
 

 
 

 

1/2013 Jarraibidea, otsailaren 5ekoa, Ogasun Zuzendaritza 

Nagusiarena, balantzeak eguneratzeari buruzko abenduaren 

18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailea aplikatzeko 

zenbait irizpide ezartzen dituena. 

Sozietateen gaineko Zergan, arau orokor gisa, zerga-oinarria zehazteko, zuzendu 
egiten da kontabilitateko emaitza, ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauan bertan ezarritako 
manuak aplikatuz.  

 
Ondare-elementuen balioa ere, beraz, merkataritzako araudian ezarritako 

irizpideei jarraituz zehazten da, eta horren arabera kasu gehienetan ibilgetu materialeko 
aktiboak eta higiezinetako inbertsioak euren eskuraketa-prezioan edo ekoizpen-kostuan 
oinarrituta kontabilizatzen dira bai hasierako aitorpenaren unean bai geroago. 
Horrenbestez, kontabilitate-aitorpenaren egunean ondasun horiei ematen zaien 
balorazioa ezin da geroago gorantz aldatu, ezta inflazioari egokitzeko ere.  

 
Ildo beretik, Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru 

Arauaren 15.1 artikuluak beren beregi dio ondare-elementuen kontabilitateko 
errebalorizazioen zenbatekoa ez dela sartu behar Zergaren oinarrian, salbu eta legezko 
edo erregelamenduzko arauren batek errebalorizazio horiek galera eta irabazien kontuan 
sartzera behartzen duenean. Horrez gain, aipatutako manuak zehazten duenez, zerga-
oinarrian sartu gabeko errebalorizazioek ez dute ekarriko, zergaren ondoreetarako, 
errebalorizatutako aktiboen balioa handiagoa izatea.  

 
 
 
Hala, enpresen ibilgetu materialeko elementuak eta higiezinetako inbertsioak 

euren kostu historikoaren arabera baloratzen dira kontabilitatean eta zergaren 
ondoreetarako. Horregatik, haiek eskualdatuz lortutako errenta hasiera batean zenbateko 
izendunetan, eta ez errealetan, kalkulatzen da, ez delako kontuan hartzen inflazioaren 
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eragina. Hori dela eta, Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 
Foru Arauaren 15.9 artikuluak diruaren balio-galera zuzentzeko mekanismo bat 
arautzen du, aktibo ez-korronteak eskualdatzen direnean bakarrik aplika daitekeena. 

 
Aurrean esandakoak berdin balio du enpresa edo lanbide jarduerak egiten 

dituzten Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ziozko zergadunentzat ere. 
 
Arrazoi horiengatik aldian-aldian onesten diren arauek aukera ematen dute 

jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen eta sozietateen erregistro-
liburuetan eta balantzeetan kontabilizatutako aktiboetako batzuei behintzat balioa 
eguneratu ahal izateko. Arau horietan, zehazki, inflazioak zenbait ondare-elementuren 
eskuraketa-prezioan edo ekoizpen-kostuan duen eragina ezabatu edo leundu egiten da, 
balio handiagoa aitortzeko bidea emanez zergadunei, bai kontabilitatearen bai zergaren 
ondoreetarako. 

 
Bizkaiko Lurralde Historikoan balantzeak eguneratzeko horrelako prozedura bat 

1996an onetsi zen azken aldiz, hain zuzen ere Balantzeak eguneratzeari buruzko 
azaroaren 21eko 6/1996 Foru Araua onetsi zenean.  

 
Azken balantze-eguneratzea egin zenetik hamasei urte igarota, komenigarritzat 

jo da berriro ekitea horrelako prozesu bati, enpresek erregistratuta dauzkaten zenbait 
aktibo ez-korronteren balioan inflazioak izan duen eragina ezabatze aldera. Horrela, 
zalantzarik gabe, enpresek balantzeak sendotu ahal izango dituzte eta finantza-
merkatuetan jarduteko baldintza hobeak izango dituzte. 

 
Hala, 2012ko abenduaren 18an Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 

balantzeak eguneratzeari buruzko abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailea 
onetsi zuen (2012ko abenduaren 28ko BAO).         

     
 
Onetsi den aktiboen balioaren azken eguneratze hori aukerakoa da, eguneratu 

daitezkeen aktibo guztiak bildu behar ditu (higiezinei buruz xedatutakoa eragotzi gabe) 
eta 100eko 5eko karga bakarra du. Oro har, enpresek sei hilabeteko epea dute hautua 
egiteko eta baimendutako balantze-eguneratzearen prozesu osoa burutzeko. 

 
Horregatik, Ogasun Zuzendaritza Nagusi honek bidezkotzat jo du azken 

balantze-eguneratzearen gaineko jarraibide hau ematea, zergadunek ahalik eta arinen 
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ezagut dezaten abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailean xedatutakoaz 
Administrazioak egindako interpretazioa, eta, horrenbestez, gaiaren jakitun daudela, 
egokitzat jotzen duten erabakia har dezaten.  

 
Gainera, jarraibide honen bidez babestu egin nahi da Ogasun Zuzendaritza 

Nagusiaren baitan Sozietateen gaineko Zerga, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga aplikatzeko ardura duten organoen 
arteko irizpide-batasuna. 

 
Halaber, jarraibide honetan jasotako irizpideak kontuan hartu beharko dira 

aitorpenetarako bitarteko hauek egiteko orduan: abenduaren 18ko 11/2012 Foru 
Dekretu Arauemailean aurreikusita dagoen eguneratze-karga bakarraren aitorpena 
egiteko eredua, Sozietateen gaineko Zergaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren 2012ko ereduak, eta zerga administrazio honek aitorpenak egiteko zergadunen 
eskura jartzen dituen programa informatikoak.      

 
Azkenik, jarraibide hau erabiliko da Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta 

Finantza Sailak zergadunei Interneten eskaintzen dien datu-base informatikoaren 
edukiak eguneratzeko, zergadunek jakin dezaten nola interpretatzen dituen 
Administrazioak kasu honetan Sozietateen gaineko Zergari, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 
arauak.  

 
Azaldutako guztia dela bide, hauxe  
 
 
 
 
 
 

 
EBATZI DUT: 

 
 
1.- Balantze-eguneratzearen xedea eta aplikazio eremua. Abenduaren 18ko 

11/2012 Foru Dekretu Arauemailearen 1. eta 2. artikuluak. 
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Sozietateen gaineko Zergako zergadunek, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergako zergadunek eta establezimendu iraunkorra duten Ez-egoiliarren Errentaren 
gaineko Zergako zergadunek abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemaileak 
arautzen duen eguneratzea egin ahal izango dute euren balantzeetan, zerga horiei 
buruzko Bizkaiko Lurralde Historikoko araudia aplikagarri bazaie. 

 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kasuan, gainera, jarduera 

ekonomikoak egin eta euren kontabilitatea Merkataritzako Kodearen arabera daramaten 
edo euren jarduera ekonomikoaren erregistro-liburuak egin beharra duten zergadunak 
izan behar dute.  

 
Hala ere, kontuan izanik eguneratutako zenbatekoa, arau orokor gisa, geroko 

amortizazioaren bidez berreskuratzen dela, eta eguneratu daitezkeen aktiboak 
eskualdatuta geroago lortzen den errenta positiboa diruaren 2013tik aurrerako balio-
galeran baino ez dela zuzenduko, azken aipamen horrek, hots, euren jardueraren 
erregistro-liburuak egin beharra duten zergadunenak, ez ditu barruan hartzen 2012ko 
ekitaldian euren jardueraren etekin garbia kalkulatzeko zuzeneko zenbatespenaren 
metodoaren modalitate erraztua erabiltzen dutenak. Izan ere, modalitate horretan, 
amortizazioen eta beste gastu batzuen kenkaria aplikatu ordez, jarduerak aurretik 
emandako etekin garbia 100eko 10 murrizten da.  

 
Arrazoi beragatik honako hauek ere balantzeen eguneratzearen eremutik kanpo 

daude:  
 
a) Aurrezki kutxen ongintza eta gizarte ekintzari atxikitako ondare-elementuak. 
b) 2012ko ekitaldian ondare-sozietateen araubide berezia izan duten erakundeak. 
b) Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 

53. eta 54. artikuluetan itsas garraioko enpresentzat ezarritako zerga araubidea duten 
jarduerei atxikitako ondare-elementuak. 

c) Sozietate kooperatiboen hezkuntza eta sustapen funtsari atxikitako ondare-
elementuak. 

d) Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 
120. artikuluan aipatzen diren irabazteko asmorik gabeko erakundeen xede soziala edo 
helburu berariazkoa osatzen duten jarduerei atxikitako ondare-elementuak. 

e) Irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari 
emandako zerga-pizgarriei buruzko otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauan ezarritako 
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araubide berezia aplikatu ahal zaien erakundeen xede soziala edo helburu berariazkoa 
osatzen duten jarduerei atxikitako ondare-elementuak.  

 
Aldiz, errenta-eratxikipeneko erakundeek eta testamentu-ahalordea 

egikaritzearen zain dauden jarauntsiek balantzeen eguneratzea egin dezakete, pertsona 
fisikoei horretarako eskatzen zaizkien baldintzak betetzen badituzte. 

 
 
2.- Eguneratu daitezkeen elementuak. Abenduaren 18ko 11/2012 Foru 

Dekretu Arauemailearen 3., 4. eta 5. artikuluak. 
 
 
2.1. Noizko eduki behar diren kontabilizatuta eguneratu nahi diren 

aktiboak. 
 
Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailean araututako balantze-

eguneratzeak 2012ko abenduaren 28tik aurrera itxitako lehenengo zergaldia amaitzen 
den egunean kontabilitatean edo, hala behar denean, erregistro-liburuetan ageri diren 
ondare-elementuei soilik eragingo die (2012ko abenduaren 28an jarri zen indarrean 
abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailea).  

 
Beraz, zergadunaren zergaldia egutegiko urtea bada, 2012ko abenduaren 31n 

kontabilitatean edo erregistro-liburuetan ageri diren aktiboei eragingo die eguneratzeak.  
 
Balantzeen eguneratzea aktibo horietarako bakarrik egin daiteke. Behin 

eguneratzea egindakoan, ezingo da egindako aukera hori aldatu edo indarrik gabe utzi.  
 
Eguneratze-karga bakarraren autolikidazioa epez kanpo aurkeztuz gero, ordea, 

eguneratze-eragiketak baliorik gabe geratuko dira.  
 
 
2.2. Eguneratu daitezkeen ondare-elementuak.   
 
Balantzeen eguneratzea egin daiteke azaroaren 16ko 1514/2007 Errege 

Dekretuaren bidez onetsitako Kontabilitate Plan Orokorreko laugarren ataleko 21. 
multzoan jasorik dauden ibilgetu materialeko elementuetarako eta Kontabilitate Plan 
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Orokorreko laugarren ataleko 22. multzoan jasorik dauden higiezinetako 
inbertsioetarako.  

 
Kontabilitate Plan Orokorreko multzo horien sailkapena bat dator azaroaren 

16ko 1515/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Enpresa Txiki eta Ertainen 
Kontabilitate Plan Orokorreko 21. eta 22. multzoetan ezarritakoarekin.   

 
Eguneratu egin daitezke, halaber, finantza-errentamenduaren araubidean 

eskuratutakoak diren ibilgetu materialaren eta higiezinetako inbertsioen elementuak, 
Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996ko Foru Arauaren 116.1 
artikuluan aipatzen direnak, baina kasu horretan, baldintza suntsiarazle gisa, haiek 
erosteko aukera erabili behar da; baita izaera bereko (ibilgetu materiala eta 
higiezinetako inbertsioak) beste ondare-elementu batzuk ere, Kontabilitate Plan 
Orokorra azpiegitura publikoen enpresa emakidadunetara egokitzeko arauak onartu 
zituen 2010eko abenduaren 23ko EHA/3362/2010 Aginduak ezarritako kontabilitate-
irizpideak aplikatu behar dituzten enpresa emakidadunek aktibo ez-material gisa 
erregistratutako emakida-akordioei dagozkienak, hain zuzen ere. 

 
Aurreko guztiaren arabera, ezin dira eguneratu egite-bidean den ibilgetu 

materialeko elementuak, bai Kontabilitate Plan Orokorraren bai Enpresa Txiki eta 
Ertainen Kontabilitate Plan Orokorraren laugarren ataleko 23. multzoan sailkatuta 
daudenak.  

 
 
2.3. Zergaren ondoreetarako amortizatuta dauden elementuak. 
 
Ezin dira eguneratu zergaren ondoreetarako jada amortizatuta dauden 

elementuak, edozein izanda ere haien kontabilitate-egoera. 
 
Elementu bat zergaren ondoreetarako jada amortizatuta dagoen zehazteko, 

kontuan hartu behar dira, gutxienez, izaera horrekin egin behar izan diren 
amortizazioak. Gutxieneko amortizazio horiek ondasunaren bizitza erabilgarriari 
dagozkionak izango dira, ondasuna osorik amortizatu behar baita epe horretan, hau da, 
aukeratutako amortizazio metodoaren bitartez beraren zenbatekoa, hondar-balioa 
kenduta, erabat estali behar den epean.  
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Xedapen horien eraginpean daude bai Sozietateen gaineko Zergako zergadunak 
zein Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergakoak edo Ez-egoiliarren Errentaren 
gaineko Zergakoak.   

 
 
2.4. Aukeraren norainokoa. 
 
2.4.1. Higiezin kontzeptua.   
 
Balantzeen eguneratzea aukerakoa da. Zergadunak egiten duen aukerak nahitaez 

hartu behar ditu barruan, ordea, eguneratu daitezkeen elementu guztiak eta haien 
amortizazioak, higiezinen kasuan izan ezik; higiezinak banaka harturik aukeratu daiteke 
haietako bakoitza eguneratzea edo ez, gainerako aktiboei ematen zaien tratamendua 
gorabehera. 

 
Horri dagokionez, higiezintzat jotzen dira Kontabilitate Plan Orokorreko eta 

Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorreko honako kontu hauetan 
kontabilizatzen diren ondare-elementuak: 210. Lurrak eta natur ondasunak; 211. 
Eraikuntzak; 220. Lurretako eta natur ondasunetako inbertsioak; eta 221. 
Eraikuntzetako inbertsioak. 

 
 
 
 
Beraz, elementuz elementu erabaki daiteke higiezinak eguneratu ala ez, 

elementuok kontabilitatean mugatuta dauden bezala hartuta, haien erregistro-
konfigurazioa edozein izanda ere.  

 
Hala, bi aktibo multzo bereizi beharko dira: alde batetik higiezinak ez diren 

ondare-elementu eguneragarriak, eta bestetik higiezinak. Lehenengo multzoan egiten 
den aukerak multzoko elementu guztiei eragingo die. Bigarren multzoan elementuz 
elementu egin daiteke aukera.  

 
Horrenbestez higiezin solte bat eguneratu ahal izango da gainerako ibilgetu 

materiala eta higiezinetako inbertsioak eguneratu beharrik izan gabe, edo alderantziz.  
Gainera, egin daiteke higiezin batzuk eguneratu eta besteak ez, alde batera utzita zer 
egiten den gainerako ibilgetu materialarekin eta higiezinetako inbertsioekin.    
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Eguneratzea egiten denean lurzoruaren balioa eta eraikuntzaren balioa bereizi 

behar dira. Horregatik, erregistro-finka berean lurzorua eguneratzea eta gainean 
dagoena ez eguneratzea aukeratu ahal izango da, edo alderantziz.  

 
Azken horri dagokionez, kontuan izan behar da bai Kontabilitate Plan Orokorrak 

bai Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorrak agintzen dutela bereiz 
baloratu eta kontabilizatu daitezela alde batetik lurrak eta bestetik eraikinak eta 
gainerako eraikuntzak. 

 
 
2.4.2. Zerga-baterakuntzaren araubidea duten erakundeak. 
 
Zergak zerga-baterakuntzaren araubidean ordaintzen dituzten zergadunen 

kasuan, banakako araubidean egingo da eguneratzea eta konpainia bakoitzak hari 
atxikitzea edo ez aukeratu ahal izango du, erakunde nagusiak eta taldeko gainerako 
enpresek (bakoitzak bere ondasunei dagokienez) erabakitzen dutena erabakitzen dutela. 

 
 
 
 
 
 
2.4.3. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunak. 
  
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunen, errenta-

eratxikipenaren araubideko erakundeen eta testamentu-ahalordea egikaritzearen zain 
dauden jarauntsien kasuan, eguneratu daitezkeen elementuak jarduera ekonomikoren 
bati atxikita egon behar dira.  

 
Horrelako kasuetan, zergadunak egiten dituen enpresa edo lanbide jardueretariko 

bakoitzerako bereiz egin ahal izango da eguneratzea.  
 
Aurrekoa gorabehera, hainbat jarduerari atxikita dauden elementuetarako aukera 

bakarra egin beharko da. 
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3.- Eguneratzea kontabilizatzeko unea eta modua. Abenduaren 18ko 
11/2012 Foru Dekretu Arauemailearen 5. artikulua. 

   
3.1. Pertsona juridikoak. 
 
2012ko abenduaren 28tik aurrera itxitako lehenengo ekitaldiko balantzean 

dauden ondare-elementuak eguneratu ahal izango dira.  
 
Eguneratze-eragiketak balantze hori ixten den egunaren eta balantze hori 

onartzeko epea amaitzen den egunaren arteko epearen barruan egin behar dira.  
 
Zergadunaren ekitaldia egutegiko urtea bada, 2012ko abenduaren 31n 

balantzean dauden aktiboak eguneratuko dira, eta egun horretatik 2013ko ekainaren 
30era bitartean egingo dira eguneratze-eragiketak. 

 
Organo sozial eskudunak onetsi beharko du balantze eguneratua, normalean 

Akziodunen Batzar Orokorrak, aurreko bi paragrafoetan adierazitako epea amaitu baino 
lehen. 

Organo sozial eskudunak balantze eguneratua onesten duenean sorraraziko da 
eguneratze-karga bakarra. Beraz, 2013tik aurrera behintzat karga hori sorraraziko da. 
Hala ere, geroago karga hori epez kanpo aitortzen bada, eguneratze-eragiketak 
baliogabetu ahal izango dira. 

 
Organo sozial eskudunak onetsi behar duen balantze eguneratua “ad hoc” 

egindako balantzea izango da, 2012ko abenduaren 28tik aurrera itxitako lehenengo 
ekitaldiko urteko kontuez bestelakoa. Hau da, 2012ko ekitaldiko urteko kontuez 
bestelakoa. 

 
Aurrean esandakoaren arabera, eguneratze-eragiketen emaitzak, batez ere 

“Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemaileko errebalorizazio-erreserbarako” 
zuzkidura eta eguneratze-karga bakarrerako diru-izendapena, ez dira jaso beharko 2012. 
urteko kontuei dagokien balantzean, errebalorizazio horrek ondorioak ekar ditzan. 

 
Aurrekoa gorabehera, eguneratze-karga bakarra autolikidatu eta epean ordaindu 

ondoren, eguneratzearen emaitzak 2013ko ekitaldiaren hasieratik sortuko ditu ondorio 
fiskalak. Arau orokor gisa, 2013ko urtarrilaren 1etik. 
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Horrekin guztiarekin bat, abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu 
Arauemailearen 12. artikuluan aipatzen den informazioa 2013ko eta hurrengo 
ekitaldietako urteko kontuetako memorietan sartu beharko da, baina ez 2012koan. 

 
Sozietateen gaineko Zergaren aitorpena legez ezarritako epearen barruan 

aurkeztu beharko da, eguneratzeari buruzko datu eta guzti. Horrela, eguneratzea egitea 
aukeratzen duten zergadunek euren urteko kontuetako balantzea sartu beharko dute 
aitorpen horretan. Horretaz gainera, balantze eguneratua erantsiko zaio eguneratze-
karga bakarraren aitorpen-likidazioaren 208 ereduari, eta, ondore hauetarako, eredu hori 
Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenaren eranskin banaezintzat joko da abenduaren 
18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailean xedatutakoari heltzen dioten zergadunentzat.   

 
 
 
3.2. Pertsona fisikoak, errenta-eratxikipeneko erakundeak eta testamentu-

ahalordea egikaritzearen zain dauden jarauntsiak. 
 
Balantzeen eguneratzeak 2012ko abenduaren 31n balantzean edo erregistro-

liburuetan ageri diren ondare-elementuei eragingo die.  
 
Eguneratze-eragiketak 2012ko abenduaren 31tik hasi eta 2012ko ekitaldiko 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena aurkezteko epearen azken 
egunera bitartean egingo dira. 

  
Merkataritzako Kodean xedatutakoari lotutako kontabilitatearen beharrik ez 

duten zergadunek 2012ko ekitaldiko inbertsio-ondasunen erregistro-liburuan jaso 
beharko dute kontabilitateko errebalorizazioaren zenbatekoa. 

 
 
4.- Eguneratze-koefizienteen aplikazioa eta eguneratze-erreserbaren 

kontabilitateko zuzkidura. Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu 
Arauemailearen 7. eta 8. artikuluak. 

 
Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretuaren 6. artikuluan aipatutako 

eguneratze-koefizienteak honela aplikatuko dira:  
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a) Eskuraketa-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren gainean, ondare-elementua 
zein urtetan eskuratu edo ekoiztu zen kontuan hartuta. Hobekuntzei aplikatu beharreko 
koefizientea hobekuntzak egin diren urtekoa izango da. 

 
b) Kenkari fiskala izan zuen eskuraketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari 

dagozkion kontabilitate-amortizazioen gainean, zein urtetan egin ziren kontuan hartuta.  
 
Eragiketa horietatik ateratzen den balio eguneratu berria ezin da izan ondare-

elementu eguneratuaren merkatu-balioa baino handiagoa, eta horretarako, kontuan 
hartuko da erabiltzeko zein egoeratan dagoen elementu bakoitza, elementuak izandako 
higadura tekniko eta ekonomikoen arabera eta zergadunak elementuokin egindako 
erabileraren arabera. 

 
 
4.1. Ekitaldia egutegiko urtea ez duten erakundeak. 
 
Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailearen 6. artikuluan dagoen 

taulan eguneratze-koefiziente bat esleitzen zaio ekitaldi bakoitzari.  
 
Zergadunaren zergaldia egutegiko urtea ez denean, zergaldia zein urtetan hasi 

den, urte horretako koefizientea aplikatuko da. 
 
 
4.2. Azaroaren 21eko 6/1996 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz eguneratutako 

aktiboak. 
 
Balantzeak eguneratzeari buruzko azaroaren 21eko 6/1996 Foru Arauan 

ezarritakoari jarraituz eguneratutako ondare-elementuen kasuan, koefizienteak 
aplikatuko dira eskuraketa-prezioaren gainean eta prezio horri zegozkion eta kenkari 
fiskala izan zuten amortizazioen gainean, kontuan hartu gabe eguneratze-eragiketen 
ondoriozko balio-gehikuntza garbiaren zenbatekoa (ezta geroago kontabilitatean 
izandako amortizazioa ere). 

 
Aurreko lerroaldean xedatutakoa aplikatuz ateratzen den zenbatekotik kenduko 

da Balantzeak eguneratzeari buruzko azaroaren 21eko 6/1996 Foru Arauan 
ezarritakoaren babesean egindako eguneratzearen ondoriozko balio-gehikuntza garbia. 
Horrela kalkulatutako kendura positiboa izango da diruaren balio-galeraren zenbatekoa, 
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edo eguneratutako ondare-elementuaren balio-gehikuntza garbia, zeina “abenduaren 
18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemaileko errebalorizazio-erreserbari” abonatuko 
baitzaio, eta, abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailean araututako 
eguneratzearen aurretiko balioari batuta, ondare-elementu eguneratuaren balio berria 
izango baita. 

 
Azaroaren 21eko 6/1996 Foru Arauan xedatutakoaren babesean eguneratu 

zitezkeen baina eguneratu gabe utzi ziren ondare-elementuen kasuan, koefizienteak 
aplikatuko dira haien eskuraketa-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren gainean eta haiei 
dagozkien amortizazio kenkaridunen gainean, eta gero ezingo da inolako murrizketarik 
egin kalkulu horietatik ateratako zenbatekoan. Zehazki, ezingo da zenbateko horretatik 
kendu azaroaren 21eko 6/1996 Foru Arauan aurreikusitako eragiketen ondoriozko 
balio-gehikuntza garbia. 

Beste lurralde bateko araudiaren babesean 1996an eguneratutako elementuak 
izanez gero, goiko arau horiek berak aplikatu beharko dira, orduan benetan egin ziren 
eguneratzeak kontuan hartuz, ekitaldi horretan zergadunari aplikatu behar zitzaion 
araudiari jarraituz kalkulaturik. 

 
 
4.3. Finantza-errentamenduan eskuratutako aktiboak.   
 
Eguneratze-koefizienteak aplikatuko zaizkie eskuraketa-prezioari edo ekoizpen-

kostuari, eta kontabilitateko amortizazioei, betiere horiek zerga-ordainketan kenkaririk 
izan badute. 

 
Erregela horiek berak aplikatu behar zaizkie finantza-errentamenduan 

eskuratutako elementuei.  
 
Horregatik, halako kasuetan, aktiboa kontabilizatuta dagoen zenbatekoa izango 

da kontuan hartu beharreko eskuraketa-prezioa edo ekoizpen-kostua, Kontabilitate Plan 
Orokorreko 8. erregistro eta balorazio arauaren 1.2 atalean edo Enpresa Txiki eta 
Ertainen Kontabilitate Plan Orokorreko 7. erregistro eta balorazio arauaren 1.2 atalean 
ezarritakoari jarraituz.  

 
Kontuan hartu beharreko amortizazioak, bestalde, erregistro eta balorazio arau 

horiei berei jarraituz kontabilizatutakoak izango dira, alde batera utzita zergadunak 
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ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 116. artikuluko 6. idatz-zatian araututako 
gastuaren kenkaria aplikatu duen. 

 
 
4.4. Gauzazko laguntza, dohaintza eta legatuak. 
 
Gauzazko laguntza, dohaintza eta legatuen kasuan, jasotako ondasunek aitortzen 

diren unean duten zentzuzko balioarekin kontabilizatu behar dira.  
 
Ondorioz, horrelakoetan, zentzuzko balio hori hartuko da eskuraketa-preziotzat 

edo ekoizpen-kostutzat.  
 
Beraz, horrela eskuratutako ondare-elementuen zentzuzko balio horren gainean 

aplikatuko dira eguneratze-koefizienteak, zein urtetan aitortu diren kontuan hartuz. 
 
  
4.5. Ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren VIII. tituluko X. kapituluan 

ezarritako araubide berezia izan duten berregituratze-eragiketen bitartez eskuratutako 
ondare-elementuak.  

 
Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailearen 7. artikuluko 3. idatz-

zatian aktiboen kontabilitateko errebalorizazioaren kasu bat arautzen da, zerga 
ondoriorik gabekoa, kreditu- eta aseguru-erakundeentzat. Bertan adierazten denez, 
balantzeak eguneratzeari begira kreditu- eta aseguru-erakunde horiek ez dituzte kontuan 
hartu behar indarrean dituzten kontabilitateko arauen lehenengo aplikazioaren ondorioz 
egin zituzten higiezin-errebalorizazioak, halakorik egonez gero, betiere errebalorizazio 
horiek zerga arloan eraginik izan ez bazuten. Gogoan izan behar da, gainera, horrelako 
kasuetan balio eguneratua jasotzen duen erreserba badagoela jada urteko kontuetan.   

 
Printzipio hori bera aplikatuz, Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 

26ko 3/1996 Foru Arauaren VIII. tituluko X. kapituluko araubide berezian egindako 
eragiketen bitartez ondare-elementuak eskuratzen direnean, erakunde eskuratzaileak, 
zergaren ondoreetarako, elementuok eskualdatzailearen egoitzan zituzten eskuraketa-
data eta eskuraketa-balioa bere horretan utzi baditu, eguneratze-koefizienteak erakunde 
eskualdatzailearen eskuraketa-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren gainean aplikatuko 
dira, zein urtetan eskuratu edo ekoitzi diren erreparatuta.  
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Kasu horietan, gainera, eguneratu egingo dira eskuraketa-prezio edo ekoizpen-
kostu horri dagozkion amortizazio kontabilizatuak, kenkari fiskala izan bazuten bai 
erakunde eskualdatzailean bai eskuratzailean. 

 
Berregituratze-eragiketa horietan erakunde eskuratzaileak, aktiboak 

kontabilizatzean, zerga ondoreetarako zehaztutako balioaren ordez beste bat esleitu 
bazien, “Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretuko errebalorizazio-erreserba” kontuan 
eguneratze-karga bakarra aplikatzen zaion saldoa urteko kontuen memorian jasoko da. 
Balantze eguneratuan hau baino ez da jasoko: ondare-elementu eguneratuen balio 
berriaren eta eguneratze-eragiketen aurretik elementuok zuten kontabilitate-balio 
txikiagoaren arteko diferentzia. 

 
Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 96.3 

artikuluan xedatutakoaren ondorioz egiten diren aktibo-errebalorizazioek hobekuntzei 
dagokien tratamendua jasoko dute. 

 
 
5.- Eguneratze-eragiketen ondorioz aktiboek izandako balio-gehikuntza 

garbiaren ondore fiskalak. Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu 
Arauemailearen 9. artikulua. 

 
5.1. Eguneratze-eragiketen ondorioz aktiboek izandako balio-gehikuntza 

garbiaren amortizazioa. 
 
Eguneratze-eragiketen ondoriozko balio-gehikuntza garbia 2015eko urtarrilaren 

1etik aurrera hasten den lehenengo zergaldian hasiko da amortizatzen. 
 
Ondare-elementuaren bizitza erabilgarria amaitu arte geratzen diren urte 

guztietan amortizatuko da gehikuntza hori, aktiboen bizitza zenbatetsia luzatzen ez 
duten berrikuntza, zabalkuntza eta hobekuntzen kasuan egiten diren baldintza beretan.  

 
Horregatik, eguneratze-eragiketen ondoriozko balio-gehikuntza garbia 

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Araudia onesten duen ekainaren 10eko 81/1997 
Foru Dekretuaren 1.6 artikuluan xedatutakoari jarraituz amortizatuko da:  
 

“6. Higiezinetako inbertsioak eta ibilgetu materialaren ondare elementuen 
berriztapenak, zabalkuntzak edo hobekuntzak ibilgetu horri atxikitzen bazaizkio, 
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beraien zenbatekoa ondare elementu horien iraupen baliagarria amaitu arteko 
zergaldietan amortizatuko da. Horretarako, zergaldi bakoitzari aipatu zenbatekoari 
ondoko zatiketaren emaitzako ehunekoa aplikatzearen ondoriozko kopurua egotziko 
zaio: zergaldi bakoitzean konputatutako ondare elementuaren amortizazioaren 
(benetako balio galerari dagokion heinean) eta ondare elementuak berriztapena, 
zabalkuntza edo hobekuntza gertatu den zergaldiaren hasieran izan duen kontabilitate 
balioaren arteko zatiketa.  

Berriztatu, zabaldu edo hobetutako ondare elementuak berriztatu, zabaldu edo 
hobetu aurretik aplikatzen izan den metodoaren arabera amortizatzen jarraituko dira.  

(…)  
Idatz-zati honetan xedatutakoa kontabilitate-birbaloraketetan aplikatuko da, 

baldin eta zenbatekoa kontabilitate-emaitzan sartzera behartzen duten legezko edo 
arauzko arauen arabera egin badira”. 

 
Arau horiek berak aplikatu behar zaizkie Sozietateen gaineko Zergari buruzko 

ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 116. artikuluan aipatzen den finantza-
errentamenduko araubidean eskuratutako elementuei. 

 
Eguneratze-eragiketen ondoriozko gehikuntza garbiari ezingo zaio aplikatu 

amortizatzeko askatasuna, ezta amortizazio bizkortua ere. 
 
Gehikuntza horrekin 2013ko eta 2014ko ekitaldietan zehar egiten den 

kontabilitateko amortizazioa kengarria izango da 2015etik aurrera, adierazitako 
baldintzetan; hau da, balio-gehikuntza soilik 2015etik gertatu balitz edo funtzionatzeko 
moduan balego bezala. Horrenbestez, zerga ondoreetarako sorrarazitzat jotzen diren 
unearen aurretik egindako kontabilitate-amortizazioen kasu arrunt baten aurrean egongo 
gara. Zehazkiago, euren sortzapenaren aurretik kontabilizatutako gastuen aurrean 
egongo gara, Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru 
Arauaren 20.3 artikuluan arautzen den kasuaren aurrean, hain zuzen ere. 

 
Bizitza erabilgarria 2013an edo 2014an amaitzen zaien ondare-elementuen 

eguneratzearen ondoriozko balio-gehikuntzaren kenkaria 2015eko ekitaldian aplikatuko 
da, baita ondare-elementu horiei ekitaldi horietan baja emanda ere.  

 
2013ko eta 2014ko ekitaldietan eguneratutako elementuak eskualdatzen 

direnean, eguneratzeak eragindako balio-gehikuntza ekitaldi horietan amortizatzearen 
ondoriozko doikuntza positiboa itzuli egingo da aktiboak besterentzen direnean. 
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Horrelakoetan kontuan hartu beharko da abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu 
Arauemailearen 9. artikuluko 2. idatz-zatian ezarritakoa, hurrengo puntuan garatuta 
dagoena. 

 
 
5.2 Ondare-elementu eguneratuak eskualdatzearen edo narriatzearen ondoriozko 

galerak. 
 
Ondare-elementu eguneratuen eskualdaketan gertatzen diren galerak edo 

elementuon balio-narriadurak kendu egingo zaizkio, zerga-oinarrian sartu daitezen, 
“abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemaileko errebalorizazio-erreserba” 
kontuan elementuoi dagokion saldoari. Saldo hori, horrela konpentsatuta, erabilgarri 
bihurtuko da. 

 
Galera horiek zerora murrizteko adina kenduko zaio erreserbako saldoari. 
 
Aktiboren baten balio-narriadura ez bada kengarria abenduaren 18ko 11/2012 

Foru Dekretu Arauemailean xedatutakoaren arabera, aktibo horren balio-berreskuraketa, 
halakorik gertatuz gero, ez da sartuko Sozietateen gaineko Zergaren oinarrian. 

 
Kasu horietan ezin da eskatu jasandako galerei dagokien eguneratze-karga 

bakarra itzultzeko, nahiz eta zergadunak inolako mozkinik ez lortu eguneratzearen 
ondorioz.  

 
Jasandako galeren ezabatzea, abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu 

Arauemailearen 9.2 artikuluan araututa dagoena, ezin izango da aplikatu baldin eta 
“Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemaileko errebalorizazio-erreserba” 
baliatu bada legez ezarritako eran.  

 
Atal honetan adierazitakoa ezin zaie aplikatu Pertsona Fisikoen Errentaren 

gaineko Zergako zergadunei. 
  
 
 
 
 
5.3. Eguneratzen ez diren elementu eguneragarriak. 
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Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 15.9 

artikuluan ezarritakoarekin bat, abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailean 
xedatutakoaren arabera eguneratu daitezkeen ondare-elementuak eskualdatuz ateratako 
errenta positiboak zerga-oinarrian sartzerakoan, 2012ko ekitaldiaren itxierako egunetik 
aurrera gertatzen den diruaren balio-galera bakarrik kenduko zaie, alde batera utzita 
zergadunak balantzeak eguneratu dituen edo ez.  

 
Hori guztia gorabehera, zergadunek aparteko mozkinak osorik edo partez berriro 

inbertitzeko aukera dute. Berrinbertsio hori Sozietateen gaineko Zergari buruzko 
ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 22. artikuluan araututa dago.   

 
 
5.- Eguneratze-karga bakarra. Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu 

Arauemailearen 10. artikulua. 
 
Eguneratzea egiten duten zergadunek karga bakarra ordaindu beharko dute, hau: 

“Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemaileko errebalorizazio-erreserba” 
kontuaren saldo hartzekodunaren 100eko 5.  

 
Beren jarduera ekonomikoaren erregistro-liburuak egitera behartuta dauden 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunen kasuan, ondare-elementu 
eguneratuek izan duten balio-gehikuntza garbiari aplikatuko zaio karga bakar hori. 

 
Pertsona juridikoen kasuan, sozietateko organo eskudunak balantze eguneratua 

onartzen duenean joko da karga horren zerga-egitatea egindakotzat, 2012ko abenduaren 
28tik aurrera itxitako lehenengo ekitaldia amaitzen denetik sei hilabete igaro baino 
lehen, edo, erakundearen ekitaldia egutegiko urtea bada, 2013ko urtarrilaren 1etik 
ekainaren 30era bitartean.  

 
Eguneratutako balantzeari dagokion zergaldiko aitorpena aurkezten den egunean 

izango da galdagarria karga bakar hori. Erakundearen ekitaldia egutegiko urtea bada, 
2012ko ekitaldiko Sozietateen gaineko Zergaren autolikidazioa aurkezten den egunean 
izango da galdagarria karga bakar hori, 2013ko uztaileko lehenengo 25 egun naturalen 
barruan (Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 
129. artikulua). 
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Sozietateen gaineko Zergaren autolikidazio horretan agerrarazi behar dira bai 
balantze eguneratua, bai eguneratzea egin aurreko balantzea eta eskatzen den 
informazio osagarria. Hori guztia Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehazten duen 
moduan egingo da. 

 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunen kasuan, balantze 

eguneratua formulatzen dutenean sorraraziko da karga bakar hori. Euren jarduera 
ekonomikoaren erregistro-liburuak eduki behar dituzten subjektu pasiboen kasuan, 
2012ko abenduaren 31n joko da zerga-egitatea egindakotzat. 

 
Gainera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunen kasuan, 

2012ko aitorpena aurkezten duten egunean izango da galdagarria karga bakarra. 
 
Eguneratze-karga bakarra inoiz ere ezingo da zatikatu ez geroratu. 
 
Eguneratze-karga bakarra berariazko eredu batean autolikidatuko da, 208 

ereduan, hain zuzen ere. Eredu hori Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren foru agindu 
bidez onetsiko da.  

 
Eguneratze-karga bakarraren aitorpena ezarritako epetik kanpo aurkeztuz gero, 

eguneratze-eragiketak baliorik gabe geratuko dira.  
 
 
6.- Eguneratze-erreserbaren kontuaren saldoa. Abenduaren 18ko 11/2012 

Foru Dekretu Arauemailearen 11. artikulua. 
  
“Abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemaileko errebalorizazio-

erreserba” kontuaren saldoa ezingo da erabili harik eta Administrazioak bera egiaztatu 
eta onartu arte, edo eguneratze-kargaren aitorpena aurkezten den egunetik 3 urte igaro 
arte. Aurrekoa ez zaio aplikatuko aktibo eguneratuen eskualdaketak edo narriadurak 
eragindako galerak konpentsatzeko erabilitako erreserba zatiari.  

Horri dagokionez, abenduaren 18ko 11/2012 Foru Dekretu Arauemailearen 11. 
artikuluko 4. idatz-zatian azaltzen diren kasuetariko baten bat gertatzen denean, 
erreserbaren saldoa ez dela erabili ulertuko da.  

 
Erakundea desegiten eta likidatzen denean ere, erreserbaren saldoa ez dela 

erabili ulertuko da.  
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Administrazioak erreserbaren saldoa egiaztatzeko daukan 3 urteko epea 

iraungitze-epea da. Epe horren zenbaketa eten egingo da zergapekoari egotzi ahal zaion 
atzerapentzat jo daitezkeen aldietan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 
martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean zergak aplikatzeko prozeduretarako 
ezarrita dagoen moduan.  

 
Erreserbaren saldoa egiaztatzeko ezarritako 3 urteko epea egiaztapenik egin 

gabe igarotzen bada saldoa egiazkoa delako presuntzioa aplikatuko da, baina horrek ez 
du eragotziko akats materialak edota egitatezkoak zuzendu beharra, faltsutzat jotzen 
diren agirien indar frogatzailerik eza, eta aktibo ezkutuen eransketen nahiz existitzen ez 
diren pasiboen ezabaketen erregularizazioa. 

 
Erreserbaren egiaztapena egindakoan edo horretarako legez ezarritako epea 

igarotakoan, saldoa xede hauetarako erabili ahalko da: 1) emaitza negatiboak kentzeko; 
edo 2) kapitala handitzeko.  

 
Gainera, eguneratze-eragiketen ekitaldiko balantzea ixten den egunetik (arau 

orokor gisa, 2012ko abenduaren 31tik) 10 urte igaro eta gero, kontuko saldoa xedapen 
askeko erreserbetarako erabili ahal izango da.  

 
Dena dela, erreserba horiek ezingo dira banatu, ez zuzenean ez zeharka, harik 

eta elementuak erabat amortizatzen diren, eskualdatzen diren edo aktiboan baja ematen 
zaien arte. Beraz, aktibo guztien balio-gehikuntza gauzatu arte ezingo dira erreserba 
horiek banatu.  

 
Horrenbestez, aktibo amortizaezinen (lurrak) balio-gehikuntzari dagokion 

erreserba zatia ezingo da banatu harik eta elementu horiek eskualdatzen diren, 
balantzean baja ematen zaien edo haien balioa narriatzen den arte. Bestela gerta liteke 
konpainiak deskapitalizatzea. 

 
 
   

Bilbon, 2013ko otsailaren 5ean 

OGASUNEKO ZUZENDARI NAGUSIA 
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