
1.  Kode Zibilak zera dio gozamenari buruz:  

a. Gozamena eratzen da lege bidez; subjektu pribatuen borondatez, borondate 

hori bizien arteko egintzetan edo azken nahian azalduta; bai eta preskripzio 
bidez ere.  

b. Gozamena ezin izango da baldintzapean eratu.  

c. Gozamendunak bere ustez komenigarri diren hobekuntza onuragarriak edo 
atsegin hutsezko hobekuntzak egin ditzake gozamenaren objektu diren 

ondasunetan, horien forma edo izaera aldatzen ez badu; hori dela eta, kalte-
ordaina jasotzeko eskubidea izango du.  

d. Gozamenaren titulua edozein izanda ere, gozamendunari ezin izango zaio 

barkatu fidantza emateko betebeharra.  

2. Kode Zibilak zera dio jabetzari buruz:  

a. Agintaritza eskudunak bakarrik ken diezaioke inori jabetza; horretarako, herri-

onuran oinarritutako arrazoi egiaztatua izan behar da, eta, aldez aurretik, kalte-
ordain egokia eman behar da.  

b. Jabeak akzioa du gauza edo animaliaren ukandunaren eta edukitzailearen aurka.  

c. Altxor ezkutua zein lurretan aurkitu, eta lur horren ugazabari dagokio altxor 
hori.  

d. Aurreko guztiak zuzenak dira. 

3. ZEIN DA ERANTZUN OKERRA? Kode Zibilaren 1280. artikuluaren arabera, agiri 
publikoan hauek jaso beharko dira:  

a. Ondasun higiezinen gainean eskubide errealak sortu, eskualdatu, aldarazi edo 

azkentzeko helburua duten egintza eta kontratuak.  

b. Ondasun horien berorien gaineko errentamenduak, horiek hiru urtekoak edo 
hortik gorakoak badira eta hirugarrenari kalte egin behar badiote.  

c. Ezkontzako itunak eta horien aldarazpenak.  

d. Jarauntsi-eskubideak edo ezkontzako sozietatearen eskubideak laga, arbuiatu 
eta horiei uko egitea. 
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4. ZEIN DA ERANTZUN OKERRA? Kode Zibilak zera dio kontratuekin lotuta:  

a. Salerosketa-kontratuaren bidez, kontratugile batek bere gain hartzen du gauza 

zehatza emateko betebeharra, eta besteak, gauza horren truk prezio zehatza 
ordaintzeko betebeharra, diruz edo dirua ordezkatzen duen zeinuaren bidez.  

b. Saltzaileak betebeharra du saldutako gauzaren ezkutuko akatsak saneatzeko, 
baldin eta, akatson ondorioz, gauza ez bada egokia xedetzat duen erabilera 

betetzeko, edo akatsok erabilera hori hainbeste txikiagotu badute, ezen 

erosleak ezkutuko akats horien berri izan balu, ez baitzukeen gauza eskuratuko 

edo gauza horren truk prezio txikiagoa ordainduko baitzukeen; hala ere, 
saltzaileak ez du erantzukizunik izango ageriko edo begi-bistako akatsen 

gainean, ezta begi-bistan ez daudenen gainean ere, baldin eta eroslea aditua 

bada, eta, bere ogibide edo lanbidearengatik, erraz atzeman behar baditu 

halakoak.  

c. Kontratugileetako batek jasotzen badu trukaketan berari hitzeman zaion gauza, 
eta egiaztatzen badu gauza hori ez dela nork eman eta pertsona horrena, ezin 

da kontratugilea behartu berak trukean eskaini zuena ematera; eta nahiko 
izango du berak jaso zuena itzultzearekin.  

d. Hirugarren batek errentapeko finkaren erabileran eragiten duen egitezko 
nahasmenduaren gaineko betebeharra du errentatzaileak; eta errentariak 
zuzeneko akzioa izango du nahasmendu-eragilearen aurka.  

5. Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko Legeak zera dio legezko edo testamenturik gabeko 
oinordetzari dagokionez:  

a. Ondorengorik izan ezean, eta aurrekoak eta albokoak baino lehenago, 
oinordekoa izango da alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea, bikote 

hori azkendu denean bikotekideetatik bat hiltzearen ondorioz.  

b. Ondorengorik eta aurrekorik izan ezean, alboko senideak izango dira oinordeko; 

lehenengo eta behin, anai-arrebak eta hildako anai-arreben seme-alabak, eta, 

halakoak izan ezean, seniderik hurbilenak.  

c. Ondorengorik izan ezean, gainerako aurrekoak izango dira oinordeko, bi 
lerroetan ondasunak erdi bana eginez; eta, lerroren batean ez badago 
aurrekorik, ondasun guztiak zati berdinetan eskuratuko dituzte aurrekoak zein 

lerrotan egon eta lerro horretako aurrekoek.  

d. Lege-aginduz oinordetzara deituriko pertsonarik izan ezean, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren Administrazio Orokorra izango da oinordeko, zeinak erdi bat 

eratxikiko baitio bere buruari eta beste erdia hildakoak zein lurraldetan izan 
duen bere egoitza eta bertako foru aldundiari.  
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6. EAEko Zuzenbide Zibilak zera dio seniparteari dagokionez:  

a. Ondorengoen senipartea jarauntsiaren gaineko kuota bat da, balio 

ekonomikoaren arabera kalkulatzen dena; kausatzaileak jaraunsle-
izendapenaren bidez soilki eratxiki ahal die kuota hori bere oinordekoei.  

b. Kausatzaileak ez du betebeharrik bere oinordekoei senipartea eskualdatzeko, 
eta esanbidez nahiz isilbidez baztertu ahalko ditu.  

c. Seniparteari ezin zaio uko egin kausatzailearen heriotza gertatu aurretik.  

d. Kausatzaileak senipartea eman ahal izango die bere bilobei edo urrunagoko 

ondorengoei, nahiz eta horien gurasoak edo aurrekoak bizirik egon.  

7. Langileen Estatutuari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, honako hau EZ da lan-
harreman berezitzat hartzen:  

a. Etxeko zerbitzuarena. 

b. Ikuskizun publikoetako artistena. 

c. Funtzionario publikoen zerbitzu-zerrendarena. 

d. Osasun-arloko zientzietako espezialisten prestakuntzarako egoiliartzarena. 

8. Bidegabetzat jo da 2013ko urtarrilaren 1ean formalizatutako lan-kontratua duen langile 
bat kaleratzea, eta enpresaburuak kalte-ordaina ordaintzea erabaki du. Langileen 
Estatutuari buruzko Legearen arabera, zenbatekoa izango da kalte-ordain hori?  

a. 33 soldata-egunen baliokidea zerbitzuan emandako urte bakoitzeko, urtebetetik 

beherako aldiak hileka hainbanatuta, gehienez 24 hilekoraino. 

b. 45 soldata-egunen baliokidea zerbitzuan emandako urte bakoitzeko, 

urtebetetik beherako aldiak hileka hainbanatuta, gehienez 42 hilekoraino. 

c. 20 soldata-egunen baliokidea zerbitzuan emandako urte bakoitzeko, 

urtebetetik beherako aldiak hileka hainbanatuta, gehienez 12 hilekoraino. 

d. Kaleratze bat bidegabetzat jotzen denean, langilea berehala berronartuko da 

eta jaso ez dituen soldatak ordainduko zaizkio. 

9. Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bateginean xedatutakoaren arabera:  

a. Pertsona bakarreko sozietatean, administratzaileak baliatuko ditu batzar 

orokorraren eskumenak.  

b. Kapital-sozietateek merkataritza-izaera izango dute, salbu eta irabazizko xedea 

dutenean.  

c. Akzio bidezko sozietate komanditarioak deitura sozial bat erabili beharko du, 
bazkide kolektibo guztien, batzuen edo bakar baten izenarekin, eta nahitaez 

«Akzio bidezko sozietate komanditarioa» adierazten dela, edo haren laburdura 
«A. bid. SK».  
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d. Espainiarrak izango dira eta aipatutako legeak eraenduko ditu helbidea 
espainiar lurraldean duten kapital-sozietate guztiak, edozein lekutan eratu direla 

ere.  

10. ZEIN DA ERANTZUN OKERRA? Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu 
bateginaren 56. artikuluan xedatutakoaren arabera, behin sozietatea inskribatuta, zer 
dela kausa egikaritu ahal izango da deuseztatze-akzioa?  

a. Akats edo ebikzioagatik, baldin eragiten badie sozietatea normaltasunez 
ustiatzeko funtsezkoak diren elementu guztiei edo bakarren bati, hura eratzean 

enpresa edo establezimendu baten ekarpena eginez gero.  

b. Eratze-eskrituran bazkideen ekarpenak ez adierazteagatik.  

c. Estatutuetan kapital sozialaren zifra ez adierazteagatik.  

d. Eratze-egintzan ez biltzeagatik, gutxienez, bi bazkide sortzaileren egiazko 
borondatea, bazkide bat baino gehiago diren kasuan, edo bazkide 

sortzailearena, pertsona bakarreko sozietatea den kasuan.  

11. Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bateginaren 160. artikuluan xedatutakoaren 
arabera, ze eztabaidatu eta erabakitzeko eskumena du Batzar Nagusiak?  

a. Urteko kontuak formulatu eta onartzea, emaitza aplikatzea eta kudeaketa 
soziala onartzea.  

b. Sozietatearen estatutuak aldatzea.  

c. Sozietatearen kontseilari ordezkariak izendatzea eta kargutik kentzea, eta baita 
haien kontratuaren baldintzak ezartzea ere.  

d. Akzio edo partaidetza propioei buruzko politika.  

12. Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bateginaren 210 artikuluan xedatutakoaren 
arabera:  

a. Erabaki batek sozietatearen administrazioa antolatzeko modua aldatzen 
duenean baina sozietatearen estatutuak aldatzea eragiten ez duenean, ez da 

nahitaezkoa izango eskritura publikoan jasotzea.  

b. Sozietate anonimoan, baterako administrazioa bi administratzaileri ematen 

zaienean, administratzaileek modu mankomunatuan jardungo dute.  

c. Erantzukizun mugatuko sozietatean, administrazioa antolatzeko zenbait modu 

ezarri ahal izango dira estatutuetan, administrazio-organoari ahalmena emanez 

haietariko edozein txandaka aukeratzeko, estatutuak aldatu beharrik gabe.  

d. Sozietatearen administrazioa administratzaile bakar bati, modu solidarioan zein 
modu bateratuan diharduten zenbait administratzaileri edo administrazio-

kontseilu bati eman ahal izango zaio.  
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13. Zer xedatzen du Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bateginak kapital soziala 
handitzeari buruz?  

a. Prima duten sozietate-partaidetzak sortuz eta akzioak jaulkiz kapital soziala 

handitzen denean, prima osorik ordaindu beharko da sozietate-partaidetza 
berriak hartzen diren unean edo akzio berriak harpidetzen diren unean.  

b. Sozietate anonimoetan, kapitala handitzearen kontrabalioa sozietatearen 
ondareari egindako diruzko ekarpen berriak direnean, beharrezko izango da 

guztiz ordaindurik izatea lehenago jaulkiriko akzioak, salbu eta ordaintzeko 
dagoen zenbatekoa ez bada kapital sozialaren % 5 baino handiagoa.  

c. Erantzukizun mugatuko sozietatearen kapitala kredituak konpentsatuz 
handitzen denean, konpentsatzekoak diren kredituen % 25ek, gutxienez, 

likidoa, mugaeguneratua eta galdagarria izan beharko du, eta gainerakoen 

muga-eguna, gehienez ere, bost urtekoa izango da.  

d. Kapitala erreserben kargura handitzen denean, zilegi izango da horretarako 
erabiltzea erreserba erabilgarriak, sozietate-partaidetzak hartzeari edo akzioak 

jaulkitzeari dagozkien primek sorturiko erreserbak eta legezko erreserba, osorik, 
sozietatea erantzukizun mugatukoa bada, edota handitu aurreko kapitalaren 

ehuneko hamarretik gorako partean, sozietatea anonimoa bada.  

14. Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bateginaren 360. artikuluan xedatutakoaren 
arabera, zein kasutan desegingo dira zuzenbide osoz kapital-sozietateak?  

a. Haren objektu den zeregina amaitzean.  

b. Estatutuetan finkaturiko iraupen-epea amaitzean, non eta epe hori ez den 
aurretik espresuki luzatu eta luzapena Merkataritza Erregistroan inskribatu.  

c. Objektu soziala den jarduera edo jarduerak egiteari uztean.  

d. Kapital soziala legezko gutxienekotik behera murriztean, lege bat betetzearen 
ondorioz ez bada.  

15. Euskadiko Kooperatiben Legearen 32. artikuluan xedatutakoaren arabera, zein dira 
kooperatiban egon beharreko organoak?  

a. Batzar orokorra, administrazio-organoa eta sozietate-kontseilua.  

b. Batzar orokorra eta administrazio-organoa.  

c. Batzar orokorra, administrazio-organoa eta zaintza-batzordea.  

d. Batzar orokorra, administrazio-organoa eta errekurtso-batzordea. 
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16. Euskadiko Kooperatiben Legearen 59. artikuluan xedatutakoaren arabera:  

a. Kooperatibak erantzungo du sozietatearen zorrez uneko eta geroko ondare 

guztiarekin.  

b. Bazkideek ez dute sozietatearen zorren erantzukizun pertsonalik izango. Haien 

erantzukizuna sozietate-kapitalari egindako nahitaezko ekarpenek mugatuko 
dute. 

c. Itzuli beharreko ekarpenen zenbatekoa zehaztu ondoren, baja ematen duten 
langileek ez dute inolako erantzukizunik izango baja eman aurretik kooperatibak 
egin zituen zorrengatik. 

d. Bazkideek, baldin eta berariaz eta espresuki kontratuak izenpetu edo 
betebeharrak hartu badituzte sozietate kooperatiboarekin eta, beren izaera 

dela-eta, ez badira azkentzen bazkide izateari uztean, baja eman arte haiek 

betetzeko erantzukizuna izango dute hirugarrenen aurrean. 

17. Lan Sozietateena eta Partaidetzako Sozietateen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, 
akzioak edo partaidetzak lehentasunez eskuratzeko prozeduran, «inter vivos» 
borondatezko eskualdaketaren kasuan, hainbat erosle interesdun egonez gero, nork 
izango du lehentasuna?  

a. Bazkide orokorrak, sozietatearen kapitalean duten partaidetza hainbanatuz. 

b. Bazkide langileak, daukaten akzio- edo partaidetza-kopuruaren kontrako 

erlazioan. 

c. Langile mugagabe ez-bazkideak, enpresan daukaten antzinatasunarekin erlazio 

zuzenean. 

d. Sozietatea. 

18. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren 46. artikuluaren arabera:  

a. Egiten diren atxikipenen eta konturako sarreren laburpenak berauetan jaso 

behar diren atxikipenak eta konturako sarrerak egiaztatu eta ikuskatzeko 
eskumena daukan administrazioari aurkeztu behar zaizkio, administrazio 

bakoitzaren arautegia betez  

b. Zerga-informazioa orokorrean emateko betebeharrak betetzeko diren legez 

eskatutako aitorpenak Estatuko Administrazioari edo lurraldearen arabera 

eskumena daukan foru-aldundiari aurkeztu behar zaizkio: Zergadunek 

ekonomia-jarduerak egiten badituzte, ordainarazteko eskumena daukan 
administrazioari.  

c.  Balore-errenten gordailu-zainak edo haien kobrantzaren kudeatzaileak diren 
erakundeek, baldin eta, aplikatu beharreko arautegiaren arabera, errenta horiek 
direla-eta atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkeztu 

beharra badute, ordainarazteko eskumena daukan Administrazioari aurkeztu 
beharko dizkiote laburpenok, bakoitzari dagokion arautegia betez.   
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d. Zerga-informazioa orokorrean emateko betebeharrak betetzeko diren legez 
eskatutako aitorpenak Estatuko Administrazioari edo lurraldearen arabera 

eskumena daukan foru-aldundiari aurkeztu behar zaizkio: zergadunek ez badute 

ekonomia-jarduerarik egiten, zerga-egoitza non daukaten hartu behar dute 
kontuan, lurralde erkidean edo foru-lurraldean.  

19. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren arabera:  

a. Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoa honela egongo da osatuta: Estatuko 
administrazioko lau ordezkari eta autonomia-erkidegoko lau ordezkari, Eusko 

Jaurlaritzak izendatutakoak, zeinetatik hiru aukeratuko baitira bakoitzari 
dagokion foru-aldundiak proposatuta.  

b. Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordea honela egongo da osatuta: 
batetik, foru-aldundietako ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzako hiru 

ordezkari; bestetik, Estatuko administraziotik aurreko guztiak beste ordezkari 
egongo dira.  

c.   Arbitraje Batzordeak hiru kide izango ditu. Haien izendapena Ogasun Ministroak 
eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak formalizatuko dute.  

d. Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoa honela egongo da osatuta: Estatuko 
administrazioko hiru ordezkari eta autonomia-erkidegoko hiru ordezkari, Eusko 

Jaurlaritzak izendatutakoak, zeinak aukeratuko baitira bakoitzari dagokion foru-
aldundiak proposatuta.  

20. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren 22. artikuluaren arabera, Ez-
Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga ordainarazteari dagokionez, administrazio-
kontseiluetako administratzaile eta kide gisa jasotzen diren ordainsarien kasuan, baldin 
lortu badira ezein establezimendu iraunkorren bitartekaritzarik gabe eta ordaindu 
badituzte EAEn soilik tributatzen duten erakunde pribatuek edo establezimendu 
iraunkorrek:  

a. Likidazioa ez-egoiliarraren izenean aurkezten duten pertsonen, erakundeen edo 

establezimendu iraunkorren ikuskaritza-eskumena berari dagokion lurraldeko 

administrazioak izango du etekin guztiak ordainarazteko eskumena.  

b. Lurraldearen arabera eskumena daukan foru-aldundiari dagokio zerga hori 

ordainaraztea, ordaintzen dituzten errenta guztiengatik.  

c. Likidazioa ez-egoiliarraren izenean aurkezten duten pertsonek, erakundeek edo 
establezimendu iraunkorrek ohiko bizilekua edo zerga-egoitza bertan duten 

lurraldeko administrazioak izango du etekin guztiak ordainarazteko eskumena.  

d. Estatuaren Administrazioari dagokio zerga hori ordainaraztea, ordaintzen 
dituzten errenta guztiengatik, beste administrazioei egin beharreko 

konpentsazioak gorabehera. 
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21. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren 22. artikuluaren arabera, 
lurraldearen arabera eskumena duen foru-aldundiari dagokio Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zerga ordainaraztea:  

a. «Mortis causa» eskuraketetan, eta bizitza-aseguruen onuradunek aseguratuaren 

heriotzaren ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin eta sortzapenaren 
egunean kausatzailearen ohiko bizilekua EAEn badago.  

b. «Mortis causa» eskuraketetan eta bizitza-aseguruen onuradunek aseguratuaren 
heriotzaren ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin eta sortzapenaren 

egunean kausatzailearen ohiko bizilekua EAEn badago, salbu eta honek aurre-
aurreko 5 urteen aldiko egun gehien eman baditu lurralde erkidean, zergaren 

sortzapen-datatik zenbatuta.  

c.  «Mortis causa» eskuraketetan, baldin eta ondasun edo eskubide guztiak EAEko 
lurraldean kokatuta badaude, bai eta bizi-aseguruen kontatuetatik lortutako 

kopuruak jasotzean ere, baldin eta egoitza EAEko lurraldean duten aseguru-

erakundeekin egin bada kontratua, edo EAEko lurraldean egin bada bertan 

jarduten duten atzerriko erakundeekin.   

d. «Mortis causa» eskuraketetan eta bizitza-aseguruen onuradunek aseguratuaren 

heriotzaren ondoren kopuruak hartzen dituztenean, baldin eta sortzapenaren 

egunean kausatzailearen ohiko bizilekua EAEn badago.  

22. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren arabera:   

a. Subjektu pasiboaren egoitza fiskala dagoen administrazioaren eginkizuna izango 

da Fabrikazio Zerga Bereziak Itzultzea.  

b. Zerga-egitatea gauzatu duen pertsona fisiko edo juridikoaren egoitza fiskala 

EAEko lurraldean dagoenean eskatuko dute foru-aldundiek Zenbait 
Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.  

c. Berotegi Efektuko Gas Fluordunen gaineko Zerga ordainaraztea, 
autokontsumoaren xede direnean, Estatuko Administrazioari dagokio, edota 
birsaltzailearen establezimendua dagoen lurraldearen arabera eskumena duen 

diputazioari.   

d. Lurraldearen arabera eskumena duen foru-aldundiak ordainaraziko du Jokoaren 
Jardueren gaineko Zerga, horietarako baimena Euskal Autonomia Erkidegoan 

eman behar denean.  
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23. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunak zera dio Balio Erantsiaren gaineko 
Zerga ordainarazteari dagokionez:  

a. Estatuko Administrazioak edo lurraldearen arabera eskumena daukan foru-

aldundiak, besteak beste, eragiketa hauek egiten direnean galdatuko du Zerga 
ordainaraztea, subjektu pasiboaren egoitza non dagoen, lurralde erkidean edo 

foru-lurraldean: Ondasunen elkarte barruko eskuraketak, baldin eta eskuraketak 

zergapean badaude halaxe aukeratu delako edo Zergari buruzko arauetan 

ezarritako muga kuantitatiboa gainditu delako, eta horiek egiten dituztenak 
Zergari kenketa osoa edo partziala egiteko eskubiderik ez dakarten eragiketak 

soilik egiten dituzten subjektu pasiboak badira, edo enpresari nahiz profesional 

gisa ez diharduten pertsona juridikoak badira.   

b. Aurreko urtean 10 milioi euro baino eragiketa-kopuru handiagoa egin ez duten 
subjektu pasiboek, eragiketak batean zein bestean eginda ere, Estatuko 

Administrazioari ordainduko dizkiote zergak.  

c. Aurreko urtean 10 milioi euro baino eragiketa-kopuru handiagoa egin ez duten 
subjektu pasiboek, eragiketak batean zein bestean eginda ere, aurreko urte 

naturalean negozio-bolumen handiena gauzatu den foru-aldundiari ordainduko 
dizkiote zergak.  

d. Garraiobide berrien elkarte barruko erosketen ziozko zerga, baldin eta 

erosketak egiten dituzten pertsona edo erakundeen eragiketak Balio 
Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu beharretik erabat salbuetsita badaude edo 

zerga horren pean ez badaude, Estatuaren Administrazioak ordainaraziko du.  

24. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren arabera:  

a. Zergei buruzko arauak «Estatuko Aldizkari Ofizialean» osorik argitaratzen 

direnetik egutegiko hogei egun pasatutakoan jarriko dira indarrean (besterik 
xedatu ezean) eta epe jakina ezarri ezean ez dute izango mugaegunik. 

b. Zergen arloko arau-hausteen eta zehapenen erregimena eta errekarguen 

erregimena arautzen dituzten arauek atzeraeragina izango dute irmo ez diren 

egintzetan, baldin eta haien aplikazioa interesdunaren mesederako bada.  

c. Zergei buruzko arauek atzeraeragina izango dute zergaldirik gabeko 
tributuekiko, besterik xedatu ezean.  

d. Zergei buruzko arauak «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» osorik argitaratzen 

direnetik hogei egun baliodun pasatutakoan jarriko dira indarrean (besterik 
xedatu ezean) eta epe jakina ezarri ezean ez dute izango mugaegunik.  
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25. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren arabera:  

a. Berandutza-interesa prestazio osagarria da. Zergapekoei eta arau-hausleei 

eskatuko zaie ordainketa foru-arau honetan ezarritako epez kanpo egiten 
dutenean, beharrezkoa izanik Administrazioak aurretiaz eskatzea.  

b. Ordainarazpen-aldian, premiamendu-probidentziaren jakinarazpenak 
berandutze-interesen sortzapena ekarriko du ordainketan atzerapenak irauten 

duen denbora guztian.  

c. Zerga Administrazioak egindako likidazioetan, zerga bakoitzaren arautegian 
bidezko aitorpena edo autolikidazioa aurkezteko ezartzen den epea bukatzen 

denetik likidazioari buruzko erabakia hartzen den egunera arteko aldiko 
berandutza-interesak eskatuko dira.  

d. Borondatezko aurkezpen-epearen ondorengo sei hiletan aurretiazko 
errekerimendurik gabe aurkezten diren aitorpenen kasuan, berandutza-
interesak eskatuko dira borondatezko aurkezpen-epea amaitzen denetik 

aitorpena aurkeztu arte igarotako denboragatik.  

26. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan xedatutakoaren arabera, 
zergapekoaren jarduera ekonomikoen etekinak zehazten dituzten elementu guztien 
berrikuspen orokorra egin behar duenean, Zerga-administrazioak, ikuskapen-prozedura 
erabili ezean, prozedura hau erabiliko du:  

a. Egiaztapen mugatuaren prozedura. 

b. Autolikidazioaren bidez hasten den prozedura. 

c. Egiaztapen murriztuaren prozedura. 

d. Autolikidazioak eta behin-behineko likidazioak berrikusteko prozedura. 

27. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauak zera xedatzen du 
autolikidazioei eta zerga-aitorpenei dagokienez:  

a. Zergapekoek autolikidazio osagarriak edo ordezkoak aurkeztu ahal izango 

dituzte berariaz ezarritako epean, edo epea mugaeguneratutakoan, baldin eta 

Administrazioak zerga-zorra zehazteko duen ahala preskribituta edo iraungita ez 

badago.  

b. Autolikidazio osagarrien helburua aurretik aurkeztutako bat osatzea edo 

aldatzea da, eta aurkeztu ahal izango dira haietatik eratortzen denean aurreko 

autolikidazioarena baino zenbateko handiagoa edo txikiagoa.  

c. Autolikidazio baten zuzenketaren ondorioz zergapekoari zerga-arautegiaren 
araberako itzulketa egin behar bazaio eta likidaziorik egin gabe sei hilabete 
pasatu badira eta horren kausa Zerga Administrazioari egotzi ahal bazaio, honek 

itzuli beharreko kopuruaren berandutza-interesak ordaindu beharko ditu; 
zergapekoak ez du edukiko interesok ordaintzeko eskatu beharrik.  
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d. Baldin eta salbuespen, kenkari edo pizgarri fiskal bat aplikatu ondoren hura 
aplikatzeko eskubidea galtzen bada ezarritako baldintzak ez betetzeagatik, 

zergapekoak autolikidazio osagarri bat aurkeztu beharko du zeina honako hauek 

aplikatu diren zergaldiari egokituko baitzaio: zergaldi horren eraginpeko 
salbuespen, kenkari edo pizgarri fiskaletik eratorritako onura fiskal, kuota edo 

zenbatekoa, bai eta berandutze-interesak ere.  

28. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan xedatutakoaren arabera, 
hauek dira, besteak beste, ikuskapenezko prozedurak eta jarduketak:  

a. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedura, egiaztapen murriztuaren prozedura eta 

egiaztapen mugatuaren prozedura.  

b. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedura, egiaztapen mugatuaren prozedura eta 

egiaztapen gutxituaren prozedura. 

c. Egiaztapen- eta ikerketa-prozedura, egiaztapen murriztuaren prozedura eta 
egiaztapen gutxituaren prozedura. 

d. Egiaztapen mugatuaren prozedura, egiaztapen murriztuaren prozedura eta 

egiaztapen gutxituaren prozedura. 

29. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauak zera xedatzen du zergak 
biltzeko jarduketa eta prozedurei dagokienez:  

a. Ordainarazpen-aldia hasiko da zergapekoari jakinarazten zaionean 

premiamendu-probidentzia, zeinean identifikatuko baita ordaintzeko dagoen 

zorra, kasu bakoitzean dagozkion errekarguak eta interesak barne, eta 

ordainketa egiteko eskatuko zaio.  

b. Ordainarazpen-aldiko zerga-zorren bilketa premiamendu-prozedura 

administratiboaren bidez egingo da, eta zergapekoak ezin izango du bere 
borondatez ordaindu edo bete.  

c. Zergapeko batek zorra sartu beharra osoki edo partzialki eten daiteke hamabi 
hilabetez, eta inolako bermerik jarri gabe, zerga-zorra bidegabeki ordaindu 

denean beste administrazio batean.  

d. Premiamendu-prozedura eten egingo da ordainarazpen-prozedura judizial bat 

hasiz gero.  
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30. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren arabera:  

a. Zergen arloko arau-hauste batean arau-hausle bat baino gehiago pilatzen bada, 

zehapena subsidiarioki ordaindu beharko diote Administrazioari.  

b. Zergen arloko arau-hausteak dira foru-arau honetan soil-soilik tipifikatu eta 

zehatu diren doluzko edo erruzko ekintzak eta omisioak, edozein mailatako 
zabarkeria dutela.  

c. Zergen arloko arau-hausteak zigortzeko diru-zehapenak ezarriko dira; behar 
denean, diruzkoak ez diren zehapen osagarriak ere ezar daitezke. Diru-
zehapenak betiere izango dira multa finkoak.  

d. Zerga-zehapenak ez zaizkie eskualdatuko arau-hausle fisikoen jaraunsleei eta 
legatu-hartzaileei.  

31. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauak zera xedatzen du 
Administrazioak zerga-zehapenak ezartzeko duen ahalaren preskripzio-epeari 
dagokionez:  

a. Zerga Administrazioak, interesdunari jakinarazita, zerga-zehapena ezartzeko 

ekintza bat egiten duenean etengo da.  

b. Edozein motatako errekurtsoak edo erreklamazioak aurkezteagatik etengo da, 

baldin osoki baietsi badira eta, ondorioz, errekurtsoak edo erreklamazioak jarri 
zaizkion administrazio-egintzaren elementuak zeharo deuseztatu badira.  

c. Administrazioak zergapekoen zerga-egoera erregularizatzeko egiten dituen 

egintzek ez dute epe hori etengo erregularizazio horren ondoriozko zerga-

zehapenak ezartzeko.  

d. Ez da etengo Kontzertu Ekonomikoan ezarritako Arbitraje Batzordeari gatazka 
aurkezteagatik.  

32. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauak zera xedatzen du tributuen 
arloko zehapen-prozedurari dagokionez:  

a. Ofizioz edo alderdi batek eskatuta hasiko da, organo eskudunaren erabakia 

jakitera emanez.  

b. Kudeaketa- edo ikuskapen-prozeduren ondorioz hasitako zehapen-prozedurak 

ezin izango dira hasi prozedura horien objektu izan diren pertsona edo 

erakundeen aurka, behin jakinarazpena egin denetik sei hilabeteko epea igaro 

edo dagokion likidazio zein ebazpena jakinarazitzat ematen bada.  

c. Zergen arloko zehapen-prozedura hamabi hilabeteko gehieneko epean amaitu 

behar da, prozeduraren hasierari buruzko komunikazioa jakinarazten denetik 

zenbatzen hasita.  

d. Prozedura iraungi dela adierazteko adierazpena ofizioz egin beharko da eta 
jarduketak artxibatzeko aginduko du. Iraungipen horrek beste zehapen-

prozedura bat hastea eragotziko du.  
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33. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauak zera xedatzen du 
administrazio-bideko berrikuspenari dagokionez:  

a. Berraztertze-errekurtsoaren bidez, espedientean ageri diren egitatezko zein 

zuzenbideko arazo guztien berri ematen zaio organo eskudunari, ebatz ditzan, 
baldin eta errekurtsoan aurkeztu badira. Hala ere, ezin izango da, inola ere, 

errekurtsogilearen hasierako egoera txartu.  

b. Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboak osoko bilkuretan edo 

saletan jardungo du. Ezin izango du inola ere kide bakarraz jardun.  

c. Errekurritu den egintza eman zuen organo bera izango da berraztertze-
errekurtsoa ezagutu eta ebazteko eskuduna. Eskuordetze bidez emandako 

egintzetan, eta aurkakoa esaten ez den bitartean, berraztertze-errekurtsoa 

eskuordetutako organoak ebatziko du.  

d. Erreklamazio ekonomiko-administratiboa onargarria izango da, behin-behinean 
edo behin betiko eskubide bat aitortzen edo ukatzen duten edota betebehar 
edo eginbide bat deklaratzen duten egintzen aurka, bai eta edozein izapide-

egintzaren aurka ere.  

34.  Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Kudeaketari buruzko Araudiaren arabera:  

a. Ordezkaritza ordezkari bitartez egiten den lehenengo jardunean egiaztatu 

beharko da. Hala eta guztiz ere, egiaztapen hori falta izateak edo askieza izateak 

ez du galaraziko kasuan kasuko egintza edo izapidea eginda bezala hartzea, 

baldin ordezkaritzaren agiria aurkezten bada edo akatsa konpontzen bada 10 

eguneko epearen barruan, errekerimendua jakinarazi eta hurrengo egunetik 

aurrera.  

b. Zordun nagusiari ordaintzeko ematen zaion borondatezko aldian egin beharreko 

erantzukizun-aitorpen solidarioari dagokionez, likidazioa egiteko eskumena 

duen organoari egokituko zaio erantzukizun-aitorpenaren erabakia, eta hau 

likidazio erabakia zordun nagusiari jakinarazi baino lehen emango da.  

c. Aitorpen osagarritzat hartuko dira aurretik aurkeztutako beste batzuen zerga-

betebehar eta aldi berbera dutenak, baldin eta edukian ordezten badituzte.  

d. Autolikidazioa aurkeztutakoan “sartu beharreko kopurua” edo zero zenbatekoa 
irteten denean, besteak beste, tributu-administrazioak ofizioz hasi ahal izango 
du autolikidazioak eta behin-behineko likidazioak berrikusteko prozedura.  
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35. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Kudeaketari buruzko Araudiak zera xedatzen du 
egiaztapen mugatuaren prozedurari buruz:  

a. Zerga Administrazioak arrazoitu egin ahalko du jardunen helmena zabaldu edo 

murriztea. Erabaki hori likidazio-proposamena baino lehen jakinarazi beharko 
zaio zergadunari.  

b. Egiaztapen mugatuaren prozedura hasi ahalko da, besteak beste, kasu honetan: 

Administrazioaren esku dauden aurrekariei jarraiki, zerga-egitatea edo zerga-

betebehar baten izatezko jazokizuna aitortu edo egiteko betebeharra agerian 

geratzen denean, betiere autolikidazioa edo zerga-aitorpena aurkeztu izana jasota 

badago.  

c. Egiaztapen mugatuaren prozeduretan, ebazpena eman aurretik, Administrazioak 

likidazio proposamena jakinarazi beharko dio zergadunari, 10 eguneko epean, 

proposamena jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera, bere eskubidez 

egoki deritzona alegatzeko.  

d. Prozeduraren xede den zerga-betebehar bakoitzari dagokionez, ebazpen bakar 

bat eman ahalko da egiaztapenaren xede den denbora-eremu guztirako. 

Horrela, zorra zehaztuko da egiaztatutako zergaldi edo likidazio ezberdinei 

buruzko likidazioen batuketa aljebraiko bidez.   

36. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Bilketari buruzko Araudiak zera xedatzen du 
gerorapenari edo zatikatzeari buruz:  

a. Kasu jakin batzuetan, ondasunak besterentzeko erabakia zordunari jakinarazi 

ondoren aurkezten denean izapidetu ahal izango da geroratzeko eskaera.  

b. Baldin eta ordaintzeko betebeharra duen pertsonak aurkezten baditu 
geroratzeko edo zatikatzeko eskaera bat eta zerga-zorraren diru-sarrera eteteko 
eskaera bat, administrazio-bideko berrikuspenaren arloan aplikatzekoa den 

araudian xedatutakoaren babesean, nahiz eta bata subsidiarioa izan 
bestearekiko, kasu orotan egingo da etete-eskaera artxibatu eta geroratzeko 

edo zatikatzeko eskaera izapidetu.  

c. Geroratze-eskaera betearazpen-aldian aurkezten bada, eten egingo da zergak 
biltzeko prozedura.  

d. Zergapekoaren konkurtso-adierazpenak berekin ekarriko du emandako 
geroratze-erabaki guztien eraginkortasuna galtzea eta izapidetzen ari den 

edozein geroratze-prozedura amaitzea.  
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37. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Bilketari buruzko Araudiak zera xedatzen du 
premiamendu-prozedurari dagokionez:  

a.  Enbargoaren prebentziozko idatzoharrarei dagokionez, Jabetza Erregistroak 

hartutako erabakiekin ados egon ezean,  erregistroko kalifikazioaren kontrako 
errekurtsoa jarriko da, hala badagokio.  

b. Premiamendu-probidentzia bakar batean, erabaki ahal izango da premiamendu-
prozedura abiaraztea eta zordunaren ondasunak eta/edo eskubideak atxikitzea, 

likidazio edo autolikidazio batzuk hartuko dituen zenbateko bategatik, baldin 
eta zorra 75.000 eurotik gorakoa ez bada.  

c. Egitekoa den enbargo bakoitza enbargo-dilijentzian dokumentatuko da, zeinean 
ezin izango baita metatu zergapeko berberaren zor bat baino gehiago; zergak 

biltzeko eskumena duen organoak emango ditu halako dilijentziak.  

d. Soldatak, alokairuak eta pentsioak enbargatzeko orduan, kontuan hartuko da 
Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean ezarritakoa.  

38. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Betebehar Formalak Arautzen dituen 
Erregelamenduak zera xedatzen du:   

a. Enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuan egon behar duten pertsona 

fisikoek, bai eta pertsona juridikoek eta gainerako erakundeek ere, zerga-
egoitzaren aldaketaren berri eman behar dute aldaketa gertatzen denetik hiru 

hilabete pasatu baino lehen.  

b. Aurrerantzean zerga-egoitza Bizkaian dutela ezartzen edo eratzen diren 

nortasun juridikorik gabeko pertsona juridikoek eta erakundeek identifikazio 
fiskaleko zenbakia esleitzeko eskatu beharko diote Bizkaiko Foru Aldundiko 

Ogasun eta Finantza Sailari.  

c. Zentsu-aitorpenak Bizkaiko Foru Aldundiari aurkeztu behar dizkiote nortasun 
juridikoa duten zein ez duten erakundeetako kideek, errenta-eratxikipenaren 

araubidean, baldin eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan badute, salbu 
eta zerga-egoitza lurralde horretatik kanpo duen erakunde baten bitartez 

gauzatzen badute beren jarduera.  

d. Aurreko guztiak zuzenak dira. 
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39. Fakturazio Betebeharrak Arautzen dituen Erregelamenduaren arabera:   

a. Ez dago faktura egiteko betebeharrik enpresaburuek edo profesionalek 

gauzatzen dituzten jardueretan egindako eragiketengatik, baldin eta 
enpresaburu edo profesional horiek BEZaren araubide erraztuari atxikita 

badaude jarduerok direla eta, sortutako kuotak sarreren kopuruaren arabera 
zehazten diren kasuetan.  

b. Faktura sinplifikatua eta honen kopia eginez bete ahal izango da faktura egiteko 

betebeharra, baldin zenbatekoa 400 eurotik gorakoa ez bada, balio erantsiaren 

gaineko zerga kanpo utzita.  

c. Enpresaburuek edo profesionalek faktura sinplifikatua eta honen kopia eman 
ahalko dute haren zenbatekoa ez denean 3.000 eurotik gorakoa, Balio 

Erantsiaren gaineko Zerga barne, dantzatokiek eta diskotekek emandako 
zerbitzuengatik.  

d. Faktura artezleak serie espezifikoetan egin ahal izango dira.  

40. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, etekin 
garbia zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate arruntaz kalkulatzeko, arau 
berezi hau aplikatu beharko da:  

a. Kengarria izango da jatetxe, ostatu, bidaia eta joan-etorrien arloko zerbitzuekin 
lotutako harreman publikoak direla-eta zergadunak gauzatutako jarduera 

bakoitzaren gastuen % 50. Kontzeptu horiek guztiak batuta, zergadunak 
zergaldian zehar dituen diru-sarrera guztien % 10 izango da muga, jarduera 

bakoitzaren arabera zehaztua.  

b. Kengarriak izango dira opariak eta gainerako esku-erakutsiak, baldin eta 

guztizko zenbatekoa 300 eurotik beherakoa bada eta hartzailearen nortasuna 
agiri bidez jasota geratzen bada.  

c. Aisiako edo itsas kiroletako ontziak nahiz aireontziak erostearekin, 
errentatzearekin, mantentzearekin, depreziatzearekin eta haiek erabiltzeari 
lotutako beste ezein ekintzarekin zerikusia duten gastuak, baldin esklusiboki 

atxikita badaude jarduera ekonomiko bat garatzeari, zergadunak egiaztatu 
duenean badituela baliabide material eta giza baliabide nahikoak jarduera 

ekonomiko horretan —alegia, garraiobideok ustiatzea— denboran zehar 
jarraituki jarduteko, kengarriak izango dira, baina zergaldi bakoitzean lortutako 

diru-sarrerak gehieneko muga direla.  

d. Zergadunarekin bizi diren adingabeko seme-alabek ondasun edo eskubideak 
lagatzen dituztenean ekonomia-jardueraren xederako erabiltzeko, jardueraren 

titularraren etekinak kalkulatzerakoan kengarria izango da lagapen hori dela-eta 

hitzartutako kontraprestazioa, betiere merkatu-balioa gainditzen ez badu. 

Kontraprestaziorik egon ez bada, merkatu-balioagatik egin ahal izango da 
kenkaria.   
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41. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, diruzko 
edo gauzazko etekin hauek kapital higigarriaren etekintzat hartzen dira:  

a. Ohiko jarduera ekonomikoa garatzean egindako eragiketen prezioa geroratu 

edo zatikatzeagatik zergadunak lortutako kontraprestazioa.  

b. Edozein igorpen-tresnatatik datozen etekinak, merkataritzako eragiketek 

sortutakoak barne, tresna hori endosatzen edo eskualdatzen den unetik aurrera, 
baldin eta endosua edo lagapena gauzatzen bada hornitzaileen kreditu baten 

ordainketa gisa.  

c. Laguntza teknikoa ematetik datozen etekinak, non eta laguntza hori ez den 
ekonomia-jarduera baten esparruan ematen.  

d. Jabetza intelektualetik datozen etekinak, zergaduna autorea denean, eta 

zergadunak egindako -jarduera ekonomikoei atxikita ez dagoen jabetza 

industrialetik datozenak.  

42. ZEIN DA ERANTZUN OKERRA? Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
Foru Arauaren 43. artikuluaren arabera, hauek EZ dira konputatuko ondare-galera gisa:  

a. Inter vivos egintzengatik kosturik gabe egindako eskualdaketetatik datozenak.  

b. Ondare-elementuak eskualdatzeagatik gertatutakoak, baldin eta 

eskualdatzaileak berriro eskuratzen baditu eskualdaketaren datatik aurrerako bi 
urteetan.  Ondare-galera hori ondare-elementuaren hurrengo eskualdaketa 

gertatzen denean integratuko da.  

c.  Bigarren mailako balore merkatu ofizialetan negoziagarriak diren balore edo 

partaidetzak eskualdatzeagatik sortutakoak, baldin eta zergadunak eskualdaketa 

horien aurreko edo hurrengo bi hilabeteetan balore homogeneoak eskuratu 
baditu. Ondare-galera hori integratuko da zergadunaren ondarean mantentzen 

diren balore edo partaidetzak eskualdatu ahala.  

d. Bigarren mailako balore merkatu ofizialetan negoziagarriak ez diren balore edo 

partaidetzak eskualdatzeagatik sortutakoak, baldin eta zergadunak eskualdaketa 

horien aurreko edo hurrengo urtean balore homogeneoak eskuratu baditu. 
Ondare-galera hori integratuko da zergadunaren ondarean mantentzen diren 

balore edo partaidetzak eskualdatu ahala.  
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43. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera:  

a. Justifikatu gabeko ondare-irabaziak atzematen diren zergaldiko aurrezkiaren 

likidazio-oinarrian sartuko dira, salbu eta zergadunak behar bezala frogatzen 
badu ondasun zein eskubide horien jabe izan dela edo preskribatutako zergaldi 

bateko data jakin batetik aurrera, edo Zerga Administrazioak dagokion 
likidazioaren bidez zerga-zorra zehazteko daukan ahalmena egikaritzeko epea 

iraungi den zergaldi bateko data batetik aurrera.  

b. Dena dela, justifikatu gabeko ondare-irabazitzat joko da –eta, oraindik baliodun 

izanik, erregula daitezkeen preskribatu gabeko zergaldietatik zaharrenari 
dagokion aurrezkiaren likidazio-oinarrian sartuko– edozein ondasun edo 

eskubideren ukantza, aitorpena edo eskuraketa, baldin eta ez bada epearen 

barruan edo Zerga Administrazioaren egiaztapen-prozedura baten hasiera 

jakinarazi aurretik bete halakoen berri eman beharra ezartzen duen obligazioa, 

zeina Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko hogeita 

zazpigarren xedapen gehigarrian jasotzen den.  

c. Paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde edo lurraldeetan eratu diren inbertsio 
kolektiboko erakundeetan parte hartzen duten zergadunek honako hau 

egotziko dute beren zerga-oinarri orokorrean: partaidetza horrek zergaldiaren 
amaiera-datan duen likidazio-balioaren eta eskuraketa-balioaren arteko 

diferentzia positiboa.  

d. Aurrekoetatik bat ere ez da zuzena. 

44. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauak zera dio kenkariei 
dagokienez:  

a. Ondorengoengatik ez da kenkaririk aplikatuko baldin eta kide badira beste 

familia-unitate batean zeinean edozein kidek dituen urteko errentak, 
salbuetsitakoak barne, handiagoak baitira kasuan kasuko zergaldian lanbide 

arteko gutxieneko soldata baino.   

b. Zergadunek kenkaria aplikatu ahal izango dute langileek enpresan duten 

partaidetzagatik, zergaldian eskudirutan ordaindutako kopuruen balioan – 
EAEko administrazio publikoek eratutako funtsen maileguetatik datozenak–, 

zeinak destinatzen baitira akzioak edo partaidetzak eskuratu edo harpidetzera, 

baldin onartuta badaude merkatu arautuetan, erakundean edota langile gisa 

zerbitzuak ematen dituzten taldeko edozein sozietatetan.  

c. Zergadunek kenkaria aplika dezakete ohiko etxebizitza erosteagatik, ohiko 
etxebizitza eskuratzeko inbertitutako kopuruen balioan, bai eta ohiko 

etxebizitza hori eskuratzeko erabilitako besteren kapitalengatik zergaldian 
ordaindutako interesen balioan ere, besteren finantzaketak sortutako gastuak 

alde batera utzita.  
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d. Kenkarirako eskubidea sortzen duen pertsona zergaldiaren barruan hil bada, 
kenkari familiarrak eta pertsonalak aplikatzeko kontuan hartuko diren 

inguruabar pertsonal eta familiarrak heriotzaren egunean dagoen egoera aintzat 

hartuz zehaztuko dira.Kenkarien zenbatekoa ez da proportzionalki murriztuko 
egun horretara arte.  

45. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauak zera dio likidazio-
oinarriari dagokionez:  

a. Likidazio-oinarria lortzeko, murrizketa hauek egin behar dira zerga-oinarri 
orokorrean, esklusiboki eta hurrenkera honetan: lehenik, gizarte-

aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpen eta kontribuzioengatiko 

murrizketak; bigarrenik, konpentsazio-pentsioen eta mantenurako urtekoen 

ordainketagatiko murrizketak, eta hirugarrenik, baterako tributazioagatiko 

murrizketa.  

b. Zerga-oinarri orokorrean egindako murrizketak aplikatuz ezin da lortu likidazio-

oinarri orokor negatiborik, ez eta likidazio-oinarria gehitzea ere.  

c. Zerga-oinarri orokorrari eta, hala badagokio, aurrezkiaren zerga-oinarriari 

murriztu egin behar zaizkie epailearen aginduz ezkontidearen edo izatezko 
bikotekidearen alde emandako konpentsazio-pentsioengatik eta mantenurako 

urtekoengatik ordaindutako zenbatekoak, bai eta zergadunaren seme-alabei 
ordaindutakoak ere.  

d. Aurrezkiaren likidazio-oinarria lortzeko, aurrezkiaren zerga-oinarriari kendu 

behar zaio gizarte-aurreikuspeneko sistemei egindako ekarpen eta 

kontribuzioengatiko murrizketen gerakina, halakorik badago. Kenketaren 

ondorioz, likidazio-oinarri hori ezin da negatiboa izan.  

46. Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 12. artikuluari jarraituz, zer 
adierazle erabiliko da hiri- edo landa-izaerako ondasun higiezinak konputatzeko?  

a. Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden ondasun higiezinak badira, oro har, haien 

gutxieneko balio eratxikigarria.  

b. Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo dauden ondasun higiezinak badira, haien 

katastro-balioa.  

c. Ondasun higiezinak eraikitze-fasean direnean, eraikuntza horretan zergaren 

sortzapen-egunera arte egiazki inbertitutako zenbatekoen % 50.  

d. Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden ondasun higiezinak badira, oro har, haien 
merkatu-balioa.  
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47. Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, nortzuk daude salbuetsita 
zerga hau ordaintzetik?  

a. Arte-objektuak eta antigoaleko objektuak, baldin eta euren jabeek, gutxienez bi 

urterako, gordailu iraunkorrean laga badizkiete, jendaurrean erakutsi ditzaten, 
museoei edo irabazteko helbururik gabeko kultur erakundeei, baina betiere 

objektuok gordailupean dauden bitartean;  

b. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauak aipatzen 

dituen enpresen gizarte-aurreikuspeneko planei zergadunak egindako ekarpenei 
dagozkien eduki ekonomikodun eskubideak, alde batera uzten direla 

hartzailearen kontribuzioak.  

c. Zergadunaren ohiko etxebizitza, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 

buruzko Foru Arauan definitzen den bezala: gehieneko zenbatekoa 360.000 

euro izango da.  

d. Atzerrian dauden ondasunak eta eskubideak, baldin eta ondasun-eskubideon 
titularrak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 

56 bis artikuluan lekualdatutako langileentzat ezartzen den araubide berezia 
aplikatu duten zergadunak badira.  

48. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan xedatutakoaren 
arabera, errenta hauek salbuetsita daude:  

a. 2006ko azaroaren 28ko 35/2006 Legeko 7. artikuluan aipatzen diren errenta 
salbuetsiak, pertsona fisikoek jasotakoak badira (lege horrek Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zerga arautzen du eta Sozietateen gaineko Zergari, Ez-

egoiliarren Errentaren gaineko Zergari eta Ondarearen gaineko Zergari buruzko 

legeen alderdi batzuk aldatzen ditu).  

b. Espainiako bigarren mailako balore merkatu ofizialetan egiten diren baloreak 

eskualdatzetik edo inbertsio-funtsetako partaidetzak itzultzetik eratorritako 
errentak, baldin eta establezimendu iraunkorra duten pertsona fisiko edo 

entitate ez-egoiliarrek lortuak badira, baina egoiliar diren estatuak zergapetze 

bikoitza saihesteko hitzarmen bat (informazioa trukatzeko klausula duena) izan 

behar du sinatuta Espainiarekin.  

c. Zor publikotik eratorritako etekinak, establezimendu iraunkorrik gabe edo 
establezimendu iraunkorraren bitartez lortuak badira.  

d.  Establezimendu iraunkorraren bitartez lortutako errentak, baldin eta 

nazioarteko itsaso- edo aire-nabigazioan erabiltzen diren edukiontzi, itsasontzi 
edo aireontziak hutsik errentan eman, laga edo eskualdatzeagatik lortuak 

badira.  
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49. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, Europar 
Batasuneko kidea ez den, ezta Europako Esparru Ekonomikokoa ere, Estatu batean -
horrekin zergei buruzko informazioko benetako trukerik ezarrita ez dagoelarik- egoitza 
duen zergadun batek kapital propioak hirugarren batzuei lagatzeagatik lortutako, 
establezimendu iraunkor baten bitartekaritzarik gabe, interes eta bestelako 
errendimenduen kasuan, karga-tasa edo karga-eskala hau ezarriko da:  

a. % 24koa. 

b. % 19koa. 

c. % 20koa. 

d. PFEZri buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 76. artikuluan 
araututako aurrezpenaren oinarri likidagarriari ezar dakiokeen eskala. 

50. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 
12.1 artikuluaren arabera, zergatik salbuetsita daude:  

a. Lurraldeko administrazio publikoak, baita haien organismo autonomoak eta 

azken horien antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitate eta 

organismoak.  

b. Gizarte Segurantzaren kudeaketaz arduratzen diren erakunde publikoak, baita 

Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten Mutuak ere.  

c. Euskaltzaindia- Euskararen Errege Akademia.  

d. Ekonomi Ituna Sustatu eta Hedatzeko «Ad Concordiam» Elkartea.  

51. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, zein da zergadun batek 
berez ondare-sozietatetzat jotzeko bete behar duen baldintzetako bat?  

a. Entitatearen kapitaleko partaidetzen edo boto-eskubideen % 75 gutxienez 

ordezkatzen duten bazkideak pertsona fisikoak izatea, edo ondare-sozietatetzat 
jotzen diren entitateak, edo pertsona fisiko eta entitate horiekin foru arau 

honetako 42. artikuluan azaltzen den moduan loturik dauden beste entitate 
batzuk. Baldintza hori zergaldi osoan zehar bete behar da.  

b. Entitatearen kapitaleko partaidetzen edo boto-eskubideen % 50 gutxienez 
ordezkatzen duten bazkideak pertsona fisikoak izatea, edo ondare-sozietatetzat 

jotzen diren entitateak, edo pertsona fisiko eta entitate horiekin foru arau 

honetako 42. artikuluan azaltzen den moduan loturik dauden beste entitate 

batzuk. Baldintza hori zergaldi erdian baino epe luzeagoan bete behar da. 

c. Entitatearen kapitaleko partaidetzen edo boto-eskubideen % 75 gutxienez 
ordezkatzen duten bazkideak izatea edo pertsona fisikoak, edo ondare-

sozietatetzat jotzen diren entitateak, edo pertsona fisiko eta entitate horiekin 
foru arau honetako 42. artikuluan azaltzen den moduan loturik dauden beste 

entitate batzuk. Baldintza hori zergaldi erdian baino epe luzeagoan bete behar 
da. 



22 
 

d. Entitatearen kapitaleko partaidetzen edo boto-eskubideen % 50 gutxienez 
ordezkatzen duten bazkideak izatea edo pertsona fisikoak, edo ondare-

sozietatetzat jotzen diren entitateak, edo pertsona fisiko eta entitate horiekin 

foru arau honetako 42. artikuluan azaltzen den moduan loturik dauden beste 
entitate batzuk. Baldintza hori zergaldi erdian baino epe luzeagoan bete behar 

da. 

52. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, amortizazioei buruz ari 
garelarik:  

a. Mikroenpresek eta enpresa txikiek aukeratu ahal izango dute zergaldi 

bakoitzean honako hau jotzea kengarritzat ibilgetu materialaren, ez-

materialaren eta higiezinetako inbertsioen baterako amortizazio gisa (alde 

batera utzita foru arau honetako 31.3 artikuluko a) letran eta d) letrako 

lehenengo eta bigarren lerroaldeetan azaldutako erregelak aplikatzen zaizkien 

garraiobideak): horrelako ondare-elementuen balio fiskal garbiaren % 25, 
elementu amortizaezinen balioa alde batera utzita. 

b. Mikroenpresek eta enpresa txikiek aukeratu ahal izango dute zergaldi 

bakoitzean honako hau jotzea kengarritzat ibilgetu materialaren, ez-

materialaren eta higiezinetako inbertsioen baterako amortizazio gisa (alde 

batera utzita foru arau honetako 31.3 artikuluko a) letran eta d) letrako 

lehenengo eta bigarren lerroaldeetan azaldutako erregelak aplikatzen zaizkien 

garraiobideak): horrelako ondare-elementuen kontabilitateko balio  

garbiaren % 25.  

c. Mikroenpresek aukeratu ahal izango dute zergaldi bakoitzean honako hau 
jotzea kengarritzat ibilgetu materialaren, ez-materialaren eta higiezinetako 

inbertsioen baterako amortizazio gisa (alde batera utzita foru arau honetako 
31.3 artikuluko a) letran eta d) letrako lehenengo eta bigarren lerroaldeetan 

azaldutako erregelak aplikatzen zaizkien garraiobideak): horrelako ondare-
elementuen kontabilitateko balio garbiaren % 25.  

d. Mikroenpresek aukeratu ahal izango dute zergaldi bakoitzean honako hau 
jotzea kengarritzat ibilgetu materialaren, ez-materialaren eta higiezinetako 

inbertsioen baterako amortizazio gisa (alde batera utzita foru arau honetako 

31.3 artikuluko a) letran eta d) letrako lehenengo eta bigarren lerroaldeetan 
azaldutako erregelak aplikatzen zaizkien garraiobideak): horrelako ondare-

elementuen balio fiskal garbiaren % 25, elementu amortizaezinen balioa alde 

batera utzita. 
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53. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, zordunen balizko 
kaudimengabezien ondorioz kredituak narriatu direla-eta kredituok izan ditzaketen 
galerak ere kengarriak izango dira, baldin eta zergaren sortzapenaren unean honako 
inguruabar hauetakoren bat gertatzen bada:  

a. Zorduna hartzekodunarekin lotutako pertsona edo erakundea bada eta 

konkurtso-egoeran deklaratuta badago.  

b. Loturarik ez duen zorduna edo, zordun hori entitatea izatekotan, haren 

administratzaile edo ordezkarietako bat ondasunak ostentzeagatiko delitua 

dela-eta prozesatuta badago.  

c. Zordunak eskumena duen epaitegiari jakinarazi badio hartzekodunen 
aurrekonkurtsoa hasi dela.  

d. Betebeharraren mugaegunetik gutxienez hamabi hilabeteko epea igaro bada.  

54. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 32. artikuluan xedatutakoaren 
arabera, gastuei buruzko arau bereziez ari garela, zein da erantzun zuzena?  

a. Ondare-sozietateek ezingo dute inongo gasturik kengarritzat jo, nahiz eta euren 

galera-irabazien kontuan edo erreserben kontu batean kontabilizatuta eduki, 

eta ezingo dute aplikatu II. kapituluko (gastuen arloko zuzenketak) gainerako 

artikuluetan xedatutakoa, eta euren zerga-zorra IV. tituluko III. kapituluan (diru-

sarreren arloko zuzenketak), IV. kapituluan (balioespen-arauen eta abusuen 

aurkako neurrien arloko zuzenketak) eta VI. kapituluan (aldi baterako 

egozpenari eta kontabilitate-inskripzioari buruzko arauen arloko zuzenketak) 

xedatutakoa aplikatuz zuzenduta lortzen dituzten diru-sarrera osoak soilik 

zehaztuta.  

b. Partzialki salbuetsita dauden erakundeen kasuan, emaitzen aplikazioa osatzen 

duten zenbatekoak salbuetsita ez dauden ustiategi ekonomikoen ekitaldian 

lortutako eragiketa-bolumenak erakundearen guztizko eragiketa-
bolumenarekiko duen ehunekoan kendu ahal izango dira.  

c. Mikroenpresek beren zerga-oinarritik kengarritzat jo ahal izango dute beren 
zerga-oinarri positiboaren % 15, konpentsazio hori aplikatu aurretik, beren 
dimentsioari datxezkion zailtasunengatiko tributu-konpentsazio gisa.  

d. Zergadunek beren jabetza intelektual edo industrialaren eskuratze-prezioaren 
edo ekoizpen-kostuaren % 10aren pareko zenbatekoan murriztu ahal izango 
dute beren zerga-oinarria, baldin eta hori jarduera ekonomiko baten garapenean 

aplikatzen bada, baldin eta haren jabetza osoa badu eta ez badira literatura-, 
arte- edo zientzia-lanak, film zinematografikoak barne, laga daitezkeen eskubide 

pertsonalak dituztenak, hala nola irudi-eskubideak edo aplikazio komertzial 
esklusiboko programa informatikoak, baina murrizketa horrek ezin izango du 

izan aplikatzen den jarduera ekonomikoaren diru-sarreren bolumenaren % 1 
baino handiagoa.  
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55. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, hurrengo aktibo ez-
korronteetan inbertitzen diren zenbatekoek kuota likidoan kenkaria aplikatzeko 
eskubidea emango dute, hain zuzen ere, haien zenbatekoen % 10 (ustiapen ekonomiko 
baten garapenari loturiko lurrak ez dira hartu behar halako aktibotzat):  

a. Aktibo ukiezin berrietan egindako inbertsioak.   

b. Zergadunek euren aktibo ez-korronteko elementuetan egiten dituzten 
inbertsioak, hobekuntzen kontabilitate-tratamendua ez badute.  

c. Errentariak errentatutako edo erabiltzeko lagatako elementuan egiten dituen 
inbertsioak, errentamendu operatiboen kasuetan.  

d. Ibilgetu materialeko edo higiezinetako inbertsioetako aktibo ez-korronte berriak 
eskuratzea.  

56. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, talde fiskalaren zerga-
oinarriaren zehaztapenari dagokionez:  

a. Talde fiskalean sartu aurretik enpresa-kapitalizazioa sustatzeko konpentsazioa 

egin duten entitateen kasuan, 51. artikuluko 1. paragrafoan ezarritako epea 

igaro aurretik erakundearen zerga-ondorioetarako ondare garbia murriztu 

delako taldeko kide diren zergaldietan zerga-oinarria handitu behar badute, 

dagozkien zenbatekoek talde fiskalaren zerga-oinarria handituko dute.  

b. Entitate batzuek talde fiskal batean integratu aurretik zuzkitu badute foru arau 

honetako 51. artikuluan emaitzen aplikazioa dela-eta aurrez ikusten den 
zuzenketari dagokion erreserba eta, gainera, zerga-oinarri nahikorik ez 

izateagatik kendu ez diren zenbatekoak badituzte —51. artikuluko 4. 

paragrafoan ezarritako baldintzetan—, bada, orduan, talde fiskalak zerga-

oinarrian kendu ahal izango ditu zenbateko horiek, entitateak zergaldian lortzen 

duen zerga-oinarri positibo indibidualaren mugarekin.  

c. Entitate batzuek talde fiskal batean integratu aurretik zuzkitu badute  
ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen-jarduera sendotzeko erreserba berezia 

eta, gainera, integratzen diren unean oraindik gauzatu gabe badute erreserba 

hori, bada, orduan, zuzkidura egin duen erakundean gauzatuko da.  

d. Talde fiskalaren emaitza aplikatzearen arloko zuzenketen zenbatekoa 
kalkulatzeko, talde fiskalari dagozkion magnitudeak zergaldiko azken eguneko 

talde fiskalaren urteko kontuen arabera kalkulatuko dira, talde arteko 
ezabaketak eta txertaketak egin aurretik.  
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57. Bizkaiko Lurralde Historikoko kooperatiben araubide fiskalari buruzko Foru Arauaren 
arabera, zerga-oinarri orokorra zehazteko orduan, EZ dira gastu kengarritzat hartuko:  

a. Bazkideek egindako ondasun-, zerbitzu- edo hornidura-emateen zenbatekoa 

merkatuko balioaren arabera zenbatetsita, nahiz eta kontabilitatean balio 
txikiagoan agertu.  

b. Kooperatibako bazkideen artean soberakinen kontura banatutako kopuruak.  

c. Legeetan edo estatutuetan hala aginduta Nahitaezko Erreserba Funtserako 

erabilitako zenbatekoaren % 50.  

d. Kooperatibek kooperatiben arteko lankidetza-erakundeei ematen dizkieten eta 
kooperatiben finantza- saneamendurako edo kooperatiben nahiz jarduera 

berrien sustapen eta garapenerako erabiltzen diren kopuruak.  

58. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Irabazizkoak ez diren Erakundeen Zerga-Araubideari 
eta Mezenasgoaren aldeko Zerga Pizgarriei buruzko Foru Arauaren arabera, 
Sozietateen gaineko Zergatik salbuetsita daude irabazi-asmorik gabeko erakundeek 
lortutako errentak, baldin eta honako hauetatik badatoz:  

a. Erakundearen ondare higigarri eta higiezina, hala nola sozietateen mozkinetako 

dibidenduak eta partaidetzak, interesak, kanonak eta alokairuak.  

b. Ustiategi ekonomiko bat, bere xede edo helburu espezifikoa betez garatzen 
dena.  

c. Estatutuetako helburuak edo irabazi-asmorik gabeko erakundearen xedea 
betetzera bideratutako jardueren ustiapen ekonomiko osagarri bat, ekitaldiko 

diru-sarreren bolumena 60.000 eurokoa izanik, erakundearen guztizko diru-

sarreren bolumenaren % 35 dena.  

d. Ustiapen ekonomiko bat, ekitaldiko 40.000 euroko sarrera-bolumenarekin, 

erakundearen diru-sarreren bolumen osoaren % 35 dena. 

59. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, likidazio-
erregelei doakienez:  

a. «Mortis causa» edo «inter vivos» eskuraketek kausatzailearen edo dohaintza-
emailearen —batetik— eta kausadunaren edo dohaintza-hartzailearen —

bestetik— arteko ahaidetasun-graduaren arabera tributatuko dute. Kausadunak 

ezezagunak badira, arrotzen arteko oinordetzari dagokion tarifa aplikatuz 

egingo da likidazioa. Hala ere, itzulketa egin ahal izango da haiek ezagun 
bihurtzen direnean.  

b. Bizitzaren gaineko aseguruen zioz jasotako kopuruak likidatzeko, «mortis causa» 
eskualdaketarako tarifa bera aplikatuko da, zenbateko horiek jaraunspen-masa 

osatzen duten ondasunei eta eskubideei erantsiz.  

c. Enpresek beren langileen alde kontratatutako bizitza-aseguruek aseguru-
hartzailearen eta onuradunaren arteko ahaidetasun-mailaren arabera 

ordainduko dute zerga.  
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d. Ondasunak edo eskubideak ondorengoen edo adoptatuen aldeko dohaintza 
bidez eskuratzeak, aurretik ondasun edo eskubide horien beste eskuratze bat 

eginda, eskuratze horren aurreko azken lau urteetan, aurreko ahaidearen edo 

adoptatzailearen aldeko dohaintza bidez eta haren ondorengo edo 
adoptatutako beste batek eginda, lehen dohaintza-emailearen azken dohaintza-

hartzailearekiko ahaidetasuna kontuan hartuta tributatuko du, eta, hala 

badagokio, azken dohaintzari dagokion kuota deskontatuko da.  

60. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko 
Foru Arauaren arabera, hauek dira zerga horren ondorioetarako oinordetza-tituluak: 

a. «Mortis causa» dohaintza.  

b. Komisarioak testamentu-ahalordea erabiltzearen ondoriozko egintzak, hartzen 

duten forma edozein dela ere.  

c. Ezkontza-itunetan oinordekoa izendatzea.  

d. Eskubideei uko egitea pertsona jakin baten alde.  

61. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridikoen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 
arabera, mota guztietako merkataritza-sozietateak, sozietate zibilak eta kooperatibak 
desegiteaz ari garela:  

a. Zergaren likidazioaren eta ordainketaren ondorioetarako, ondare 

eskualdaketatzat joko dira ondasun higiezinen adjudikazioak, baldin eta, 

sozietatea desegitean edo haren kapitala gutxitzean, ondasunak ekarri zituen 

bazkidea ez den beste bati adjudikatzen bazaizkio, eta higiezina ekarri zenetik 
sozietatea desegin arte edo kapitala gutxitu arte lau urte baino gutxiago igaro 

badira.  

b. Bazkide bakoitzari esleitutako ondasun eta eskubideen balio errealak gastuak 

eta zorrak kenduta, osatuko du zerga-oinarria.  

c. Desegiten den sozietatea izango da subjektu pasiboa, eta bazkide bakoitza 
erantzule solidarioa, izaera mankomunatuarekin eta esleipenera mugatuta. 

d. Desegiten den sozietatea izango da subjektu pasiboa, eta bazkide bakoitza 
erantzule subsidiarioa, izaera mankomunatuarekin eta esleipenera mugatuta.   
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62.  ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko 
Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera:  

a. Sozietateak eratzea, kapitala gehitzea, bazkideen ekarpenak, sozietatearen 

kapitala gehitzea eragiten ez badute, eta sozietatearen benetako 
zuzendaritzaren egoitza edo sozietate-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikora 

aldatzea, ez bata ez bestea aurretik Europar Batasunaren kide den estatu 

batean egon ez badira, zergatik salbuetsita egongo da. .  

b. Zergapekoak izango dira kostu bidezko ondare eskualdaketak, ondasun 
higiezinen emateak edo alokairuak, baita haien gainean dauden erabilera eta 

gozameneko eskubide errealen eraketa eta eskualdaketa ere, Balio Erantsiaren 
gaineko Zergarekiko salbuetsita daudenean.    

c. Zergapeko sozietate-eragiketak izango dira sozietatearen kapitala gehitzea ez 
dakarten bazkideen ekarpenak.  

d. Zergapeko sozietate-eragiketak izango dira akzioen jaulkipen primek esklusiboki 
eratutako erreserben kontura egiten diren kapital zabalkuntzak.  

63. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko 
Foru Arauaren arabera, egintza juridiko dokumentatuak direla eta:  

a. Seriean jaulki diren ordainduko, bonu, obligazio eta gainerako antzeko 
tituluetan (inoren kapitalaren ordezkagarri direnetan) kontraprestazioa 

ordaintzen bada, hain zuzen ere, jaulkipenean ordaindutako zenbatekoaren eta 
mugaegunean itzultzeko konprometitutakoaren arteko aldea dena, zera izango 

da oinarria: jaulkipenean ordaindutako kapitalaren zenbatekoa.  

b. Honako hauek ez daude zergapean: kanbio-letrak, igorpen funtzioa betetzen 

duten agiriak edo haiek ordezten dituztenak, gordailuen ordezkagiri edo 
ziurtagiri eskualdagarriak, eta hamazortzi hilabete baino gutxiagorako seriean 

jaulkitzen diren ordaindukoak, bonuak, obligazioak eta antzeko gainerako 
tituluak, inoren kapitalaren ordezkagarri direnak eta kontraprestazio gisa 

jaulkipenagatik ordaindutako zenbatekoaren eta mugaegunean itzuli 

beharrekoaren arteko aldea ordaindu beharra dakartenak..  

c. Enbargo-idatzoharren zerga-oinarria inolaz ere ez da izango enbargatutako 

ondasunen balio erreala baino handiagoa, ez eta enbargo-idatzoharra eragin 
duen kopuru osoa baino handiagoa ere.  

d. Erregistro publikoetan egiten diren aurreneurrizko idatzoharrek zerga ordaindu 

beharko dute, xedetzat baliozta daitekeen eskubide edo interes bat dutenean, 
ofizioz ordenatuta badaude eta epai-agintaritzaren esku-hartzearekin egiten 

badira.  
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64. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko 

Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, zerga horretatik 
salbuetsita daude:   

a. Seme-alaben aldeko mantenu-pentsioen erreklamazioen ondoriozko enbargoen 
aurreneurrizko idatzoharrak.   

b. Babes publikoko etxebizitzen lehenengo eskualdaketa formalizatzeko 
egiletsitako eskritura publikoak, behin betiko kalifikazioa lortu ondoren, egintza 
juridiko dokumentatuen gaineko kargari dagokionez.  

c. Lurrak eta orubeak eskualdatzea eta azalera-eskubidea eratzea edo lagatzea, 
babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzak eraikitzeko, bai ondare 
eskualdaketen gaineko kargari dagokionez, bai egintza juridiko dokumentatuen 

gaineko kargari dagokionez.  

d. Errepidetik ibiltzeko motore mekanikoa duten ibilgailu erabilien eskualdaketak, 
eskuratzailea halakoak salerosi ohi dituen enpresari bat bada eta berriz saltzeko 

eskuratzen baditu. Salbuespena behin-behinean emandakotzat joko da; eta 

behin betikoa izan dadin, erositako ibilgailua eskuratu eta hurrengo bi urteen 

barruan saldu dela frogatu behar da.  

65. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, kobraezintzat jotzen 
diren kredituen ondoriozko zerga-oinarriaren aldaketaz ari garela:  

a. Ez da kreditu kobraezinen ondoriozko zerga-oinarria aldatuko eragiketen 

hartzaileak establezimendua Ceutan, Melillan edo Kanarietan duenean.   

b. Aldaketa hori egin aurretik egindako ordainketa partzialik badago, ulertuko da 

Balio Erantsiaren gaineko Zerga sartuta dagoela jasotako zenbatekoetan, zor 

den kuota osoraino ordaindutako kontraprestazioa halakotzat joko delarik.  

c. Kreditu bat honako baldintza hau betetzen dituenean hartuko da erabat edo 
partzialki kobraezintzat: eragiketaren hartzaileak enpresaburu edo profesional 

gisa jarduten badu edo, bestela, haren zerga-oinarria, Balio Erantsiaren gaineko 

Zerga sartu gabe, 300 euro baino gehiago bada.  

d. Auto horren aurretik sortutako eragiketengatik jasanarazitako kuotei dagozkien 

kredituetarako konkurtsoa adierazteko autoaren ondorengo sei hilabeteko 

epearen barruan egin beharko da aldaketa.   
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66. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, ondorengo 
elementuetatik zein EZ da zerga-oinarriaren parte?  

a. Zuzenbidean onartu ohi den edozein bidez frogatu eta eragiketa burutu aurretik 

edo aldi berean eta haren arabera ematen diren deskontu eta hobariak, salbu 
eta prezio-gutxipenak edo minorazioak beste eragiketa batzuen ordainketak 

direnean.  

b. Eragiketaren hartzaileei kargatzen zaien ontzi eta enbalajeen zenbatekoa, baita 

itzulgaiak direnak ere, aipatu zenbatekoa zernahi kontzeptutan jasotzen dela 
ere.  

c. Eragiketa kargatuen gaineko era guztietako tributu eta kargak, Balio Erantsiaren 
gaineko Zerga bera eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia izan ezik.  

d. Zergapeko eragiketen prezioari zuzenean loturiko dirulaguntzak.  

67. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru 
Arauaren arabera, sortzapenaz ari garela:  

a. Oro har, ondasun-emateetan, eskuratzailearen esku jartzen direnean edo, hala 

badagokio, aplika dakiekeen legeriaren arabera gertatzen direnean sortuko da 
zerga.  

b. Zerga-egitatea gauzatu baino lehenagoko ordainketa aurreratuak sortzen 
dituzten kargapeko eragiketetan, benetan jasotako zenbatekoen prezioa (osorik 

edo zati bat) kobratzen denean sortuko da zerga. Erregela hori ez da aplikagarria 
izango foru arau honen 25. artikuluan azaltzen diren ondasun-emateetan.  

c. Salmenta-komisioko kontratua dela bide komisio-emailearen eta 
komisiodunaren artean egiten diren ondasun-eskualdaketetan, komisiodunak 
bere izenean diharduela, zerga komisiodunari ondasunak ematen zaizkionean 

sortuko da.  

d. Oro har, zerbitzuak ematean, kargapeko eragiketak eman, burutu edo gauzatzen 

direnean sortuko da zerga.   
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68.  Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 121. artikuluan xedatutakoaren 
arabera, eragiketen bolumena zehazteko:  

a. Ez dira kontuan hartuko, besteak beste, ondasun higiezinen noizbehinkako 

emateak eta eskualdatzailearekiko inbertsiokotzat kalifikatutako ondasunen 
emateak, foru arau honen 108. artikuluan xedatutakoaren arabera.  

b. Subjektu pasiboak aurreko urte naturalean egindako ondasun-emateen eta 
zerbitzu-prestazioen zenbateko osoa hartuko da kontuan, Balio Erantsiaren 

gaineko Zerga bera eta, hala badagokio, baliokidetasun-errekargua eta 
goranzko/oroharreko prezioko konpentsazioa kenduta, zergatik salbuetsitakoak 

kenduta.  

c. Eragiketak egindakotzat joko dira eragiketaren faktura edo egiaztagiria egiten 

denean, edo, hala badagokio, egin denean.  

d. Aurreko guztiak zuzenak dira.  

69. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Erregelamenduaren arabera, araubide 
erraztuaz ari garela:  

a. Berariaz egingo da jardueraren hasieraren adierazpena aurkeztean edo, hala 
badagokio, eragina izan behar duen urte naturala hasi aurreko abenduan, eta ez 

da egindakotzat joko araubide orokorra aplikatuta ondorioak izan behar dituen 
urte naturalaren lehen hiruhilekoari dagokion aitorpen-likidazioa epearen 

barruan aurkezten denean.  

b. Subjektu pasiboak araubide erraztuari atxikitako jarduera bat egiten badu, eta 

urtean zehar araubide erraztuari atxiki dakiokeen beste jarduera bat hasten 
badu, azken jarduera horren ondoriozko araubide erraztuari uko egiteak 

ondorioak izango ditu urte horretan, aurretik egiten zen jarduerari dagokionez.  

c. Araubide erraztuari uko egiteak eragina izan behar lukeen urtearen aurreko 
urtean haren aplikazio-eremua zehazten duen muga gainditzen bada, uko egite 

hori egin gabetzat joko da.  

d. Uko-egiteak gutxienez hiru urterako izango du eragina, eta dagokion araubide 
berezia aplika daitekeen hurrengo urteetako bakoitzerako luzatutzat joko da, 

salbu eta urte naturalaren lehen hiruhilekoari dagokion aitorpen-likidazioa 
epearen barruan aurkezten bada, araubide erraztua aplikatuta. 
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70. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan xedatutakoaren arabera, 
nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziaz ari garela:  

a. Araubide bereziari atxiki beharko zaizkio hura aplikatu behar zaien nekazaritza-, 

basogintza-, abeltzaintza- edo arrantza-ustiategien titularrak, baldin eta 
bestelako enpresa- edo lanbide-jarduerarik egiten ez badute.  

b. Itsas-arrantzako jarduerari aplikatu ahalko zaie.  

c. Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren araubide bereziaren menpeko 

enpresariek goranzko/oroharreko prezioko konpentsazio bat jasotzeko 

eskubidea izango dute eginak izan zaizkien zerbitzuengatik edo ondasunak 
eskuratu edo inportatzearengatik jasandako edo ordaindutako Balio Erantsiaren 

gaineko Zergaren kuotengatik, ondasun edo zerbitzuok araubide berezi hori 

aplika dakiekeen jarduerak burutzeko erabiliak izan badira.  

d. Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren araubide bereziari dagozkion 
konpentsazioak ordaindu dituzten subjektu pasiboek, horien ondoriozko 
kenkarirako eskubidea erabili ahal izateko, besteak beste, araubide berezi horri 

heldu dioten enpresaburuek egindako agiriaren jabe izan beharko dute, arau 
bidez zehazten den eran eta beharkizunen arabera.  

71. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan xedatutakoaren arabera, 
ondasun erabili, arte-objektu, antzinateko eta bilduma-objektuen araubide bereziaz ari 
garela:  

a. Subjektu pasibo birsailtzaileek ez dute ondasunen eskuraketa edo 

inportazioaren zioz jasandako edo ordaindutako zergaren kuotak kentzerik 

izango, eurek berriz ondasun horiek araubide berezi honen peko emateak 
direla-eta eskualdatzen dituztenean.  

b. Ondasun erabili, arte-objektu, antzinateko edo bilduma-objektuen 

eskuratzaileek jasandako kuotak kengarriak izango dira subjektu pasibo 

birsaltzaileeek araubide edo erregimen berezi hau aplikatuz eman izan 

zaizkienean.  

c. Araubide berezi hau aplikatu behar zaien eragiketak dokumentatzen dituzten 

fakturetan, subjektu pasiboek ezin izango dute jasanarazitako kuota bereiz 
kontsignatu, eta kuota hori eragiketaren guztizko prezioaren barruan dagoela 

ulertu beharko da.  

d. Subjektu pasibo birsailtzaileek ez dute ondasunen eskuraketen zioz jasandako 

edo ordaindutako zergaren kuotak kentzerik izango, eurek berriz ondasun 

horiek araubide berezi honen peko emateak direla-eta eskualdatzen 
dituztenean.  
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72. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan xedatutakoaren arabera, 
baliokidetasun-errekarguaren araubide bereziaz ari garela:  

a. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan errenta-eratxikipeneko 

araubideko pertsona fisiko edo erakundeak diren txikizkako merkatariek aukera 
hori erabili ahal izango dute, arauz ezarritako arlo ekonomikoetan aritzen 

direnean eta arauzko betekizunak betetzen dituztenean.  

b. Araubide berezi honen menpeko txikizkako merkatariak beharturik daude 

kasuan kasuko eskuratzaileen gaineko baliokidetasun-errekarguaren 
jasanarazpena egitera.   

c. Baliokidetasun-errekarguaren likidazioa eta sarrera batera burutuko dira Balio 
Erantsiaren gaineko Zergarekin, eta zerga horren ordainarazpenerako ezarri 

diren arau berberak betez.  

d. Baliokidetasun-errekargua ez da eskatuko baliokidetasun-araubide bereziari 
heldu dioten txikizkako merkatariek egindako Balio Erantsiaren gaineko Zergari 
lotuta eta hartatik salbuetsita ez dauden ondasun higigarrien eskuraketetan edo 

inportazioetan.  

73. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, kutxa-irizpidearen 
araubide bereziari dagokionez:  

a. Inbertsio-urrearen araubide bereziari atxikitako eragiketak eta erakunde-

taldearenak kutxa-irizpidearen araubide berezian sartzen dira.  

b. Araubide berezi hau aplikatu behar zaien eragiketetan, benetan jasotako 

zenbatekoengatiko prezioa osorik edo zati batean kobratzen denean gertatuko 
da zergaren sortzapena, edo, bestela, hura gertatu ez bada, eragiketa egin den 

ekitaldiko abenduaren 31n gertatuko da sortzapena.  

c. Jasandako kuotei kenkaria aplikatzeko eskubidea sortu den likidazio-aldiari 
dagokion autolikidazioan edo hurrengo aldietakoetan baino ezin izango da 

erabili kenkarirako eskubidea, baldin eta eskubide hori sortzen denetik hasita 
lau urteko epea igaro ez bada.  

d. Aurreko urte naturalean zehar 2.500.000 euroko eragiketa-bolumena gainditu 

ez duten zergaren subjektu pasiboek aplikatu ahal izango dute kutxa-
irizpidearen araubide berezia.   
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74. Bizkaiko Lurralde Historikoko Jokoaren gaineko Zerga arautzen duen Foru Arauaren 
arabera:  

a. Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio Jokoaren gaineko Zergaren ordainarazpena, 

ausazko konbinazioen bidezko jokoetan, baldin eta baimena Euskal Autonomia 
Erkidegoan egin behar bada eta Bizkaiko Lurralde Historikoan egin ez dela 

ulertzen bada.  

b. Zozketa eta tonbola bidezko jokoan, eskainitako sarien balioak osatuko du 

zerga-oinarria.  

c. Jokoaren gaineko Zergatik salbuetsita egongo da, besteak beste, bingoa egitea, 
bingo elektronikoaren modalitatea barne, baldin honako baldintza hauek 

betetzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeek antolatzen badute: 

interes orokorreko helburuak izatea, irabazteko asmorik gabeko erakundeen eta 

mezenasgorako zerga-pizgarrien zerga-araubideari buruzko otsailaren 24ko 

1/2004 Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera, lortutako zenbateko osoa 

helburu horiek betetzeko erabiltzea eta sarien guztizko zenbatekoa 6.000 
eurotik beherakoa izatea.  

d. Bingo-joko elektronikoaren modalitatean, zerga-oinarria honako hau izango da: 

joko hori garatzen den areto edo lokal bakoitzari egotz dakiokeen jokatutako 
zenbatekoaren eta sarietarako bideratutako zenbatekoaren arteko aldea.  

75. Joko-jardueren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera:  

a. Zergadunaren zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan dagoenean, Bizkaiko 

Foru Aldundiari bakarrik dagokio zerga hori ordainaraztea.  

b. Estatu osorako diren loteria-jokoak zergapean egongo dira, edozein dela ere 

loteria horiek antolatu edo egiten dituen operadore publikoa edo pribatua, eta 

publizitate- edo sustapen-helburuak dituzten Estatuko ausazko konbinazioak, 

jokoa arautzeko 2011ko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeko 2.2.c) artikuluan 

arautzen direnak.  

c. Zerga-egoitza beren lurraldeetan duten eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoetan 

benetan kokatuta dauden operadoreei aplikatu beharreko tasak honako hauek 

izango dira: kiroleko elkarrekiko apustuak eta kontrapartidako apustuak; 
hipikako elkarrekiko apustuak eta kontrapartidako apustuak; elkarrekiko beste 

apustu batzuk, kontrapartidakoak eta gurutzatuak; eta zozketak direnean: 
sarrera gordinek osatzen duten zerga-oinarriaren % 10, honela definituta: 

jokoan parte hartzeko erabiltzen diren kopuruen zenbateko osoa, bai eta haren 
antolaketatik edo ospakizunetik zuzenean eratorritako beste edozein diru-

sarrera ere. 

d. Joko-jarduerak baimendu, egin edo antolatzearekin batera sortuko da zerga. 
Denbora-epe baterako baimendu, egin edo antolatutako joko-jardueren kasuan, 

berriz, urte natural bakoitzeko lehen egunean sortuko da zerga, eta, baimena 
lortzen den urtean, berriz, jarduerok baimentzen diren egunean.  
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76. Zerga Bereziei buruzko Legearen 16. artikuluaren arabera, norbanakoek, beren 
beharrizanak betetzeko eta eurek garraiatuak direla, Erkidegoko beste estatu kide 
batean erositako produktuen kasuak alde batera utzita, bertan indarrean dagoen zerga 
ordaindu baita, betiere merkataritza-helburuetarako ez badira, jatorria edo helmuga 
beste estatu kide batean duten fabrikazio-zerga berezien xede diren produktuek 
barneko lurralde-eremuaren barruan zirkulatuko dute, erregelamendu bidez ezartzen 
diren baldintzak betez, honako prozedura honen babesean:  

a. Araubide etengarrian, baimendutako hartzaile batentzat.  

b. Araubide etengarrian, urrutiko salmenta-sistemaren barruan.  

c. Araubide etengarrian, inportazio-lekutik, erregistratutako bidaltzaile batek 
igorrita, produktuak araubide horretan jasotzeko baimena eman den leku 

batera.  

d. Erregimen etengarritik kanpo, baimendutako gordailuzain baten 

establezimendutik zuzenean entregatzeko leku batera.  

77. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Zerga Bereziei buruzko Legearen arabera, 
Alkoholaren gaineko Zerga itzultzeko eskubidea aitortuko da, erregelamendu bidez 
ezartzen diren baldintzetan:  

a. Alkohola edo edari alkoholdunak aromatizatzaileak prestatzeko erabiltzen 
direnean, elikagaiak eta edari analkoholikoak egiteko.  

b. Alkohola edo edari alkoholdunak zuzenean edo erdi landutako produktuen 

osagai gisa erabiltzen direnean, elikagai beteak edo bestelakoak ekoizteko, 

baldin eta kasu bakoitzean alkohol edukia ez bada 10 litro alkohol huts baino 
handiagoa 100 kilogramo produktu bakoitzeko, bonboien kasuan, eta 8,5 litro 

alkohol puru 100 kilogramo produktu bakoitzeko, beste produktu mota batzuen 
kasuan.  

c. Fabrikara edo gordailu fiskalera itzultzea, eta giza kontsumorako egokiak 

izateari utzi dioten edari alkoholdunak zerga-administrazioaren kontrolpean 
suntsitzea.  

d. Zerga horien xede diren produktuak esportatzen dituztenak, edo, hala ez izan 
arren, beste batzuk dituzten beste produktu batzuk esportatzen dituztenak, 
esportatutako produktuei dagozkien aurrez ordaindutako kuotengatik.  
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78. Zerga Bereziei buruzko Legearen arabera, salbuetsita egongo dira:   

a. Hidrokarburoen gaineko Zergan, hidrokarburoak araubide etengarrian 

fabrikatzeko prozesuan hidrokarburoak erregai gisa erabiltzea dakarten 
autokontsumorako eragiketak.   

b. Ikatzaren gaineko Zergan, ikatza kontsumitzen jartzea dakarten eragiketak, 
ikatza etxeko eta etxebizitzako kontsumoaren eremuan erregai gisa erabiltzea 

dakartenean.   

c. Tabako-Laboreen gaineko Zergan, tabako-laboreen inportazioak, noizbehinka, 
partikular batek hirugarren herrialde batetik beste partikular batera egindako 

bidalketa txikiak direnean, inolako ordainketarik gabe eta honako muga 
kuantitatibo hauen barruan: 1. 500 zigarro, edo 2. 250 zigarro, edo 3. 100 

zigarro, edo 4. gainerako laboreen 500 gramo.   

d. Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezian, motor mekanikoa duten 
hegazkin, hegazkin txiki eta gainerako aireontzi berri edo erabilien lehen 

matrikulazioa Aireontzien Erregistroan, aireratzean 1.550 kilogramo baino pisu 

handiagoa ez badute, Hegazkintza Zibileko Zuzendaritza Nagusiak emandako 

ziurtagiriaren arabera.  

79. Zerga Bereziei buruzko Legearen arabera, elektrizitatearen gaineko zergan, zergaren 
zergadunak dira:  

a. Elektrizitatea bere kontsumorako eskuratzen duen pertsona edo erakunde bati 

energia elektrikoa ematen zaionean, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 

26ko 24/2013 Legean xedatutakoaren arabera behar bezala gaituta egonik 

energia elektrikoa ekoitzi, garraiatu eta banatzen dutenak.  

b. Beraiek sortutako energia elektrikoa kontsumitzen duten energia elektrikoaren 

ekoizleak.  

c. Ez zergapetze, salbuespen edo murrizketa baten babesean egindako 

elektrizitate-horniduretan, zergaduntzat joko dira, zerga behar bezala jasanarazi 

gabe jasotako elektrizitate-kopuruagatik, hornitzaileak, kontsumitzaileek 

egindako kontsumoengatik, baldin eta hornitzaileari erregularizazioaren datu 

zehatzak erregelamenduz ezarritako epeetan eta baldintzetan jakinarazi ez 
izanagatik onura fiskal horiek bidegabe baliatu badituzte.  

d. Hornikuntza-puntu bakarra duten kontsumitzaileei egindako energia 

elektrikoaren horniduretan, hornitutako energiaren zati bat salbuetsita badago 
lege honen 94.7 artikuluan ezarritakoaren arabera, hornitzaileak izango dira 

zergadunak.   
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80. Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 
arabera:  

a. Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergak zeharkako izaera 

eta izaera erreala du, eta sistema elektrikoan energia elektrikoa ekoizteko eta 
sartzeko jarduerak egitea zergapetzen du.  

b. Zergaldiaren azken egunean sortuko da zerga.  

c. Zergaren zergapeko egitateari dagokionez, foru arau honen ondorioetarako, 

zentraleko barretako ekoizpena bat etorriko da alternadoreko borneetan 

neurtutako energiarekin, sorkuntzako kontsumo osagarrietan murriztuta, sarera 
konektatzeko punturaino izandako galerak kontuan hartu gabe.   

d. Zergaldia urte naturalarekin bat etorriko da, zergadunak instalazioan jarduera 

egiteari uzten dionean izan ezik; kasu horretan, uzte hori gertatu dela ulertzen 

den hilaren azken egunean amaituko da.   

81. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauaren arabera, eragiketa hauek ez dira lotesleak:  

a. Berotegi-efektuko gas fluordunen salmentak edo emateak, baldin eta Erkidego 
barruko ekoizleak, inportatzaileak edo erosleak zerga aplikatzen den lurralde-

eremutik kanpoko helmuga batera zuzenean bidaltzea badakarte.   

b. Atmosfera berotzeko 150 edo gutxiagoko potentziala duten berotegi-efektuko 

gas fluordunen salmentak edo emateak.  

c. Berotegi-efektuko gas fluordunak transformazio kimikorako lehengai gisa 

erabiltzen dituzten enpresariei lehen salmenta edo ematea egitea, gas horiek 

osaeran erabat aldatzen diren prozesu batean edo beste gas fluoratu batzuen 
nahasketetarako lehengai gisa.  

d. Neurketa-tresnen zehaztugabetasunen ondorioz zergaren xede diren gasen 
galerak, galera horiek neurketa-tresnaren ziurtagirian zehaztutako pisu-

tolerantziaren mugen barruan daudela egiazta badaiteke, behar bezala 

homologatuta, Lege Metrologiako Nazioarteko Erakundeak ezarritako 
ziurtapen-programaren arabera.  
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82. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Ondasunen Higiezinen gaineko Zergari buruzko Foru 
Arauaren arabera, zeintzuk ez daude zerga horren menpe?  

a. Erabilera publikoari atxikitako jabari publikoko ondasun higiezinak, kokatuta 

dauden udalerrien jabetzakoak.  

b. Udalak zuzenean kudeatutako zerbitzu publiko bati atxikitako jabari publikoko 

ondasun higiezinak, kokatuta dauden udalerrien jabetzakoak, kontraprestazio 
bidez hirugarren bati lagatako higiezinak direnean izan ezik.  

c. Errepideak, bideak, gainerako lurreko bideak, nahiz itsaso eta lehorraren arteko 
jabari publikoko ondasunak zein jabari publiko hidraulikoko ondasunak, baldin 
eta erabiltzaileentzat aprobetxamendu publiko eta doakoa badute.  

d. Ondare-ondasun higiezinak, kokatuta dauden udalerrien jabetzakoak, 

kontraprestazio bidez bati edo hirugarren bati lagatako higiezinak direnean izan 

ezik.  

83. Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9. artikuluaren arabera, 
zerga honen zergadunek nahitaezko hobari hau jasotzeko eskubidea izango dute:  

a. Zergaren kuota osoaren % 100eko hobaria monumentu-multzoetan, multzo 
historikoetan, hiriguneetan edo kultura-espazioetan kokatutako higiezinen alde, 

betiere higiezinaren titularrek egitura, fatxada, estalkia edo antzeko beste 
elementu batzuk mantentzeko betebeharra badute.   

b. Zerga-kuota osoaren % 50eko hobaria, eguzki-energiaren aprobetxamendu 
termiko edo elektrikorako sistemak instalatzen dituzten ondasun 

higiezinetarako.   

c. Zergaren kuota osoaren % 50eko hobaria «Etxebizitza Hutsaren Programaren» 
esparruan Eusko Jaurlaritzaren programetan lagatzen diren ondasun 

higiezinentzat edo Etxebizitza Librearen Alokairurako Merkatuko Bitartekaritza 
Programaren esparruan lagatzen direnentzat, edo autonomia, foru edo udal 

etxebizitzen antzeko beste plan eta programa batzuen esparruan lagatzen 
direnentzat.   

d. Zergaren kuota osoan % 50eko hobaria, behin betiko kalifikazioa eman eta 

hurrengo hiru zergaldietan, babes publikoko etxebizitzetan eta horien parekoak 
direnetan, Euskal Autonomia Erkidegoko araudiaren arabera. 
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84. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren Testu Bateginean 
xedatutakoaren arabera:  

a. Ekonomia Jardueren gaineko Zerga zuzeneko zerga erreala da, eta haren zerga-

egitatea Bizkaiko Lurralde Historikoan jarduera enpresarial, profesional edo 
artistikoak burutzea da, lokal jakin batean egin edo ez, betiere Zergaren 

Tarifetan zehaztuta badaude.  

b. Zerga honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira enpresa-jardueratzat: 

abeltzaintza-jarduerak, izaera independentea dutenean, nekazaritza-jarduerak, 
basogintza-jarduerak, arrantza-jarduerak, meatzaritza-jarduerak, industria-

jarduerak, merkataritza-jarduerak eta zerbitzu-jarduerak.  

c. Ez da zerga honetan zerga-egitatetzat hartuko eskualdatu baino bi urte 

lehenago ibilgetu gisa behar bezala inbentariatutako enpresen aktibo finkoan 

integratutako ondasunak besterentzea eta saltzailearen erabilera partikularreko 

eta pribatuko ondasunak saltzea, baldin eta denbora tarte berean erabili baditu.   

d. Zerga honen ondorioetarako, abereen jabeak nekazaritzarako edo 

basogintzarako ustiatzen ez dituen lurretan bazkatzen ari diren edo elikatzen ari 
diren abelburuen multzoa mendeko abeltzaintzatzat hartuko da.  

85. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren Testu Bateginean 
xedatutakoaren arabera, zerga horri dagokionez:  

a. Ordainarazpen-, kudeaketa- eta likidazio-ahalmenak atxikitako jarduerak 
gauzatzen diren udalerriko udalari dagozkio, eta ikuskapen- eta bilketa-

ahalmenak, borondatezko aldian zein premiamendu-bidean, Bizkaiko Foru 

Aldundiari.  

b. Ordainarazpen-, kudeaketa-, likidazio-, ikuskapen- eta bilketa-ahalmenak 
atxikitako jarduerak gauzatzen diren udalerriko udalari dagozkio, eta ikuskapen- 

eta premiamendu bidezko bilketa-ahalmenak, Bizkaiko Foru Aldundiari.  

c. Beren eskumeneko gaietan, udalei dagozkie errekurtsoak eta erreklamazioak 
ebaztea, zerga kobratzea, dagozkion kobrantza-ordainagiriak egitea, 

salbuespenak eta hobariak aplikatzea eta zergadunari zerga honen gaiei buruzko 
laguntza eta informazioa emateko jarduketak egitea.  

d. Zergapeko jarduerak gauzatzen diren udalerriko Udalari dagozkio modu 
esklusiboan matrikula eratzea eta gordetzea, ekonomia jarduerak kalifikatzea 
eta kuotak jartzea.  
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86 ETA 100 BITARTEKO GALDERAK - BARNE IGOERAKO TXANDAK EZ DU 
ERANTZUN BEHAR 

86. Espainiako Konstituzioaren 149. artikuluaren arabera, Estatuak eskumen esklusiboa du:  

a. Nekazaritzan eta abeltzaintzan, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat 

etorrita.  

b. Babes-portuetan, kirol-portu eta kirol-aireportuetan eta, oro har, merkataritza-

jarduerarik egiten ez dutenetan.  

c. Mendi- eta baso-aprobetxamenduetan.  

d. Ikerketa zientifikoaren eta teknikoaren sustapen eta koordinazio orokorrean.  

87. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren arabera, erreforma-prozedurari 
dagokionez:  

a. Eusko Legebiltzarrari dagokio ekimena, legebiltzarkideen bosten batek 

proposatuta, Eusko Jaurlaritzari edo Espainiako Estatuko Gorte Nagusiei. 

b. Ekimena Eusko Legebiltzarrari dagokio, legebiltzarkideen heren batek 

proposatuta, lurralde historikoetako foru aldundiei edo Espainiako Estatuko 

Gorte Nagusiei. 

c. Ekimena Eusko Legebiltzarrari dagokio, legebiltzarkideen heren batek 
proposatuta, Eusko Jaurlaritzari edo Espainiako Estatuko Gorte Nagusiei. 

d. Ekimena Eusko Legebiltzarrari dagokio, legebiltzarkideen heren batek 

proposatuta, bai eta lurralde historikoetako Batzar Nagusiei edo Espainiako 

Estatuko Gorte Nagusiei ere. 

88. ZEIN DA ERANTZUN OKERRA? Autonomia Erkidego osorako Erakundeen eta haien 
Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko Legearen arabera, 
lurralde historikoetako foru organoei zein gaitan dagokie eskumen esklusiboa?  

a. Errepide eta bideen plangintzan, proiektuan, eraikuntzan, kontserbazioan, 

aldaketan, finantzaketan, erabileran eta zehaztapenean.  

b. Natura-ondareko gune babestuen administrazioan, Urdaibaiko Biosfera 

Erreserban izan ezik.  

c. Udal eta maila apalagoko toki-erakundeetako hauteskunde-araubidean.  

d. Probintziaren eta udalen ondasunen araubidean, bai jabetza publikokoenak zein 
ondarekoenak eta herri-lurretakoenak.  
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89. Autonomia Erkidego osorako Erakundeen eta haien Lurralde Historikoetako Foru 
Organoen arteko Harremanei buruzko Legearen 20. artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Ekonomia Itunaren ondorioz lurralde historikoek eskuratzen dituzten zerga eta tasa 
fiskal guztien etekinari dagokionez:  

a. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren eta lurralde historikoetako 

foru ogasunen artean banatuko da, Estatuari ordaindu beharreko kupoa kendu 
ondoren. 

b. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren eta lurralde historikoetako 

foru ogasunen eta euskal udalen eta udalerrien artean banatuko da. 

c. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren eta lurralde historikoetako 
foru ogasunen, euskal udalen eta udalerrien eta Estatuaren artean banatuko da, 

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan erabakitakoaren arabera. 

d. aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

90. Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen arabera, 
jakinarazpenak egiteko eraz:  

a. Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpena nahitaezkoa bada, edo 

interesdunak berariaz hala aukeratu badu, ukatutzat joko da jakinarazpena 

eskura jarri zenetik hamar egun baliodun igaro eta edukira sartu ez bada.  

b. Erabilitako bidea edozein dela ere, jakinarazpenak baliozkoak izango dira, baldin 

eta honako hauek jasota uzten badute: bidali edo eskura jarri direla, 
interesdunak edo haren ordezkariak jaso edo eskuratu dituela, jakinarazpenaren 

datak eta orduak, eduki osoa eta bidaltzailearen eta hartzailearen nortasun 

fidagarria. Egin den jakinarazpenaren egiaztapena espedienteari erantsiko zaio.  

c. Jakinarazpena paperean edo bitarteko elektronikoen bidez egiten bada ere, 
administrazio publikoek ohar bat bidaliko dute interesdunak aurretik jakinarazi 

duen gailu elektronikora edo/eta helbide elektronikora, eta jakinarazpen bat 

dagokion administrazio edo erakundearen egoitza elektronikoan edo gaitutako 

helbide elektroniko bakarrean eskuragarri jarri dela jakinarazten zaio. Ohar hori 

ez bidaltzeak erabat baliozkotzat jotzea eragotziko du.  

d. Interesduna egoitza elektronikoan sartzen bada jakinarazpenaren edukira, 
gainerako jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira.  
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91. Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoaren 
arabera, interesdunek atzera egiteari eta uko egiteari dagokienez:  

a. Administrazioak bete-betean onartuko du atzera egitea edo uko egitea, eta 

amaitutzat joko du prozedura, salbu eta hirugarren interesdunek prozedura 
horretan pertsonatu eta hamabost eguneko epean jarraitzeko eskatzen badute, 

atzera egitea edo uko egitea jakinarazten zaienetik zenbatzen hasita. 

b. Atzera egitea zein uko egitea jasota geratzea ahalbidetzen duen edozein bide 

erabiliz egin ahal izango da, betiere ezarri beharreko araudian 
aurreikusitakoaren arabera dagozkion sinadurak baditu.  

c. Prozedura hasteagatik sortutako arazoa interes orokorrekoa bada, edo hura 
definitzeko eta argitzeko bideratzea komeni bada, Administrazioak 

interesdunari mugatu egingo dizkio atzera egitearen edo uko egitearen 

ondorioak, eta prozedurak aurrera jarraituko du. 

d. Prozedura hasteko idazkia interesdun bik edo gehiagok egin badute, atzera 
egiteak edo uko egiteak guztiei eragingo die. 

92. Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoaren 
arabera, administrazio-errekurtsoei dagokienez:  

a. Gora jotzeko errekurtsoa jartzeko epea hiru hilabetekoa izango da, egintza 
espresua bada.   

b. Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko 
epea hiru hilabetekoa izango da. 

c. Gora jotzeko errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko 
epea hiru hilabetekoa izango da. 

d. Berraztertzeko errekurtsoa jartzeko epea hiru hilabetekoa izango da, egintza 

espresua bada. 

93. Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorraren arabera:  

a. Foru Aldundiari dagokio Batzar Nagusiei foru erakunde autonomoak eta 
enpresa-erakunde publikoak sortzeko proposamena egitea, onar dezaten.   

b. Batzar Nagusiei dagokie merkataritzako foru fundazioen sorrera onestea.  

c. Foru Aldundiari dagokio Lurralde Historikoaren Aurrekontuaren finantzen 

arloko xedapenen betetzearen eta Lurralde Historikoko ekonomi jardueraren 

betearazpenaren barne kontrola eta jarraipena egitea.  

d. Batzar Nagusiei dagokie Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrak 

prestatzeko gidalerro ekonomiko eta teknikoak onestea.  
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94. Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 78. artikuluan eta horren ondorengoetan 
xedatutakoaren arabera:  

a. Funtzionarioen oinarrizko eskubideak soldata, osagarri berezia eta hirurtekoak 

izango dira.  

b. Funtzionarioak aldi bakoitzaren hasieran duen kidego edo eskalaren taldeari 

dagokion balioarekin sortu eta ordainduko dira hirurtekoak.  

c. Lanpostu-mailako osagarriaren zenbatekoa urtero finkatuko da Autonomia 

Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan.  

d. Ordainsari osagarriak jasotzeak ez du inola ere funtzionarioen alde ordainsari 
horiek eusten jarraitzeko eskuratutako eskubiderik sortuko.  

95. Euskararen erabilpena arauzkotzeko oinarrizko Legearen arabera:  

a. Dokumentuak Euskal Autonomia Erkidegoaren menpeko erregistro publikoetan 

inskribatzea, erregistro horiek Eusko Jaurlaritzarenak izan, haren erakunde 

autonomoenak izan, foru administrazioenak izan, toki-administrazioarenak izan 

zein beste batzuenak izan, interesdunak eskatzen duen hizkuntza ofizialean 

egingo da.  

b. Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako aginte publikoek emandako edozein 
arau-xedapen edo ebazpen ofizial, publizitatea egiteko bada, hizkuntza bietan 

idatzita egon beharko da.  

c. Jatorria eta helmuga Euskal Autonomia Erkidegoan duten garraio publikoko 

zerbitzu guztietan, inprimakiak, abisuak eta jendearentzako komunikazioak 

euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira.  

d. Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuaren barruko Administrazioko 
plazetan sartzeko egiten diren hautaprobetan, bi hizkuntzak jakitea nahitaezkoa 

ez denean, beste merezimendu batzuen artean, hizkuntza ofizialen ezagutza-
maila hartuko da kontuan, eta ezagutza horren haztapena hirugarren peritu 

batek egingo du lanbide-maila bakoitzerako.  

96. Bizkaiko Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta 
Jardunbideari buruzko Foru Arauaren arabera:  

a. Ahaldun nagusiaren kargua bateragarria da, sektore publikoko 

bateraezintasunei buruzko Legeriaren eta Batzar Nagusiek ematen duten foru 
arauaren kalterik gabe, Batzar Nagusietako burua eta Mahaiko kidea, eta 

edozein udalerritako alkatea edo zinegotzia izatearekin.  

b. Ahaldun nagusiak kargua utziko du, kargua betetzeko aldi baterako 

ezintasunaren ondorioz. Ezintasun hori Batzar Nagusiek aitortuko dute kideen 
gehiengo osoz.  

c. Ahaldun nagusiak foru arauak eta foru dekretu arauemaileak aldarrikatzen ditu, 
eta haiek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzen du, onartu eta 
gehienez ere 30 eguneko epearen barruan.  
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d. Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

97. Bizkaiko Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta 
Jardunbideari buruzko Foru Arauaren arabera:  

a. Foru Administrazioko organo nagusiak hauek dira: Foru Aldundia, ahaldun 
nagusia, foru diputatuak eta zuzendari nagusiak.  

b. Berez dagokion foru diputatuari dagokio bere sailaren egitura organikoa eta 
erregelamendu organikoa onartzea, eta foru dekretu bidez egingo da onartze 

hori.  

c. Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatu titularra izango da ordainketen 
agindu-emailea.  

d. Sailen kopuruan, izendapenean eta eskumenean edozein aldaketa egiteko, eta 
sailak sortu, batu, ezabatu eta aldatzeko, foru agindu bidez ezarriko da.  

98. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera: 

a. Eusko Jaurlaritzak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan egiten 

dituen jarduketak koordinatzeko organoa da Emakumeen eta Gizonen arteko 

Berdintasunerako Erakundeen Arteko Batzordea.  

b. Autonomia Erkidegoko, Aldundiko eta udaletako Administrazioak emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren arloan garatzen dituen politikak eta programak 

koordinatzeko ardura duen organoa da Emakumeen eta Gizonen arteko 

Berdintasunerako Sailen Arteko Batzordea.   

c. Eusko Jaurlaritzako Berdintasunerako zuzendaria izango da Emakumeen eta 
Gizonen arteko Berdintasunerako Erakundeen Arteko Batzordeko burua.  

d. Autonomia Erkidegoko, Aldundiko eta udaletako Administrazioak emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren arloan garatzen dituen politikak eta programak 

koordinatzeko ardura duen organoa da Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako Erakundeen Arteko Batzordea.  

99. Bizkaiko Gardentasunari buruzko Foru Arauaren arabera, foru arau horretan jasotako 
arauak honako hauei ezarriko zaizkie, besteak beste:  

a. Bizkaiko Foru Aldundiari eta foru erakunde autonomoei. Batzar Nagusiei ez 
zaizkie inola ere ezarriko, berez organo legegilea direlako.  

b. Bizkaiko Batzar Nagusiei, haien jarduera guzti-guztiei dagokienez.  

c. Foru erakunde autonomoei, foru erakunde publiko enpresarialei, merkataritzako 
foru sozietateei, foru fundazioei eta foru partzuergoei eta aurrekoen artean 

aipatu ez diren zuzenbide publikoko beste foru erakunde batzuei. 

d. Foru erakunde autonomoei, foru erakunde publiko enpresarialei eta 
merkataritzako foru sozietateei. Ez zaizkie inoiz ere foru fundazioei ezarriko.  
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100. Bizkaiko foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura Organikoari buruzko 
Erregelamenduaren 7. artikuluaren arabera, zein da zuzen-zuzenean Ogasuneko 
Zuzendaritza Nagusiaren menpe dagoen organoa?  

a. Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetza.  

b. Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboa (FAEA). 

c. Idazkaritza Nagusi Teknikoa. 

d. Saileko zerbitzu orokorrak. 
 

 

ERRESERBAKO GALDERAK  

101. Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, oinordetza-itunaz 
ari garela:  

a. Oinordetza-itunaren bidez, jaraunspenaren zatiaren oinordetza-eskubideei uko 

egin dakieke, kausatzailea bizirik dagoela, seniparteari eragiten ez badio.  

b. Oinordetza-itunaren bidez, hirugarren baten jaraunspenari dagozkion 

oinordetza-eskubideak xedatu daitezke, hirugarren horren adostasunarekin. 

c. Testamentuak oinordetza-ituna errebokatzen du, eta ezeztatzen duen 
oinordetza-ituna baliorik gabe uzten du.  

d. Oinordetza-itun bat baliozkoa izateko, nahitaez idatziz eman behar dira, agiri 

publiko edo pribatu batean.  

102. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, zerga-oinarri positiboak 
eduki dituzten zergadunen benetako kuota lortzeko kenkariak aplikatzen bazaizkio 
kuota likidoari (foru arauaren 62-64. artikuluetako kenkariak izan ezik), baldin eta 
entitateak aurreko ekitaldiko lan-kontratuko plantilla mugagabearen batez besteko 
kopurua mantentzen badu edo kopuru hori gehitzen badu, eragiketa horretatik 
ateratzen den benetako kuota ezin da izan ehuneko hau baino txikiagoa:  

a. Enpresa txikiak edo mikroenpresak: zerga-oinarriaren % 12,5.  

b. Enpresa txiki eta ertainak edo mikroenpresak: zerga-oinarriaren % 15.  

c. % 19ra tributatzen duten entitateak: zerga-oinarriaren % 11,50.  

d. Oro har, zerga-oinarriaren zenbatekoaren % 15. Foru Arauaren 56. artikuluko 7. 
paragrafoan aipatzen diren entitateen kasuan (kreditu-erakundeak), ehuneko 

hori % 11koa izango da.  
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103. Zerga Bereziei buruzko Araudiak zera dio Zerga Berezien xede diren produktuen 
zirkulazioari dagokionez:  

a. Araudi honetan xedatutako baldintzei jarraiki, administrazio-dokumentu 

elektronikoa, betiere kontuan hartuta hartan jasotako salbuespenak, Europar 
Batasunaren barruan etete-erregimenean egindako zirkulazioan erabiliko da, eta 

laguntzako agiri sinplifikatu administratiboak bere salbuespen-kasuan 

babestuko du etete-erregimenetik kanpoko barne-zirkulazioa. 

b. Zerga berezien mendeko produktuek zirkulazio-dokumentu baten babesa behar 
badute zirkulatzeko baina ez bada administrazioko dokumentu elektronikorik 

edo laguntzako dokumentu sinplifikaturik eman behar, ezta aduana-
dokumenturik erabili behar, zirkulazio hori xede horretarako emandako emate-

agiriak babestuko du. Dena den, zerga-markak ere erabili beharko dira Araudi 
honetako 26. artikuluan xedatutakoari jarraiki.  

c. Gai tekniko-sanitarioan eta etiketatu eta ontziratzeko arloan bete beharreko 
eskakizunak alde batera utzita, etete-erregimenetik kanpo, botilatzeko edo 
ontziratzeko lantegi independentea ez den barneko lurralde-eremuaren barruko 

xedea dutela zirkulatzen diren edari eratorriak, zigarretak eta biltzeko tabako 
xehea zirkulazioko xingola edo beste marka fiskal bat duten ontzietan jaso 

beharko dira Araudi honetan aurreikusitako baldintzetan.  

d. Entregaren frogagiriak ez dira gai fabrikazioko zerga berezien xede diren 
produktuen zirkulazioa babesteko.  

104. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, zerga-
oinarria zehazterakoan, establezimendu iraunkorraren bitartez lortutako errenten 
kasuan:  

a.  Zuzendaritzako edo administrazioko gastu orokor bat ere ez da kengarria 
izango, establezimendu iraunkorrari badagozkio ere.  

b. Kengarriak izango dira establezimendu iraunkorrak etxe zentralari edo haren 

establezimendu iraunkorretako bati kanon, interes edo komisio gisa egiten 

dizkion ordainketak, zeinak ordaintzen baitira laguntza teknikoko zerbitzuen 
kontraprestazioan edo ondasunak edo eskubideak erabiltzeagatik edo 

lagatzeagatik.  

c. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauan ezarritako espezialitateak 

ezingo zaizkie aplikatu foru arau horren 13. artikuluan aipatzen diren 

mikroenpresei eta enpresa txiki eta ertainei.  

d. Entitatearen kapital propioen kostuari dagozkion zenbatekoak ezin dira inola 
ere egotzi, nahiz eta kapital horiek —zuzenean edo zeharka— establezimendu 

iraunkorrari afektatuta egon.  
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105. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, zein kasutan ez dute 
aitorpena aurkezteko betebeharrik izango zerga ordaintzetik partzialki salbuetsitako 
sozietateek?  

a. Hiru baldintza hauek betetzen dituztenean: haien guztizko diru-sarrerak urtean 

100.000 eurotik gorakoak ez izatea, atxikipenaren mende ez dauden errenta ez-
salbuetsiei dagozkien diru-sarrerak urtean 2.000 eurotik gorakoak ez izatea, eta 

lortzen dituzten errenta ez-salbuetsi guztiak atxikipenaren mende egotea. 

b. Hiru baldintza hauetatik bi betetzen dituztenean: haien guztizko diru-sarrerak 

urtean 50.000 eurotik gorakoak ez izatea, atxikipenaren mende dauden errenta 
ez-salbuetsiei dagozkien diru-sarrerak urtean 2.000 eurotik gorakoak ez izatea, 

eta lortzen dituzten errenta ez-salbuetsi guztiak atxikipenaren mende egotea. 

c. Hiru baldintza hauek betetzen dituztenean: haien guztizko diru-sarrerak urtean 
100.000 eurotik gorakoak ez izatea, atxikipenaren mende dauden errenta ez-

salbuetsiei dagozkien diru-sarrerak urtean 2.000 eurotik gorakoak ez izatea, eta 

lortzen dituzten errenta ez-salbuetsi guztiak atxikipenaren mende egotea. 

d. Hiru baldintza hauetatik bi betetzen dituztenean: haien guztizko diru-sarrerak 
urtean 50.000 eurotik gorakoak ez izatea, atxikipenaren mende ez dauden 

errenta ez-salbuetsiei dagozkien diru-sarrerak urtean 2.000 eurotik gorakoak ez 

izatea, eta lortzen dituzten errenta ez-salbuetsi guztiak atxikipenaren mende 

egotea. 

106. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Balio Erantsiaren gaineko zergaren Erregelamenduak 
zera dio baliokidetasun-errekarguaren araubide bereziari dagokionez:  

a. Txikizkako merkatariei aplikatuko zaie, baldin pertsona fisikoak edo Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden 

erakundeak badira eta txikizka merkaturatzen badituzte errepidean zirkulatzeko 
motorrez eragindako ibilgailuen eta haien atoien osagarriak eta ordezko piezak.  

b. Araubide berezi hau aplikatu behar zaien subjektu pasiboek, halaber, dagozkien 

aitorpen-likidazioak aurkeztu beharko dituzte Europar Batasunaren barruko 

ondasun-eskuraketak egiten dituztenean, edota Zergaren Legearen 84. 
artikuluko 1. apartatuko 2. zenbakian aipatzen diren eragiketen hartzaileak 

direnean (subjektu pasiboaren inbertsioa).  

c. Araubide berezi hau aplikatu behar zaien subjektu pasiboek, halaber, dagozkien 

aitorpen-likidazioak aurkeztu beharko dituzte Zergaren mende dauden ondasun 

higiezinen entrega ez-salbuetsiak egiten dituztenean, salbu eta eragiketa horiek 

baldin badira Zergaren Legeak 84. artikuluko 1. apartatuaren 2. zenbakiko e) 

letraren hirugarren gidoian aipatzen dituenak.   

d. Araubide berezi hau aplikatu behar zaien subjektu pasiboek, halaber, dagozkien 
aitorpen-likidazioak aurkeztu beharko dituzte bidaiarientzako ondasun-entregak 

egiten dituztenean, zerga itzultzeko eskubidea dagoelarik.   
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107.  Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bateginak zera xedatzen du 257. artikuluan:  

a. Balantze eta ondare garbiaren aldaketen egoera-orri laburtuak egin ahal izango 

dituzte sozietateek, baldin eta ondoz ondoko bi ekitalditan, ekitaldi bakoitza 
ixteko datan, gutxienez inguruabar hauetako bi betetzen badituzte: 

• Aktiboaren partiden guztizkoa 4 milioi eurotik gorakoa ez izatea. 

• Urteko negozio-zifraren zenbateko garbia 8 milioi eurotik gorakoa ez 
izatea. 

• Ekitaldian zehar enplegatutako langileen batez besteko kopurua 50 baino 
handiagoa ez izatea. 

 

b. Balantze eta ondare garbiaren aldaketen egoera-orri laburtuak formulatu ahal 

izango dituzte sozietateek, baldin eta aurreko ekitaldian, ekitaldia ixtean, 
gutxienez inguruabar hauetako bi betetzen badituzte: 

• Aktiboaren partiden guztizkoa 4 milioi eurotik gorakoa ez izatea. 

• Urteko negozio-zifraren zenbateko garbia 8 milioi eurotik gorakoa ez 
izatea. 

• Ekitaldian zehar enplegatutako langileen batez besteko kopurua 50 
baino handiagoa ez izatea. 

 

c. Balantze eta ondare garbiaren aldaketen egoera-orri laburtuak formulatu ahal 
izango dituzte sozietateek baldin eta aurreko ekitaldian, ekitaldia ixtean, 
inguruabar hauek betetzen badituzte: 

• Aktiboaren partiden guztizkoa 4 milioi eurotik gorakoa ez izatea. 

• Urteko negozio-zifraren zenbateko garbia 8 milioi eurotik gorakoa ez 
izatea. 

• Ekitaldian zehar enplegatutako langileen batez besteko kopurua 50 
baino handiagoa ez izatea.  

 

d. Balantze eta ondare garbiaren aldaketen egoera-orri laburtuak egin ahal izango 
dituzte sozietateek, baldin eta ondoz ondoko bi ekitalditan, ekitaldi bakoitza 
ixteko datan, inguruabar hauek betetzen badituzte: 

• Aktiboaren partiden guztizkoa 4 milioi eurotik gorakoa ez izatea. 

• Urteko negozio-zifraren zenbateko garbia 8 milioi eurotik gorakoa ez 
izatea. 

• Ekitaldian zehar enplegatutako langileen batez besteko kopurua 50 baino 
handiagoa ez izatea. 
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108. Enpresa batek Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 55.1 artikuluan 
ezarritako betekizunak bete gabe langile bati diziplinazko kaleratzea aplikatu ondoren:  

a. Enpresaburuak beste kaleratze bat gauzatu ahal izango du, zeinean bete 

beharko baititu bete gabeko baldintzak, hogeita hamar eguneko epean, 
lehenengo kaleratzearen hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  

b. Enpresaburuak beste kaleratze bat gauzatu ahal izango du, zeinean bete 
beharko baititu bete gabeko baldintzak, berrogeita bost eguneko epean, 

lehenengo kaleratzearen hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  

c. Enpresaburuak beste kaleratze bat gauzatu ahal izango du, zeinean bete 
beharko baititu bete gabeko baldintzak, hogei eguneko epean, lehenengo 

kaleratzearen hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  

d. Kaleratzea deuseztzat joko da, eta enpresaburuak ezin izango du langile berari 

eragiten dion beste kaleratzerik egin bi urteko epean. 

109. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren arabera, nekazaritzaren, 
abeltzaintzaren eta BEZaren arrantzaren araubide berezia aplikatzen zaien 
ustiategietako enpresaburu titularrek konpentsazioa jasotzeko eskubidea izango dute 
honako hauek egiten dituztenean:  

a.  Ustiategi horietan lortutako produktu naturalen emateak zerga aplikatzen den 

lurraldean araubide berezi horri atxikita dauden eta aipatutako produktuak 

araubide berezi hori aplikatzen zaien jardueretan erabiltzen dituzten beste 

enpresari batzuei egindakoak.  

b. Ustiategi horietan lortutako produktu naturalen emateak foru arau honen 94. 

artikuluko Bat atalean zerrendatutakoez bestelako eragiketak, zergatik 

salbuetsitakoak (kenkarirako eskubidea sortzen duten eragiketak), soilik egiten 

dituzten enpresaburu edo profesionalei, baldin eta zerga aplikatzen den 

lurraldean.  

c. Araubide berezi honetan sartutako zerbitzu osagarrien prestazioak, hartzaileak 

kokatuta dauden lurraldea edozein dela ere, eta betiere azken horiek zergaren 

espazio-eremuan araubide berezi horri atxikita ez badaude.  

d. Ustiategi horietan lortutako produktu naturalen foru arau honen 25. artikuluan 
aipatzen diren emateak (beste estatu kide batera bideratutako ondasun-

emateen salbuespenak), eskuratzailea enpresaburu edo profesional gisa 
jarduten ez duen pertsona juridiko bat denean, eta emateen helmugako estatu 

kidean eragiten dionean foru arau honen 14. artikuluan jasotako irizpideen 
arabera ezarritako atxikipenik ezak.  
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110. ZEIN DA BAIEZTAPEN OKERRA? Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru 
Arauaren arabera, zeintzuk dira salbuetsita dauden eragiketak?  

a. Medikuntzako edo ikerkuntzako xedeetarako edota antzeko xedeetako 

prozesamendurako burutzen diren odol, odol-plasma eta giza gorputzeko beste 
fluido edo isurkari, ehun eta beste osagai batzuen emateak.  

b. Estomatologo, odontologo, mekanikari-haginlari eta hagin-protesien egileek, 
nork bere lanbidearen eremuan, burutzen dituzten zerbitzugintzak, bai eta 

aipatutako horiek burutzen dituzten hagin-protesi eta masaila-ortopedien 
emate, konponketa eta ezarketak ere, edozein dela ere eragiketa horiek egiteko 

ardura duen pertsona.   

c. Kontraprestazio edo ordainketa gisa egiten diren diru-emateak.  

d. Pertsona fisikoek hezkuntza sistemako edozein maila eta gradutako ikasketa-

planen barnean bildurik dauden ikasgaiei buruz ematen dituzten klase 

partikularrak.  
 

 


