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11/2005 Jarraibidea, azaroaren 28koa, Ogasun 
Zuzendaritza Nagusiarena; honen  bidez irizpide 
batzuk ezarri dira Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiaren 2005eko urriaren 6ko epaiak Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren kenkarietan, diru-
laguntzak jasotzeari dagokionez, izango dituen 
ondoreak interpretatzeko. 

2005eko urriaren 6an, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak C-204/03 
gaiari buruzko epaia eman zuen. Epaiaren xedea arau bat ez betetzearen ziozko 
errekurtso bat ebaztea izan zen, hain zuzen ere Europako Batzordeak, 2003ko 
maiatzaren 14ko EK 226. artikuluarekin bat etorriz, Espainiako erresumaren 
aurka aurkeztutako errekurtsoa; errekurtso haren gaia Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren indarreko arautegiko manu batzuk Seigarren Zuzentauarekin bat ez 
etortzea izan zen, hain zuzen ere prezioari lotu gabeko diru-laguntzak jasotzeak 
zerga horren ziozko kuoten kenkarietan dituen ondareei buruz ezarritakoarekin 
bat ez etortzea. Bada, epai horren bidez Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 
adierazi du gure arautegiko manu batzuk Batasuneko Zuzenbidearekin 
bateraezinak direla. 

Hain zuzen, hauxe ezarri da epai horretan: Espainiako erresumak ez ditu 
bete Batasuneko Zuzenbidea eta, bereziki, Kontseiluaren 1977ko maiatzaren 
17ko 77/388/CEE Zuzentarauko 17. artikuluko 2 eta 5. idatz-zatian eta 19. 
artikuluan  ezarritakoa dela bide dagozkion betebeharrak. Zuzentarau hori 
Batasuneko kideen legeriak harmonizatzeko seigarrena izan zen eta bertan 
negozio bolumenaren gaineko zama ezartzen duten zergak landu ziren – Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren baterako sistema: erabereko zerga oinarria, 
Kontseiluaren 1995eko apirilaren 10eko 95/7/CE Zuzentarauak aldatutako 
bertsioa. Izan ere, kenkari-laina ezarri da kargapeko eragiketak baizik egiten ez 
dituzten subjektu pasiboek jasaten duten Balio Erantsiaren gaineko Zergan 
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aplikatzek, eta arau berezia ezarri da diru-laguntzen bidez finantzatzen diren 
ondasun edo zerbitzu erosketei BEZaren ordainketan dagokien kenkari-
eskubidea murrizteko. 

Beste alde batetik, epaiak izango duen eraginkortasunaren iraupena dela-
eta, hauxe ezarri du: Gogoan izan behar da aparteko kasuetan soilik gerta 
daitekeela Justizia Auzitegiak epaia ezarri beharra, Batasuneko antolamendu 
juridikoari datxekion segurtasun juridikoaren printzipioa aplikatuta. 

Horretarako, Abokatu Nagusiak bere ondorioen 24. puntuan adierazi 
duen bezala, ezinbestekoa da frogatzea estatuko agintariei Batasuneko 
Zuzenbidearen aurkako arautegia onetsarazi edo jokabide bat harrarazi ziela 
Batasuneko xedapen batzuen ziurgabetasun  objektibo larri batek (hau dela-eta, 
ikusi 2000ko irailaren 12ko epaia, Batzordea/Erresuma Batua, C-359/97, Rec. 
p. I-6355, 92. idatz-zatia). Bada, kasu honetan ez zegoen horrelako 
ziurgabetasunik. Beraz, ez da bidezko epai honen ondoreei epe-mugarik jartzea. 

Epai horretan xedatutakoarekin bat etorriz, onartu beharra dago Balio 
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko manu 
batzuk ezin direla bateratu Seigarren Zuzentarauan ezarritakoarekin. Beraz, 
hemendik aurrera ezin dira aplikatu, Batasuneko Zuzenbidearen eta Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaien eraginkortasunari buruzko arauak, 
Europar Batasunaren Itunetik datozenak, aplikatuta. 

Kontuan eduki behar da manu horiek ezin dituztela zuzenean aldatu ez 
Bizkaiko Batzar Nagusiek, ez Bizkaiko Foru Aldundiak, zeren Euskal 
Autonomia Erkidegoaren indarreko Ekonomi Itunak, aurrekoak bezala, ezarria 
baitu Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoek araubide erkideko 
lurraldean indarrean dauden funtsezko eta formazko arau berberak eduki behar 
dituztela. Beraz, gure arautegia aldatzeko, aurretik Estatuko Balioa Erantsiaren 
gaineko Zergaren Legea aldatu behar da. 

Hala ere, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaiaren zuzeneko 
eraginak hura aplikatu ahal izateko behar diren interpretazio-irizpideak ezartzera 
behartzen du Ogasun Zuzendaritza Nagusia. 

Gainera, 2005eko azaroaren 22an, Estatuaren Aldizkari Ofizialean 2/2005 
Ebazpena argitaratu da, Zergen Zuzendaritza Nagusiak azaroaren 14an emana. 
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Ebazpen horretan eragiketen prezioari lotu gabeko diru-laguntzak jasotzeak Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren kenkari-eskubidean duen eragina argitu da, 
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 2005eko urriaren 6an emandako epaia 
oinarritzat hartuta; horrez gainera, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 
Legea Seigarren Zuzentaraura moldatzeko aldatu arte aplikatuko diren irizpide 
iragankorrak ezarri dira. 

Ebazpen horretako irizpideak ontzat eman dira, bai eta haien oinarri 
juridikoak ere, eta horregatik Ogasun Zuzendaritza Nagusiak uste du antzeko 
irizpideak aplikatu behar direla, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 
epaiaren eraginkortasunaren iraupenaz doikuntza batzuk eginez gero, hain zuzen 
ere Bizkaiko Lurralde Historikoan zergen preskripzioaz ezarritako arauetatik 
datozen doikuntzak. 

Izan ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 26ko 
3/1986 Foru Arau Orokorreko 64. artikuluan ezarri zenez, zergapekoek bidegabe 
sartutako kopuruak itzultzeko eskubidea hiru urteren burua preskribatzen zen. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 
Foru Arau Orokorrean lau urtera luzatu zen preskripzio-epea, eta xedapen 
iragankorrean ezarritakoaren arabera epe berria ondokoei aplikatuko zaie: 
Indarrean jartzen denetik aurkezten diren eskaerak eta aintzatesten diren 
eskubideak, zergadunek zerga bakoitzaren arautegiaren araberako itzulketak, 
zor izan ez diren sarreren itzulketak eta bermeen kostuaren itzulketa eskatu eta 
jasotzeko eskubideari dagokionez (baldin eta indarrean jartzean indarreko 
legeriaren arabera preskribituta ez badaude). 

Ondorioz, eta hemen hizpide dugunaz denaz bezainbatean, zergadunak 
eskubide hori baliatu ahal badu Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 
2005eko urriaren 6ko epaia dela bide, lau urteko epea izango du horretarako 
aitorpena norberaren borondatez aurkezteko epealdia amaitzen denetik, baldin eta 
2005eko uztailaren 1erako hiru urte pasatu ez badira. 

Horregatik, oro har eta preskripzio-epearen konputua eten ezean, 
zergadunak 2002tik aurrerako ekitaldiak berrikusteko eska dezake. 

Azkenik, aipatu beharra dago Ogasun Zuzendaritza Nagusiak ez duela 
uste orain egokia denik epai horrek ukitutako zergadunen zerga-egoera ofizioz 
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erregularizatzea, oro har, ez baitago likidazio berria egiteko aski datu. Nolanahi 
ere, Zerga Administrazioak zergadunen zerga-zorra zehaztu ahalko du likidazio 
bidez zenbatekoa kalkulatzeko nahikoa datu biltzen duenean. 

 
Azaldutako guztia dela bide, hauxe  

 
 

EBATZI DUT: 
 
 

Lehenengoa. Lainaren erregelaren aplikazioa. 
 
Enpresaburuen edo profesionalen kenkariak kalkulatzeko, lainaren 

erregela kasu batean bakarrik aplika daiteke: kenkari-eskubidea ematen duten 
eragiketak eta ematen ez dutenak egiten ez dituztenean. 

 
Hori dela-eta, kontuan izan behar da Balio Erantsiaren gaineko Zergari 

buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 94. artikuluan zehaztu direla 
kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duten eragiketak. 

 
Aurreko paragrafoan azaldutakoari dagokionez, kontuan izan behar da 

Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 
104. artikuluan kenkariaren laina kalkulatzeko konputatu behar ez diren eragiketa 
batzuk zehaztu direla; eragiketa horiek salbuetsita gerta daitezke kasu batzuetan, 
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 
20. artikuluan  xedatutakoarekin bat etorriz. Hain zuzen ere, horrelakoak dira 
enpresaburu edo profesionalentzat ohikoak ez diren finantza-eragiketak eta 
higiezinen inguruko eragiketak. 

 
Aurreko irizpideen arabera lainaren mekanismoa aplikatu behar denean 

soilik konputatu behar dira enpresa edo lanbide jarduera finantzatzeko jasotako 
diru-laguntzak, eragiketen prezioari lotuta ez daudenak. 
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Bigarrena. Konputatu behar ez diren diru-laguntzak. 
 
Aurreko zenbakian azaldutakoaren salbuespen gisa, ondoko diru-

laguntzak ez dira inoiz konputatu behar: 
 
a) Kargapean ez dauden edo salbuetsita dauden eragiketak, kenkari-

eskubidea ematen dutenak, finantzatzeko ematen direnak. 
 
b) Apirilaren 7ko 13/1982 Legeak araupetutako enpleguko zentro bereziek 

jasotakoak, 43. artikuluko 2. idatz-zatian ezarritako betekizunak betez gero. 
 
c) Nekazaritzaren Orientazio eta Bermerako Egituren Fondoaren 

(NOBEF) kargura finantzatzen direnak. 
 
d) Arrantzaren Orientaziorako Finantza Tresnaren (AOFT) kargura 

finantzatzen direnak. 
 
e) Teknologiaren arloko ikerketa, garapen edo berrikuntzarako jardueren 

gastuak finantzatzeko ematen direnak. Ondore hauetarako, jarduera horiek eta 
beraien gastuak Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 
Foru Arauko 41. artikuluan definitu dira. 

 
 
 
Hirugarrena. Bereizitako sektoreak eta lain berezia. 
 
Bat. Enpresaburu edo profesional batek sektore bereizietan jarduten badu, 

hauxe egin behar da: 
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1. Kenkariak kalkulatzeko lainaren erregela aplikatu beharra dakarten 
eragiketa salbuetsiak zein sektoretakoak diren zehaztu behar da. 

 
2. Eragiketak kenkari-eskubide osoa dagoen sektoreetakoak badira, 

eragiketen zerga oinarrian sartzen ez diren diru-laguntzen ziozko kenkari-
eskubideari ez zaio inolako mugarik ezarri behar. 

 
3. Kenkari-eskubidea osoa ez den sektoreetako kenkari laina kalkulatzeko, 

jarduerak finantzatzeko jasotako diru-laguntzen zenbatekoak konputatu behar 
dira. 

 
4. Baldin eta enpresaburu edo profesionalak diru-laguntza beste araubide 

bateko sektore bereizi batzuetako jarduerak finantzatzeko erabili badu, jarduera 
bakoitza finantzatzeko zenbat diru erabili den zehaztu behar da, eta kenkariaren 
laina kalkulatzeko ondoko zenbatekoa baizik ez da konputatuko: kuota 
kengarriak zehazteko laina kalkulatu beharra dagoen sektoreetako jarduerei 
dagokien zati proportzionala. 

 
5. Azkenik, jardueran oro har erabiltzen diren ondasun eta zerbitzuen 

kenkariaren laina kalkulatzeko, jarduera finantzatzeko jaso eta eragiketen zerga 
oinarrian sartu ez diren diru-laguntzen guztirako zenbatekoa konputatu behar da. 

 
Bi. Enpresaburu edo profesional batek lain berezia aplikatzen badu bere 

kenkariak zehazteko, kendu nahi diren kuotak dagozkien ondasunak edo 
zerbitzuak nola erabili diren hartu behar da kontuan; hain zuzen ere, egoera 
hauek gerta daitezke: 

 
a) Ondasunak edo zerbitzuak kenkari-eskubidea ematen duten 

eragiketetarako bakarrik erabili dira: jasandako kuota guztiak dira kengarriak. 
 
b) Ondasunak edo zerbitzuak kenkari-eskubidea ematen ez duten 

eragiketetarako bakarrik erabili dira: jasandako kuotak ez dira kengarriak. 
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Aurreko bi kasuotan eragiketen prezioari lotu gabeko diru-laguntzaren bat 

jasotzeak ez du inolako eraginik. 
 
c) Ondasunak edo zerbitzuak jarduera osorako erabili dira: jasandako 

kuoten kenkaria lainaren prozeduraren bitartez zehaztu behar da. Hau gertatzen 
denean, aurreko idatz-zatian egindako gogoetak aplikatu behar dira, bai 
prozedura aplikatzearen bidezkotasunaz adierazitakoak, bai jasotako diru-
laguntzak lainean sartzeko moduaz ezarritakoak. 

  
Hiru. Hala ere, aurreko kasu guztietan kontuan eduki behar da diru-

laguntzak lainaren izendatzailean sartzeko ezin bestekoa dela kargapean izan 
diren ondasunak eta zerbitzuak kenkari-eskubide osoa ez dagoen eragiketetarako 
erabili izana, prezioari lotu gabeko diru-laguntzaren bat jaso zein ez. 

 
 
 
Laugarrena. Kapitaleko diru-laguntzak. 
 
Kapitaleko diru-laguntzarik jaso bada, kenkari-eskubidea ezin da inolaz 

ere mugatu. Hala ere, horrelako diru-laguntzaren bat jaso duen enpresaburu edo 
profesionalak lainaren prozedura aplikatu behar badu bere kenkariak 
kalkulatzeko, haren zenbatekoa diru-laguntza arrunta balitz bezala konputatu 
behar da. Aparteko kasuetan, enpresaburu edo profesionalek bostenka egotz 
ditzakete horrelako diru-laguntzak, hau da, bosten bat diru-laguntza jasotzen den 
urtean eta gainerako laurak hurrengo lau urteetan. 
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Bosgarrena. Diru-laguntzen konputua. 
 
Diru-laguntzak kobratzen diren urtean konputatuko dira. Bidezkoa denean, 

kenkariak Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru 
Arauko 105. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera erregularizatuko 
dira. 

 
 
 
Seigarrena. Araubide berezi erraztua. 
 
Araubide berezi erraztuari helduta dauden enpresaburuek ez dute edukiko 

inolako mugarik euren kenkarietan eragiketen prezioari lotu gabeko diru-
laguntzak jasotzeagatik. 

 
 
 
Zazpigarrena. Prezioari lotutako diru-laguntzak. 
 
Aurreko zenbakietan adierazitakoak ez du zerikusirik eragiketen prezioari 

lotutako diru-laguntzen tratamenduarekin. Hain zuzen ere, diru-laguntza horiek 
gehieneko zerga oinarritzat hartuko dira, eta horren ondoreak kenkari-
eskubidearen araberakoak izango dira, hau da, kasu batzuetan eskubidea izango 
da eta beste batzuetan ez. 

 
 
 
Zortzigarrena. Epaiaren ondoreen iraupena. 
 
Epaiaren ondoreen iraupenari dagokionez, ondoko kasuak gerta daitezke: 
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a) Administrazioak behin-behineko edo behin betiko likidazioa eman eta 
gero irmo bihurtzea: kasu honetan ezin dira itzuli bidegabe sartutako kopuruak, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 
Arau Orokorreko 229. artikuluko 3. idatz-zatian xedatutakoa aplikatuta. 

 
b) Gainerako kasu guztietan eskabidea preskribatu gabeko likidazioaldi 

bati buruzkoa izan behar da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorreko 64 eta 67. artikuluetan ezarri 
bezala; artikulu horietan, gainera, bidegabe sartutako kopuruak itzultzeko 
eskatzeko aukera lau urteko preskripzio-epera mugatu da. 

 
Letra honetan azaldu denaren ondoreetarako, kontuan eduki behar da 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 
Arau Orokorreko lehenengo xedapen iragankorreko 1. idatz-zatiko c) letran 
zerga-ordainketan bidegabe sartutako kopuruak itzultzeko eskatzeko 
eskabidearen preskripzio-epearen araubide iragankorraz ezarritakoa, hiru urtekoa 
zena lau urtera luzatu baita. 

 
 
 

Bilbon, 2005eko azaroaren 28an. 
 

OGASUN ZUZENDARI NAGUSIA 
 
 
 
 

Sin.: Félix Ayarza Palma 


