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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, abenduak 20. Asteazkena241. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Saila

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2189/2017 FORU AGINDUA, abendua-
ren 11koa. Honen bidez, ikerketako, garapeneko edo berrikuntza teknologiko-
ko proiektuan parte hartzeko komunikazioa egiteko 20 I eredua onesten da.

2016ko uztailaren 29an, uztailaren 20ko 5/20156 Foru Araua argitaratu zen Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean, tributuen arloko zenbait aldaketa onartzen dituena.

Sozietateen gaineko Zergari dagokionez, 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako 
zergaldietarako, aldaketak egiten dira araudian, eta, haien ondorioz, Sozietateen gaine-
ko Zergaren zergadunek edo establezimendu iraunkorren bitartez diharduten Ez-egoi-
liarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunek kenkari bat aplikatu ahal izango dute 
zergaren kuota likidoan, bultzatzeko entitateek ere parte har dezatela beste zergadun 
batzuek egindako proiektuen finantzaketan; horrekin guztiarekin, ikerketa, garapen eta 
berrikuntza teknologikoko jarduerak sustatu nahi dira eta, hala, handitu egin nahi da 
jarduera horiek egiten dituzten entitateen enpresa-lehiakortasuna. Finantzaketan par-
te hartzen dutenek Sozietateen gaineko Zergaren Foru Arauaren 64 bis ezarritakoaren 
arabera aplikatu ahal izango duten kenkari hori bateraezina izango da —osorik edo zati 
batean— ikerketako, garapeneko eta berrikuntza teknologikoko proiektua egiten duten 
zergadunentzat Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 62-64. artikuluetan 
zehazten diren kenkariekin.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 64 bis artikuluaren 6. zenbakian 
ezartzen da ikerketako, garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuan parte har-
tzeko komunikazioa aurkeztu behar zaiola Zerga Administrazioari, proiektua egiten duen 
zergadunak zein haren finantzaketan parte hartzen duen zergadunak sinatuta, proiektua 
garatzen hasiko den zergaldia amaitu baino lehen; Sozietateen gaineko Zergari buruzko 
Erregelamenduaren 36 bis artikuluaren 3. zenbakian ere aipatzen da komunikazio hori 
eta nola aurkeztu behar den.

Azaldutako arrazoi horiek direla bide, justifikatuta dago 20 I eredua, «Ikerketako, 
garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuan parte hartzeko komunikazioa», 
onestea.

Hori dela bide, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren ekimenez,

HAU XEDATZEN DUT:

1. artikulua.— 20 I eredua, «Ikerketako, garapeneko edo berrikuntza teknologikoko 
proiektuan parte hartzeko komunikazioa», onestea

20 I eredua, «Ikerketako, garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuan parte 
hartzeko komunikazioa», onesten da, eta haren edukia foru-agindu honen eranskinean 
jasotzen da.

2. artikulua.—20 I eredua aurkeztu behar dutenak
Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 64 bis artikuluaren eta Sozie-

tateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 36 bis artikuluaren arabera, iker-
ketako, garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektua garatzen duen Sozieta-
teen gaineko Zergaren zergadunak edo establezimendu iraunkorren bitartez diharduen 
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak aurkeztu behar du 20 I eredua, 
baldin eta, batetik, zergadunak bete egiten baditu Sozietateen gaineko Zergaren Foru 
Arauaren 62-64. artikuluetan zehazten diren kenkarietarako eskubideak sortzeko arti-
kulu horiexetan ezartzen diren baldintzak eta, bestetik, zergadun horri Bizkaiko Lurralde 
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Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua aplikatu behar bazaio fo-
ru-arau horren 2. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Nolanahi ere, proiektua egiten duenari ez bazaio Bizkaiko Lurralde Historikoko arau-
dia aplikatu behar, komunikazio hori zergadun honek aplikatu beharko du: Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 2. artikuluan 
ezarritakoarekin bat zerga hori aplikatu behar zaion Sozietateen gaineko Zergaren zer-
gadunak edo establezimendu iraunkorren bitartez diharduen Ez-egoiliarren Errentaren 
gaineko Zergaren zergadunak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 64 
bis artikuluan ezarritako baldintzetan parte hartzen badu ikerketako, garapeneko edo 
berrikuntza teknologikoko proiektuaren finantzaketan.

3. artikulua.—20 I eredua komunikatzearen xedea
Ikerketako, garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektua egiten duten zer-

gadunek edo, bestela, proiektu horren finantzaketan parte hartzen dutenek honako hau 
komunikatu behar dute 20 I ereduaren bidez, foru-agindu honen eranskinean jasotzen 
den edukiaren arabera: ikerketako, garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiek-
tua garatzen duen entitateari zein proiektua finantzatzen dutenei buruzko informazioa; 
proiektuaren deskripzioa; aurrekontu onartua; eta proiektua nola finantzatuko den, be-
reiz adierazita zer zenbateko jarriko dituen proiektua egiten duen zergadunak, zer zen-
bateko jarriko dituen proiektuaren finantzaketan parte hartuko duen zergadunak eta zer 
zenbateko dagozkien finantza-erakundeen kredituei, diru-laguntzei eta bestelako ba-
bes-neurriei.

4. artikulua.—20 I eredua aurkezteko modua
20 I eredua nahitaez aurkeztu behar da baliabide telematikoen bitartez.

5. artikulua.—20 I eredua telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak
Bat. Komunikazioak telematikoki aurkezteko, aitortzailea edo, foru-agindu honen 

8. artikuluan xedatutakoaren arabera, hirugarren pertsonen ordezkari izateko baimendu-
tako aurkezlea BizkaiBai zerbitzuaren erabiltzailea izan behar da, hau da, Ogasun eta 
Finantza Sailarekiko harremanetarako baliabide telefoniko eta telematikoak erabiltzeko 
modua izan behar du, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia 
onetsi zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2009ko uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekre-
tuan ezarritakoarekin bat etorriz.

Bi. Telematikoki aurkeztutako komunikazioetan akats formalik egonez gero, ingu-
ruabar horren berri emango zaio aitortzaileari, bide bera erabiliz: akats-mezuak bidaliko 
zaizkio, akatsok konpon ditzan.

6. artikulua.—Aurkezteko epea
Ikerketako, garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuaren garapena hasten 

den zergaldia amaitu aurretik aurkeztu behar da 20 I eredua.
Gainera, hiru hilabeteko epea dago Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregela-

menduaren 36 bis artikuluaren 3. zenbakian aipatzen den komunikazio osagarria aur-
kezteko, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 64 bis artikuluaren 6. zen-
bakian aipatzen den txostena jasotzen denetik zenbatuta.

7. artikulua.—Dokumentazioa
20 I eredua aurkezten denean dokumentazio hau erantsi behar da:
a) Ikerketako, garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektua egiten duten 

zergadunek zein haren finantzaketan parte hartzen duten zergadunek izenpetutako fi-
nantzaketa-kontratua.

b) Ikerketako, garapeneko eta berrikuntza teknologikoko jarduerengatiko kenkariak 
aplikatzeko txosten arrazoitua, gaiaren arabera eskumena duen Eusko Jaurlaritzako edo 
Bizkaiko Foru Aldundiko sailak edo haiei atxikitako erakunde edo entitate batek emana; 
txosten hori Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 64 artikuluaren 2. zenba-
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kian eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 35. artikuluaren aipa-
tzen da. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 36 bis artikuluaren 2. 
zenbakiaren bigarren paragrafoan aipatzen den kasuan, txosten arrazoitua, «zerga-ondo-
rioetarako kalifikazio-txostena» deritzona, eskatu izanaren kopia erantsi behar da.

8. artikulua.—Lankidetza-hitzarmen edo -akordioak
Bat. Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onetsi zuen 

2009ko uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuaren 48. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz, Ogasun eta Finantza Sailak lankidetza-hitzarmen edo -akordioen bidez baimena 
emango die erakunde edo elkarte aintzatetsi batzuei euren bazkide edo kide diren pro-
fesionalek 20 I ereduaren komunikazioak bide telematikoen bitartez aurkezteko, beste 
batzuen izenean.

Bi. Aurreko zenbakian aipatutako profesionalek kasuan-kasuan behar den ordezka-
ritza eduki behar dute, 20 I ereduaren komunikazioak telematikoki aurkezteko. Profesio-
nal horiek Ogasun eta Finantza Sailak eskatzen dien guztietan frogatu behar dute euren 
ordezkaritza, lankidetza-hitzarmen edo -akordioan ezarri bezala.

AZKEN XEDAPEN

Bakarra.—Indarrean jartzea
Foru-agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 

da indarrean, eta 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldi guztiei aplikatuko 
zaie.

Bilbon, 2017ko abenduaren 11n.
Ogasun eta Finantzen foru diputatua

JOSE MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ
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Sozietateen gaineko Zerga 
eta EEEZ
Ikerketa eta garapeneko eta berrikuntza 
teknologikoko proiektuetan parte-
hartzearen jakinarazpena

20I

Aipamen zk.

Aurkezpen telematikoa  2018

Ekitaldia
Epea                                    (e)tik                                                  (e)ra bitartean Jakinarazpen osagarria 01

Aitortzailea

IFZ Izena edo sozietatearen izena

02 03

Aurkezlea

IFZ Deiturak eta izena edo sozietatearen izena

10 11

E-maila Telefonoa

12 13

Proiektua garatzen duen erakundea

IFZ Izena edo sozietatearen izena

20 21

E-maila Telefonoa

22 23

Probintzia edo Lurralde Historikoa Probintziaren kodea

24 25

Proiektua finantzatzen duen erakundea

IFZ Izena edo sozietatearen izena Zenbatekoa

30 31 32

33 34 35

36 37 38

39 40 41

42 43 44

45 46 47

48 49 50

Proiektua

Espediente zk.    60

Deskripzioa

61

Onartutako aurrekontuaren zenbatekoa 62

Finantzatzeko era Zenbatekoa

Proiektua egiten duen zergadunak jarritako zenbatekoa 63

Haren finantzaketan parte hartzen duen zergadunak jarritako zenbatekoa 64

Finantza-erakundeen kredituei dagokien zenbatekoa 65

Diru-laguntzak eta beste laguntza-neurri batzuk 66
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