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2/2002 Jarraibidea, maiatzaren 8koa, Ogasun 
Zuzendaritza Nagusiarena; honen bidez Ondare 
Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen 
gaineko Zergaren inguruko irizpide batzuk ezarri dira. 

Otsailaren 6ko 3/2001 Foru Arauak Ondare Eskualdaketen eta Egintza 
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Foru Araua aldatu zuen. Hain 
zuzen ere, 43. artikuluko 1.B idatz-zatiari 30. zenbakia gehitu zion, eta zenbaki 
horretan ezarri da mailegu baten ordainketaren berme gisa eratzen diren 
hipoteka-eskubide errealak eratu edo kitatu direla dokumentatzeko egiten diren 
eskritura publikoen lehen kopiak salbuetsita daudela, baldin eta mailegua ohiko 
etxebizitza erosteko edo birgaitzeko hartu bada. 

Salbuespena araupetu duen artikulua nahikoa murritza denez, hainbat 
eragozpen izan dira hura interpretatzeko eta, hain zuzen ere, hori gainditzeko 
irizpideak ezarri dira 2001eko otsailaren 23ko 1. zirkularra ordezkatu duen  
jarraibide honetan. 

Jarraibide honetan ezarritako irizpide berriak izarño (*) batez markatu 
dira, besteetatik bereizteko eta azkar aurkitu ahal izateko. 

KOSTUBIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETAK 

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. 

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 
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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 
berriro emanez, norberaren erantzukizunarekin eta jardueraren 
arriskua bereganatuta). 

3) Lurrak udalak urbanizatu dituenean. 
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Aurreko balizkoetako bat gertatu ez bada, emate horiek kargapean izango 
dira kostubidezko ondare eskualdaketen kontzeptuaren zioz.  

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. 

Mailegu baten ordainketaren berme gisa eratzen diren hipoteka-eskubide 
errealak eratu edo kitatu direla dokumentatzeko egiten diren eskritura publikoen 
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lehen kopiak salbuetsita daude, baldin eta mailegua ohiko etxebizitza erosteko 
edo birgaitzeko hartu bada. 

Halako eskritura publikoetan aipatuta berri diren betekizunak betetzen 
direla adierazi behar da; Foru Ogasunak hala dela egiaztatu ahal izango du. 

Hori dela eta, ohiko etxebizitzatzat joko da Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/98 Foru Arauko 30.2 b) 
artikuluan halakotzat definitutakoa. 

Berme-ordezpena 

Bermea ordezten bada, hau da, jatorrizko finkaren gainean ezarritako 
hipotekaren erantzukizuna kitatu eta hipoteka berria eratzen bada beste finka 
baten gainean, bi zerga egitate gertatzen dira: aurreko hipotekaren kitapena eta 
beste bat eratzea; biak ere egintza juridiko dokumentatuen modalitateko zerga 
egitateak dira. 

Jabetza Horizontalari buruzko Legera moldatzea 

Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/60 Legea aldatu duen 
apirilaren 6ko 8/99 Legeko lehenengo xedapen iragankorrean ezarri denez, 
EAOean argitaratzen denetik bi urte pasatu baino lehen jabeen erkidegoek euren 
estatutuak moldatu behar dituzte bertan xedatutako guztia harekin bat etor dadin.  

Xedapen iragankor hori betetzeko jabetza horizontala islatzeko egiten den 
eskritura publikoa Zergaren kargapean eta salbuetsi gabe izango da egintza 
juridiko dokumentatuen modalitatean. Zerga oinarrian obra berriaren benetako 
kostua eta lurraren benetako balioa sartuko dira, biak ere eskritura publikoa 
egiletsi denean eguneratuak. 

Jabetza horizontala aldatzeko eskriturak 

Jabetza horizontalaren araubidean eraturiko higiezinak partzialki 
aldatzeko eskrituretan, zerga oinarria aldaketa ekarri duten elementuen balioa 
izango da. Erregela hau erkidegoaren elementuei jaregiten zaienean aplikatuko 
da, esaterako jabeen erkidego baten higiezin bat saltzeko jartzen denean; 
horrelakoetan zerga oinarria elementuaren balioa da, besterik gabe. 
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Hipoteka erantzukizunaren birbanaketa 

Eskritura batean eraturiko hipoteka baten zama finka batzuen artean 
banatzeko egiten diren eskrituren lehenengo kopiak notario agirien gaineko karga 
gradualaren zamapean daude. 

Nolanahi ere, baldin eta eskritura batean hipoteka-mailegua eratzen bada 
eta erantzukizuna erregistro-finka lokabeetan artean banatzen bada, dena batera, 
negozio juridiko bat bakarrik gertatu dela pentsatuko da eta, beraz, kargapeko 
zerga egitate bat bakarrik egongo da. 

Kapital gehikuntza jaulkipen primaren erreserbaren kargura 

Akzioak jaulkitzearen ziozko primetarako soilik eraturiko erreserben 
kargura egiten diren kapital zabalkuntzak dokumentatzen dituzten notario 
eskrituren lehenengo kopiak ez dira kargapean egongo egintza juridiko 
dokumentatuen modalitatean. 

Kapital txikipena 

a) Dibidendu pasiboen barkamenaren ziozko kapital txikipena kargapean 
dago sozietate eragiketen modalitatean. 

b) Bazkideei ondasunak edo eskubideak itzuli beharra sortu ez eta 
ondorioz sozietate eragiketen modalitatean likidazioa egin beharrik ez dakarten 
kapital txikipenak dokumentatzen dituzten notario eskrituren lehenengo kopiak 
ez dira kargapean egongo egintza juridiko dokumentatuen modalitatean. 

BATERAKO XEDAPENAK 

Salbuespen subjektiboak 

3/1989 Foru Arauko 43 I A) a) artikuluan ezarritakoa dela bide, Ondare 
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergatik salbuetsita 
daude Estatua eta lurraldeetako herri administrazioak eta haien ongintzako, 
kulturako, gizarte segurantzako, irakaskuntzako edo zientzien arloko erakundeak. 

Horren ondoreetarako, ondokoak ere salbuespenaren eremuan sartzen dira: 

a) Kapital osoa aurreko paragrafoan aipatutako administrazioetako batena 
den merkataritzako sozietateak. 
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b) Toki izaki diren partzuergoak. 

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.” 

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.” 

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. 

Landa errentamenduen legeriaren ondorioz jabetza eskuratzea 

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko 
Zergatik salbuetsita dago landa errentamenduen legeriaren ondorioz jabetza 
eskuratzea; alabaina, horrelako eragiketetarako maileguak ez daude salbuetsita. 

Kontratu pribatuen baliozkotasuna 

Foru Ogasunaren aurrean Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko 
Dokumentatuen gaineko Zergari dagokionez ondoreak izan dituen eragiketa bati 
buruzko agiri publiko batean itundutakoa aldatzeko egiten diren agiri pribatuek 
edo hartan ezarritakoa agertzen ez dutenek ez dute inolako ondorerik sortuko 
zerga horrekiko.  

(*) Hipoteka-eskubide errealak eratzea eta kitatzea 

a) Salbuespenaren eremua 
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Artikulu horretan araupetutako salbuespenaren eremuan daude:  

1. Ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko eskatutako mailegu bat 
kitatzeko eskatutako mailegu baten ordainketaren berme gisa eraturiko 
hipoteka-eskubide errealen eraketa-eskrituren lehenengo kopiak, baldin eta 
mailegu berriaren zenbatekoa ez bada lehengoaren kapitaletik amortizatzeko 
dagoena baino gehiago. 

2. Ondoko xedetako baten berme gisa eraturiko hipoteka-eskubide errealen 
eraketa-eskritura publikoen lehenengo kopiak: 

a) ohiko etxebizitza eraikitzea 

b) ohiko etxebizitza eraikitzeko lurrak erostea 

c) eraikitzen ari diren higiezina eskuratzea ohiko etxebizitza 
izateko 

b) Hipotekaren xede den higiezinaren betekizunak 

1. Ekonomi Itunean ezarritako loturak direla bide, salbuespena aplikatzeko 
ezinbestekoa da hipotekaren xede den higiezina Bizkaiko Lurralde 
Historikoan egotea. 

2. Zergaren subjektu pasiboarena ez beste pertsona batena den ondasun higiezin 
bat hipoteka daiteke hark salbuespena aplikatzeko eskubidea galdu gabe. 

c) Ohiko etxebizitzaren betekizunak 

1. Salbuespenaren aplikazioan ez du inolako eraginik eskuratu edo birgaitutako 
etxebizitza Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo egoteak, salbuespena ohiko 
etxebizitza dagoen lurraldea gorabehera aplikatzen baita; aitzitik, 
erabakigarria da non dagoen hipoteka-eskubide errealaren xede den higiezina. 

d) Eremu subjektiboa 

1. Etxebizitza bat batzuen artean erosiz gero, salbuespena hura ohiko etxebizitza 
izango dutenei soilik aplikatuko zaie. 

2. Salbuespena aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da Zergaren subjektu pasiboa 
eskuratu edo birgaitutako ohiko etxebizitzaren jabea izatea; ondasun 
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higiezinaren gaineko eskubide errealen titularra baizik ez bada, ezin du 
aplikatu. 

e) Erazko betekizunak 

1. Mailegua ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko erabiliko dela 
adierazi behar da eskritura-gorputzean edo hari erantsitako dilijentzian, hain 
zuzen ere zordunak berak edo egintzara bertaratutako beste norbaitek adierazi 
behar du, edo fedemaile publikoak berak.  

2. Aurreko idatz-zatian ageri den erazko betekizuna bete ezean, ez da onartuko 
salbuespena. 

3. Fede-emaileak klausula bat sartu besterik egiten ez badu salbuespena 
aplikatzeko eskatzeko, betekizuna ez da betetzat joko. 

Balioen egiaztapena 

Enkanteak 

Enkante publikoaren bidez (notarioa, epaitegia edo administrazioa) egiten 
diren eskualdaketetan zerga oinarria beti da erremate prezioa, adjudikaziodunak 
bere gain hartzen dituen zamak gehituta (egonez gero), lizitazio mota eta 
adjudikatutako ondasun higiezinari eratxiki beharreko gutxieneko balioa 
gorabehera.  

Organo kudeatzaileak ez badaki zama horien zenbatekoa, enkantea deitu 
duen organoari eskatuko dio informazioa, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 
112. edo 113. artikuluaren itzalpean. 

Hala ere, besterentzea epai-enkantearen bidez gertatzen bada eta errematea 
adjudikatzen zaion eskaintzariak enkantean lagatzeko eskubidea baliatu badu 
enkante mota horri buruzko arautegian ezarritakoaren arabera, lagapen-
hartzailearentzako eskualdaketa bat bakarrik likidatuko da. Eskaintza ondasuna 
lagatzeko egin delako adierazpena enkantea amaitu ondoren egiten bada, ez da 
aplikatuko idatz-zati honetan xedatutakoa eta bi eskualdaketa likidatuko dira: 
bata errematearen adjudikatzaileari eta bestea lagatzaileari. 

Besterentzea administrazio edo notariotzako enkantearen bidez egiten 
bada, bi likidazio egin behar dira:  bata errematearen adjudikatzaileari eta bestea 
lagatzaileari.  
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Aurreko paragrafoko erregelak badu salbuespen bat: adjudikaziodunak, 
langile-talde baten ordezkari gisa gizarte eremuaren barruan, errematea langileei 
lagatzea; horrelakoetan eskualdaketa baten likidazioa bakarrik egingo zaio 
errematearen lagapen-hartzaileari. 

Salmentako gehieneko prezioa Administrazioak finkatutako higiezinak 

Higiezin baten salmentako gehieneko prezioa Administrazioak finkatuta 
badago, balorazio horren zenbatekoa eratxiki beharreko gutxieneko balioa izango 
da, eta zerga oinarria ezin da izan prezioa baino gehiago. 

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.  

Aitortutako adjudikazio-gaindikinak 

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

Eratxiki beharreko gutxieneko balioaren aplikazio-eremua 

3/89 Foru Arauko 44. artikuluan ageri diren erregelak Ondare 
Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren modalitate 
guztietan aplika daitezke. 

Ondasunen balioa egiaztatzeko, lehentasuna izango dute haiei eratxiki 
dakiekeen gutxieneko balioa zehazteko arau teknikoak 

Etxebizitza, garaje, bulego edo industria gisa erabiltzen diren hiri lurreko 
ondasun higiezinak gai hartuta, baldin eta zergadunak Zergaren autolikidaziorako 
600 ereduan adierazten duen ondasunaren benetako balioa hari eratxiki 
dakiokeen gutxieneko balioa zehazteko arau teknikoak aplikatuz gero izango 
lukeena baino gutxiago bada, lehentasuna emango zaie arau horiei haren balioa 
egiaztatzeko. Honelako kasuetan irizpide hau aplikatzeko zioa apirilaren 20ko 
63/1999 Foru Dekretua da. 
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Baldin eta geroago zergadunak idatziz adierazten badu ez dagoela ados 
egiaztapen modu horren bidez zehaztutako benetako balioarekin, Foru 
Ogasuneko adituaren txostena, eginez gero, batez ere ondasunaren bertatik 
bertarako ikuskapenean oinarritu behar da eta behar bezala arrazoitu behar da, 
zirkular honetako hurrengo idatz-zatian xedatutakoarekin bat etorriz. 

Ondasunen balioa eratxiki dakiekeen gutxieneko balioa zehazteko arauen 
bidez barik beste modu batean zehazteko zioa 

Arlo honetan dagoen jurisprudentzia ugaria kontuan hartuta, adituek 
ondasunen balioa egiaztatzeko ematen dituzten irizpenetan aintzat hartu dituzten 
irizpideak, epai-elementuak edo datuak aipatu behar dituzte, Zerga 
Administrazioak benetakotzat jotzen duen balioa jakinarazten zaion zergadunak 
haren oinarri teknikoen eta praktikoen berri eduki dezan. Irizpen horiek apirilaren 
20ko 63/1999 Foru Dekretuan oinarritu behar dira batik bat. 

Azaldutakoa are garrantzitsuagoa da kontuan hartuz gero Auzitegi 
Gorenak 2000ko urriaren 7an gaia honetaz emandako epaia; haren arabera, hain 
zuzen ere, lehenengo balorazioa erazko arrazoiren bategatik (esaterako, behar 
bezala ez arrazoitzea) deuseztatzen bada, Administrazioak beste bat egin dezake, 
baina bigarrena ere akats beragatik deuseztatuz gero, ez dago beste baloraziorik 
egiterik. 

Hiri lurreko ondasun higiezinei eratxiki dakiekeen balioari buruzko aldez 
aurreko informazioa 

Ondasun higiezinak kostu bidez eskualdatzen direnean, halako 
ondasunei eratxiki dakiekeen balioari buruzko aldez aurreko 
informazioa emateko prozedura, 1.933/1994 Foru Aginduan 
araupetutakoa, aplikatu ahal bazaie, Katastro eta Balorazio Zerbitzuak 
eratxikitako balioak indarraldiko bi hiletan arautegiaren arabera 
eratxiki dakiekeen gutxieneko balioak dituen ondore eurak izango ditu 
(horri buruzko arau teknikoak 63/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsi 
dira). 

Egiaztatutako balioa aitortutakoa baino gehiago. Berandutza-korrituak 

Administrazioak egiaztatutako balioa aitortutakoa baino gehiago bada, 
zerga oinarritzat hartuko da eta zergadunak bi kopuruen arteko diferentziaren 
berandutza-korrituak ordaindu behar ditu. 
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Peritu-tasazio kontrajarria 

Peritu-tasazio kontrajarria interesdunek eskatzen badute edo Bulego 
Likidatzaileak erabakitzen badu tramitatuko da, erregela hauen arabera: 

1. Baldin eta espedientean ez badago Administrazioaren peritu batek 
zioztaturiko balorazioa, balioa egiaztatzeko Zergei buruzko Foru Arauko 52.1.d) 
artikuluan ezarritako “Administrazioaren perituen irizpena” ez beste bide bat 
erabili delako, Bulego Likidatzaileak baloratu beharreko ondasunen eta 
eskubideen zerrenda bidaliko die zerbitzu tekniko egokiei, eginkizun horretarako 
titulazio egokia duten langileek txosten teknikoa egin dezaten hamabost egun 
pasatu baino lehen. Txosten horretan egindako balorazioaren emaitza eta kontuan 
hartutako oinarriak adierazi behar dituzte. 

2. Bulego likidatzaile eskudunak Administrazioaren perituaren balorazioa, 
edo Administrazioak balioak egiaztatzeko “Administrazioaren perituen irizpena” 
erabili duelako espedientean ageri dena, jaso ondoren interesatuei jakinaraziko 
die eta hamabost eguneko epea emango zaie euren peritua izendatzeko. Peritu 
horrek baloratu beharreko ondasun eta eskubideetarako egokia den titulua eduki 
behar du. Zergadunak izendatutako perituari ondasunen eta eskubideen zerrenda 
emango zaio txosten teknikoa egin dezan eta horretarako hamabost eguneko epe 
edukiko du. Txosten hori oinarritu egin behar du eta elkargo egokiak sinatu behar 
du. 

3. Hamabost eguneko epealdian interesdunak periturik izendatzen ez badu, 
Administrazioak egiaztatutako balioarekin onartu duela pentsatuko da, 
espedientea bukatutzat emango da eta, ondorioz, aitortutako balioaren zioz behin-
behinean igorritakoaren likidazioaren likidazio osagarria egingo da. 

4. Perituak ondasunen eta eskubideen balioaren gainean bat ez badatoz eta 
Administrazioaren perituaren tasazioa ez bada interesdunaren perituak egindakoa 
baino % 10 eta 20.000.000 pta (120.202,42 euro) gehiago, zerga oinarria 
Administrazioaren perituak egindako balorazioa izango da, aitortutakoa baino 
gehiago bada; bestela aitortutakoa izango da. Lehenengo balizkoa gertatuz gero, 
bidezko likidazio osagarria egingo da berandutza-korrituekin eta subjektu 
pasiboak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudian 
ezarritako epeetan sartu beharko du. 

5. Administrazioaren perituaren tasazioak aurreko erregelan aipaturiko 
mugak gainditzen baditu, Ogasuneko zuzendari nagusiak beste peritu bat 
izendatuko du elkargo, elkarte edo korporazio profesionalek bidalitako 
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zerrendetan ageri diren elkargo edo elkarte kideen artean zozketa publikoaren 
bidez, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 52.2. artikuluan xedatutakoa 
betetzeko. Peritu hori izendatu ondoren, izendatutako pertsonari edo erakundeari 
ondasunen eta eskubideen zerrenda eta aurreko perituen txosten teknikoen kopiak 
bidaliko zaizkio, eta hamabost eguneko epealdian haietako bat berretsi edo beste 
balorazio bat egin beharko du. Berrespena zein balorazio berria behin betikoa 
izango da eta beraren aurka ezin jarri izango da errekurtsorik. 

6. Hirugarren peritua izendatu behar denean, subjektu pasiboak tasazio 
berriari dagozkion ogibidesarien zenbatekoa jarri behar du peritua lanean hasi 
aurretik; hain zuzen ere, ogibidesari horien kopurua utzi behar Bizkaiko Foru 
Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Sarrera Kontrolerako Zerbitzuan, 
hirugarren peritua izendatu delako jakinarazpena egiten den egunetik hamar egun 
pasatu baino lehen. 

Subjektu pasiboak zenbateko hori esan bezala jartzen ez badu, 
Administrazioaren perituaren balorazioa onartutzat joko da, dena delakoa bi 
balorazioen arteko aldea. 

7. Perituaren tasazioa interesatuak aitortutako balioa baino gehiago bada, 
inolaz ere ezin hartu izango da likidazio oinarritzat. 

8. Perituaren tasazio kontrajarriaren emaitza ikusita, Bulego Likidatzaileak 
hasierako likidazioa berretsiko du edo bidezko likidazio osagarria egingo du 
berandutza-korrituekin. Hala ere, birjarpenezko errekurtsoa edo errekurtso 
ekonomiko-administratiboa jar daiteke haren aurka. 

9. Subjektu pasiboak ordaindu behar ditu bere perituaren lansariak. 
Hirugarren perituak egindako tasazioa aitortutako balioa baino % 20 gehiago 
bada, subjektu pasiboak ordaindu behar ditu peritazio-gastu guztiak; alderantziz 
gertatzen bada, hau da, tasazioa txikiagoa bada, Administrazioaren kontura 
izango dira gastuok eta subjektu pasiboak eskubidea izango du diru-gordailuak 
sortarazitako gastuak itzul dakizkion. 

10. Hirugarren perituaren gastuak eta ogibidesariak subjektu pasiboak 
ordaindu behar baditu, Foru Aldundiak subjektu pasiboaren kontura ordainduko 
dizkio gastu eta ogibidesariok peritu horri, jarritako gordailuaz baliatuta.  



 █  

 Bizkaiko Foru 
Aldundia 
Ogasun eta Finantza 
Saila 
Ogasun Zuzendaritza 
Nagusia 

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

 █  
 

Kudeaketa eta prozedura arauak 

Bidegabeko sarreren itzulketa 

Bidegabeko sarrera baten ondorioz subjektu pasibo bati dirua itzuli behar 
bazaio, kopuru hori ondokoen batura izango da, dena delakoa subjektu 
pasiboaren erruduntasun gradua: 

a) bide gabe sartutako kopurua 

b) kopuru horren berandutza-korritua 

Akatsa zerga egitateari aplikatutako modalitatean 

Zergadunak arautegia gaizki aplikatzearen ondorioz likidazioaren 
emaitzako zerga zorra haren autolikidazioaren emaitzakoa baino gehiago bada, 
bien arteko diferentzia ordaindu beharko du, bai eta kopuru horren berandutza-
korrituak ere. 

Bilbon, 2002ko maiatzaren 8an. 

Sin.: OGASUNEKO ZUZENDARI NAGUSIA 


