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3. jarraibidea, 2000ko apirilaren 13koa, Ogasun 
Zuzendaritza Nagusiarena; beraren bidez Ondare 
Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen 
gaineko Zergaren inguruko irizpide batzuk ezarri dira. 

Zirkular honen helburua Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko 
Dokumentatuen gaineko Zergaren arautegiaren inguruan sortu diren arazo 
batzuei konponbide praktikoa ematea da. Nolanahi ere, ez dira aztertu haren 
aplikazioa dela eta sortu diren arazo guztiak, baizik eta jabetza erregistroetako 
bulego likidatzaileetako arduradunekin jarduteko baterako irizpideak ezartzeko 
asmoarekin egin diren bileretan eztabaidatu direnak bakarrik. 

Hala ere, uste dugu honako hau ez dela izango arlo honetaz emango den zirkular 
bakarra. Izan ere, Foru Ogasunaren zerbitzu guztiek zerga honetan irizpide eurak 
aplikatzea lortzeko lehen urratsa baizik ez da.  

KOSTUBIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETAK 

Adjudikazio-gaindikinak: 3/1989 Foru Arauko 7. artikuluko 2 b) idatz-zatia 

Zatitugabearen amaierari dagokionez, irabazpideko sozietatearen ere barne dela, 
dagoen ondasun bakarra erkide edo ezkontide bati adjudikatzen bazaio, zatiezina 
delako edo zatituta asko narriatzen delako, ondorioz gertatzen eta aitortzen diren 
adjudikazio-gaindikinak ez dira ondare eskualdaketatzat hartuko honen 
ondoreetarako; nolanahi ere, kargapean egon daitezke egintza juridiko 
dokumentatuen kontzeptuaren zioz. 

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren salbuespen batzuei uko egitea 

BEZaren Araudia onetsi duen abenduaren 29ko 1.624/92 Errege Dekretuko 8. 
artikuluan hauxe ezarri da berariaz: 

“1. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Legearen 20. 
artikuluko lehenengo idatz-zatiko 20, 21 eta 22. zenbakietan 
araupetzen diren salbuespenei uko egiten zaienean, ondasunak eman 
baino lehen edo ematen diren unean jakinarazi behar zaio 
eskuratzaileari sinesgarritasunez. 
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Subjektu pasiboak egin duen eragiketa bakoitzeko uko egite bat 
gauzatu beharko da, eta aitorpen batez egiaztatu beharko da beti ere. 
Aitorpen hori eskuratzaileak izenpetuko du, eta bertan jarriko du 
eskuratzailea ondasun higiezinen eskuraketei dagokien zerga kenketa 
osoa izateko eskubidea duen subjektu pasiboaren egoeran dagoela.” 

a) Egitatezko okerra zuzentzeko eskritura 

Eskritura publikoan BEZaren salbuespenari uko egin zaiola berariaz ez agertzeak 
praktikan sortzen dituen arazoak saihesteko, oker hori zuzentzeko egilesten diren 
eskriturak onartuko dira, eta eskritura horiek atzeraeragina izango dute 
jatorrizkoen datatik aurrera. 

Hala ere, eskritura batean agertarazten bada bertan ageri den eragiketa 
Kostubidezko Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko 
Zergaren kargapean dagoela kostubidezko ondare eskualdaketen kontzeptuaren 
zioz, ez da onartuko zuzentze eskriturarik, egitatezko oker baten zuzenketa barik 
beste borondate-adierazpen bat litzateke eta. 

b) Egin beharreko egiaztapenak 

Erosleak salbuetsitako edo kargapean ez dauden eragiketak, kenkaria aplikatzeko 
eskubiderik ematen ez dutenak, soilik egiten baditu, edo baliokidetasun 
errekarguaren araubide berezian edo nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren 
araubide berezian soilik badago, ez da onartuko salbuespenari uko egitea, 
betekizunetako bat ez betetzeagatik. Hala gertatzen denean, kostubidezko ondare 
eskualdaketen kontzeptuaren ziozko likidazioa igorriko da. 

Kudeaketa organoak bi esku-hartzaileak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
subjektu pasiboak direla egiaztatuko du. Hori frogatzeko, zergadunak Foru 
Ogasunak emandako ziurtagiria aurkeztu behar du bulego likidatzailean. 

Udalek lur urbanizatuak edo urbanizatzen ari direnak ematea 

Emate horiek, dena delakoa eskuraketa titulua, Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren kargapean egongo dira kasu hauetan:  

1) Udalak lurrak enpresa jarduera bati lotuta eduki dituenean. 

2) Ematea bera enpresa jarduera bat egitea denean (baliabideak 
antolatzea merkataritzako jarduerak egiteko, ondasunak behin eta 



 █  

 Bizkaiko Foru 
Aldundia 
Ogasun eta Finantza 
Saila 
Ogasun Zuzendaritza 
Nagusia 

Diputación Foral 
de Bizkaia 
Departamento de Hacienda 
y Finanzas 
Dirección General de 
Hacienda 

 █  
 
 

berriro emanez, norberaren erantzukizunarekin eta jardueraren 
arriskua bereganatuta). 

3) Lurrak udalak urbanizatu dituenean. 

Aurreko balizkoetako bat gertatu ez bada, emate horiek kargapean izango dira 
kostubidezko ondare eskualdaketen kontzeptuaren zioz.  

Balioen egiaztapena 

a) Enkanteak 

Enkanteetan ezin dira egiaztatu balioak; errematearen prezioa behin betiko balioa 
izango da. 

b) Salmentako gehieneko prezioa administrazioak finkatutako higiezinak 

Gehieneko salmenta-prezioa administrazioak finkatuta duten higiezinen balioa 
eratxiki beharreko gutxieneko balioa izango da.  

Aurreko paragrafoan azaldutakoa aplikatzeko, gehieneko salmenta-prezioa 
frogatu behar da organo eskudunak balorazioa eragin duen egintza gertatu den 
urteko urtarrilaren bateko  prezioaz emandako ziurtagiriaren bidez eta 
higiezinaren babes-araubidea noiz amaitu den argitzen duen ziurtagiria aurkeztu 
behar da. 

Higiezinaren balioa eskritura publikoan ageri den kopurua gehieneko salmenta-
prezioa baino gutxiago denean soilik egiaztatuko da; Administrazioak 
egiaztatzen duen balioa ezin izan daiteke hura baino gehiago.  

c) Aitortutako adjudikazio-gaindikinak 

Zerga oinarria zergadunak aitortutako gaindikina da beti, eta balioa ezin da 
egiaztatu. 

Zamak nork bere gain hartzea 

3/89 Foru Arauko 10. artikuluko 1. idatz-zatian hauxe ezarri da: 

“(...) Bakarrik ondasunen benetako balioa urri dezaten kargak izango 
dira kengarri, ez, ordea, zorrak, bahiaz edo hipotekaz bermatuta egon 
arren.” 
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Beraz, ondasun baten adjudikazioak berekin dakartzan prozedura zamek ez dute 
urritzen haren balioa; hau da, ondasunaren balioan errematearen prezioa eta 
bereganatutako zamen lagapen-balioa batu behar dira. 

SOZIETATE ERAGIKETAK 

Ondasun erkidegoak: 3/1989 Foru Arauko 20. artikulua 

“Zerga honen ondorioetarako honako hauek parekatuko dira 
sozietateekin: 

4gn. Enpresa jarduerak egin ditzan "inter vivos" egintzen bidez 
eraturiko ondasun-erkidegoak (...)” 

Sozietate eragiketak kargatzeko, ezinbestekoa da erkideek baterako ondasunak 
enpresa jarduera batean erabiltzeko akordioa egitea. Horretarako, lokal bat 
ustiatzeko ondasun erkidegoa eratzen denean, kontzeptu horren zioz higiezinak 
enpresa jarduerari lotzean duen balioaren % 1eko likidazioa aplikatuko da. 

Ildo horretatik, higiezinak errentatzea edo salerostea inguruabar hauek gertatzen 
direnean soilik joko da jarduera ekonomikotzat: 

a) Jarduera burutzeko gutxienez lokal bat izatea eta lokal hori jarduera 
hori kudeatzeko bakarrik erabiltzea. 

b) Jarduera burutzeko, gutxienez lan kontratupeko eta lanaldi osoko 
langile bat izatea. 

EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUAK 

Finkak elkartzea eta bereiztea 

Finkak elkartzea eta bereiztea zerga egitate lokabeak dira, eta biak ere egintza 
juridiko dokumentatuen kontzeptuaren zioz daude kargapean. 

Hipoteka bermea kitatzea eta eratzea 

Hipoteka bermeak kitatzea eta eratzea zerga egitate lokabeak dira, eta biak ere 
egintza juridiko dokumentatuen kontzeptuaren zioz daude kargapean. 
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BATERAKO XEDAPENAK 

Ezkontza sozietatera ondasun pribatiboak ekartzea: 3/89 Foru Arauko 43. 
artikuluko B) 3 idatz-zatia 

Ezkontza sozietatera ondasun pribatiboak ekartzea salbuetsita dago, 3/89 Foru 
Arauko 43. artikuluko B) 3 idatz-zatian ezarritakoa dela bide; hona: 

“Ezkontideek ezkontideen sozietateari egindako ondasunen eta 
eskubideen ekarpenak, hura desegitean ekarpenok ordaintzeko 
ezkontideen alde egindako adjudikazioak eta horregatik ezkontideei 
egiten zaizkien eskualdaketak.” 

Bilbon, 2000ko apirilaren 13an. 

Sin.: OGASUNEKO ZUZENDARI NAGUSIA 


