurkezten denetik harik eta 
zehapena ezarri behar den ala ez behin betiko ebazten duen ebazpen edo epai irmoa eman 
arte. Zergapekoak, prozedura geldieran uzteko, Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen 
agintaritzari jakinarazi behar dio bai errekurtsoa jarri duela, bai errekurtso horri emandako 
behin betiko ebazpen edo epaia, eta hilabete izango du horretarako, errekurtsoa jartzen 
duen egunaren biharamunetik edo ebazpen edo epaia jakinarazten zaion egunaren 
biharamunetik, hurrenez hurren. 

I. KAPITULUA. 
PROZEDURAREN ARAUBIDEA, PROZEDURA BIZKAIKO .LURRALDE HISTORIKOAN 

ARDURA DUEN AGINTARITZAREN AURREAN HASTEN DENEAN, ZERGA 
ADMINISTRAZIO FORALAREN EKINTZAK DIRELA ETA. 

18. artikulua. Jarduketak hasi, garatu eta betearazteari aplikatu beharreko araudia. 

Prozedura Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzaren aurrean hasten denean, 
Zerga Administrazio foralaren ekintzak direla eta, prozedura hori erregelamendu honetako 6-11. 
eta 13-14. artikuluetan ezarritakoaren arabera arautuko da, hurrengo artikuluetan zehaztutako 
berezitasunekin. 

1. ATALA.  
PROZEDURAREN LEHEN FASEA . 

19. artikulua. Legitimazioa. 

Prozedura hastea eskatu ahal izango dute bai enpresa egoiliarrek, bai 90/436/EEE Hitzarmena 
sinatu duen beste estatu kide bateko egoiliarrak diren enpresek Espainiako lurraldean dituzten 
establezimendu iraunkorrek, baldin eta hitzarmen horretako 4. artikuluan jasotako egoeretako 
batean badaude, eta aurreko horiek prozedura hastea eskatu ahal izango dute, hain zuzen ere, 
Foru Aldundiak tributuak aplikatzeko dituen eskumenen menpe dauden kasuetan, Ekonomia 
Itunean ezarritakoarekin bat. 

20. artikulua.Epea. 

Prozedura hasteko eskabidea aurkezteko gehienez ere hiru urte daude, 90/436/EEE 
Hitzarmeneko 1. artikuluan ezarritakoaren arabera zergapetze bikoitza eragiten duen edo 
eragin dezakeen tributu-likidaziorako egintza edo neurri baliokidea jakinarazten den egunaren 
biharamunetik zenbatuta. 

21. artikulua. Eskabidea. 

1. Prozedura hastea eskatzeko, idazki bat bidali behar zaio Bizkaiko Lurralde Historikoan 
ardura duen agintaritzari, eta bertan adierazi behar da ea prozedura horrek beste estatu 
kontratugile batzuei ere eragiten dien. 

2. Idazki horrek 6. artikuluan aipatzen den informazioa eta dokumentazioa jaso behar du, 1. 
zenbakiko c) letran aipatutakoa izan ezik. 

Aurreko guztiari deskripzio bat erantsi beharko dio enpresak, azaltzeko zer arrazoi dituen 
90/436/EEE Hitzarmeneko 4. artikuluan ezarritako printzipioak bete ez direla argudiatzeko, 
eta zehapenik ezarri zaion ere jakinarazi beharko du, nahiz eta zehapena irmoa izan ez. 
Zehapena prozedura hasteko eskabidea aurkeztu aurretik ezarri bazaio, berriz, 
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zergapekoak hilabete du Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzari 
jakinarazteko zehapena ezarri zaiola, nahiz eta zehapena irmoa izan ez.  

22. artikulua. Hasierako onarpena . 

1. Prozedura hastea kasu hauetan ukatuko da, zioak emanik: 

a) 90/436/EEE Hitzarmeneko 4. artikuluan ezarritako printzipioak betetzen ez direnean. 

b) Eskabidea 90/436/EEE Hitzarmenean araututako epetik kanpo aurkeztu denean edo 
legitimaziorik ez duen pertsona batek aurkeztu duenean. 

c) Zehapen larria eta irmoa ezarri denean, 90/436/EEE Hitzarmenean ezarritako 
baldintzetan. Bizkaiko Lurralde Historikoan, halako zehapentzat joko dira bai 2005eko 
martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauko 196-200. artikuluetan zehaztutako zergen arloko 
arau-hausteengatik ezarritako administrazio-zehapenak, bai eta Ogasun Publikoaren 
aurkako delituen ondoriozko zehapenak ere (foru-arau hori Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzkoa da).  

2. Adiskidetasunezko prozedura kasu hauetan hasiko da: 

a) Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak irizten badio eskabidea 
funtsatuta dagoela eta agintaritza horrek berak konpon dezakeela. 

b) Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak irizten badio eskabidea 
funtsatuta dagoela eta agintaritza horrek berak ezin duela konpondu. Bigarren kasu 
horretan, zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren 
Erregelamenduko 2. artikuluan adierazten den agintaritza eskudunari jakinaraziko zaio, 
berak izapidetu dezan, hala badagokio, prozeduraren nazioarteko fasea 
(erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez 
onartu zen). 

Onarpenaren erabakia Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak 
jakinaraziko dio zergapekoari, eta adieraziko dio, halaber, noiz hasiko den zenbatzen 
erabaki bat lortzeko urte biko epea; izan ere, epe hori igarota agintaritza eskudunek ez 
badute erabakirik lortu, erregelamendu honetako 25. artikuluan ezarritakoaren arabera 
izapidetuko da prozedura.  

23. artikulua. Urte biko epea zenbatzen hastea . 

1. 90/436/EEE Hitzarmenean jasotako bigarren fasera jo ahal izateko urte biko epea azken 
data bi hauetako azkenetik hasiko da zenbatzen: 

a) Tributu-likidaziorako egintza edo neurri baliokidea jakinarazten den eguna. 

b) Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak prozedura hasteko eskabidea -
aurreko 21. artikuluan aipatutako informazio eta dokumentazio guztiarekin batera- 
jasotzen duen eguna. 

2. Nolanahi ere, administrazio-errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen 
denean, urte biko epearen hasiera edo epe horren geldiera 90/436/EEE Hitzarmenean 
ezarritakoaren arabera gertatuko da. 
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2. ATALA. 
GARAPENA 

24. artikulua. Jarduketen garapena. 

Zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 28. 
artikuluan ezartzen dena aplikatuko da (erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 
Errege Dekretuaren bidez onartu zen). 

3. ATALA. 
PROZEDURAREN BIGARREN FASEA . 

25. artikulu a.Aholku Batzordea eta ondoko izapideak. 

1. Zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 29-31. 
artikuluetan ezartzen dena aplikatuko da, baldin eta urte biko epearen barruan erabakirik 
lortu ez bada (erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren 
bidez onartu zen). 

2. Ezin da errekurtsorik jarri agintaritza eskudunek hartutako erabakiaren aurka, ez eta 
zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 29. 
artikuluan aipatzen den Aholku Batzordeak emandako irizpenaren aurka ere 
(erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu 
zen), baina bai errekurritu ahal izango dira erabaki edo irizpen hori aplikatuz ematen diren 
administrazio-egintzak. 

II. KAPITULUA. 
PROZEDURAREN ARAUBIDEA, ADISKIDETASUNEZKO PROZEDURA BESTE ESTATUKO 

AGINTARITZA ESKUDUNEN AURREAN EDO BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN 
ARDURA DUEN AGINTARITZAREN AURREAN HASTEN BADA, BESTE ESTATUKO 

ZERGA ADMINISTRAZIOAREN EKINTZEN ONDORIOZ EDO BIZKAIKO ZERGA 
ADMINISTRAZIO FORALAREN EKINTZEN ONDORIOZ. 

26. artikulua. Jarduketak hasi, garatu eta betearazteari aplikatu beharreko araudia . 

Zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamenduko 32., 33. eta 
34. artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da baldin eta prozedura hasten bada, hurrenez hurren, 
beste estatuko agintaritza eskudunen aurrean, Bizkaiko Zerga Administrazio foralaren ekintzen 
ondorioz, edo Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzaren aurrean, beste estatuko 
Zerga Administrazioaren ekintzen ondorioz, eta, gainera, manu horietan eta erregelamendu 
honetan ezarritako berezitasunak aplikatuko dira (erregelamendu hori 2008ko azaroaren 3ko 
1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartu zen).  

IV. TITULUA. 
ZORRAREN SARRERA GELDIERAN UZTEA. 

27. artikulua. Zorraren sarrera geldieran uztea . 

1. Aurreko 1. artikuluan jasotako prozeduretan, zorraren sarrera geldieran uztea eskatu ahal 
izango da, baldintza hauek betetzen badira: 

a) Aurreko lerroaldean aipatzen diren prozeduren hasiera eskatu bada. 

b) Geldiera ezin bada eskatu administrazio-bidean edo administrazioarekiko auzien 
bidean. 

c) Ez badira ematen Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko 
abenduaren 5eko 12/2013 Foru Arauko 5. artikuluan 2. zenbakian aipatzen diren 
bermeak.  
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2. Titulu honetan xedatzen ez diren kasu guztietan Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorra administrazio bideko 
berrikuspenaren arloan garatzeko Araudia izango da aplikatzekoa; araudi hori 2005eko 
abenduaren 27ko 228/2005 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

28. artikulua. Zergapekoak. 

Erregelamendu honetako 1. artikuluan jasotako prozedurak hastea eskatu duen edozein 
pertsonak eska dezake zorraren sarrera geldieran uztea. 

29. artikulua.Organo eskudunak. 

Sarrera geldieran uzteko eskabidea Zerga-bilketako Zerbitzuari aurkeztu behar zaio, eta 
zerbitzu hori izango da eskuduna eskabide hori izapidetu eta ebazteko. 

30. artikulua. Sarrera geldieran uzteko eskabidea. 

1. Erregelamendu honetako 1. artikuluan jasotako prozedurak hasteko eskabidea aurkezten 
denetik eskatu ahal izango da titulu honetan arautzen den geldiera. 

2. Sarrera geldieran uzteko eskabideek artikulu horretan jasotako prozedurei lotuta egon 
behar dute; bestela, ez dute eraginkortasunik izango, eta, hortaz, ez da behar izango 
eskabideok ez-onartzeko beren-beregiko erabakirik. 

3. Zergapekoak titulu honetan jasotako geldiera eskatzen duenean oraindik ere aukera badu 
geldiera hori administrazio-bidean edo administrazioarekiko auzien bidean eskatzeko, titulu 
honetan aurreikusitako eskabideak ez du izango geldiera-efekturik eta ez-aurkeztutzat joko 
da ondorio guztietarako. Kasu horretan, eskabidea artxibatu egingo da eta artxibatzearen 
berri emango zaio zergapekoari. 

4. Zergapekoak dagoeneko ez badu aukera geldiera administrazio-bidean edo 
administrazioarekiko auzien bidean eskatzeko, orduan bai eskatu ahal izango du titulu 
honetan aurreikusitako geldiera. 

5. Geldiera eskatzeko, idazki bat aurkeztu beharko da, eta, harekin batera, jarraian zehaztuko 
diren egoera eta dokumentuez gainera, eskabidea onartzeko behar diren baldintza guztiak 
betetzen dituela justifikatzeko egoki irizten dien beste dokumentu guztiak ere aurkez ditzake 
zergapekoak. Hauek dira nahitaez egiaztatu eta aurkeztu beharrekoak: 

a) Zergapekoaren izen-abizenak edo sozietate-izena edo izen osoa, identifikazio fiskaleko 
zenbakia eta helbidea. Ordezkari bidez jardunez gero, haren identifikazio osoa adierazi 
behar da eta haren ordezkaritza egiaztatu.  

b) Geldiera zer organori eskatzen zaion. 

c) Emandako bermea formalizatzeko dokumentua. Berme hori Diruzaintza eta Bermeen 
Zerbitzuaren aurrean eratu behar da eta egileen sinadurak jaso behar ditu -fede-emaile 
publiko batek legitimaturik-; horretarako, egintza eman duen Administrazioaren aurrean 
agertu behar dute sinatzaileek edo autentifikazio elektronikoko mekanismo bat erabil 
daiteke. Dokumentu horren ordez haren irudi elektronikoa ere aurkeztu ahal izango da, 
baliozkotasun eta eraginkortasun bera duelarik, baldin eta digitalizazio-prozesuak irudi 
horren benetakotasuna eta osotasuna bermatzen badu. 

d) Geldieran uzteko eskatzen den zorra sortzen duen administrazio-egintza, administrazio-
jarduketa edo autolikidazioa, eta egintza edo jarduketa horiek identifikatzeko datuak eta 
datak adierazi behar dira. 

e) Erregelamendu honetako 1. artikuluan aurreikusitako prozedurak hastea eskatzeko 
idazkia aurkeztu izanaren kopia eta, idazkia onartua izan bada geldiera eskatzerakoan, 
artikulu horretan aurreikusitako prozedurak hastea onartu izanaren kopia.  
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f) Adierazpen bat, non jaso behar den geldiera ezin dela eskatu administrazio-bidean edo 
administrazioarekiko auzien bidean. 

g) Zergapekoak jakinarazpenak jasotzeko aukeratutako helbidea. 

h) Idazki edo eskabidearen lekua, data eta sinadura. 

6. Geldiera-eskabidearekin batera ez bada aurkezten emandako bermea formalizatzeko 
dokumentua edo erregelamendu honetako 1. artikuluan aurreikusitako prozedurak hastea 
eskatzeko idazkia aurkeztu izanaren kopia edo -hala badagokio- prozedura hastea onartu 
izanaren kopia, bada, orduan, eskabide horrek ez du izango geldiera-efekturik eta ez-
aurkeztutzat joko da ondorio guztietarako. Kasu horretan, eskabidea artxibatu egingo da eta 
artxibatzearen berri emango zaio zergapekoari. 

7. Eskabideak ez baditu betetzen aurreko 5. zenbakian zehaztutako baldintzak edo 
beharrezkoa bada bermea formalizatu den dokumentuaren akatsak zuzentzea, 
errekerimendua egingo zaio zergapekoari 10 eguneko epean -errekerimendua jasotzen 
duen egunaren biharamunetik zenbatuta- akatsa zuzendu edo beharrezko agiriak aurkez 
ditzan, eta adieraziko zaio ezen, errekerimenduari erantzun ezean, artxibatu egingo direla 
jarduketak eta eskabidea edo idazkia ez-aurkeztutzat joko dela. 

31. artikulua. Geldieraren bermeak. 

1. Bermeak estali beharko ditu bai zorraren zenbatekoa bai geldiera eskatzen den unean 
dagozkion errekarguak. Bermeak Diruzaintza eta Bermeen Zerbitzuaren eskura geratuko 
dira, bermeren bat exekutatu behar denerako. 

2. Zergapekoak erregelamendu honetako 30. artikuluko 4. zenbakian jasotzen den kasuan 
eskatzen badu geldiera, baliodunak izaten jarraituko dute administrazio-organoen edo 
administraziorekiko auzietako organoen aurrean aurkeztutako bermeek, baldin eta artikulu 
honetako 1. zenbakian ezarritako berme berak badira. Bermea formalizatzeko dokumentua 
Diruzaintza eta Bermeen Zerbitzuaren eskura utzi behar da, bai eta bermea zabaltzeko 
dokumentua ere, baldin eta halakorik behar bada geldierarako. Kasu horietan, geldierak 
ondorioak sortuko ditu erregelamendu honetako 1. artikuluan aurreikusitako prozedurak 
bideratzen diren bitartean. 

3. Erregelamendu honetako 1. artikuluan aurreikusitako prozeduretan lortzen den erabakiak 
aldatu egingo balu sartu beharreko zorraren zenbatekoa, emandako bermea kuota edo 
zenbateko berria eta dagozkion errekarguak ordaintzeari lotuta geratuko da. 

32. artikulua. Geldiera onartzearen edo ukatzearen ondorioak . 

1. Erregelamendu honetako 1. artikuluan aurreikusitako prozedurak hastea onartu bada, 27. 
artikuluko 1. zenbakiko b) eta c) letretan ezarritako baldintzak betetzen dituzten geldiera-
eskabideek, 30. artikuluan ezarritakoarekin bat, zorraren bilketa etengo dute 1. artikuluan 
aurreikusitako prozedurak bideratzen diren bitartean. Geldiera bera eskabidea aurkezten 
den egunetik ulertuko da adostutzat, eta horren berri eman behar zaio zergapekoari.  

Bermea formalizatzen den dokumentuko akatsak zuzendu behar badira, 30. artikuluko 7. 
zenbakian ezarritakoarekin bat, eta akatsok zuzendu egin badira, Zerga-bilketako 
Zerbitzuak erabakiko du geldiera, eta eskabidea egin zenetik sortuko ditu ondorioak. 
Geldiera onartzeko erabakia zergapekoari jakinarazi behar zaio.  

Zergapekoak epearen barruan erantzun badio egin zaion errekerimenduari, baina ez badira 
zuzendutzat jotzen haren eskabidean atzemandako akatsak, geldiera ukatu egingo da. 
Erabaki horren aurka berraztertze-errekurtsoa edo erreklamazio ekonomiko-administratiboa 
jar daiteke. 

2. Prozeduren hasiera onartzea ala ez oraindik erabaki gabe badago geldiera eskatzen 
denean, eta ondoren onartzen denean prozedurok hastea, Zerga-bilketako Zerbitzuak 
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erabakiko du geldiera, eta eskabidea egin zenetik sortuko ditu ondorioak. Geldiera 
onartzeko erabakia zergapekoari jakinarazi behar zaio.  

Erregelamendu honetako 1. zenbakian aurreikusitako prozeduretako bat hasteko eskabidea 
aurkeztu bada, baina Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak oraindik ez 
badu erabaki hasiera onartzea ala ez, eta, ondoren, titulu honetan arautzen den geldiera-
eskabidea aurkezten bada eta ikusten bada azken eskabide horrek bete egiten dituela 
eskabide bat onartzeko 27. artikuluko 1. zenbakiko b) eta c) letretan ezarritako baldintzak, 
30. artikuluan ezarritakoarekin bat, bada, orduan, zuhurtziaz etengo da zorraren bilketa, 
baldin eta geldiera-eskabidea borondatezko epearen barruan aurkeztu bazen. Eta, 
baldintza beretan, geldiera-eskabidea exekuzio-aldian aurkeztu bazen, premiamendu-
prozedura hasiko da edo prozedura horrek aurrera jarraituko du; nolanahi ere, geldiera 
eskatu osteko jarduketak deuseztatu egin ahal izango dira, baldin eta 1. artikuluan 
araututako prozedurak izapidetzeko onartzen badira. 

Bizkaiko Lurralde Historikoan ardura duen agintaritzak Zerga-bilketako Zerbitzuari 
jakinaraziko dio ea izapidetzeko onartu diren ala ez 1. artikuluan aurreikusitako prozedurak, 
zerbitzu horrek zergapekoari jakinaraz diezaion geldiera. 

Azkenean ez badira izapidetzeko onartzen 1. artikuluan aurreikusitako prozedurak, geldiera 
ukatu egingo da. Eta erabaki hori ezin izango da errekurritu. 
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