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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Diputatuen Kontseiluaren 55/2016 Foru dekretua, uztailaren 27koa, aldatzen duena ez-egoilia-
rren errentaren gaineko zergaren erregelamendua

Foru dekretu baten bidez Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren Arautegia onartu zen. 
Indarrean sartu zenetik hainbat arau aldatu dira; hortaz, beharrezkoa da aldatzea zenbait xeda-
pen eta lege erreferentzia.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Aholku Batzordeak honi buruz egindako txostenak aztertu 
dira.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Dipu-
tatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Aldatzea urtarrilaren 12ko 3/2016 Foru Dekretua, Ez-egoiliarren errentaren 
gaineko zergaren Arautegia onartzearena.

Bat. Berridatzi egiten da 11. artikuluko 5. idatz zatia. Ondoren azaltzen den bezala idatzita 
geratuko da:

“5. Ebazpenean aurreko artikuluan xedatzen denaren arabera egindako kalkuluak agertu 
behar dira. Arautegi honetako 10. artikuluko 3. idatz zatian azaltzen dena gertatuz gero, Zerga 
Administrazioak ofizioz itzuliko du gaindikina. Hala ere, gero bidezko likidazioak egingo dira, 
behin-behinekoak zein behin betikoak.

Gaindikina aurreko 4. idatz zatian arautzen den epealdian itzuliko da. Epealdi horretan ez 
bada agintzen itzuli beharrekoa ordaintzeko eta ez badago etenaldi arrazoiturik edo administra-
zioari egotz ezin dakiokeen atzerapenik, aplikatu beharreko berandutza korrituen sortzapenaz 
eta ordainketaz Arabako zergei buruzko Foru Arau Orokorrean xedatzen dena aplikatuko da.”

Bi. Berridatzi egiten da 14. artikuluko 3. idatz zatiaren azkeneko paragrafoa. Ondoren azaltzen 
den bezala idatzita geratuko da:

“Aurrekoa gorabehera, atxikipena edo konturako sarrera egin beharko da kapital soziala mu-
rriztu eta ekarpenak itzultzen direnean eta akzio jaulkipeneko prima banatzen denean, Pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zergaren Arautegiko 78. artikuluko 3. letrako bigarren paragrafoan 
xedatzen den bezala.”

Hiru. Berridatzi egiten da 15. artikuluko 2. idatz zatiaren bigarren paragrafoa. Ondoren azal-
tzen den bezala idatzita geratuko da:

Nolanahi ere, azaroaren 4ko 35/2003 Legeak, talde inbertsioko erakundeenak, arautzen di-
tuen talde inbertsioko erakundeen akzioen edo partaidetzen eskualdaketetan eta itzulketetan, 
baldin eta eragiketa arautegi honetako xedapen gehigarrietatik lehenengoan aipatzen den 
mugaz gaindiko merkaturatzearen barruan egiten bada, erakundearen sozietate kudeatzaileak 
egin beharko du atxikipena edo konturako sarrera, eta halakorik ezean inbertsio sozietateak.

Lau. Berridatzi egiten da 17. artikuluko 5. idatz zatia. Ondoren azaltzen den bezala idatzita 
geratuko da:

“5. Atxikipena edo konturako sarrera egin beharra azaroaren 27ko 27/2014 Legearen, 
sozietateen gaineko zergarenaren, 18. artikuluko 11. idatz zatian ezartzen denaren ondoriozko 
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bigarren mailako doikuntzagatik gertatzen bada, atxikipenaren edo konturako sarreraren oina-
rria hitzartutako balioaren eta merkatuko balioaren arteko aldea izango da.

Bost. Berridatzi egiten da xedapen gehigarrien titulua. Ondoren azaltzen den bezala idatzita 
geratuko da:

“XEDAPEN GEHIGARRIAK”

Sei. Berridatzi egiten da xedapen gehigarrietatik lehenengoa. Ondoren azaltzen den bezala 
idatzita geratuko da:

“Lehenengoa. Espainiako talde inbertsioko erakundeen akzioak edo partaidetzak mugaz 
haraindi merkaturatzea.

1. Ondoren adieraziko den kasuan atzerrian egoiliartutako erakunde merkaturatzaileek 
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren Arautegiko xedapen gehigarrietatik lehenengoan 
ezartzen diren zerrendak aurkeztu behar dizkiote Arabako Foru Aldundiari (arautegi hori on-
doko honek onartu zuen: uztailaren 30eko 1776/2004 Errege Dekretua, sozietate kudeatzaileek 
edo, bestela, azaroaren 4ko 35/2003 Legeak, talde inbertsioko erakundeenak, arautzen dituen 
inbertsio sozietateek atzerrian egoiliartutako erakundeen izenean dauden kontu orokorretan 
akzioen edo partaidetzen mugaz haraindiko merkaturatze eragiketak erregistratu behar dituzten 
kasuak arautzen dituena): zergaren foru arauko 13. artikuluko 2. idatz zatiko k) letrako a’) letran 
ezartzen denaren arabera akzioen eta partaidetzen titulartasunaren ondoriozko errentak Arabako 
Lurralde Historikoan lortutzat jotzen direnean.

Horiek aurkezteko prozedurak, ereduak eta epealdiak Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sai-
leko foru diputatuak zehaztuko ditu.

2. Erakunde merkaturatzaileak aurreko 1. idatz zatian eta Ez-egoiliarren errentaren gaineko 
zergaren Arautegiko xedapen gehigarrietatik lehenengoko 3. idatz zatian (arautegi hori uztai-
laren 30eko 1776/2004 Errege Dekretuak onartu zuen) aipatzen diren betebeharretako bat bete 
ezean, erakunde kudeatzaileak edo inbertsio sozietateak horren ondorioz edo Arabako Foru 
Aldundiari behar den informazioa ez ematearen ondorioz ordaindu gabeko atxikipenen eta 
konturako ordainketen erantzukizuna edukiko du Zerga Administrazioarekiko.

3. Erakunde merkaturatzaileak aurreko 1. idatz zatian eta Ez-egoiliarren errentaren gaineko 
zergaren Arautegiko xedapen gehigarrietatik lehenengoko 3. idatz zatian (arautegi hori uztai-
laren 30eko 1776/2004 Errege Dekretuak onartu zuen) aipatzen diren betebeharretako bat bete 
ezean, inbertsiogile ez-egoiliarren nortasuna eta haien zerga egoitza ekainaren 18ko 21/2014 
Foru Arauan, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarenean, eta bera garatzen duten arauetan 
xedatzen denaren arabera egiaztatuko dira.

AZKEN XEDAPENA

Lehenengoa. Indarrean sartzea.

ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean foru dekretu hau.

Bigarrena. Gaitzea.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuari baimena ematen zaio foru dekretu 
hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak emateko.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko uztailaren 27a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ

Ogasun zuzendaria
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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