Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 1/2020 Instrukzioa, otsailaren 28koa, atzerrian eratutako entitate jakin batzuk errentak eratxikitzeko araubideko entitatetzat jotzeari buruzkoa.  
 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 53. artikuluak ezartzen duenez, atzerrian eratutako entitateak errentak esleitzeko araubidean dauden entitatetzat hartuko dira baldin eta haien izaera juridikoa Espainiako legeen arabera eratutako errentak esleitzeko araubideko entitateen izaera juridikoaren berdina edo antzekoa bada. Ildo beretik jotzen du Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 5eko 12/2013 Foru Arauaren 37. artikuluak.
 
Bestalde, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 11. artikuluan adierazten denez, errentak eratxikitzeko araubidean tributako behar dute sozietate zibilek —pertsonalitate juridikoa izan zein ez—, jaraunspen jasogabeek, ondasun-erkidegoek eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 34.3 artikuluan aipatutako gainerako entitateek, hau da, zergapetu daitekeen unitate ekonomiko bat edo ondare bereizi bat osatzen duten pertsonalitate juridikorik gabeko entitateek.
 
Hala ere, errentak eratxikitzeko araubidea ez da aplikatzekoa eraldaketako nekazaritza-sozietateen kasuan.
 
Ildo beretik jotzen du Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 10. artikuluak.
 
Hortik ondorioztatzen da gure ordenamenduak definizio ireki bat ezartzen duela Bizkaian errentak eratxikitzeko araubidearen mende dauden entitateei buruz; honako hauek sartzen dira definizio horren barruan:
 
- Sozietate zibilak, pertsonalitate juridikoa izan zein ez.
- Jaraunspen jasogabeak.
- Ondasun-erkidegoak.
- Zergapetu daitekeen unitate ekonomiko bat edo ondare bereizi bat osatzen duten pertsonalitate juridikorik gabeko entitateak.
- Atzerrian eratutako entitateak, baldin eta haien izaera juridikoa Espainiako legeen arabera eratutako errentak esleitzeko araubideko entitateen izaera juridikoaren berdina edo antzekoa bada.
 
Ondorioz, atzerrian eratutako entitate bat errentak eratxikitzeko araubideko entitatea den ala ez erabakitzeko, Espainiako legeen arabera eratutako errentak esleitzeko araubideko entitateen izaera juridikoaren berdina edo antzekoa izan behar du entitate horren izaera juridikoak; izan ere, entitate horiek ez dute izaera juridiko komun bat. 
 
Martxoaren 26ko 5/2005 Foru Arauaren bidez, Bizkaiko ordenamenduan lehen aldiz sartu zen atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko entitateei buruzko erregulazio hau (foru arau horren bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren, Sozietateen, Egoileak ez direnen errentaren, Ondarearen, Ondorengoen eta Dohaintzen, eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergak arautzen dituen araudia aldatu zen).
 
Hala ere, ordutik hona aldaketa handiak gertatu dira errealitate ekonomikoan eta zergei buruzko araudian.
 
Batetik, globalizazio ekonomikoak era askotako atzerriko enpresei eman die Bizkaian inbertitzeko aukera eta, ondorioz, errentak lortu dituzte lurralde historiko honetan; horrez gainera, Bizkaiko zergadun batzuek aukera izan dute atzerrian inbertitzeko halako entitateen bitartez, eta horrek zalantza gehiago ekarri ditu erabakitzeko zer tratamendu eman behar zaien entitate horiei.
 
Bestetik, kontuan hartu behar dira ELGAren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergari buruzko Hitzarmenaren Ereduaren 1. artikuluaren iruzkinetan eginiko aldaketak (2017ko bertsioa). Izan ere, hitzarmenaren eredu horri gehitzen zaizkio entitate horretako Gai Fiskaletarako Batzordearen 1999ko txostenean jasotako printzipioak (txostenaren izenburua: «ELGAren Hitzarmen Fiskalaren Eredua pertsona-sozietateei aplikatzea»); helburua da argitzea nola aplikatu behar zaien eredua «ondorio fiskaletarako gardenak diren entitateei».
 
Horrez gainera, ELGAren BPES proiektuaren 2. ekintzari buruzko amaierako txostenean, hau gomendatzen da: beren jurisdikzioan gardenak diren sozietateetako bazkideei egoztea sozietate horiek lortutako errentak, asimetria hibrido batzuk neutralizatzeko; asimetria horiek Kontseiluaren maiatzaren 29ko 2017/952 Zuzentarauan aztertzen dira (zeinaren bidez 2016/1164 (EB) zuzentaraua aldatzen baita hirugarren herrialde batzuekin dauden asimetria hibridoei dagokienez).
 
Aurreko guztiaren ondorioz, komeni da argitzea atzerrian eratutako entitate bat noiz hartu behar den errentak eratxikitzeko araubideko entitatetzat Bizkaiko araudiaren ondorioetarako, betiere ulertuta haren izaera juridikoa Espainiako legeen arabera eratutako errentak esleitzeko araubideko entitateen izaera juridikoaren berdina edo antzekoa dela. Era horretan, interpretazio-esparru argi eta zehatz bat ezarri nahi da, entitateei herrialde batean baino gehiagotan jarduten dutenean zerga-araubide desberdinak ez aplikatzeko eta distortsiorik ez gertatzeko lehia, zergapetze bikoitza edo zergapetzerik eza direla eta. Baina, aldi berean, zerga-betebeharrak zergadunek borondatez betetzen lagundu nahi da, saiheste fiskalaren arriskua murrizteko eta entitate horietako bakoitzari buruzko kontsultak aurkeztu eta erantzutearen ondoriozko zeharkako kostuak gutxitzeko.
 
Ez dago izaera juridiko bakar bat Espainiako legeen arabera eratutako errentak esleitzeko araubideko entitate guztietarako; lege horien arabera eratutako entitate batzuek izaera juridikoa partekatzen dute halako entitateren batzuekin, baina ez daude errentak eratxikitzeko araubide horren menpe, eta atzerrian eratutako entitateen ezaugarri juridikoak, kasu batzuetan, partez bakarrik etortzen dira bat Espainiako legeen arabera eratutako errentak esleitzeko araubideko entitateen ezaugarriekin. Bada, hori guztia kontuan hartuta, atzerrian eratutako entitate horiek errentak eratxikitzeko araubideko entitatetzat jotzeko, aintzat hartu beharko da jatorrizko araubide fiskalean zer definizio-ezaugarri dituzten, Bizkaiko araututako errentak eratxikitzeko araubidean dituzten definizio-ezaugarriekin konparatzeko.
 
Planteamendu hau bat dator Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak atzerrian eratu diren eta jatorrizko herrialdean gardentasun fiskalaren menpe dauden entitate jakin batzuen zerga-araubidea aztertu behar izan duen kasuetan erabilitako planteamenduarekin (Partnerships, Limited Liability Partnerships, CVak, eta abar).   
 
Hori horrela eta ondorio horietarako, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 11. artikuluak eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 10. artikuluak adierazten dute errentak eratxikitzeko araubideko entitateak ez daudela Sozietateen gaineko Zergaren menpe. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 53. eta 54. artikuluek gaineratzen dute entitate horiei dagozkien errentak beren bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideei esleituko zaizkiela eta errenta horiek sorburu duten jardueraren edo iturriaren izaera mantenduko dutela bazkide edo partaide bakoitzarentzat.
 
Ondorioz, hauek dira errentak eratxikitzeko araubidearen ezaugarriak Bizkaian:
 
a) Errentak ez daude zergaren menpe entitateen mailan. Entitateak ez dira Sozietateen gaineko Zergaren zergadunak. Beraz, beren ezaugarriak kontuan hartuta zergapetzekoak diren entitateak badira ere, legegileak erabaki du errenten eratxikitzeko araubide bereziaren mende jartzea, nazioartean «fiskalki gardenak diren entitate» gisa ezagutzen diren entitateen ezaugarriak emanda.
 
b) Lortutako errentak entitateetako bazkide, kide edo partaideei esleitzea. Pertsonak horiek modu pertsonalean tributatu behar dute errenta horiek direla eta, zuzenean lortu izan balituzte bezala, berdin diolarik errenta horiek banatu diren ala ez.
 
c) Esleitutako errenten kalifikazioa mantentzea; errenta horiek bazkide, kide edo partaideen egoitzan mantendu egingo dute dagokion entitateak lortuak direnean duten kalifikazio bera. Hala, partaide bakoitzaren kasuan mantentzen da errenten sorburu den jardueraren edo iturriaren kalifikazioa, kontuan hartu gabe entitatearen beraren existentzia.
 
Ildo horretan, Bizkaian errentak eratxikitzeko araubidea bat dator ELGAren hitzarmenaren ereduan xedatutakoatekin, non hau adierazten baita iruzkinetan (1. artikuluari eginiko iruzkinen 9. paragrafoa): «gardentasun fiskala» gertatzen da Estatu kontratugilearen barne-legeriaren arabera entitate baten errenta ez dagoenean entitatearen zergapetzearen menpe, baizik eta entitateko partaideen zergapetzearen menpe, eta, gainera, errenta hori entitate baten edo beste tresna baten bitartez jaso izanak eragina ez duenean errentaren izaeran, iturrian eta ondorio fiskaletarako sortzapen-datan.
 
Goian azaldutakoa dela bide, honako hau
 
EBAZTEN DUT:
 
 
Lehenengoa. Atzerrian eratutako entitate jakin batzuk errentak eratxikitzeko araubideko entitatetzat jotzea.
 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako, oinarrizko ezaugarri hauek izan behar ditu atzerrian eratutako entitate batek errentak eratxikitzeko araubideko entitatetzat jotzeko:
 
1) Entitatea ez izatea errentaren gaineko zerga pertsonal baten zergaduna bere herrialdean edo eratu den lurraldean.
 
2) Entitateak sortutako errenten fiskalitatea bere bazkide edo partaideei esleitzea, bere herrialdeko edo eratu den lurraldeko legeriarekin bat, eta bazkide edo partaide horiek beren zerga pertsonalean tributatzea errenta horiek direla eta. Entitateak errenta horiek lortze hutsagatik esleitu behar zaizkie bazkide edo partaideei, berdin diolarik errenta horiek bazkide eta partaideen artean benetan banatu diren ala ez.
 
3) Errentak eratxikitzeko araubideko entitateak lortu eta bazkide edo partaideei esleitzen zaizkien errentek sorburu duten jardueraren edo iturriaren izaera mantendu behar dute bazkide edo partaide bakoitzarentzat, entitatearen herrialdeko edo eratu den lurraldeko legeriarekin bat.  
       
 

