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“Azken arau-aldaketa: 2005/05/14” 

183/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 3koa, urriaren 
15eko 7/2002 Foru Araua garatu duena; foru arau 
horren bidez Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga 
Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren 

berezitasunetara moldatu da  
(BAO Abenduaren 19koa) 

Urriaren 15eko 7/2002 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Sistema Euskal 
Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara moldadu duenak, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga Sisteman beharrezko moldaketak egitea du xede, hain zuzen ere, hura 
Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunei egokitzeko, beraren erabilera eta 
sendoketa bermaturik egon daitezen. 

Hala, bada, foru arau horrek behar ziren aldaketak egin ditu Oinordetza eta Dohaintzen gaineko 
Zergan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Ondarearen gaineko Zergan, Ondare 
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan, Toki Ogasunei buruzko 
Foru Arauan, Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergan, Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergan eta gure lurralde historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean, xedapen 
horiek guztiak Foru Zuzenbide Zibila osatzen duten erakundeei egokitzeko, bestela, zerga-
tratamendu ezegokiaren ondorioz, gerta zitekeelako beraiek erabiltzeari uztea. Baina, aldi 
berean, eutsi egin zaie gure Zerga Sistemaren abiaburu nagusiei.  

Honako foru dekretu honek arau bidez garatuko du Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga 
Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara moldadu duen urriaren 
15eko 7/2002 Foru Arauaren alderdi nagusietariko bat, alegia, ordenatzaile-ahala baliatzearen 
zain dauden jaraunspenetan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen 
gaineko Zerga ordaintzeko araubide berezia.  

Azkenik, foru arau horren azken xedapenetariko bigarrenean Bizkaiko Foru Aldundiari eta 
Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuari ahalmena eman zaie foru arauan ezarritakoa 
garatu eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.  

Horrenbestez, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuak proposaturik, Foru Aldundiak 
2002ko abenduaren 3ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honakoa. 

XEDATU DUT:  

I. TITULUA  
ZERGA-ARAUEN MOLDAPENAZ 

I. KAPITULUA  
OINORDETZA ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA 

1. artikulua Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudia aldatzea.  

Bat.  Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 3. artikuluari g) letra gehitu zaio; hona:  

«g) Ondasunen foru komunikazioaren ezkontza-araubide ekonomikoa, Euskal Herriko Foru Zuzenbide 
Zibilean araututakoa, desegiten denean ezkontide alargunari komunikaturiko ondasunetatik dagokion 
erdia ordaintzeko egiten zaizkion adjudikazioak.»  
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Bi.  Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 9. artikuluko 2. idatz-zatia aldatu da eta honela 
geratu da:  

«2. LAurreko lerroaldeko a) letran aipatu diren eskuraketak kausatzailea hiltzen den egunean 
egindakotzat hartuko dira. Hori dela eta, Zerga eskatzeko nahikoa izango da eskualdaketaren egitate 
sortzailea frogatuta egotea, agiriak, inbentarioak edo banaketak egin gabe edo likidatzeko aurkeztu 
gabe egon arren.  

Aurreko lerroaldean xedatutakoa ezingo zaie aplikatu jaraunspenezko eskuraketei baldin eta berauek 
oraingo eraginkortasuneko oinordetza-itunen ondorio badira, edo komisarioak ordenatzaile-ahala 
baliatzetik datozen egintzen ondorio badira, edozein izanda ere azken horiek hartzen duten era.»  

Hiru. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 10. artikulua aldatu da eta honela geratu da: 

«10. artikulua. Oinordetza-tituluak.  

1. Jaraunspenaz eta legatuaz gain, honakoak dira, besteak beste, oinordetza-tituluak, zerga honen 
ondoreetarako:  

a) Mortis causa dohaintza.  

b) Oinordetzazko kontratuak edo itunak, berauek eragina noiz duten berdin delarik.  

c) Ezkontza-hitzarmenetan oinordea izendatzea  

d) Komisarioak ordenatzaile-ahala baliatzetik datozen egintzak, zein era hartzen duten berdin delarik.  

e) Hildako kide edo enplegatuen senideei enpresek eta Erakundeek orokorki emandako kopuruak 
jasotzeko eskubidea eratxikitzeko balio duten egintzak, haien modalitatea edo izena edozein dela ere, 
baldin eta araudi honen 9. artikuluaren 1. idatz-zatiko c) letran edo Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergan berariaz xedatuta ez badago kopuruok jasotzeagarik zerga ordaindu beharra.  

f) Albazeei beren lanak egiteagatik testamentugileek esleitutako kopuruak jasotzeko eskubidea 
eratxikitzeko balio dutenak, baldin eta haiek jaraunspenezko ondasuntzaren balio egiaztatuaren %10 
gainditzen badute.  

2. Artikulu honetako aurreko idatz-zatian aipatu diren oinordetza-tituluen bidezko doako 
eskuraketetatik datozen ondare-gehikuntzen likidazioa, zerga-ondore guztietarako, araudi honetan 
ezarritako arauak erabiliz egingo da, bai mortis causa eskuraketetan, bai jaraunspen, legatu eta beste 
edozein oinordetza-tituluren bidezko eskuraketetan ere.» 

Lau. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 11. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«11. artikulua. Doako eta inter vivos negozio juridikoak.  

1. Dohaintzaz gain honakoak hartuko dira, besteak beste, zerga honen ondoreetarako doako eta inter 
vivos negozio juridikotzat: 

a) Zorra osorik edo partzialki barkatzea, eskuzabaltasunez.  

b) Eskubideei uko egitea pertsona jakin baten alde.  

c) Inoren zorraren kontraprestaziorik gabeko kitapena bereganatzea, araudi honen 43. artikuluan 
ezarritako kasuan izan ezik.  

d) Beste aldearen alde tartekaritza edo judizioan amore eman edo atzera egitea, eskuzabal jokatzeko 
asmoz; eta asmo berarekin uko egitea, atzera egitea edo amore ematea dakarren transakzioa.  

e) Biziaren gaineko aseguru-kontratua, aseguratuak bizirik iraunez gero, eta banakako aseguru-
kontratua, kontratugilea ez den aseguratua hilez gero, kasu batean eta bestean onuraduna 
kontratugilea ez bada.  

2. Araudi honen 10. artikuluan ezarritakoaren itzalpean oinordetza-titulu gisa definitzen diren egintzak 
edo negozio juridikoak inoiz ere ez dira likidatuko araudi honen 9. artikuluko 1. idatz-zatiko b) letran 
aipatutako doako eta inter vivos negozio juridikoak balira bezala.Aldiz, horrelako egintzak eta 
kontratuak likidatzean kontuan hartuko dira araudi honen 9. artikuluko 1. idatz-zatiko a) letran 
aipatutako eskuraketetatik datozen ondare-gehikuntzetarako ezarritako arauak, hau da, jaraunspenez, 
legatuz edo beste edozein oinordetza-tituluz ondasun eta eskubideak eskuratzetik datozen ondare-
gehikuntzei buruzko arauak.» 

Bost. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 19. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«19. artikulua. Foru Zuzenbide Zibilarekin lotutako salbuespenak.  
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Honakoak egongo dira Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergatik salbuetsita: etxadiaren eta 
beronen jabegoen jabari osoa edo biziarteko gozamena enborreko ahaideei dohainik eskualdatzea, 
baldin eta finka nekazaritza, baso- edo abeltzaintza-ustiapenerakoa bada eta eskualdatzaileak berak 
ustiatzen badu. Eskualdatze hori zerga honetatik salbuetsita egon dadin eskuratzaileak berak arduratu 
behar du gutxienez sei urteko epean etxadia eta beronen jabegoak ustiatzeaz. » 

Sei.  Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 23. artikuluko 1. idatz-zatiaren edukia oraindik 
aurrera 23. artikulu osoa izango da, idatz-zatitan banatu gabea, eta 23. artikuluko 2. idatz-zatia, 
berriz, araudiaren 24. artikulu berria izango da, «Funtzionarioen erantzukizun subsidiarioa» 
izenburupean. Orain arteko 24. artikuluaren edukia indargabetu egin da.  

Zazpi. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 58. artikuluko 1. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«1. Mortis causa edo beste edozein oinordetza-tituluren bidezko eskuraketetan kontuan hartuko da 
araudi honen 59-61 bitarteko artikuluetan xedatuta dagoena. Hala ere, eskuraketa horietan likidazio-
oinarria kalkulatzeko, ahaidetasun maila batzuen arabera dagokion txikipena zerga-oinarrian 
aplikatuko da. Ahaidetasun maila horiei dagozkien taldeak honakook dira: 

a) I. taldea. Bigarren mailako alboko ahaideen eskuraketak, 30.050,61 euro.  

b) II. taldea. Hirugarren mailako alboko ahaideen, ezkon-ahaidetasunaren ziozko ondorengoen eta 
aurrekoen eskuraketak, 15.025,30 euro.  

c) III. taldea. Laugarren mailako alboko ahaideen, urrunagoko ahaideen eta arrotzen eskuraketak. Ezin 
da txikipenik egin»  

Zortzi. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 65. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«65. artikulua. Sortzapena.  

1. Aseguratua hilez gerozko biziaren gaineko aseguru-kontratuen onuradunek kopuruak jasotzeko 
eragiketetan edo heriotzaren karizko eskuraketetan, haien modalitatea edozer delarik ere, Zerga 
aseguratua edo kausatzailea hiltzen den egunean sortuko da, edo ausentearen heriotzaren aitorpenak 
irmotasuna hartzen duenean, Kode Zibilaren 196. artikuluaren arabera.Alkar-poderoso edo 
ordenatzaile-ahalaren bidezko jaraunspenetan, Zergaren sortzapena ahala modu ezeztaezinean 
baliatzen denean edo hura iraungitzeko gainerako karietariko bat gertatzen denean gertatuko da. 
Oraingo eraginkortasuneko oinordetza-ituna dagoenean, eratzailea bizirik dagoela gertatuko da 
Zergaren sortzapena, hain zuzen ere eskualdaketa egiten denean. 

2. Dohaintzaren edo beste doako eta inter vivos negozio juridiko batzuen ondoriozko eskuraketetan, 
egintza edo kontratua sorrarazten den egunean sortuko da Zerga. Kontratugileak edo aseguratuak 
bizirik iraunez gero biziaren gaineko aseguru baten onuradunak kopururik eskuratuz gero, onuradunak 
jaso beharreko lehenengo kopurua edo bakarra eskatu ahal duen egunean hartuko da sortutzat 
egintza edo kontratua. 

3. Ondasunak edo eskubideak eskuratutzat hartuko dira, baldin eta eskuratze horren eraginkortasuna 
baldintza, epemuga, fideikomiso edo beste edozein muga egoteagatik etenda badago, dagoen muga 
desagertzen den egunean, eta une hori kontuan hartuko da ondasun eta karga-tasen balioa 
zehazteko.» 

Bederatzi. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 70. artikuluko 2. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«2. Aurreko idatz-zatian ezarritakoa gorabehera, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko 
uztailaren 1eko 3/1992 Legean araupetuta dauden komisario bidezko testamentuetatik eta 
ordenatzaile-ahaletatik datozen gozamen-eskubideak eraentzeko, beraietarako araudi honen kapitulu 
honetako 4. atalean berariaz ezarririko arauak erabiliko dira. Gainera, artikulu honetako aurreko idatz-
zatian xedatutakoa ez zaie aplikatuko araudi honek araubide berezia ezarri dien instituzioei.» 

Hamar.  Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 73. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«73. artikulua. Gozamena «alkar-poderoso» edo ordenatzaile-ahalpeko jaraunspenetan.  

1. Baldin eta "alkar-poderoso"an edo ordenatzaile-ahalean pertsona jakin bati eman bazaio hura 
erabiltzen ez den bitartean jaraunspeneko ondasunez gozatzeko eskubidea, gozamenaren bi likidazio 
egingo dira gozamendunak kausatzailearekin duen ahaidetasunaren arabera:  
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a) bata behin-behinekoa, oinordetza hastean sortzapena izango duena, biziarteko gozamenari buruzko 
arauen pean, araudi honen 67.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorririk.  

b) eta bestea behin-betikoa, "alkar-poderoso" edo ordenatzaile-ahala erabiltzen denean, araudi honen 
67.a) artikuluan araupetuta dauden aldi baterako gozamenaren arauen pean, kausatzailearen 
heriotzatik igarotako denboraren arabera. Behin-betiko likidazioagatik ordainduko dena konturako 
sarreratzat konputatuko da eta diferentzia gozamendunari itzuliko zaio beraren aldekoa bada  

2. Artikulu honetako aurreko idatz-zatiko b) letran aipatutako behin betiko likidazioa, aldi baterako 
gozamenaren arauen pean kalkulatuta, eta "alkar-poderoso" edo ordenatzaile-ahala baliatzeagatik edo 
berau iraungitzeko gainerako kariengatik jaraunsle direnen likidazioa aldi berean egingo dira, eta 
kontuan hartuko da kausatzailea hiltzean ondasunek zuten balioa 

3. Baldin eta ordenatzaile-ahala baliatzeko epea ezarrita badago, behin-behineko likidazioa ahala 
erabiltzeko gehieneko epealdirako egingo da, araudi honen 67.a) artikuluan aldi baterako 
gozamenaren likidaziorako ezarritako arauei jarraituz 

4. Artikulu honetako aurreko idatz-zatietan ezarritakoa gorabehera, Euskal Herriko Foru Zuzenbide 
Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legea indarrean jarri aurretik ezkontide alargunari emandako 
ordenatzaile-ahalei dagokienez behin betiko likidazioa besterik ez da egingo, eta bera egiteko, araudi 
honen 67.b) artikuluan biziarteko gozamenei buruz ezarritako arauak beteko dira.» 

Hamaika. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 74. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«74. artikulua. Ordenatzaile-ahala baliatzen denean likidazioa egiteko arau bereziak.  

1. Komisarioak, kausatzailearen ezkontide alargunak, ordenatzaile-ahala baliatzen badu ezkontza 
ondoko erkidegoaren ondasun jakin bat, kausatzailea hil eta foru komunikazioko foru-araubide 
ekonomikoa sendotzearen ondorioz, komisarioaren eta kausatzailearen ondorengo bati adjudikatzeko, 
jaraunspena banatu eta likidatu gabe, ezkontide alargunaren erdia dohaintza gisa likidatuko da eta 
beste erdia, kausatzailearena, oinordetza gisa 

2. Ordenatzaile-ahalari lotutako oinordetzetan, kausatzailea bizkaitar forugabe legez hiltzen bada, bi 
likidazio egin behar dira:  

a) Ordenatzaile-ahalari lotutako oinordetzetan, kausatzailea bizkaitar forugabe legez hiltzen bada, bi 
likidazio egin behar dira:  

b) eta bestea ahalak ukituriko jaraunspenaren zenbatekoaz egingo da, behin ahala modu 
ezeztaezinean erabiliz gero edo hura iraungitzeko karietako bat gertatuz gero. Hori guztia, 
ordenatzaile-ahalak ukituriko jaraunspeneko ondasunen gaineko gozamen eskubideari dagozkion 
likidazioak egitearen kalterik gabe, araudi honen 73. artikuluan ezarritako arauekin bat etorriz.  

3. Guztiz edo zati batean "alkar-poderoso"ari edo ordenatzaile-ahalari loturiko jaraunspen guztietan, 
ondorengo bati dagozkion eskuraketa guztiak pilatu egingo dira, Zergaren likidazioaren ondoreetarako, 
eta araudi honen 57-61 bitarteko artikuluetan ezarritako zerga-oinarriaren txikipenen aplikazioari 
begira. Horrela, ordenatzaile-ahala zati batean edo bete-betean erabiltzearen ondorioz, edo hura 
iraungitzeko gainerako zioengatik, kausatzaile batengandik ondorengo bati datozkion jaraunspenezko 
eskuraketa guztiak, Zergaren likidazioan, eskuraketa bakartzat joko dira. Beraz, zerga-kuota 
kalkulatzeko, zerga-oinarri guztiak batu egingo dira, eta araudi honen 57-61 bitarteko artikuluetan 
araututako zerga-oinarriaren txikipenetatik bidezkoak direnak behin bakarrik aplikatuko dira. 
Metatutako likidazioak direla-eta aurretik ordaindutako kuotak, gainera, kendu ahal izango dira 
metaketaren ondorioz egiten den likidaziotik » 

Hamabi. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 75. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«75. artikulua. Jaraunspenezko eskuraketen metaketa.  

1. Kausadun batek kausatzaile jakin batengandiko jaraunspen baten ondorioz lortzen dituen ondare-
gehikuntza guztiak jaraunspenezko eskuraketa bakartzat joko dira, nahiz eta araudi honen 10. 
artikuluan aipatutako oinordetza-tituluetariko baten baino gehiagoren bidez lortuak izan.  

2. Hori dela eta, ondasun eta eskubideen eskuraketa guztiak metatu egingo dira, bai oraingo 
eraginkortasuneko oinordetza-itunen ondorio direnak eta bai ordenatzaile-ahalaren erabilera partzial 
edo guztizkoen edo hura iraungitzeko bestelako zioen ondoriozkoak ere, berdin dio testamentugileak 
berak testamentuan xedatutakoak izan zein hura falta delako Legeak xedatutakoak izan.  

3. . Artikulu honetako aurreko bi idatz-zatietan aipatu diren ondare-gehikuntza guztiak jaraunspenezko 
eskuraketa bakartzat hartuko dira Zergaren likidazioan; beraz, zerga-kuota kalkulatzeko, zerga-oinarri 
guztiak batuko dira eta behin bakarrik aplikatuko dira zerga-oinarriaren txikipenak, alegia, araudi honen 
57-61 bitarteko artikuluetan araupetutako txikipenetatik bidezkoak direnak. Metatutako likidazioak 
direla-eta aurretik ordaindutako kuotak, gainera, kendu ahal izango dira metaketaren ondorioz egiten 
den likidaziotik » 
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Hamairu. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 76. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«76. artikulua. Lehengoratzeetan likidazioa egiteko arauak.  

1. Oraingo eraginkortasuneko oinordetza-itunaren bidez edo elikadura-zamadun ondasunen 
dohaintzaren bidez eskualdatu diren ondasunak lehengoratu eta eratzaileari edo dohaintza-egileari 
itzultzen zaizkionean, beste likidazio bat egingo da, araudi honen 67.a) artikuluan aldi baterako 
gozamenei buruz ezarritako arauak betez, eta lehengoratu diren ondasunak eskualdatu zirenean egin 
zen likidazioaren aldean gaindikinik badago, hura ere itzuli egingo zaio ordaindu duen subjektu 
pasiboari. 

2. Ez da bidezkoa izango kausatzailearen jaraunspenean metatzea, araudi honen 75. artikuluan 
adierazitako moduan, lehengoratutako ondasunak, behin artikulu honetako aurreko idatz-zatian 
xedatutakoa beraiei aplikatu eta gero.» 

Hamalau. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 77. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«77. artikulua. Komisarioaren betebeharrak "alkar-poderoso" edo ordenatzaile-ahalari lotutako 
jaraunspenetan.  

1. "Alkar-poderoso" edo ordenatzaile-ahalari lotutako jaraunspenetan, komisarioak kausatzailearen 
jaraunspeneko ondasun guztien inbentarioa aurkeztu behar du, bai eta ordenatzaile-ahalaren 
frogagiria ere. Gainera, Zerga Administrazioak, egoki iritziz gero, beste edozein agiri aurkezteko eskatu 
ahal dio. 

2. Kausatzailea hiltzen den egunetik hasita, edo haren heriotzaren adierazpena irmo bihurtzen den 
egunetik, Kode Zibilaren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, komisarioak urtebeteko epea izango 
du artikulu honetako aurreko idatz-zatian aipatu diren agiriak Zerga Administrazioari aurkezteko.  

3. Ordenatzaile-ahala edo "alkar-poderosoa" baliatzearen zain dauden ondasun-eskuraketetan, ahala 
baliatzen den egunean edo hura iraungitzeko beste kariren bat gertatzen den egunean hasiko da 
zenbatzen araudi honen 88. artikuluan ezarritako epea.  

4. Beste alde batetik, komisarioak, hilabeteko epean, ordenatzaile-ahala, zati batez nahiz osorik, modu 
ezeztaezinean erabiltzen den egunetik edo hura iraungitzeko beste kariren bat gertatzen den egunetik 
zenbatuta, inguruabar horien berri emango dio Zerga Administrazioari eta ordenatzaile-ahala nola 
erabili den edo nola iraungi den frogatzen duten agiriak aurkeztuko dizkio. Jakinarazpen horretan beti 
agertu behar da, beren beregi, ordenatzaile-ahalaren erabilerak edo iraungipenak eragiten dien 
ondasun eta eskubideen identifikazio zehatza. Ondasun eta eskubideok adjudikatu zaizkien 
kausadunen nortasun-datuak ere jarri behar dira, eta jaraunspenezko eskuraketa horiengatik ordaindu 
beharreko Zergaren sortzapen-eguna ere bai.» .» 

Hamabost. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 78. artikuluko 1. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«1. Heriotzaren ziozko eskuraketetan, direnak direla interesatuek egindako banaketak eta 
adjudikazioak, Zergaren ondoreetarako proportzionaltasunari hertsiki lotuz eta oinordetzari buruzko 
arauak betez egin direla uste izango da; berdin dio ondasunak lurraldearen baldintzarengatik edo 
beste edozein karirengatik Zergaren pean egon edo ez. Horren ondorioz, balioak egiaztatzean 
gertatzen diren igoerak eskuratzaileen edo jaraunsleen artean lainduko dira.» 

Hamasei. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 78. artikuluko 5. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«5.Ez dute adjudikazio-gaindikinik ekarriko, artikulu honetako 3 eta 4. idatz-zatietan ezarritakoaren 
ondoreetarako, zati alikuotan, ohiko etxebizitzan edo oinetxeko ondasunetan edo baserrian eta 
beronen jabegoan eta lur erantsietan ezkontide alargunarentzat edo jaraunsleentzat edo legatu-
hartzaileentzat egindakoek, baldin eta haien balioa, jaraunspen osoarekiko, adjudikatarioaren 
jaraunspen-kuota baino handiagoa bada.» 

Hamazazpi. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 80. artikuluko 4. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«4. Bizirik dirauen ezkontideak uko egiten badie ondasunen foru-komunikazioaren araubideko 
ezkontza-sozietateak edo irabazpidezko sozietateak ekarritako ondoreei, hark uko egin dien 
ondasunak, Zergaren likidazioan, hildakoak utzitako ondasuntzari batuko zaizkio, baldin eta ukoa 
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hutsa, soila eta doakoa bada, eta eskritura publikoan egiten bada kausatzailea hil aurretik. Baldintza 
horiek bete ezik, uko-egileak ukoaren onuradunei egindako dohaintzagatiko likidazioa egingo da.» 

Hemezortzi. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 85. artikuluko 3. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«3."Alkar-poderoso"ari edo ordenatzaile-ahalari lotutako jaraunspenetan, jaraunspenaren komisarioak 
zerga-aitorpena aurkeztu behar du. Bertan kausatzailea hil dela agerrarazi behar du, eta araudi honen 
77. artikuluko 1. idatz-zatien ezarritakoa bete behar du. Idatz-zati honetan aipatu diren jaraunspenetan, 
ezin izango dute subjektu pasiboek aitorpen-likidaziorik aurkeztu, ezeztaezina den eran ordenatzaile-
ahala partzialki edo osorik erabiltzen ez den bitartean edo hura iraungitzeko beste kariren bat 
gertatzen ez den bitartean.» 

Hemeretzi. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 88. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«88. artikulua. Aurkezpen-epeak.  

1. Araudi honen 85. artikuluan aipatu diren agiriak, aitorpenak eta aitorpen-likidazioak honako epeetan 
aurkeztuko dira:  

a) Mortis causa edo oinordetza-tituluen bidezko eskuraketetan, heriotza-kasurako bizi-aseguruen 
kontratuen onuradunenak barne direla, urtebeteko epean. Epe hori kausatzailea hiltzen den egunean 
hasiko da zenbatzen, edo kausatzailearen heriotzaren adierazpenak irmotasuna hartzen duen 
egunean, edo, oraingo eraginkortasuneko oinordetza-itunetan, Zerga sortzen den egunean. Epe bera 
aplikatu ahalko zaie gozamenduna hiltzean gauzatu behar diren gozamen-eskuraketei, jabaria inter 
vivos egintzaren bitartez zatibanatu arren.  

b) Gainerako balizkoetan, 30 asteguneko epean. Epe hori egintza edo kontratua sorrarazi edo egiten 
den egunaren biharamunean hasiko da zenbatzen.  

2. Ondasunen edo eskubideen eskuraketetan, baldin eta haien eraginkortasuna araudi honen 65. 
artikuluko 3. idatz-zatian xedaturikoarekin bat etorririk etenda badago, artikulu honetako aurreko idatz-
zatian aipatu diren epeak eskuraketak burututzat jotzen diren egunean hasiko dira zenbatzen. 

3. "Alkar-poderosoa" edo ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden ondasun-eskuraketetan, berriz, 
ahala modu ezeztaezinean erabiltzen denean edo hura iraungitzeko beste kariren bat gertatzen 
denean hasiko da zenbatzen artikulu honetako 1. idatz-zatiko a) letran aipatu den epea.» 

Hogei. Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 111. artikuluaren 3. idatz-zatiari lerroalde bat 
erantsi zaio azkenean. Hona:  

«Gainera, notarioek hilero, lehen hamabostaldian, Foru Aldundiari bidali behar diote, aurreko hilean 
eskuetsitako testamentuetatik, jaraunspenaren komisarioak ordenatzaile-ahala modu ezeztaezinean 
erabili duenekoen zerrenda; bertan komisarioa eta erabili den ahala dagokion kausatzailea nortzuk 
diren zehaztu behar da. Zerrendan notarioak eskuetsitako agiri guztietatik ordenatzaile-ahala erabili 
denekoak agerrarazi behar dira, are komisarioak ahala bere testamentuan erabili duenekoak ere.» 

Hogeita bat. Hogeita bat: Ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 115. artikulua aldatu da eta 
honela geratu da:  

«115. artikulua. Urratzeak eta zehapenak.  

1. Artikulu honetako hurrengo idatz-zatietan xedatutakoaren kalterik gabe, Oinordetza eta Dohaintzen 
gaineko Zergaren urratzeak Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta hura garatzeko arauzko 
xedapenetan xedatutakoaren arabera kalifikatu eta zigortuko dira. 

2. Eskuraketak salbuetsita daudenean, edo araudi honen 57-61 bitarteko artikuluetan xedatutakoaren 
arabera aplikatu ahal zaizkien txikipenak zerga-oinarriaren bestekoak edo handiagoak direnean, 
eskuratutako ondasun edo eskubideen aitorpen edo autolikidazioak epez kanpo aurkezten badira isun 
finkoa jarriko da: gehienez 9.015,18 euro subjektu pasibo bakoitzeko.  

3. "Alkar-poderoso"ari edo ordenatzaile-ahalari lotuta dauden jaraunspenetan, araudi honen 77. 
artikuluan eta 85. artikuluko 3. idatz-zatian komisarioari ezarri zaizkion betebeharrak ez bete-tzea 
zerga-arloko urratze soiltzat joko da eta era honetara zigortuko da:  

a) Komisarioak ez badu aurkezten jaraunspeneko ondasunen inbentariorik edota ahala frogatzeko 
agiririk, 6,01 eta 901,52 euro bitarteko isuna ezarriko da.  

b) Ordenatzaile-ahala erabili egin dela edo hura iraungitzeko beste kariren bat gertatu dela 
jakinarazten ez bada, isun finkoa ezarriko da, gehienez 9.015,18 eurokoa.  



 
7 

4. Artikulu honetako 2 eta 3. idatz-zatietan aipatu diren zehapenen graduazioari dagokionez, Zergei 
buruzko Foru Arau Orokorrean eta hura garatzeko arauzko xedapenetan ezarritako arau orokorrak 
beteko dira.» 

II. KAPITULUA  
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 

2. artikulua. Uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudia aldatzea.  

Bat.  Uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 14. artikuluari 3. idatz-zatia gehitu zaio; hona:  

«3. Errenta-eratxikipeneko araubidea ezin zaie aplikatu ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden 
jaraunspenekin lotutako ekonomi jardueretatik ateratzen diren etekinei; horien ziozko zerga-ordainketa 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/1998 Foru Arauaren 12. 
artikuluko 8. idatz-zatian eta araudi honen 52.ter artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da.» 

Bi.  Uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren II. Tituluko II. Kapituluko 1. Atalari 43.bis 
artikulua gehitu zaio; hona:  

«43.bis artikulua. Norberaren kapitalak, dohainik lortutakoak, gainontzekoei lagatzen zaizkienean 
lortzen diren kapital higikorraren etekinak.  

1. Zergadunaren heriotzaren zioz artikulu honetan aipatutako besteren kapitalaren erakarketa eta 
erabilera ordezten dituzten aktiboen irabaziz eskualdatzen direnean, ulertuko da ez dagoela higikorren 
kapitalaren etekinik.  

2. Aurreko paragrafoan xedatutakoa irabazizko eskualdaketa komisarioak ordenatzaile-ahala edo 
oraingo eraginkortasuneko oinordetza-tituluren bat erabiltzearen ondorioz gertatzen denean ere 
aplikatuko da. Ondore horietarako, oinordetza-tituluak dira Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauko 3. artikuluan ezarritakoak.  

3. Aurreko lerroaldean aipatu diren oraingo eraginkortasuneko oinordetza-tituluen bidezko irabazizko 
eskualdaketetan, besteren kapitalen erakarketa eta erabilera ordezten dituzten aktiboen 
eskualdatzaileari dagokionez eskuraketa-balioa, hurrengo eskualdaketetarako, dohaintza-emaileak 
dohaintza-hartzaileari ematean dutena izango da, dohaintza-hartzaileak aktiboak dohaintza-emailea hil 
aurretik eskualdatu ezean. Izan ere, hala gertatzen bada, dohaintza-hartzailea dohaintza-emailearen 
lekuan subrogatuko da aktibo horien balio eta eskuraketa-datei dagokienez, eta honek oraingo 
eraginkortasuneko oinordetza-itunaren aurretik izan dituenak atxikiko ditu. Aktiboen amortizazioa edo 
mugaeguneratzea dela-eta, beraiek dohaintza-emailea hil aurretik eskualdatzen direnean ere, aurreko 
lerroaldean xedatutakoa aplikatu behar da » 

Hiru. Uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren II. Tituluari VII. Kapitulua gehitu zaio; hona:  

«VII. KAPITULUA ERRENTEN ERATXIKIPENA.  

52.bis artikulua. Errenten eratxikipenaren araubideari loturik ez dauden erakundeak.  

1. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenei inoiz ere ez zaie aplikatuko Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/1998 Foru Arauaren 11. artikuluan 
araupetu den etekinen eratxikipen-araubidea.  

2. Errenta-eratxikipeneko araubidea ez zaie aplikatuko ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden 
jaraunspenekin lotutako etekin, ondare-irabazi eta -galera eta errenta-egozpenei. Berauen ziozko 
zerga-ordainketa Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/1998 
Foru Arauaren 12. artikuluko 8. idatz-zatian eta araudi honen 52.ter artikuluan ezarritakoaren arabera 
egingo da 

52.ter artikulua. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenei dagozkien etekinak, 
ondare-irabazi eta -galerak eta errenta-egozpenak .  

1. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jarsunspenekin lotutako etekinak, ondare-irabazi eta -
galerak eta errenta-egozpenak jaraunspeneko ondasunen gozamendunari eratxikiko zaizkio, haien 
jatorri edo iturriaren arabera, baldin eta aurretiaz, kausatzaileak hala xedatuta, edo Euskal Herriko 
Foru Zuzenbide Zibila araupetzen duen legeria aplikatuta, ondasun eta eskubideen gozamen-
eskubidea ezartzen bada pertsona jakin batentzat edo gehiagorentzat. Araudi honen 14. artikuluko 1. 
idatz-zatian xedatutakoa gorabehera, ekonomi jardueren etekinak euren gozamendunari egotziko 
zaizkio beti, halakotzat egotzi ere, eta ez da kontuan hartuko gozamendunak berak zuzenean eta bere 
kabuz parte hartzen duen edo ez jarduerari lotutako ekoizpide eta giza baliabideen antolamenduan.  
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2.Ondasun edo eskubideen gaineko gozamen-eskubiderik ezarri ezik, haietatik datozen etekinak, 
ondare-irabazi eta -galerak eta errenta-egozpenak jaraunspenari berari eratxikiko zaizkio, eta beraien 
ziozko zerga-ordainketari dagokionez, berriz, xedapen hauek beteko dira: urriaren 15eko 7/2002 Foru 
Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren 
berezitasunetara moldatu duenak, II. Tituluan xedatutakoa, eta abenduaren 3ko 183/2002 Foru 
Dekretuak, zeinek garatu egin baitu urriaren 15eko 7/2002 Foru Araua, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Zerga Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara moldatu duena, II. Tituluan 
xedatutakoa 

3. Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legeko 104. artikuluan 
ezarritako ezkontza ondoko erkidegoaren etekinak, ondare-irabazi eta -galerak eta errenta-egozpenak, 
ordenatzaile-ahala erabili gabe badago, erdi bana eratxikiko zaizkie ezkontide alargunari eta 
ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenari, artikulu honetako aurreko bi lerroaldeetan 
ezarritako arauei jarraituz.»  

Bost. Uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 79. artikulua aldatu da eta honela geratu da:  

«79. artikulua. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenak eta errenta-eratxikipeneko 
erakundeak.  

1. Errenten eratxikipenaren araubideko erakundeek, baldin eta ekonomi jarduerak egiten badituzte, 
nahitaezko liburu bakarrak izango dituzte, egindako jarduerari dagozkionak; horrek ez dio kalterik 
egiten erakundeek euren bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen inguruan egin behar duten 
etekinen eratxikipenari.  

2. Aurreko idatz-zatian ezarritako araua bera aplikatuko zaie ordenatzaile-ahala baliatzearen zain 
dauden jaraunspenei baldin eta jarduera ekonomikoak egiten badituzte, araudi honen 52.ter artikuluan 
haien etekinen egozpenari buruz ezarri diren arauak gorabehera.» 

III. KAPITULUA  
ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA JURIDIK. DOKUMENTATUEN GAINEKO 

ZERGA 

4. artikulua Ekainaren 5eko 106/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Ondare 
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Araudia 
aldatzea.  

Bat.  Ekainaren 5eko 106/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Ondare Eskualdaketen 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 10. artikuluko 1. idatz-
zatiko B) letra aldatu da eta honela geratu da:  

«B) Aitortutako adjudikazio-gaindikinak, Kode Zibilaren 821, 829, 1.056 (bigarrena) eta 1.062 
(lehenengoa) artikuluetan eta funts berean oinarritutako Foru Zuzenbideko xedapenetan xedatutakoa 
betez sortzen direnak izan ezik; batez ere, baserria bere etxaldearekin Euskal Herriko Foru Zuzenbide 
Zibilean araututako eran dohainik eskualdatzean sortzen direnak izan ezik.»  

Bi.  Ekainaren 5eko 106/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Ondare Eskualdaketen 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 26. artikulua aldatu da 
eta honela geratu da:  

«26. artikulua. Zorren ordainerako adjudikazioak, bereganatutako zorren ordainerako berariazko 
adjudikazioak eta zorrak ordaintzeko adjudikazioak.  

1. Zorren ordainerako adjudikazioei eta bereganatutako zorren ordainerako berariazko adjudikazioei ez 
zaie aplikatuko Zerga itzultzeko eskubidea, hain zuzen ere foru dekretu honen 10. artikuluko 1. idatz-
zatiko A) letran aipatua.  

2. Zorren ordainerako adjudikazioetan, araudi honen 10. artikuluko 1. idatz-zatiko A) lerroaldean 
xedatutakoaren arabera, bidezkoa izan dadin adjudikatarioak zorren ordainerako ordaindutako Zerga 
itzultzea, adjudikatarioa ez da izan behar hartzekoduna.  

3. Baldin eta Zergaren likidazioa ordaintzeko ondasunak edo eskubideak adjudikatu direla frogatzen 
duen agiria aurkeztean agiri sinesgarriaren bidez frogatzen bada adjudikatarioak lehendik eta arauzko 
epearen barruan hartzekodunari besterendu edo behin betiko adjudikatu dizkiola, eta eskualdaketa 
horiek direla eta Zergaren zioz ordaindu beharrekoa ordaindu bada, zorrak ordaintzeko 
adjudikazioagatik ez da Zerga ordaindu beharko, eta halaxe agerraraziko da agirian, oinohar batean, 
eta bertan ordainketa-eguna ere azalduko da.  

4.Ondasunak edo eskubideak besterentzen, lagatzen edo adjudikatzen diren diru kopurua gorabehera, 
zorrak ordaindu behar dituenak Zergaren zioz lagatu edo besterendutako ondasun edo 
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eskubideengatik adjudikazio kontzeptuan ordaindutako kopurua itzul dakion eskubidea izango du 
soilik.» 

Hiru. Ekainaren 5eko 106/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Ondare Eskualdaketen 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 27. artikulua aldatu da 
eta honela geratu da:  

«27. artikulua. Foru ateraketa eta lehentasunarekin eskuratzeko eskubidea.  

1. Lurralde irekian dauden oinetxeko ondasunak besterentzen direnean, enborreko ahaideek, foru 
deialdia egin ondoren, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibila aplikatu eta ondasunak lehentasunarekin 
eskuratzeko eskubidea baliarazten badute, eskualdaketa-balioa perituak tasatutako prezioa izango da, 
halakorik eginez gero.  

2. Oinetxeko ondasunak besterendu aurretik foru deialdirik egin ez eta ondorioz enborreko ahaideren 
batek, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen I. Liburuko V. 
Tituluan araupetutako foru ateraketaren eskubidea erabiliz, besterentzea deuseztatzen badu, 
eskualdaketa-balioa enborreko ahaideak ordaindu beharreko prezioa finkatzeko izendatzen diren 
pertsonek egiten duten peritu-tasazioaren emaitzako kopurua izango da, Euskal Herriko Foru 
Zuzenbide Zibila aplikatuz. Hala gertatzen denean, erosleak ordaindutako zerga itzul daakiola 
eskatzeko eskubidea izango du, araudi honen 119. artikuluan xedatutakoa aplikatuz.  

3. Aurreko idatz-zatietan ezarritakoa gorabehera, eratxiki beharreko gutxieneko balioa zehazteko 
arauz ezarritako arau teknikoetan aipatutako oinetxeko ondasunak eskualdatzen direnean, araudi 
honen 93. artikuluan balioak egiaztatzeko ezarritako prozedura aplikatuko da.» 

Lau. Ekainaren 5eko 106/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Ondare Eskualdaketen 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 90. artikuluko 2. 
zenbakia aldatu da eta honela geratu da:  

«2. Legezko atzera-eskuratzearen bidez eskualdatzea, hura jasaten duen eskuratzaileak Zerga 
lehendik ordaindua badu. Ez dira salbuespen horretan sartuko Euskal Herriko Foru Zuzenbideari 
buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen I. Liburuko V. Tituluan araupetu den foru ateraketako 
eskubidea baliatzearen ondoriozko eskualdaketak; berauen ziozko zerga-ordainketa araudi honen 27. 
artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da.» 

Bost. Ekainaren 5eko 106/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Ondare Eskualdaketen 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 90. artikuluko 6. 
zenbakia aldatu da eta honela geratu da:  

«6. Lurzatien baterakuntzak eragiten dituen eskualdaketak eta gainerako egintza eta kontratuak, 
landalurreko finken nahitaezko trukaketak, behar bezala baimendutako borondatezko trukaketak, eta 
berrogei urtetik gorako errentamenduetan, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilean araupetutakoari 
lotuz, lehentasunarekin eskuratzeko eskubidea baliaraztearen ondoriozkoak, baldin eta onibarra 
eskuratu eta hurrengo sei urteetan eskualdatzen ez bada.» 

Sei.  Ekainaren 5eko 106/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Ondare Eskualdaketen 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 90. artikuluko 16. 
zenbakia aldatu da eta honela geratu da:  

«16. Etxadiaren eta beraren jabegoen jabari osoa edo haien biziarteko gozamena enborreko ahaideei 
kostubidez eskualdatzea, baldin eta finka nekazaritza, basozaintza edo abeltzaintzako ustiapenerako 
bada eta eskualdatzaileak berak ustiatzen badu.  

Salbuespena aplikatuko bada, eskuratzaileak eskuratu eta hurrengo sei urteetan egin behar ditu 
jarduerak, eta egin ere berak zuzenean.  

Pertsona bat batez ere nekazaritza, basozaintza edo abelzaintzako ustiapenean ari dela ulertuko da 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondoreetarako ekonomi jardueren edo lan 
pertsonalaren etekin gehienak horrexetan eskuratzen dituenean.» 
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IV. KAPITULUA  
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGA-BILKETARI BURUZKO ARAUDIA.  

5. artikulua. Martxoaren 18ko 36/1997 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Bizkaiko 
Zerga-bilketari buruzko Araudia aldatzea. 

Bat.  Martxoaren 18ko 36/1997 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiaren 110. artikuluko 1. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«1. Araudi honen 107. artikuluan ezarritako ordenaren arabera eta bilketa organoak egindako 
diligentzia egokiaren bitartez, zordunaren eta, hala izanez gero, une horretan ezagutzen diren 
gainerako erantzuleen ondasunak hurrenez hurren bahituko dira, baldin eta traba horretarako egoitzan 
sartzea beharrezkoa ez bada, harik eta zorra ordaindurik dagoela jo arte.  

Bahitura-diligentzia bakoitza jakinarazi egingo zaie zordunari eta, hala denean, gainontzeko titular, 
edukitzaile edo gordailuzainari, hauekin jarduketak egin ez baziren, eta zordunaren ezkontideari, 
bahitutako ondasunak irabazpidezkoak direnean edo ezkontzaren ekonomi araubidea ondasunen foru 
komunikazioa denean, eta bai ondasunon jabekide edo titularkideei ere.  

"Pro indiviso" edukitzen diren ondasunetako partaidetzaren kuoten kasuko bahitura-diligentzia 
zordunaren partaidetzaren kuotara mugatuko da eta jabarikideei jakinaraziko zaie.  

Edozein unetan zabaldu ahal izango da bahitura, beste ondasun batzuetara ere hedatuz, baldin eta 
egun horretara arte eragotzitakoak askieztzat jotzen badira.» 

Bi.  Martxoaren 18ko 36/1997 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiaren 119. artikuluko 2. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«2. Ondasun higiezinen bahitura jakinaraziko zaie zordunari, honen ezkontideari, bahitutako 
ondasunak irabazpidezkoak direnean edo zordunarenak soilik eta familiaren ohiko egoitza direnean, 
edo ezkontzaren ekonomi araubidea ondasunen foru komunikazioa denean, baita titularkideei, 
gainontzeko edukitzaileei eta hipoteka-hartzekodunei ere, eta aipatu egintzan jabetza-tituluak ematea 
eskatuko zaie.» 

Hiru. Martxoaren 18ko 36/1997 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiaren 123. artikuluko 4. idatz-zatia aldatu da eta 
honela geratu da:  

«4. . Bahitura zordunari jakinaraziko zaio egintzan bertan egon ez bada, eta ezkontideari ere bai, 
establezimenduak senar-emazteen irabazpidezko ondasun izaera duenean edo ezkontzaren ekonomi 
araubidea ondasunen foru komunikazioa denean. Halaber, baldin eta higiezina errentaturik balego, 
errentatzaileari bahitura jakinaraziko litzaioke.» 

V. KAPITULUA  
TOKI ZERGAK 

6. artikulua. Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko katastroaren kudeaketarako 
behin-behineko arauak onetsi dituen maiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretua aldatzea  

Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko katastroaren kudeaketarako behin-behineko 
arauak onetsi dituen maiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretuaren 21. artikuluko 1. idatz-zatiko 
b) letra aldatu da eta honela geratu da:  

«b) Maila juridikokoak: Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru 
Araueko 5. artikuluan dauden eskubideetarik edozeinen titulartasunaren eskualdaketa edo haren 
eraketa, ondasun higiezinen bereizketa edo zatiketa eta berberen elkarketa.  

Hori dela eta, aldaketa juridikotzat joko da aurreko lerroaldean adierazitako ondasun edo eskubideen 
titularraren heriotza, eta haren jaraunspena ordenatzaile-ahalaren erabilerari loturik egongo da. 
Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspena bera Zergaren subjektu pasiboa izango da, 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Arauaren 5. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. »  
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II. TITULUA  
ORDENATZAILE-AHALA BALIATZEAREN ZAIN DAUDEN 

JARAUNSPENEN ZERGA-ARAUBIDEAZ 

I. KAPITULUA  
ARAU OROKORRAK 

7. artikulua. Arau orokorrak.  

1. Titulu honen bidez, ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenen zioz 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ondarearen gaineko Zergaren 
ordainketarako urriaren 15eko 7/2002 Foru Arauaren II. Tituluan ezarritako araubide 
berezia garatzeko arauzko xedapenak araupetu dira. Foru arau horrek Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara 
moldatu du.  

2. Kontrako xedapenik edo foru dekretu honetako hurrengo artikuluetan beren beregi 
ezarritako arau zehatzik ezean, ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenei 
Bizkaiko Lurralde Historikoan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eta 
Ondarearen gaineko Zergari buruz arau bidez indarra duten arauak aplikatuko zaizkie, 
zerga horiek ordaintzeko araubide bereziekin bat datozen alderdi guztietan.  

II. KAPITULUA  
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 

8. artikulua. Ondare-irabazi eta -galeraren eta higikorren kapitalaren zenbait etekinen 
salbuespena.  

1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuetsita daude ordenatzaile-ahala 
baliatzearen zain dauden jaraunspenetako ondasunak edo eskubideak eskualdatuz lortzen 
diren ondare-irabazi eta -galerak, baldin eta eskualdaketak ez badakar berekin Oinordetza 
eta Dohaintzen gaineko Zergaren sortzapena. 

2. Halaber, Zergatik salbuetsita daude Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
abenduaren 21eko 10/1998 Foru Arauko 35. artikuluan aipatutako higikorren kapitalaren 
etekinak, hain zuzen ere ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenen osagai 
diren besteren kapitalak erakarri eta erabiltzearen ordezkagarri diren aktiboak eskualdatuz 
lortzen direnak, baldin eta eskualdaketak ez badakar berekin Oinordetza eta Dohaintzen 
gaineko Zergaren sortzapena.  

3. Aurreko bi idatz-zatietan xedatutakoaren ondoreetarako, salbuespenak barne hartzen ditu, 
bereziki, jaraunspenaren komisario den ezkontide alargunari eskuetsitako xedapen-
egintzak, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen 
99. artikuluan xedatutakoaren itzalpean, baldin eta aurreko bi idatz-zatietan aipatu diren 
zergapeko ondare-irabazi eta -galerak edo higikorren kapitalaren etekinak sortzen 
badituzte, eta ordenatzaile-ahala baliatzea edo hura iraungitzeko beste kariren bat eragiten 
ez badute.  

4. Salbuespen hori aplikatu daitekeen gainerako kasuetan, ezinbesteko baldintza gisa, 
ondare-aldakuntzak edo eskualdaketak ez du eragin behar ordenatzaile-ahala baliatzerik, 
ezta hura iraungitzerik ere, eta, ondorioz, ez du ekarri behar Oinordetza eta Dohaintzen 
gaineko Zergaren sortzapenik.  

9. artikulua. Zerga-oinarriaren zehaztapena.  

1. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenari dagokion Zergaren oinarria 
zehazteko, ekonomi jardueren etekinak ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen 
jaraunspenak lortutzat joko dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
Araudiak, uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsitakoak, 14. artikuluko 3. 
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idatz-zatian eta 52.ter artikuluan xedatutakoa dela bide, eta hori beti izango da horrela, 
ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenak berak zuzenean eta etengabe 
dena-delako ekonomi jardueraren ekoizpide eta giza baliabideen antolaketan parte 
hartzearen betekizuna bete zein ez.  

2. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenari dagokion zerga-oinarrian 
sartuko dira, halaber, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiak, 
uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsitakoak, 52.bis eta 52.ter 
artikuluetan adierazitako etekinak, ondare-irabazi eta -galerak eta errenta-egozpenak. 
Artikulu horretan ezarritako arauak beteko dira egozpena egiteko.  

10. artikulua. Kuota osoan aplikatu daitezkeen kenkariak. Kuota osoan aplikatu 
daitezkeen kenkariak.  

1. Zergaren kuota likidoa kalkulatzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
abenduaren 21eko 10/1998 Foru Arauko 76.bis, 78, 81, 82, 83, 84 eta 85. artikuluetan 
ezarritako kuota-kenkariak soilik aplikatu ahal izango dira.  

2. Artikulu honetako aurreko idatz-zatian xedatutakoaren arabera, ordenatzaile-ahala 
baliatzearen zain dauden jaraunspenei ezingo zaizkie aplikatu uztailaren 29ko 132/2002 
Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
Araudiaren 55-65 bitarteko artikuluetako arauak.  

11. artikulua. Oinarri likidakor negatiboen eta kuota-kenkarien konpentsazioa.  

1. Oinarri likidakor negatiboak eta kuota nahikoa izan ez eta aplikatu ez diren kuota-kenkariak 
ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenaren oinarri likidakor positiboekin 
eta kuota osoekin soilik konpentsatu ahal izango dira.  

2. Beraz, ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspena iraungitzen bada, dela 
ahal hori bete-betean baliatzeagatik, dela iraungipena dakarren beste kariren batengatik, 
jaraunspena iraungitzen den unean konpentsatu gabe dauden oinarri likidakor negatiboak 
eta kuota nahikoa ez izan eta gauzatu gabe dauden kuota-kenkariak, kausadunek ezin 
izango dituzte konpentsatu ez gauzatu Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
banakako aitorpen-likidazioetan.  

Horrelakoetan, konpentsatu gabeko oinarri likidakor negatiboak konpentsatzeko eta kuota 
nahikoa ez izan eta gauzatu gabe geratu diren kuota-kenkariak gauzatzeko eskubidea 
galdu egingo da, eta horiek egiteke geratuko dira, behin jaraunspenaren azken zergaldiari 
dagokion Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa egindakoan.  

12. artikulua. Aitortu beharra.  

1. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenak, beti ere, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren aitorpena aurkeztu beharko du, eta bere datu guztiak jarri 
beharko ditu aitorpenean, berari dagozkion etekinen zenbatekoa eta iturria gorabehera.  

2. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaindu behar duten gainerako 
zergadunentzat Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuak foru agindu bidez onetsitako 
eredu berberetan aurkeztuko da aitorpen hori, eta zergadun guztientzat ezarritako arauak 
beteko dira.  

3. Aitorpena aurkezteaz batera zerga-zorra zehaztu beharko dute, eta dena-delako zergaldian 
Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuak zergadun guztientzat ezarritako lekuan, eran 
eta epean ordaindu beharko dute.  

4. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenari artikulu honetako aurreko idatz-
zatietan ezarri zaizkion betebeharrak betetzea jaraunspenaren administratzailearen ardura 
izango da. Hala bada, administratzaileak sinatuko du aitorpen-likidazioa eta berak egingo 
du zerga-zorraren sarrera. 
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5. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenaren administratzailea, halaber, 
zergaren ordainketaren erantzulea izango da, sorospidez.  

13. artikulua. Formazko beste betebehar batzuk.  

Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenak, gainera, Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiak, uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren 
bidez onetsitakoak, V. Tituluko II. Kapituluan ezarritako formazko betebeharrak izango ditu.  

14. artikulua. Konturako ordainketak.  

1. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspena, eratxiki behar zaizkion etekinei 
dagokienez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiak, uztailaren 
29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsitakoak, VI. Tituluan ezarritako araubide 
orokorrari loturik egongo da, atxikipen, konturako sarrera eta zatikako ordainketak direla-
eta.  

2. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiak, uztailaren 29ko 132/2002 
Foru Dekretuaren bitartez onetsitakoak, VI. Tituluko V. Kapituluan xedatutakoaren 
ondoreetarako, ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenari dagozkion 
zatikako ordainketak egiterakoan ekonomi jardueren aurreko ekitaldietako etekintzat 
hartuko dira, behar izanez gero, jaraunspenaren kausatzaileak jarduera horretan 
ziharduenean lortutakoak.  

3. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspena ondorengorik gabeko 
zergaduntzat joko da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiak, 
uztailaren 29ko 132/2002 Foru Dekretuaren bitartez onetsitakoak, VI. Tituluko II. Kapituluko 
1. Atalean eta 115. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako.  

4. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspenak, halaber, atxikipenak, konturako 
sarrerak eta zatikako ordainketak egin beharko ditu eta horien sarrera egin Bizkaiko Foru 
Aldundiari, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko, Sozietateen gaineko eta Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko zergei buruzko foru arauek eta hauen garapenerako arauzko 
xedapenek ezarritako kasuetan eta moduan.  

5. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenek euren gain hartuko dute Foru 
Aldundiari sarrera egin beharra, baita aurreko 4. idatz-zatian ezarri den betebeharra bete 
gabe dagoenean ere.  

Jaraunspenaren administratzailearen ardura izango dira betebehar horiek. Beraz, 
administratzailea Foru Ogasunean sarrerak egitearen erantzulea izango da, sorospidez.  

III. KAPITULUA  
ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 

15. artikulua. Aitortu beharra.  

… 

15 bis artikulua. Erakundeetako partaidetzen salbuespena.  

... 

IV. KAPITULUA  
BATERAKO XEDAPENAK 

16. artikulua. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenen zentsua.  

1. Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden 
jaraunspenen zentsua edukiko du.  
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2. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren likidazio bulegoek "alkar-poderoso"ari edo 
erabiltzaile-ahalari lotutako jaraunspenen jakitun jarriko dute Zuzeneko Zergen 
administratzailea, horrelako jaraunspenen bat dagoela jakiten dutenean, dela 
jaraunspenaren komisarioak berak adierazirik, ekainaren 5eko 107/2001 Foru Dekretuaren 
bidez onetsitako Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudiaren 77. 
artikuluan xedatutakoa betez, dela beste edozein bidetatik.  

3. Zergak kudeatzen dituzten organoek jaraunspenen zentsuko informazioa erabili ahal izango 
dute euren eginkizunak betetzeko, ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden 
jaraunspenei zuzenean nahiz zehar bidez eragiten dieten zerga guztiak direla-eta.  

17. artikulua. Ondasunen lotura.  

1. Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dagoen jaraunspeneko ondasun eta eskubideak 
loturik egongo dira urriaren 15eko 7/2002 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga 
Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara moldatu duenak, II. 
Tituluan araupetutako zergen eta honako titulu honek araupetutakoen ordainketari, 
ondasunen edukitzailea edonor dela ere, salbu eta edukitzailea erregistroko agerbide 
publikoaren babespean dagoen gainontzeko bat denean, edo ondasunak onustez eta titulu 
zuzenez merkataritza edo industri establezimenduan eskuratu izana froga-tzen denean, 
ezin inskribatu diren ondasun higigarriak badira.  

2. Hori dela eta, ordenatzaile-ahala zati batez edo bete-betean eta modu ezeztaezinean 
baliatzearen edo hura iraungitzearen ondorioz, aurreko idatz-zatian aipatutako ondasun eta 
eskubideak eskualdatzen direnean, eskualdaketan diharduten notario edo fedemaile 
publikoek oharra jarriko dute eskuesten dituzten agirietan, berauetan ager dadin ondasunak 
loturik daudela urriaren 15eko 7/2002 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga 
Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara moldatu duenak, II. 
Tituluan adierazitako zergen kuotak eta honako titulu honetan adierazitakoak ordaintzeari, 
alegia, eskualdaketaren aurretik sortutako kuoten ordainketari loturik daudela, zergen 
preskripzio epea amaitu arte.  

3. Era berean, albo-oharraren bidez, jabetzaren eta merkataritzako erregistratzaileek 
agerrarazi egingo dute ondasunak loturik daudela urriaren 15eko 7/2002 Foru Arauak, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren 
berezitasunetara moldatu duenak, II. Tituluan adierazitako zergen kuotak eta honako titulu 
honetan adierazitakoak ordaintzeari, alegia, eskualdaketaren aurretik sortutako kuoten 
ordainketari loturik daudela, zergen preskripzio epea amaitu arte.  

XEDAPEN ERANTSIA 

Bakarra. Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren osaketa eta erabilera araupetu dituen 
urriaren 8ko 113/1996 Foru Dekretua aldatzea.  

1. Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren osaketa eta erabilera araupetu dituen urriaren 8ko 
113/1996 Foru Dekretuaren 1. artikuluari d) letra gehitu zaio; hona:  

«d) Ordenatzaile-ahala baliatzearen zain dauden jaraunspenak, baldin eta zerga-izaerako harremanak 
edo zerga-ondoreak dakartzaten harremanak badituzte.»  

2. Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren osaketa eta erabilera araupetu dituen urriaren 8ko 
113/1996 Foru Dekretuaren 14. artikuluari 3. idatz-zatia gehitu zaio; hona:  

«3. Enpresari edo profesionalek, Erkidego barruan ondasunak eskuratzen dituztenean, Balio 
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 26. artikuluko bosgarren idatz-zatian ezarritako 
salbuespena eskuraketari aplikatu ahal izanez gero, ezingo diote eman xedapen horretan adierazitako 
ondasunen eskualdatzaileari artikulu honetako 1. idatz-zatian xedatutakoaren itzalpean esleituta 
daukaten identifikazio fiskaleko zenbakia.» 



 
15 

XEDAPEN IRAGANKORRA 

Urriaren 15eko 7/2002 Foru Araua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Sistema Euskal Herriko 
Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara moldatu duena, indarrean jarri aurretik ordenatzaile-
ahala baliatzearen zain egon eta zerga-izaerako harremanak edo zerga-ondoreak dakartzaten 
harremanak dituzten jaraunspenetako komisarioek, 2003ko apirilaren 1a baino lehen, 
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia eskatzeko 036 eskabide-eredua aurkeztu behar dute, behar 
bezala beterik, Zerga Zentsuen Atalean.  

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Foru dekretu hau indarrean jartzen denean indargabetu egingo dira honen maila bereko eta 
beheragoko xedapenak, beronetan xedatutakoarekin bat ez badatoz.  

AZKEN XEDAPENAK 

Lehenengoa. Indarrean jartzea.  

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean bertan jarriko da 
indarrean, eta 2003ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondoreak. Bereziki, II. Tituluan 
dauden arauak aplikatu beharrekoak izango dira egun horretan ordenatzaile-ahala baliatzearen 
zain dauden jaraunspenetan.  

Bigarrena. Araugintzarako gaikuntza. 

Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuari ahalmena eman zaio foru dekretu honetan 
ezarritakoa garatu eta betearazteko behar diren xedapen guztiak eman ditzan. 
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