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BEREZITASUNEI EGOKITZEN DUENA  

(BAO Urriaren 15ekoa) 
Bizkaiko Batzar Nagusiek, 2002.eko urriaren 15ko osoko bilkuran, urriaren 15eko 2002/7, Foru 
Araua, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Tributu-Sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide 
Zibilaren berezitasunei egokitzen duena, onetsi dutela eta nik neuk aldarrikatu eta argitara 
dadin agintzen dudala jakinarazten dut, aplikatu zaien beharra duten hiritar, norbanako eta 
agintari guztiek zaindu eta zainaraz dezaten. 

URRIAREN 15eko 2002/7. FORU-ARAUA, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN 
TRIBUTU-SISTEMA EUSKAL HERRIKO FORU ZUZENBIDE ZIBILAREN BEREZITASUNEI 
EGOKITZEN DUENA 

HITZAURREA 

Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren 
berezitasunetara egokitzeko egin behar diren aldaketak egitea da foru arau honen xedea, foru 
zuzenbide zibil horren erabilera eta sendoketa berma daitezen. 

Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunak kontuan hartu gabe garatu dira, neurri 
handi batean, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-sistema osatzen duten arau juridikoak; foru 
zuzenbide zibila, hala ere, gure lurralde historikoan ezargarria da, eta lurralde forugabean 
indarrean dagoen zuzenbide zibiletik ezberdina.  

Zerga gehienei dagokienez, eskumen arau-emaile handiagoak bereganatu dituzte Bizkaiko 
Lurralde Historikoko erakundeek, maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez onetsi, eta 
Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean indarrean dagoen Ekonomi Itunean 
xedatutakoarekin bat etorriz. Eskumen horiei esker, gaur egun ahalmen arau-emailea daukagu 
Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunak aintzat hartu eta zerga-arauak 
eraldatzeko. Izan ere, lurralde historikoko erakundeek betiere gogoan izan duten helburua da 
eraldaketa hori, gure lurraldearen eskubide historikoen sendoketa sustatzearren.  

Hortaz, 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 Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei 
buruzko Foru Arau Orokorrean egin beharreko aldaketak egiten ditu honako foru arau honek, 
gure foru zuzenbide zibilaren erakunde berezien erabilerak zerga-alorrean dituen ondorioak 
behar bezala arauturik egon daitezen. Alde batetik, beraz, foru zuzenbide zibileko erakundeok 
zerga-kontuetan tratamendu desegokia jasotzeagatik bazterturik gera daitezen eragoztea du 
helburu, eta, bestetik, helburu hori gure zerga-sistemaren oinarrizko printzipioekin bateratzea.  

Horrez gain, testamentua egiteko ahalordearen bidezko jarauntsiek, hori erabili bitartean, 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta ondarearen gaineko zergan daukaten 
ordainketa-araubide berezia ezartzen du foru arau honek. Figura horrek -taxuera berezikoa eta 
Kode Zibilaren sisteman guztiz arrotza izanik- eta Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilean 
ezarritako seniparteen sistema eta ondasunen foru komunikazioaren ezkontza araubide 
ekonomikoa aplikatzeak arazo ugari sortzen dituzte, aipaturiko zerga biei buruz indarrean 
dauden arauak aplikatzerakoan. Hori dela eta, haientzako zerga-araubide berezia ezartzea 
erabaki da, erakundearen berezitasun juridikoa errespetatzeko.  
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I. TITULUA  
ZERGA-ARAUEN EGOKITZAPENA 

I. KAPITULUA  
OINORDETZA ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA 

1. artikulua. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 2/1989 Foru 
Arauaren testu bateginaren aldaketa.  

Bat. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 1/1989 Foru Arauaren testu bategineko 
3. artikuluaren 1. paragrafoaren a) idatz-zatia aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

a) arauntsiaren, legatuaren edo oinordetzako beste edozein tituluren bidez ondasunak eta eskubideak 
eskuratzea. Jarauntsiaz eta legatuaz gain, honako hauek dira, besteak beste, oinordetzako tituluak 
zerga honen ondoreetarako:  

1) Mortis causa dohaintza.  

2) Oinordetzako kontratuak edo itunak, eragina noiz duten berdin delarik.  

3) Komisarioak testamentu-ahalordea erabiltzearen ondoriozko egintzak, hartzen duten forma edozein 
delarik.  

4) Ezkontza-itunetan oinordekoa izendatzea.  

Bi. 4. paragrafoa gehitu zaio ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bidez 
onetsitako Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 2/1989 Foru 
Arauaren testu bateginaren 3. artikuluari. Hona hemen paragrafo berria:  

"4. Ez dira zerga honi loturik egongo Bizkaiko foru komunikazioa desegitean alargunari egiten zaizkion 
adjudikazioak, baldin eta komunikazioaren menpeko ondasunetatik dagokion erdia ordaintzeko egiten 
bazaizkio.".  

Hiru. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako Oinordetza 
eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 2/1989 Foru Arauaren testu 
bateginaren 5. artikuluaren 8. paragrafoa ezabatu da.  

Lau. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako Oinordetza 
eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 2/1989 Foru Arauaren testu 
bateginaren 8. artikuluaren 3. paragrafoa ezabatu da.  

Bost. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako Oinordetza 
eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 9/1989 Foru Arauaren testu 
bateginaren 19. artikuluko 9. paragrafoa aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"9. Aurreko paragrafoetan xedatutakoa gorabehera, mortis causa edo beste edozein oinordetza-
tituluren bidezko eskuraketetan, oinarri likidagarria lortzeko, ahaidetasun graduen araberako txikipena 
ezarriko da zerga-oinarrian. Ondoko hauek dira aipaturiko txikipenak:  

a) I. taldea. Eskuratzaileak bigarren graduko alboko senideak badira, 30.050,61 euro.  

b) II. taldea. Eskuratzaileak hirugarren graduko alboko senideak edota ezkontza bidezko aurreko eta 
ondorengoak direnean, 15.025,30 euro.  

c) III. taldea. Eskuratzaileak laugarren graduko alboko senideak, gradu urrunagokoak eta arrotzak 
direnean, ez dago txikipenik.  

Eskuratzaileak minusbalio fisiko, psikiko edo sentimenezkoa duten pertsonak badira, 60.101,21 euroko 
txikipena ezarriko da, kausatzailearekiko ahaidetasun graduaren arabera ezarriko litzaiekeen txikipena 
kontuan hartu barik.  

Horri dagokionez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko arauei jarraituz 
minusbalioaren ondoriozko kenkaria egiteko eskubidea dutenak hartuko dira txikipena egiteko 
eskubidea duten minusbaliatutzat." 
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Sei. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 23/1989 Foru Arauaren testu bategineko 
23. artikulua aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"23. artikulua.-Sortzapena.  

1. Heriotzaren ondoriozko eskuraketetan eta bizi-aseguruetan, kausatzailea edo aseguruduna hiltzen 
den egunean sortuko da zerga, edota absentearen heriotza-adierazpena irmo bihurtzen denean, Kode 
Zibilaren 196. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.  

Alkar-poderoso edo testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsietan, ahalordea modu ezeztazinean 
erabiltzen denean edo bera azkentzeko arrazoietako baten bat gertatzen denean sortuko da zerga.  

Unean bertan eragina duen oinordetzako itunaren kasuan, izendatzailea bizirik dagoela sortuko da 
zerga, eskualdaketa gauzatzen denean, hain zuzen ere.  

2. Inter vivos egiten diren dohaineko eskualdaketetan, kontratua gertatu edo egiten den egunean 
bertan sortuko da zerga.  

3. Baldintza, epemuga, fideikomiso edo beste edozein muga dagoelako, eraginkortasuna etenik 
daukaten ondasun-eskuraketei dagokienez, aipaturiko mugak desagertzen diren egunean gauzatu 
direla ulertuko da beti." 

Zazpi. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako Oinordetza 
eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 26/1989 Foru Arauaren testu 
bategineko 26. artikulua aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"26. artikulua.-Gozamena alkar-poderosoaren edo testamentu-ahalordearen menpeko jarauntsietan.  

Alkar-poderoso edo testamentu-ahalordean pertsona jakin bati, ahalordea erabiltzen ez den bitartean, 
jarauntsiaren ondasunez gozatzeko eskubidea ematen bazaio, gozamen horren likidazio bikoitza 
egingo da, gozamendunak kausatzailearekin duen ahaidetasunaren arabera: bata behin-behinekoa, 
oinordetza hastean sortzapena izango duena, bizi arteko gozamenari buruzko arauen pean, eta bestea 
behin betikoa, alkar-poderosoa edo testamentua egiteko ahalordea erabiltzen denean, aldi baterako 
gozamenari buruzko arauen pean, kausatzailearen heriotzatik igarotako denborarengatik. Behin-
behineko likidazioagatik ordaindutakoa kontura egindako sarreratzat hartuko da, eta gozamendunaren 
mesederako alderik suertatuz gero, alde hori itzuli egingo zaio. Alkar-poderosoa edo testamentua 
egiteko ahalordea erabiltzeagatik edo bera azkentzeko gainerako arrazoiengatik jaraunsle direnen 
likidazioa egiten den unean bertan egin beharko da aldi baterako gozamenaren ondoriozko behin 
betiko likidazioa ere. Testamentu-ahalordea erabiltzeko epea zehaztuta badago, behin-behineko 
likidazioa aldi baterako gozamenari buruzko arauen arabera egingo da, ahalordea erabiltzeko ezarrita 
dagoen gehienezko epeagatik.  

Hala ere, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legea indarrean jarri 
baino lehen alargunaren mesedetan emandako ahalordeen kasuan, behin betiko likidazio bat egingo 
da soil-soilik, bizi arteko gozamenari buruzko arauekin bat etorriz egin ere." 

Zortzi. 26 bis artikulua gehitu zaio ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bidez 
onetsitako Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 2/1989 Foru 
Arauaren testu bateginari. Hona hemen artikulu berria:  

"26 bis artikulua.-Testamentua egiteko ahalordearen erabilera.  

1. Alargunak, komisarioa izanik, ahalordea erabili, eta ezkontza osteko erkidegoaren ondasun jakin bat 
komisarioaren eta kausatzailearen ondorengo komun bati esleitzen badio, jarauntsia banatu eta 
likidatu gabe, orduan dohaintza modura likidatuko da alargunari dagokion erdia, eta oinordetza modura 
kausatzaileari dagokion beste erdia.  

2. Testamentua egiteko ahalordearen menpeko oinordetzen kasuan, kausatzailea bizkaitar forugabea 
delarik hiltzen bada, bi likidazio egin behar dira: bata, kausatzailea hil eta berehala, ahalordeak ukitzen 
duen jarauntsiaren zenbatekoagatik eta, betiere, seniparte laburraren herenagatik; eta bestea, 
ahalordeak ukitzen duen jarauntsiaren zenbatekoagatik, behin ahalordea modu ezeztaezinean erabiliz 
gero, edo bera azkentzeko gainerako arrazoietako baten bat gertatuz gero.  

3. Testamentua egiteko ahalordea erabiltzen den guztietan, oinordeko berari dagozkion eskuraketa 
guztiak metatu egingo dira, zerga likidatzeari eta foru arau honetan zerga-oinarrirako aurreikusten 
diren txikipenak aplikatzeari dagokienez. Gainera, metatutako likidazioengatik lehenago ordaindutako 
kuotak kendu ahal izango dira metaketaren ondorioz egiten den likidaziotik."  

Bederatzi. 26 ter artikulua gehitu zaio ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-
emailearen bidez onetsi zen Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 
15eko 2/1989 Foru Arauaren testu bateginari. Hona hemen artikulu berria:  

"26.ter artikulua.-Lehengoratzeak likidatzeko erregelak. 
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Unean bertan eragina duen oinordetza-itunaren menpeko ondasunen eskualdaketen kasuan edo 
mantenu-zama duten ondasunen dohaintzaren kasuan, izendatzailearen edo dohaintza-emailearen 
aldeko lehengoratzerik gertatuz gero, aldi baterako gozamenari buruzko arauen araberako likidazioa 
egingo da, eta lehengoratutako ondasunen eskualdaketagatik hasiera batean egindako likidazioan 
soberakinik ordaindu bada, itzuli egingo da.". 

Hamar. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako Oinordetza 
eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 1/1989 Foru Arauaren testu 
bateginaren 27. artikuluko 1. paragrafoa aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

1. Heriotzaren ondoriozko oinordetzetan, interesdunek egindako banaketak eta adjudikazioak edozein 
direlarik ere, proportzionaltasunari hertsiki lotuz eta oinordetzari buruzko arauen arabera egin direla 
ulertuko da zergaren ondoreetarako, ondasun horiek lurraldearengatik edo beste edozein 
arrazoirengatik zergaren ordainketari loturik egon zein ez egon. Horren ondorioz, balioak egiaztatzean 
gertatzen diren igoerak eskuratzaile edo jaraunsleen artean lainduko dira." 

Hamaika. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 3/1989 Foru Arauaren 
testu bateginaren 27. artikuluko 3. paragrafoaren azken lerrokada aldatu da, eta aurrerantzean 
honela geratuko da:  

"Alargunari edo jaraunsleren bati zein zati alikuotaren legatu-hartzaileren bati ohiko etxebizitza, 
ondasun tronkalak edo baserria eta bere jabego eta lur erantsiak adjudikatuz gero, horrek ez du 
adjudikazio-soberakinik sorraraziko, baldin eta ondasun horien balioa, jarauntsi osoaren aldean, 
adjudikaziodunaren jarauntsi-kuota baino handiagoa bada." 

Hamabi. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 32/1989 Foru Arauaren 
testu bateginaren 32. artikulua aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"32. artikulua.-Aitorpena, aurkezteko epeak eta beste betebehar batzuk.  

1. Subjektu pasiboek zerga-aitorpena aurkeztu behar dute foru arau honetan aipatutako zerga-egitate 
guztiez.  

2. Mortis causa edo oinordetzako beste edozein tituluren bidez egindako eskuraketen kasuan -
heriotzarako bizi-aseguruen kontratuen onuradunenak barne-, aurkezteko epea urtebetekoa izango da, 
kausatzailea hiltzen den egunetik edo heriotza-adierazpena irmo bihurtzen den egunetik zenbatzen 
hasita, edota unean bertan eragina duten oinordetza-itunetan zerga sortzen den egunetik zenbatzen 
hasita.  

Gainerako kasuetan, aurkezteko epea hogeita hamar egun baliodunekoa izango da, egintza edo 
kontratua gertatu edo egiten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.  

3. Aurreko 23.3. artikuluan xedatutakoaren arabera eraginkortasuna etenik duten ondasun nahiz 
eskubideen eskuraketetan, eskuraketok egindakotzat jotzen diren egunetik hasiko dira artikulu 
honetako 2. paragrafoan aipatutako epeak zenbatzen.  

4. Alkar-poderoso edo testamentua egiteko ahalordearen menpeko ondasunen eskuraketetan, 
ahalordea modu ezeztaezinean erabiltzen den unetik edo bera azkentzeko arrazoietako baten bat 
gertatzen den unetik hasiko da aurreko paragrafoan aipaturiko epea zenbatzen.  

Alkar-poderosoaren edo testamentu-ahalordearen menpeko jarauntsietan, komisarioak jarauntsiaren 
ondasunen inbentarioa eta ahalordearen frogagiria aurkeztu behar ditu, kausatzailea hil eta urtebeteko 
epearen barruan. Era berean, testamentu-ahalordea modu ezeztaezinean -zati batez edo osorik- 
erabili edo bera azkentzeko arrazoietako baten bat gertatu eta hilabeteko epearen barruan, erabilera 
hori egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu, edo ahalordearen azkentzea justifikatu."  

Hamairu. Lerrokada bat gehitu zaio ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-
emailearen bitartez onetsitako Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 
15eko 3/1989 Foru Arauaren testu bateginaren 33. artikuluko 3. paragrafoari, amaieran. Hona 
hemen lerrokada berria:  

"Gainera, aurreko hilabetean eskuetsi dituzten testamentuen zerrenda bidali behar dute notarioek foru 
aldundira hilabete bakoitzaren lehenengo hamabostaldiaren barruan, baldin eta jarauntsi baten 
komisarioak testamentu-ahalordea modu ezeztaezinean baliaturik eskuetsi badira. Kasu bakoitzean 
komisarioaren nortasuna eta baliaturiko ahalordea eman duen kausatzailearena zehaztu behar dituzte. 
Aipatutako zerrenda horretan, notarioek eskuetsi eta testamentu-ahalordearen erabilera gauzatzen 
deneko agiri guztiak jaso behar dira, baita ahalordearen erabilera komisarioaren testamentuan bertan 
gauzatzen denean ere." 
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Hamalau. Ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen bitartez onetsitako 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 1/1989 Foru Arauaren 
testu bateginaren 41. artikuluko 1. paragrafoa aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

1. Artikulu honetako hurrengo paragrafoetan xedatzen denari kalterik egin gabe, Zergei buruzko Foru 
Arau Orokorrean xedatutakoaren arabera kalifikatu eta zigortuko dira oinordetza eta dohain-tzen 
gaineko zergaren inguruko arau-hausteak." 

Hamabost. 3. paragrafoa gehitu zaio ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arau-emailearen 
bitartez onetsitako Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 3/1989 
Foru Arauaren testu bateginaren 41. artikuluari. Hona hemen paragrafo berria:  

"3. Alkar-poderosoaren edo testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsien komisarioari foru arau honen 
32. artikuluaren 4. paragrafoan ezarritako betebeharrak berariazko epearen barruan ez bete-tzea 
zerga-alorreko arau-hauste arintzat hartuko da, eta ondoko erregela hauen arabera zehatuko da:  

a) Komisarioak jarauntsiaren ondasunen inbentarioa edo ahalordearen frogagiria aurkezten ez badu, 
6,01 eurotik 901,52 eurora bitarteko isuna ezarriko zaio.  

b) Testamentu-ahalordea erabili dela edo bera azkentzeko arrazoietako baten bat gertatu dela 
jakinarazten ez bada, 9.015,18 euro arteko isun finkoa ezarriko da."   

II. KAPITULUA  
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 

2. artikulua.Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 
10/1998 Foru Arauaren aldaketa. 

Bat. 5. paragrafoa gehitu zaio Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
abenduaren 21eko 10/1998 Foru Arauaren 11. artikuluari. Hona hemen paragrafo berria:  

"5. Errentak egozteko araubidea ez zaie aplikatuko testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsiei, 
ahalordea erabili bitartean; izan ere, halakoek foru arau honen 12.8. artikuluan ezarritakoaren arabera 
ordainduko dute zerga.". 

Bi. 8. paragrafoa gehitu zaio Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
abenduaren 21eko 10/1998 Foru Arauaren 12. artikuluari. Hona hemen paragrafo berria:  

"8. Testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsietan, hori erabili bitartean,jarauntsiari dagozkion 
errentak jarauntsiaren ondasunen gozamendunari egotziko zaizkio, errenta horien jatorri edo iturriaren 
arabera. Aurreko 3. paragrafoan xedatutakoa gorabehera, jarduera ekonomikoen etekinak 
gozamendunari egotziko zaizkio, jarduera ekonomikoen etekin modura egotzi ere.  

Gozamen eskubiderik ezarri ez zaien ondasun edo eskubideei dagokienez, errentak jarauntsiari berari 
egotziko zaizkio, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide 
Zibilaren berezitasunetara egokitzen duen urriaren 15eko 7/2002 Foru Arauaren II. tituluan 
xedatutakoaren arabera ordainduko dute zerga.  

Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen 104. artikuluan 
aurreikusitako ezkontza osteko erkidegoari dagozkion errentak, testamentu-ahalordea erabili bitartean, 
erdi bana egotziko zaizkie alargunari eta testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsiari, aurreko bi 
paragrafoetan ezarritako erregelen arabera.". 

Hiru. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/1998 Foru 
Arauaren 35. artikuluaren 4. paragrafoa aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"4. Artikulu honetan aipatutako besteren kapitalen erakarketa eta erabilera ordezten dituzten aktiboen 
dohaineko eskualdaketetan, zergadunaren heriotzaren ondorioz egiten direnean, higigarrien 
kapitalaren etekinik ez dagoela ulertuko da.  

Dohaineko eskualdaketa komisarioak testamentu-ahalordea erabiltzearen ondorioz edo unean bertan 
eragina duen edozein oinordetza-tituluren bidez egiten denean ere aplikatuko da aurreko lerrokadan 
xedatutakoa. Horri dagokionez, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 3. 
artikuluan aurreikusitakoak hartuko dira oinordetzako titulutzat.  

Aurreko lerrokadan aipatu bezala, unean bertan eragina duen oinordeza-titulu baten bidez egiten diren 
dohaineko eskualdaketetan, besteren kapitalen erakarketa eta erabilera ordezten dituzten aktiboen 
eskuratzaileari dagokionez, dohaintza-emaileak dohaintza-hartzaileari aktibo horiek ematean duten 
balioa hartuko da eskuraketa-baliotzat, etorkizunean egiten diren eskualdaketetarako; hala ere, 
dohaintza-hartzaileak aktibo berak dohaintza-emailea hil baino lehen eskualdatzen baditu, ez da 
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horrela izango, kasu horretan dohaintza-emailearen lekuan subrogatuko baita dohaintza-hartzailea, 
aktibo horien eskuraketa-balio eta -egunei dagokienez, eta unean bertan eragina duen oinordetza-
ituna baino lehen dohaintza-emaileak zituenak atxikiko baititu." 

Lau. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/1998 Foru 
Arauaren 41. artikuluaren 2.paragrafoko b) idatz-zatia aldatu da, eta aurrerantzean honela 
geratuko da:  

"b) Irabazpidezko sozietatea desegitean, ondasunen foru komunikazioa desegitean edo ezkontzaren 
partaidetzazko araubide ekonomikoa azkentzean."  

Bost. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/1998 Foru 
Arauaren 41. artikuluaren 3. paragrafoko b) idatz-zatia aldatu da, eta aurrerantzean honela 
geratuko da:  

"b) Zergadunaren heriotzaren ondorioz egiten diren dohaineko eskualdaketetan, baita dohaineko 
eskualdaketa hori komisarioak testamentu-ahalordea erabiltzearen ondorioz edo unean bertan eragina 
duen edozein oinordetza-tituluren bidez egiten denean ere.  

Horri dagokionez, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 3. artikuluan 
aurreikusitakoak hartuko dira oinordetzako titulutzat.". 

Sei. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/1998 Foru 
Arauaren 44. artikulua aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"44. artikulua.-Dohaineko eskualdaketak.  

Eskuraketa edo eskualdaketa dohainekoa denean, aurreko artikuluko arauak aplikatuko dira, eta 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren arauak aplikatuz lortutakoak hartuko dira balio 
bakoitzaren benetako zenbatekotzat.  

Foru arau honen 41. artikuluko 3. paragrafoaren b) idatz-zatian aipatu bezala, unean bertan eragina 
duen oinordeza-titulu baten bidez egiten diren dohaineko eskuraketetan, etorkizunean egiten diren 
eskualdaketen ondoreetarako, dohaintza-emaileak dohaintza-hartzaileari ondasunak ematean 
ondasunok duten balioa hartuko da eskuraketa-baliotzat, dohaintza-hartzaileak ondasun berak 
dohaintza-emailea hil baino lehen eskualdatu ezik, kasu horretan dohaintza-emailearen lekuan 
subrogatuko baita dohaintza-hartzailea, ondasun horien eskuraketa-balio eta -egunei dagokienez, eta 
unean bertan eragina duen oinordetza-ituna baino lehen dohaintza-emaileak zituenak atxikiko baititu.  

Foru arau honen 41. artikuluko 3. paragrafoaren c) idatz-zatian aipatutako dohaineko eskuraketetan, 
dohaintza-emailearen lekuan subrogatuko da dohaintza-hartzailea, direlako ondasunen eskuraketa-
balio eta -egunei dagokienez.". 

Zazpi. n) eta ñ) idatz-zatiak gehitu zaizkio Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko abenduaren 21eko 10/1998 Foru Arauaren 45. artikuluaren 1. paragrafoari. Hona 
hemen idatz-zati berriak:  

"n) Ondasunen foru komunikazioari loturiko senar-emazteen ondasunak edo senar-emazteok 
ekarritakoak besterentzen direnean. Ezkontzak dirauen bitartean, foru komunikazioaren araubidearen 
menpeko ezkontide batek ekarritako ondasun bat eskualdatzen bada, ondasunaren titularra den 
ezkontidearen errentan zenbatuko da irabazia edo galera, hots, eskuraketa-balioaren eta 
eskualdaketa-balioaren arteko aldea.  

Foru komunikazioaren ondorioz, aurrez hildako ezkontide batengandik datorren ondasun bat beste 
ezkontideari adjudikatzen bazaio ezkontza desegitean, eta azken honek gerora ondasun hori 
eskualdatzen badu, orduan, ondare-irabazia edo galera kalkulatzeko, hildako ezkontideak ondasuna 
eskuratu zueneko balioa hartuko da eskuraketa-baliotzat, edota ezkontza egin zenekoa, eskuraketaren 
ostean egindakoa bada ezkontza.  

ñ) Testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsietan, hori erabili bitartean, zein ondasun izan eta horiek 
besterentzen direnean. Kasu honetan, ondare-irabazia edo galera kalkulatzeko, testamentua egiteko 
ahalordea erabiltzean delako ondare-elementuak daukan balioa hartuko da eskuraketa-baliotzat."  

Zortzi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 21eko 10/1998 Foru 
Arauaren 109. artikulua aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"109. artikulua.-Zergadunaren ondare erantzukizuna.  

Zerga honekiko zorrak Kode Zibilaren 1365. artikuluan aipatutakoen parekotzat hartuko dira, eta, 
beraz, araubidea ondasunen foru komunikazioarena bada, irabazpidezko ondasunetara edo 
irabazitako ondasunetara joko da, zuzenean, ezkontideetako batek egindako zorrak foru aldundiari 
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ordaintzeko, foru arau honen 92. artikuluaren 5. paragrafoan baterako zerga-ordainketarako 
ezarritakoari kalterik egin gabe."  

III. KAPITULUA  
ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 

3. artikulua.Ondarearen gaineko Zergari buruzko abenduaren 17ko 11/1991 Foru 
Arauaren aldaketa.  

Bat. Ondarearen gaineko Zergari buruzko abenduaren 17ko 11/1991 Foru Arauaren 7. 
artikuluaren edukia artikulu bereko 1. paragrafoa izango da aurrerantzean, eta artikuluari 2. 
paragrafoa gehitu zaio. Hona hemen paragrafo berria:  

"2. Testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsietan, hori erabili bitartean, gozamen-eskubiderik 
badago, aurreko paragrafoan jasotako arauak aplikatuko zaizkio gozamendunari.  

Jabetza soilaren balioari dagokionez, edo gozamendunik ez badago, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
zerga-sistema Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara egokitzen duen urriaren 
15eko 7/2002 Foru Arauaren II. tituluan xedatutakoaren arabera egingo da testamentu-ahalordearen 
bidezko jarauntsien ondoriozko zerga-ordainketa, ahalordea erabili bitartean.  

Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen 104. artikuluan 
aurreikusitako ezkontza osteko erkidegoan, testamentu-ahalordea erabili arte, alargunak dagokion 
erdiagatik ordainduko du zerga. Beste erdiari dagokionez, aurreko bi lerrokadetan ezarritako erregelen 
arabera ordainduko da zerga." . 

Bi. Ondarearen gaineko Zergari buruzko abenduaren 17ko 11/1991 Foru Arauaren 34. 
artikulua aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"34. artikulua.-Ondare erantzukizuna.  

Ondarearen gaineko zergaren ondoriozko zorrak Kode Zibilaren 1.365. artikuluan aipatutakoen 
parekotzat hartuko dira, eta, beraz, araubidea ondasunen foru komunikazioarena bada, irabazpidezko 
ondasunetara edo irabazitako ondasunetara joko da, zuzenean, halako zorrak foru aldundiari 
ordaintzeko."  

IV. KAPITULUA  
ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA JURIDIKO. DOKUMENTATUEN GAINEKO 

ZERGA 

4. artikulua.Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari 
buruzko martxoaren 23ko 3/1989 Foru Arauaren aldaketa.  

Bat. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko 
martxoaren 23ko 3/1989 Foru Arauaren 7. artikuluko 2. paragrafoko b) idatz-zatia aldatu da, eta 
aurrerantzean honela geratuko da:  

"b) Aitortutako adjudikazio-soberakinak, salbu Kode Zibilaren 821., 829., 1.056. (bigarren) eta 1.062. 
(lehenengo) artikuluetan edo oinarri berekoak diren Foru Zuzenbideko xedapenetan ezarritakoa 
betetzearen ondoriozkoak, eta bereziki baserria eta bere jabegoa dohainik eskualdatzearen 
ondoriozkoak, eskualdaketa hori Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilean araupetuta dagoela.". 

Bi. 17 ter artikulua gehitu zaio Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen 
gaineko Zergari buruzko martxoaren 23ko 3/1989 Foru Arauari. Hona hemen artikulu berria:  

"17.ter artikulua.-Saka-eskubidea eta lehentasunez eskuratzeko eskubidea.  

1. Lur Lauan dauden ondasun tronkalak besterentzen direnean, senide tronkalek, foru deiak egin eta 
gero, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibila aplikatu eta ondasunak lehentasunez eskuratzeko 
eskubidea baliatzen badute, peritu-tasazioaren bidez zehaztutakoa hartuko da eskuraketa-baliotzat, 
halako tasaziorik egin bada.  

2. Ondasun tronkalak besterendu baino lehen foru deirik egin ez, eta horren ondorioz, saka-eskubidea 
erabiltzeko, senide tronkalen batek besterentzea deuseztatzeko akzioa egikaritzen badu, senide 
tronkalak ordaindu behar duen prezioa zehazteko peritu-tasazioa egingo dute berariaz izendatutako 
pertsonek, eta tasazio horren bidez ezarritakoa hartuko da eskualdaketa-baliotzat, Euskal Herriko Foru 
Zuzenbide Zibila aplikatuz. 
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Kasu horretan, ordaindutako zergaren itzulketa eskatzeko eskubidea izango du erosleak, foru arau 
honetako 58. artikuluan xedatutakoa aplikatuz.  

3. Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, eratxiki beharreko gutxieneko balioa 
zehazteko arau teknikoetan aipatutako ondasun tronkalak besterentzen direnean, arau tekniko horiek 
erregelamenduz ezarrita daudelarik, foru arau honen 44. artikuluan balioak egiaztatzeko arautzen den 
prozedura aplikatuko da.". 

Hiru. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko 
martxoaren 23ko 3/1989 Foru Arauaren 43. artikuluko I. atalaren B) letrako 6. paragrafoa aldatu 
da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"6. Lur-zatien baterakuntzak eragiten dituen eskualdaketa eta gainerako egintza eta kontratu guztiak, 
landa-lurreko finken nahitaezko trukaketek eragindakoak eta behar bezala baimendutako 
borondatezko trukaketak, baita berrogei urtetik gorako errentamenduetan lehentasunez eskuratzeko 
eskubidea egikaritzearen ondoriozkoak diren eta Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilean araupetzen 
diren eskuraketak ere, baldin eta onibarra eskuratu eta hurrengo sei urtean eskualdatzen ez bada.". 

Lau. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko 
martxoaren 23ko 3/1989 Foru Arauaren 43. artikuluko I. atalaren B) letrako 17. paragrafoa 
aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"17. Baserriaren eta bere jabegoaren jabari osoa edo bizi arteko gozamena senide tronkalei kostu 
bidez eskualdatzea, baldin eta finka nekazaritzako, basozaintzako edo abeltzaintzako ustiategia bada 
eta eskualdatzaileak berak ustiatzen badu.  

Salbuespena aplikatu ahal izateko, eskuratzaileak berak egin behar ditu, benetan eta zuzenean, goian 
aipaturiko jarduerak, finka eskuratu eta hurrengo sei urtean." 

V. KAPITULUA  
UDAL ZERGAK 

5. artikulua.Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauaren aldaketa.  

Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauaren 13. artikulua aldatu da, eta 
aurrerantzean honela geratuko da:  

"13. artikulua.  

Alkar-poderosoaren edo testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsietan, hori erabili bitartean, 
testamentu-ahalordearen menpeko jarauntsi-erkidegoari dagozkion zerga-zorren erantzule 
subsidiarioa izango da administratzailea."  

6. artikulua. Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko ekainaren 
30eko 8/1989 Foru Arauaren aldaketa. 

Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 8/1989 Foru 
Arauaren 6. artikuluko 4. paragrafoa aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"4. Egintza edo kontratuek baldintzaren bat dutenean, Kode Zibileko aginduen arabera kalifikatuko 
dira. Baldintza etengarria bada, zerga ez da likidatuko hura bete arte. Baldintza suntsiarazlea bada, 
bertatik eskatuko da zerga, eta, baldintza betetzen denean, egin beharreko itzulketa egingo da aurreko 
paragrafoko erregelarren arabera. Alkar-poderosoaren edo testamentu-ahalordearen bidezko 
jarauntsietan, ahalordea modu ezeztazinean erabiltzen denean edo bera azkentzeko arrazoietako 
baten bat gertatzen denean sortuko da zerga.". 

7. artikulua.Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru 
Arauaren aldaketa. 

Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Arauaren 5. 
artikulua aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"5. artikulua.  

1. Pertsona fisiko eta juridikoak, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluan aipatutako 
erakundeak eta testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsiak -ahalordea erabili bitartean- dira zerga 
honen subjektu pasiboak, betiere gisa honetakoak direnean:  
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a) Zergapetutako ondasun higiezinen jabeak, baldin eta ondasun horien gainean gozamen- edo 
azalera-eskubide errealik edo administrazio emakidarik ez badago.  

b) Zergapetutako ondasun higiezinen gaineko gozamen-eskubide erreal baten titularrak.  

c) Zergapetutako ondasun higiezinen gaineko azalera-eskubide erreal baten titularrak.  

d) Zergapetutako ondasun higiezinen edo halakoek ukitutako herri zerbitzuen gaineko administrazio 
emakida baten titularrak.  

2. Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, subjektu pasiboak ahalmena izango du zerga hau 
zuzenbide erkidearen arabera beste batzuei jasanarazteko." 

VI. KAPITULUA  
ZERGEI BURUZKO FORU ARAU OROKORRA 

8. artikulua.Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 26ko 3/1986 Foru 
Arau Orokorraren aldaketa. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 26ko 3/1986 Foru Arau Orokorraren 
134. artikuluko 1. paragrafoa aldatu da, eta aurrerantzean honela geratuko da:  

"1. Enbargo jarduketa bakoitza dilijentzian dokumentatuko da, eta haren berri emango zaio jarduketa 
hori doakion pertsonari.  

Enbargoa eginda, zordunari jakinaraziko zaio eta, behar bada, ondasunen titular, jabe edo 
gordailuzaina den hirugarrenari, jarduketak beraiekin egin ez badira, baita zordunaren ezkontideari 
ere, enbargatutako ondasunak irabazpidezkoak direnean edo ezkontzaren araubide ekonomikoa 
ondasunen foru komunikazioarena denean, eta ondasunen jabekide edo titularkideei ere bai." 

II. TITULUA  
TESTAMENTU-AHALORDEAREN BIDEZKO JARAUNTSIEN ZERGA-

ARAUBIDEA, AHALORDEA ERABILI BITARTEAN 

I. KAPITULUA  
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN ETA ONDAREAREN 

GAINEKO ZERGA 

9. artikulua. Arau orokorrak. 

1. Kapitulu honen bidez testamentu-ahalordea baliatzearen zain dauden jaraunspenei 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren karga aplikatzeko araubide berezia ezarri 
da.  

2. Jaraunspenaren kausatzailea hil denean ohiko egoitza Bizkaian eduki badu, aipatutako 
zergak Bizkaiko Foru Aldundiak ordainaraziko du kapitulu honetako manuak aplikatuz. 

10. artikulua. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. 

1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 6/2006 Foru Arauko 12.6 artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera testamentu-ahalordea erabiltzearen zain dauden jaraunstsiei 
dagozkien errentei foru arau horretan ezarritako xedapen orokorrak eta araua garatzeko 
erregelamenduzko xedapenak aplikatuko zaizkie, artikulu honetako hurrengo paragrafoetan 
biltzen diren berezitasunekin.  

2. Kausatzailea hil aurreko bi urteetan zehar kausatzailearekin etxebizitzan bizi izan den 
bikotekide alarguna edo bizirik diraun izatezko bikotekidearen ohiko etxebizitza 
eskualdatzaren ondorioz lortzen diren ondare-irabaziak edo -galerak zergatik salbuetsita 
egongo dira, testamentu-ahalorde bat gauzatzeke duen jaraunspenaren zati bat bada, 
eskualdatze horrek Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren sortzapena dakarrenean 
eta, betiere, eskualdaketan lortutako zenbatekoa bikotekide alargunarentzako edo bizirik 
diraun izatezko bikotekidearentzako ohiko etxebizitza berri bat eskuratzeko inbertitzen 
bada, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzen duen araudian ezarritako 
terminoekin bat etorriz. Horretarako, ohiko etxebizitzatzat joko da Pertsona Fisikoen 
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errentaren gaineko zergari buruzko Foru Arauaren 87. artikuluaren 8. atalean ezarritako 
betetzen dituena. Berrinbertitutako zenbatekoa txikiagoa bada eskualdaketan jasotako 
zenbateko osoa baino, lortutako ondare-irabazian berrinbertitutako zenbatekoari dagokion 
zati proportzionala baino ez da utziko zergapetu gabe.  

Era berean, zergatik salbuetsita egongo dira ohiko etxebizitzaren kostu bidezko 
eskualdaketa dela-eta edo ohiko etxebizitza ordainean ematearen ondorioz sortzen diren 
ondare-irabaziak, Pertsona Fisikoen Errentaren Zergaren Foru Arauaren 42. artikuluaren b, 
c eta e letretan aipatuak, etxebizitza hori testamentu- ahalorde bat gauzatzeke dagoen 
jaraunspenaren barruan dagoenean, baldin eta eskualdaketa horrek ez badu Oinordetzen 
eta Dohaintzen gaineko Zerga sorrarazten, eta betiere baldin eta ezkontide alarguna edo 
bizirik diraun izatezko bikotekidea kausatzailearekin batera ohiko etxebizitzan bizi izan bada 
kausatzailea hil aurreko bi urteetan, eta hori aplikatzeko aipatutako letretan ezarritako 
betekizunak betetzen baditu.  

3. Honako arau hauek aplikatuko dira zerga-oinarria zehazteko:  

a) Testamentu-ahalorde bat gauzatzeke duen jarauntsiko zati diren eskubideak eta 
ondasunak eskualdatzearen ondorioz lortzen diren ondare-irabazi eta -galerak, 
eskualdatze horrek Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren sortzapena 
dakarrenean, jarauntsien bidez lortutakotzat joko dira eta Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergan kostu gabeko eskualdaketetarako ezarri diren arauekin bat etorriz 
zehaztuko dira, eta ondasunen eskuraketaren balioa eta data aintzat hartuko dira, bai 
eta eskualdaketa egiten den uneko eskubideak ere, bai kausatzaileak, bai jarauntsiak. 

b) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 35. artikuluan 
aipatutako kapital higigarriaren etekinak, baldin eta testamentu-ahalordea erabiltzearen 
zain dauden jarauntsien baitako besteren kapitalen erakarpena eta erabilera ordezten 
dituzten aktiboak eskualdatuz lortzen badira, eta eskualdaketa horiek Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zergaren sortzapena ez badakarte, jarauntsien bidez lortutakotzat 
hartuko dira eta Foru Arau horretan ezarritako arauen arabera zehaztuko dira, eta 
eskuraketaren xede diren aktiboen eskurapenaren balioa eta data aintzat hartuko dira, 
bai eta eskualdaketa egiten den uneko eskubideak ere, bai kausatzaileak, bai 
jarauntsiak. 

c) Jarduera ekonomikoen etekinak testamentu-ahalordea erabiltzearen zain dauden 
jarauntsien bidez lortutakotzat hartuko dira beti, kontuan hartu gabe Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 24. artikuluko 1. idatz-zatian 
ezarritako betekizuna betetzen duten ala ez. 

4. Likidazio-oinarri orokorra kalkulatzeko, hala badagokio, testa-mentu-ahalordea 
erabiltzearen zain dagoen jaraunspenaren kargura epailearen erabakiz ordaindu den 
mantenurako urte-koaren ondoriozko murrizketa soil-soilik aplikatuko zaie zerga-oinarri 
orokorrari eta aurrezkiaren zerga-oinarriari, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauko 67. eta 69. artikuluetan eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Zuzenbide Zibilari buruzko Legean xedatutakoaren arabera.  

5. Zergaren kuota likidoa kalkulatzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
Foru Arauaren 51. artikuluko 8. idatz-zatian eta 88. eta 92. artikuluetan ezarritako kuota-
kenkariak aplikatu ahal izango dira, eta ez besterik. 

6. Ekonomia-jardueren ondoriozko etekinen saldo negatiboak, aurreski zerga- oinarraren 
etekinen saldo negatiboak, ondare galerak, likidazio-oinarri negatiboak eta kuota nahikorik 
ez izateagatik aplikatu ez diren kuota-kenkariak soilik konpentsatu ahal izango dira 
testamentu-ahalordea noiz baliatu zain dagoen jaraunspenari dagozkion ekonomia-
jardueren ondoriozko etekinen saldo positiboekin, aurreski zerga-oinarraren etekinen saldo 
positiboekin, ondare irabaziekin, likidazio-oinarri positiboekin eta positiboak diren kuota 
osoekin. 
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7. Testamentu-ahalordea noiz baliatu zain dagoen jaraunspenak zerga ordaindu beharko du, 
eta, era berean, foru arau honetan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 
Foru Arauan eta arau hori garatzeko erregelamenduzko xedapenetan ezartzen diren 
gainerako betebeharrak bete beharko ditu. 

8. Testamentu-ahalordearen erabilera oso eta ezeztaezina edo ahalorde hori azkentzeko 
beste edozein arrazoi abenduaren 31 ez den beste egun batean gertatzen bada, zergaldia 
egutegiko urtea baino laburragoa izango da. Hala denean, zergaldia egun horretan amaitu, 
eta zerga orduan bertan sortuko da. 

11. artikulua. Ondarearen gaineko Zerga. 

1. Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9. artikuluaren 2. zenbakian aipatzen 
diren jarauntsien ondare garbiari, hots, testamentu-ahalo-rdearen bidezko jarauntsien 
ondare garbiari —ahalordea erabili bitartean— zerga honi buruzko Foru Arauan bildutako 
manuak aplikatuko zaizkio, artikulu honetako hurrengo paragrafoetan biltzen diren 
berezitasunekin.  

2. Testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsiak —ahalordea erabili bitartean— zerga 
ordaindu beharko du, eta, era berean, foru arau honetan, Ondarearen gaineko Zergari 
buruzko Foru Arauan ezartzen diren gainerako betebeharrak bete beharko ditu.  

3. Betebehar pertsonalaren zioz zergaren pean dauden zergadunen kasuan, zerga honetako 
kuota osoaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako kuota osoaren batura 
ezin izango da izan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergaoinarri orokorraren 
eta aurrezpenaren zerga-oinarriaren %65 baino handiagoa. Horretarako: 

a) Aurreko kalkulu hori egiteko, ez da kontuan hartuko Ondarearen gaineko Zergan zer 
zati dagokien haien izaera edo xedeagatik Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren Foru Arauak zergapetutako etekinik sortzeko gai ez diren ondare-elementuei. 

b) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaoinarriari batu behar zaio 
Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko bosgarren xedapen gehigarriko 1. 
zenbakian aipatzen den dibidenduen eta mozkinetako partaidetzen zenbatekoa. 

c) Baina bi kuota horien baturak goian ezarri den muga gainditzen badu, Ondarearen 
gaineko Zergaren kuota murriztuko da, harik eta ezarri den mugara ekarri arte, baina 
murrizketa ezin da inola ere izan %75 baino handiagoa.  

Atal honetan zehazten den kalkulua egin ahal izateko, testamentu- ahalordearen bidezko 
jarauntsiari —ahalordea erabili bitartean— Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan 
dagokion oinarriari batu behar zaizkio bai jarauntsi horrek jabetza soilean dituen ondasunen 
etekinen zenbatekoa, bai eta gozamena ere, honako kasu hauetan.  

a) Kausatzaileak edo komisarioak honako hauetako bati esleitu badio: ezkontidea, 
izatezko bikotekidea (maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoarekin bat eratutako 
izatezko bikotea bada), kausatzailearen aurrekoak, ondorengoak edo bigarren graduko 
alboahaideak (ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkontza, izatezko bikotearen 
eraketa edo adopzioa izan daiteke), edo Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru 
Arauaren 42. artikuluaren ezartzen denaren arabera kausatzaileari lotutako pertsona 
edo erakundetzat jotzen den pertsona edo erakunde bat. 

b) Kausatzaileak hirugarren bati eskualdatu badio, zerga honen sortzapenaren aurreko 
bost urteetan.  

Kasu batean zein bestean, aurkakorik frogatu ezean, ondasun horien gozamenari dagokion 
urteko etekina hau dela ulertuko da: ondasunon jabetza osoa dela-eta konputatu beharreko 
balioaren %5, Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 12-26. artikuluetan 
xedatzen denaren arabera.  
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Halaber, testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsiarren — ahalordea erabili bitartean— 
ondarean sartuko dira kausatzaileak zergaren sortzapena aurreko bost ekitaldietan dohain 
eskualdatutako ondasunak, salbu eta egiaztatzen denean dohaintza-hartzaileak 
Ondarearen gaineko Zergan benetan tributatzen duela, ondasun horien balioaren besteko 
zenbateko bat dela-eta. Arau hori ez zaie aplikatuko, ordea, 2004ko otsailaren 24ko 1/2004 
Foru Arauko 18. artikuluan aipatzen diren erakundeei dohain emandako ondasunei (arau 
hori irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako 
zerga-pizgarriei buruzkoa da). 

12. artikulua. Xedapen erkideak  

1. Jarauntsiaren administratzaileari dagokio testamentuahalordearen bidezko jarauntsiez 
aurreko bi ataletan ezarri diren betebehar formal eta materialak betetzea, ahalordea erabili 
bitartean.  

2. Halaber, bi zergen ordainketaren erantzule subsidiarioa izango da testamentu-ahalordearen 
bidezko jarauntsiaren administratzailea, ahalordea erabili bitartean.  

3. Testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsiaren osagai diren ondasun eta eskubideak —
ahalordea erabili bitartean— bi zergen ordainketari loturik geratuko dira, ondasun eta 
eskubideon edukitzailea edozein delarik ere, salbu eta edukitzaile hori erregistro-fede 
publikoak babestutako hirugarren bat bada, edo, ezin inskriba daitezkeen ondasun 
higigarrien kasuan, ondasunok onustez eta titulu zuzenaren bidez merkataritzako edo 
industriako establezimenduan eskuratu direla justifikatu ezik.  

Ondore hauetarako, aurreko paragrafoan aipatutako ondasun eta eskubideen eskualdaketa 
testamentu-ahalordea modu ezeztaezinean guztiz edo partzialki erabiltzearen edo hura 
iraungitzearen ondoriozkoa bada, notario edo fedemaile publikoek eskuesten dituzten 
agirietan ohartaraziko dute ondasunak Kapitulu honetan aipatutako zergen kuota 
ordaintzeari lotuta daudela, hain zuzen ere eskualdatu aurretik, beraien preskripzioaldian, 
sortutako zorrak ordaintzeari.  

Halaber, jabetzaren erregistratzaileek edo merkataritzakoek albo-oharrean agerraraziko 
dute ondasunak Kapitulu honetan aipatzen diren zergen kuotak ordaintzeari lotuta daudela, 
hain zuzen ere eskualdatu aurretik, beraien preskripzioaldian, sortutako zorrak ordaintzeari. 

13. artikulua.Atxikitzeko betebeharra.  

1. Testamentu-ahalordearen bidezko jarauntsiak behartuta daude, ahalordea erabili bitartean, 
atxikipenak, konturako sarrerak eta zatikako ordainketak egitera eta dagokien zenbatekoa 
Bizkaiko Foru Aldundiari ordaintzera, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari, 
sozietateen gaineko zergari eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari buruzko foru 
arauetan eta beraiek garatzeko arauzko xedapenetan ezarritako kasu eta eretan.  

2. Nolanahi ere, testamentu-ahalordea erabili bitartean, ahalorde horren bidezko jarauntsiek 
foru aldundiari diru-sarrera egiteko betebeharra bereganatuko dute, eta aurreko 1. 
paragrafoan ezarritako betebeharra ez betetzeak ez ditu salbuetsiko sarrera egiteko 
betebehar honetatik.  

14. artikulua. Ondare sozietateak. 

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 14. artikuluko 1. idatz-zatiko b) letran 
aurreikusitako baldintza betetzeko, Kapitulu honetan xedatutakoa aplikatu behar duten 
testamentu-ahalordeak noiz baliatu zain dauden jarauntsien partaidetza duten erakundeek ez 
diote utziko ondare sozietate izateari. 
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II. KAPITULUA  
HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA 

15. artikulua. Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga.  

1. Xedapen egintzen ondorioz, testamentu-ahalordea noiz baliatu zain dauden jarauntsiei 
dagozkien lurren eskualdaketei, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 
Legearen 43. artikuluan xedatutakoari jarraiki, baldin eta eskualdaketa horrek ez badakar 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren sortzapenik, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren 
gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Arauan ezarritako xedapen 
orokorrak aplikatuko zaizkie, artikulu honetako hurrengo paragrafoetan biltzen diren 
berezitasunekin. 

2. Aurreko idatz-zatian aipatzen diren eskualdaketei dagokienez, zergaren subjektu pasibotzat 
joko da testamentu-ahalordea noiz erabili zain dagoen jarauntsia, eta zergaren sortzapena 
eskualdaketaren unean gertatuko da. 

3. Zergaren tributu-kuota zehazteko, likidazio bat egingo da kausatzaileak lurra eskuratu 
zuenetik igaro den denboraren araberako sortzapenarekin, eskualdaketaren unean 
gertatuko dena, eta gozamendunak likidazioan ordaindutakoa konturako sarreratzat hartuko 
da, hori guztia Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 
8/1989 Foru Arauaren 6. artikuluko 5. atalean xedatutakoaren arabera.  

Testamentu-ahalordea noiz baliatu zain dagoen jarauntsiak eskuratutako lurren 
eskualdaketak egiten direnean, xedapen egintzen ondorioz, Euskal Zuzenbide Zibilari 
buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen 43. artikuluan xedatutakoaren arabera, likidazio 
bat egingo da kausatzaileak lurra eskuratu zuenetik igaro den denboraren araberako 
sortzapenarekin. 

4. Biziarteko gozamenaren kasuetan edo izaera bereko gozamen-erreserbaren kasuetan, 
testamentu-ahalordea modu ezeztaezinean erabiltzen baldin bada edo hori azkentzeko 
heriotza ez den arrazoiren bat gertatzen baldin bada, eta, ondorioz, testamentu-ahalordea 
noiz erabiliko zain dagoen jaraunspenak eskuratutako lurren eskualdaketa gauzatzen 
denean, xedapen egintzen ondorioz, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 
5/2015 Legearen 43. artikuluan xedatutakoaren arabera, likidazio bakarra igorriko zaio 
gozamendunari, biziarteko gozamenari buruzko arauen pean, testamentu-ahalordea noiz 
erabiliko zain dagoen jaraunspenak lurra eskuratu zuenetik igaro den 
denboragatik.Testamentu- ahalordearen erabileraren ondorioz gozamena iraungitzen den 
kasuetan, aldi baterako gozamenari buruzko arauen pean likidazio bakarra igorriko zaio 
gozamendunari, testamentu-ahalordea noiz erabiliko zain dagoen jaraunspenak lurra 
eskuratu zuenetik igaro den denboragatik. Aurreko bi paragrafoetan aipatzen diren 
likidazioak eta alkar-poderosoa edo testamentu egiteko ahala erabiltzeagatik edo berau 
iraungitzeko gainerako kariengatik jaraunsle direnen likidazioa aldi berean egingo dira. 

5. Zerga honen ondoreetarako, Foru Arau honen 12. artikuluan jasotako xedapenak aplikatuko 
dira. 

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Beste era batera idatzi da Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru 
Arauaren 9. artikuluko f) idatz-zatia, ondoreak 2003ko urtarrilaren 1az geroztiko ekitaldietan sor 
ditzan. Idatz-zati hori, beraz, honela geratuko da:  

"f) Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua 
Vasca, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País Vasco-Euskal Herriaren Adiskideen 
Elkartea eta Eleizbarrutiko "Estanislao J. Labayru" Ikastegia-Instituto Diocesano "Estanislao J. 
Labayru".  
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XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Bakarra. 

Foru arau hau indarrean jartzen denean, bertan ezarritakoaren kontra dauden xedapen guztiak 
indargabetuko dira, hala lerrun berekoak nola beheragokoak.  

AZKEN XEDAPENAK 

Lehena. 

Indarrean jartzea. Foru arau hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean jarriko 
da indarrean, eta 2003ko urtarrilaren 1az geroztik sortuko ditu ondoreak.  

Bereziki, testamentu-ahalordearen bidez eratu eta egun horretan ahalordea erabili gabe dauden 
jarauntsiei aplikatuko zaizkie II. tituluan bildutako arauak.  

Bigarrena. 

Arauak emateko ahalmena. Ahalmena ematen zaie Bizkaiko Foru Aldundiari eta Ogasun eta 
Finantzen foru diputatuari, foru arau hau garatu eta betetzeko behar diren xedapen guztiak 
eman ditzaten. 
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