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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

343/2016 Foru Agindua, azaroaren 21koa, deialdia eta oinarri espezifikoak, Arabako Foru Aldun-
diaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko eskala, 
zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, zergak ikuskatzea - zerga ikuskatzaile 
laguntzailea) sartzeko hautaketa prozesua arautu behar dutenak

Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 3ko 499/2016 Erabakiaren bidez onartu zen Arabako 
Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko 2016rako enplegu eskaintza, zeinean jasota bai
taude dagozkien hautaketa prozesuen bidez hornitu beharko diren plazak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko dipu
tatuaren azaroaren 18ko 337/2016 Foru Aginduaren bidez oinarri orokorrak onartu ziren, aipatu 
den enplegu publikoaren eskaintza horren ondorioz Arabako Foru Aldundiaren Administrazio 
Orokorraren zerbitzura karrerako funtzionario gisa sartzeko hautaketa prozesuak arautuko di
tuztenak.

Hautaketa prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da eskala, azpieskala eta klase bakoi
tzeko plazen deialdia arautu behar duten oinarri espezifikoak argitaratzea, eta horietan plaza 
bakoitzaren ezaugarri bereziak zehaztu beharko dira.

Diputatu nagusiaren uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuaren bidez Arabako Foru Aldundia
ren sailak zehaztu ziren. Beste alde batetik, Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/1993 
Foru Dekretuaren bidez funtzio publikoaren arloko eskumenak ezarri ziren, eta otsailaren 9ko 
10/2016 Foru Dekretuaren bidez funtzio publikoaren gaietan eskumena duen sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala onartu ziren. Horietan guztietan ezarritakoarekin bat etorriz,

XEDATZEN DUT

Lehenengo artikulua. Oinarri hauen gai diren hautaprobetarako deia egitea.

Bigarren artikulua. I. eranskin moduan jasotzen diren oinarri espezifikoak onartzea, Arabako 
Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko 
eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, zergak ikuskatzea  zerga ikuskat
zaile laguntzailea) sartzeko hautaketa prozesua arautu behar dutenak.

Hirugarren artikulua. II. eranskin moduan jasotzen den gai zerrenda onartzea.

Laugarren artikulua. Foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu 
ahal izango da bi hilabeteko epean, hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Gasteizko 
administrazioarekiko auzietarako epaitegian, edo, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa 
hilabeteko epean, ebazpena hartu duen organo berean. Hori guztia, uztailaren 13ko 29/1998 
Legeak, administrazioarekiko auzibideen jurisdikzioa arautzen duenak, 46.1 artikuluan xedatu
takoarekin bat etorriz –azaroaren 26ko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio 
prozedura erkidearenak, 123. artikuluan ezartzen duenarekin lotuta–.

Gasteiz, 2016ko azaroaren 21a

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR
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I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, ZERBITZU BEREZIEN 
AZPIESKALA, EGITEKO BEREZIEN KLASEA, ZERGAK IKUSKATZEA 

(ZERGA IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA) (kodea: 13116)

1. DEI EGITEN DEN PLAZAK

Dei egiten da administrazio bereziko eskalako zerbitzu berezien azpieskalako egiteko be
rezien klaseko 6 plaza –zergak ikuskatzea (zerga ikuskatzaile laguntzailea), A taldea, A1 (A) azpi
taldea– oposiziolehiaketa bidez hornitzeko, ondoren azaltzen den bezala banaturik:

— 3 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, honela banaturik:

• 2 plaza derrigortasun datadun 3. hizkuntza eskakizunarekin.

• plaza 1 derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza eskakizunarekin.

— 3 plaza barne sustapeneko txanda orokorrean, derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza 
eskakizunarekin.

2. BETEKIZUNAK

Oinarri orokorretan ezartzen direnez gainera, doktore, lizentziadun, gradu, ingeniari edo 
arkitekto titulua edo baliokidea eduki beharko da, edo horiek jaulkitzeko eskubideak ordainduta 
eduki. Atzerrian lortutako tituluak izatekotan, horien homologazioa frogatzen duen egiaztagiria 
eduki beharko da.

Beharrezkoa izango da, orobat, B motako gidabaimena edukitzea.

3. HAUTAKETA PROZESUA

3.1. Oposizio aldia

Aldi honetan, bi ariketa egin beharko dira, nahitaezkoak eta baztertze indarrekoak.

3.1.1. Lehenengo ariketa:

a) Sistema irekia:

Ariketa honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa hamar (10) puntu da. Horren barruan 
nahitaezko bi proba egin beharko dira:

— Lehenengo proba:

Idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak erabakitzen duen gehieneko denboran, oinarri 
hauetako gai zerrendaren zati komuneko edukien inguruko galdetegi bati. Aukeratzeko launa 
erantzun dituzten galderek osatuko dute galdetegia.

— Bigarren proba:

Idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak erabakitzen duen gehieneko denboran, oinarri 
hauetako gai zerrendaren zati espezifikoko edukien inguruko galdetegi bati. Aukeratzeko launa 
erantzun dituzten galderek osatuko dute galdetegia.

Lehenengo probara aurkeztu ez direnak ezin izango dira inola ere bigarren probara aurkeztu.

Zuzeneko puntuazioa ondoko formula honen emaitza izango da: puntuazioa erantzun zuze
nen kopurua ken erantzun okerren herena da (P = Z – O/3). Kontu horretarako, erantzun gabeko 
galderei ez zaie oker iritziko.

Epaimahaiak erabakiko du, izangaiak nortzuk diren jakin baino lehenago, gutxieneko bost (5) 
puntuko azken puntuazioa lortzeko beharrezkoa den ezagutza maila.
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Kanporatuta geratuko dira bi probetan lortutako puntuazioak baturik bost (5) puntutara 
heltzen ez diren izangaiak.

Epaimahaiak gutxieneko bost (5) puntuko azkeneko puntuazioa lortzeko beharrezkoa den 
ezagutza maila ezarri eta gero, zuzeneko puntuazioak azken puntuazio bihurtuko dira, propor
tziozko banaketa baten arabera, halako moduan non hamar (10) puntuko azken puntuazioa 
bat datorren gehienez ere lor daitekeen zuzeneko puntuazioarekin. Eragiketa hauek guztiak 
izangaiak nortzuk diren jakin gabe egingo dira.

b) Barne sustapeneko sistema:

Ariketa hau proba bakarra izango da, eta bat etorriko da sistema irekiko bigarren proba 
izenekoarekin.

Sartzeko sistema honetara lehiatzen direnen gehieneko puntuazioa, guztira, hamar (10) 
puntu izango da, eta gainditzeko irizpideak a) idatz zatian ezarritako berberak izango dira.

3.1.2. Bigarren ariketa

Epaimahaiak planteatutako kasu praktiko edo teorikopraktiko bat edo gehiago egin beharko 
dira, honekin batera doan gai zerrendaren zati espezifikoarekin lotuak, hark erabakitzen duen 
gehieneko denboran.

Ariketa hau egitean izangaiek bakarbakarrik erabili ahal izango dituzte epaimahaiak, arike
taren izaera eta edukia kontuan harturik, erabakitzen dituen kodeak eta antzekoak edo bestelako 
material teknikoak.

Bigarren ariketa zero (0) puntutik hamasei (16) puntura kalifikatuko da, eta zortzi (8) puntuko 
kalifikaziora heltzen ez direnak kanporatuta geratuko dira.

Ariketa hau kalifikatzeko, kontuan hartuko dira erantzunen zehaztasuna, sintesirako eta 
analisirako gaitasuna, garatutako ideien aberastasuna eta horien azalpenaren argitasuna eta 
zuzentasuna.

3.2. Euskara proba

Euskara proban, hizkuntza horren ezagutza ebaluatuko da izangaiak hautatzen duen 1., 2., 
3. edo 4. hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko proba eginez.

Dauden lau hizkuntza eskakizunetakoren bat egiaztatuta daukatenek edo balio bereko titulu 
edo ziurtagirietako bat daukatenek euskara ariketak egiteko eguna baino lehenago aurkeztu 
beharko dituzte titulu edo ziurtagiri horiek egiaztatzen dituzten agiriak, helbide honetan:

Euskara Zerbitzua  Funtzio Publikoko Zuzendaritza  Arabako Foru Aldundiaren Enplegu, 
Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila. Probintzia plaza, 14
5.a 01001. Gasteiz.

Hizkuntza eskakizunetakoren bat egiaztatzea hautaketa prozesuaren gainerakoan lor daite
keen gehieneko puntuazioaren gainean baloratuko da, ondoko era honetan:

— 1. HE: 1,63 puntu.

— 2. HE: 2,03 puntu.

— 3. HE: 3,58 puntu.

— 4. HE: 3,98 puntu.

3.3. Lehiaketa aldia

Lehiaketa aldian, izangaiek alegatu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta ba
loratuko dira. Haietako bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion puntuak 
esleituz egingo da.
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3.3.1. Esperientzia:

a) Sistema irekia:

Herri administraziotzat jotzen diren erakunde eta organismoetako lan esperientzia balora
tuko da, gehienez ere sei (6) puntutaraino, 0,05 punturekin edozein herri administraziotan lan 
egindako hilabete oso bakoitzeko, baldin eta egin badira zerga kudeaketako edo erreklamazio 
ekonomikoadministratiboen ebazpeneko eginkizunetan, A taldeko A1 (A) azpitaldeko sailkape
neko eskala edo azpieskaletan edo baliokidean, Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 30eko 208/1990 
Dekretuan xedatutakoaren arabera, eta edozein lotura juridikoren pean, salbu eta zerbitzuen 
errentamendu kontratu zibil edo merkataritzakoen, beken eta prestakuntza praktiken bitartez 
emandako zerbitzuak.

Ondorio horietarako, herri administraziotzat abenduaren 26ko 70/1978 Legeak barnean 
hartzen dituenak jotzen dira, berekin dakartenak herri administrazioko aurretiazko zerbitzuen 
aitorpena, merkataritza sozietate publikoak eta fundazioak kanpo daudelarik.

b) Barne sustapeneko sistema:

Lan esperientzia gehienez ere sei (6) puntutaraino baloratuko da, 0,05 punturekin edozein 
herri administraziotan A taldeko A2 (B) azpitaldeko eskaletan lan egindako hilabete oso bakoi
tzeko, eta 0,10 punturekin edozein herri administraziotan A taldeko A1 (A) azpitaldeko eskaletan 
lan egindako hilabete oso bakoitzeko. Bakarbakarrik konputatuko da Arabako Foru Aldundiak 
hirurtekoen ondorioetarako aitortutako antzinatasuna.

3.3.2. Informatika ezagutza

Gehienez ere 0,50 puntutaraino IT Txartelaren ziurtatze sistemaren bitartez informatikaren 
ezagutza mailak egiaztatzeagatik, ondoko baremo honen arabera:

PROGRAMA PUNTUAK

Windows 7 0,10
Microsoft Word 2010 aurreratua 0,10
Microsoft Word 2000 aurreratua 0,10
Microsoft Word XP aurreratua 0,10
Microsoft Word 2003 aurreratua 0,10
Microsoft Word 2007 aurreratua 0,10
Microsoft Power Point XP 0,10
Microsoft Power Point 2003 0,10
Microsoft Power Point 2007 0,10
Microsoft Power Point 2010 0,10
Microsoft Excel XP aurreratua 0,10
Microsoft Excel 2000 aurreratua 0,10
Microsoft Excel 2003 aurreratua 0,10
Microsoft Excel 2007 aurreratua 0,10
Microsoft Excel 2010 aurreratua 0,10
Microsoft Access XP aurreratua 0,10
Microsoft Access 2000 aurreratua 0,10
Microsoft Access 2003 aurreratua 0,10
Microsoft Access 2010 0,10
Microsoft Outlook 2003 (gaztelania) 0,10
Microsoft Outlook 2003 (euskara) 0,10
Microsoft Outlook XP 0,10
Microsoft Outlook 2010 0,10
Internet aurreratua 0,10
Office XP 0,10
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Aplikazio baten bertsio jakin baten ziurtapenak baliogabetu egingo ditu bertsio zaharra
goenak.

Arabako Foru Aldundiak erakunde jaulkitzaileari ofizioz eskatuko dio izangaiek lortu dituzten 
egiaztapenak ziurtatzeko, oinarri orokorretan ezarritako epearen barruan.

3.4. Praktika eta prestakuntza aldia

6 hilabete iraungo duen praktika eta prestakuntza aldi bat egingo da, oinarri orokorretan 
ezarritakoarekin bat etorriz.

II. ERANSKINA

GAI ZERRENDA

1. GAI KOMUNAK

1. gaia. Espainiako Konstituzioa (I). Oinarrizko eskubide eta eginbeharrak (1055 artikuluak).

2. gaia. Espainiako Konstituzioa (II). Estatuaren lurralde antolamendua (137158 artikuluak).

3. gaia. Europar Batasuna. Erakunde eta organismo nagusiak, haien osaera eta eskumenak: 
Kontseilua, Batzordea, Parlamentua, Justizia Auzitegia, Europako Kontu Auzitegia, Eskualdeen 
Batzordea, Europako Inbertsio Bankua.

4. gaia. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (I). Atariko titulua (19 artikuluak). I. titulua: Eus
kal Herriaren eskumenak (1012 artikuluak). II. titulua: Euskal Herriko aginteak (2439 artikuluak).

5. gaia. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (II). III. titulua: ogasuna eta ondarea (4045 
artikuluak).

6. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa (I). 
1983ko martxoaren 7ko Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren antolamenduari buruzkoa 
(114 artikuluak).

7. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa (II). 
1983ko martxoaren 7ko Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren antolamenduari buruzkoa 
(1533 artikuluak).

8. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa 
(III). 52/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Foru Aldundiaren antolamendu, fun
tzionamendu eta araubide juridikoarena (3, 4, 17, 18, 38 eta 39 artikuluak). 4/2000 Foru Araua, 
otsailaren 21ekoa, Arabako Foru Aldundiko, bere erakunde autonomoetako eta foru sozietate 
publikoetako goi kargudunen araubidea arautzen duena (16 artikuluak).

9. gaia. Enplegu Publikloa (I). 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, onartzen 
duena enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bateratua. Langile motak 
(813 artikuluak). Enplegatu publikoen eskubideak (1420 artikuluak). Enplegatu publikoen egin
beharrak. Jokaera kodea (5254 artikuluak).

10. gaia. Enplegu Publikoa (II). 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, onar
tzen duena enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bateratua. Zerbitzu 
harremana eskuratzea eta galtzea (5568 artikuluak).

11. gaia. Enplegu Publikoa (III). 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, onart
zen duena enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bateratua. Adminis
trazio egoerak (8592 artikuluak). 6/1989 Legea, euskal funtzio publikoarena. Hizkuntza norma
lizazioa (9799 artikuluak).
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12. gaia. Administrazioa Prozedura (I). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publi
koen administrazio prozedura erkidearenarena. Jarduera arau orokorrak (1328 artikuluak). Epe 
mugak eta epeak (2933 artikuluak). Egintzen eraginkortasuna (3742 artikuluak).

13. gaia. Administrazioa Prozedura (II). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publi
koen administrazio prozedura erkidearenarena. Administrazio prozeduran interesdun denaren 
eskubideak (53. artikulua). Prozeduraren antolamendua (7074 artikuluak). Ebazpena (8792 
artikuluak).

14. gaia. Sektore Publikoko Kontratuak (I). 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 
14koa, onartzen duena sektore publikoko kontratuen legearen testu bateratua. Xedea eta apli
kazio eremua (14 artikuluak). Kontratu motak (511 artikuluak). Administrazio kontratuak eta 
kontratu pribatuak (1821 artikuluak).

15. gaia. Sektore Publikoko Kontratuak (II). 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 
14koa, onartzen duena sektore publikoko kontratuen legearen testu bateratua. Itunak egiteko 
askatasuna eta kontratuaren gutxieneko edukia (2526 artikuluak). Baliogabetasun araubidea 
(3136artikuluak).

16. gaia. Datuen Babesa. 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 12koa, datu pertsonalen 
babesarena. Xedapen orokorrak (13 artikuluak). Datuak babesteari buruzko printzipioak (412 
artikuluak). Pertsonen eskubideak (1319 artikuluak).

17. gaia. Gardentasuna. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunaren, informazio 
publikoa eskuratzearen eta gobernu onarena. Aplikazio eremu subjektiboa (24 artikuluak). 
Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea (1216 artikuluak). Informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidea gauzatzea (1722 artikuluak).

18. gaia. Berdintasun Politikak. Printzipio orokorrak eta babesa. Politika publikoak: printzipio 
orokorrak (3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun 
eragingarrirakoa: 322 artikuluak). EAEko herri administrazioen esparruko neurriak (Eusko Lege
biltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerakoa: 
1822 artikuluak).

2. GAI ESPEZIFIKOAK

FINANTZA ETA ZERGA ZUZENBIDEA

19. gaia. Estatuaren eta EAEren arteko ekonomia ituna (I). Aurrekariak eta bilakaera histori
koa. Izaera juridikoa eta 1978ko Konstituzioan duen lege oinarria. Lurralde historikoen eskume
nak eta estatuaren eskumenak. Printzipio orokorrak. Harmonizazio arauak eta lankidetza prin
tzipioak. Kudeaketa arauak eta prozedura. Finantza harremanetako arau orokorrak. Kupoaren 
zenbatekoa zehazteko metodoa. Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa. Araugintza Koordinatu 
eta Ebaluatzeko Batzordea. Arbitraje Batzordearen arautegia.

20. gaia. Estatuaren eta EAEren arteko ekonomia ituna (II). Araudi aplikagarria, ordaina
razteko eskumena, ikuskatzeko eskumena eta lotura puntuak ondoko zergafigura hauetan: 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, sozietateen gaineko zerga, ezegoiliarren errenta
ren gaineko zerga, energia elektrikoaren ekoizpen balioaren gaineko zerga, energia nuklearra 
sortzearen ondorioz erregai nuklear gastatua eta hondakin erradioaktiboak ekoiztearen gaineko 
zerga, erregai nuklear gastatua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan gor
detzearen gaineko zerga, kreditu entitateetako gordailuen gaineko zerga, ondarearen gaineko 
zerga, oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga, balio erantsiaren gaineko zerga, ondare es
kualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga, zerga bereziak, aseguru primen 
gaineko zerga, berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga, jokoaren gaineko zergak, tasa 
eta ordainarazpen parafiskalak eta toki zergak.

21. gaia. 3/1989 Legea, maiatzaren 30ekoa, zerga harmonizazio, koordinazio eta lankidetza
rena. Aplikazio eremua. Harmonizazioa, eta zerga bakoitzaren harmonizazio kontuak. Zentra
lizazioa zerga betebeharrak betetzean. Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa. Iruzurraren 
Aurkako Euskadiko Batzordea.
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22. gaia. Zerga harmonizazioa Europar Batasunean. Zeharkako zergei buruzko zuzentarauak: 
balio erantsiaren gaineko zerga, kapital kontzentrazioa kargatzen duten zergak eta kontsumo 
jakinen gaineko zergak. Zuzeneko zergei buruzko zuzentarauak: bategite eta zatiketak, sozie
tate nagusiak eta eskumendekoak, interes eta kanonak eta aurrezkiaren fiskalitatea. Kredituen 
kobrantzaren kontuan elkarri laguntzeari buruzko zuzentaraua. Zerga eremuko administrazio 
elkarlanari buruzko zuzentarauak. Transferentzia prezioen arloko Europar Batasunaren baterako 
bilgunea eta jokabide kodeak.

23. gaia. Zerga zuzenbidea: kontzeptua eta edukia. Zerga antolamenduaren xedapen oroko
rrak: printzipio orokorrak. Araudiaren iturriak: zergei buruzko foru arauaren erreserba, zerga 
premiazko araugintzako dekretua. Zerga arauen aplikazioa. Interpretazioa, kalifikazioa eta in
tegrazioa: zerga arauen interpretazioa, kalifikazioa, analogiaren debekua, elusioaren aurkako 
klausula, simulazioa.

24. gaia. Zergak. Zergen kontzeptua, motak eta helburuak. Zerga harreman juridikoa. Zerga 
betebeharrak. Zerga administrazioaren betebeharrak eta eginbeharrak. Zergapekoen eskubi
deak. Elkarrekiko laguntza. Zergapekoak. Zergapekoen motak. Oinordekoak. Zerga erantzuleak. 
Jarduteko gaitasuna zerga ordenan. Zerga egoitza.

25. gaia. Zerga betebehar nagusia eta konturako ordainketak egiteko betebeharra kuantifi
katzeko elementuak. Zerga oinarria zehazteko metodoak: zuzeneko zenbatespena, zenbatespen 
objektiboa eta zeharkako zenbatespena. Likidazio oinarria. Karga tasa. Zerga kuota. Balioak 
egiaztatzea Zerga zorra: xedapen orokorrak, zerga zorra azkentzea. Ordainketa. Preskripzioa. 
Zerga zorra azkentzeko beste modu batzuk. Zerga kredituaren bermeak.

26. gaia. Zergen aplikazioa. Zerga prozedurak. Informazioa eta laguntza zergapekoei. Gi
zartearen laguntza zergen aplikazioan. Zerga jardunei eta prozedurei buruzko arau komunak. 
Zerga prozeduren faseak. Zerga likidazioak. Ebazteko betebeharra eta ebazteko epeak. Froga. 
Jakinarazpenak. Zergapekoen etxean sartzea. Salaketa publikoa. Egiaztatzeko eta ikertzeko 
ahala eta eginkizunak.

27. gaia. Zerga kudeaketako jardunak eta prozedurak: xedapen orokorrak. zerga kudeaketako 
prozedurak: autolikidazio bidez hasitako prozedura eta aitorpen bidez hasitako prozedura. Auto
likidazio nahiz aitorpen bidez hasitako prozeduretako xedapen komunak. Zerga zorra likidatzeko 
ofizioz hasitako prozedura. Balioak egiaztatzeko prozedura. Egiaztatze mugatuko prozedura.

28. gaia. Zerga ikuskatzailetza (I). Eginkizunak eta ahalmenak. Ikuskatze jardunak eta proze
durak. Ikuskatzailetzaren eginkizunak eta ahalmenak. Interesdunaren agirien azterketa. Finketan 
sartzea eta horiek aztertzea. Ikuskatzailetzaren beste eginkizunak. Zerga ikuskatzailetzari kasu 
egiteko betebeharra. Zergapekoen eskuhartzea eta ordezkaritza. Ikuskatzearen jardunen doku
mentazioa: komunikazioak, eginbideak, txostenak eta aktak. Akta motak eta horien izapidetzea. 
Ikuskatzailetzaren jardunen lekua eta denbora.

29. gaia. Zerga ikuskatzailetza (II). Ikuskatze prozedurak. Egiaztatzeko eta ikertzeko prozedura: 
arau orokorrak. Ikuskatze jardunen hasiera, garapena eta amaiera. Egiaztatzeko eta ikertzeko 
prozeduraren iraupen epeen inguruko arauak. Kautelazko neurriak. Arau bereziak: zeharkako 
zenbatespena, erantzukizun solidarioaren adierazpena, delituak egitearen zantzuak, zerga ba
terakuntzako araubidean edo entitate taldeen araubidean tributatzen duten entitateekiko jardu
nak. Egiaztatze mugatuko prozedura. Zergapekoa bertaratu gabeko erregularizazio prozedura. 
Informazioa eskuratzeko jardunak. Elusioaren aurkako klausula aplikatzeko prozedura. Balorazio 
jardunak. Betebehar formalak egiaztatzeko jardunak. Egiaztatze mugatuko prozedura.

30. gaia. Zergabilketako jardunak eta prozedura: xedapen orokorrak. Ordainketa geroratzea 
eta zatikatzea. Zerga zorrak geroratzeko kontua. Premiamendu prozedura. Prozeduraren arau 
orokorrak. Premiamendu prozeduraren hasiera eta garapena. Premiamendu prozeduraren 
amaiera. Ondasunen bahitura eta bahitutako ondasunen besterentzea. Erantzule solidarioekiko, 
subsidiarioekiko eta oinordekoekiko prozedura.
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31. gaia. Zerga arloan zehatzeko ahalaren printzipioak. Zerga arloko arau hausteen eta ze
hapenen gaineko xedapen orokorrak. Zerga arloko arau hausteen eta zehapenen subjektu 
erantzuleak. Zerga arloko arau hausteen eta zehapenen kontzeptua eta motak. Zehapenak 
mailakatzeko irizpideak eta zehapenen murrizketa. Zerga arloko diruzko arau hausteen kuanti
fikazioa. Zerga arloko arau hauste eta zehapenetatik sortutako erantzukizuna azkentzea. Diruz 
bestelako zehapenak ezartzea.

32. gaia. Zerga arloko arau hausteen eta zehapenen tipologia. Zerga gaietako zehapen proze
dura: prozeduraren hasiera, instrukzioa eta amaiera. Prozedura laburtua. Ikuskatze prozedure
tako baten ondorioz hasitako zehapen prozedurak bereiz izapidetzean aplikatzekoak diren arau 
bereziak. Zehapenen kontrako errekurtsoak.

33. gaia. Herri Ogasunaren kontrako delituak. Herri Ogasunaren kontrako delituen tipo pe
nalen deskribapena. Ikuskatze prozedura Herri Ogasunaren kontrako delituaren aurrean. Zigor
tzeko moduko kaudimengabeziak.

34. gaia. Administrazio bidean berrikustea: arau komunak. Berrikusteko prozedura bereziak. 
Zuzenbide osoz deusez diren egintzak berrikusteko prozedura. Egintza deuseztagarrien kalte
garritasunaren adierazpena. Ezeztatzea. Okerren zuzenketa. Okerreko diru sarrerak itzultzea. 
Berraztertzeko errekurtsoa: objektua eta izaera. Berraztertzeko errekurtsoaren hasiera, izapi
detzea eta ebazpena.

35. gaia. Erreklamazio ekonomikoadministratiboak. Erreklamazio ekonomikoadminis
tratiboen eremua. Arabako Lege eta Administrazio Erakundearen antolaketa eta eskumenak. 
Erreklamazio ekonomikoadministratiboetan eskubidea eta interesa dutenak. Prozedura ekono
mikoadministratiboa: arau orokorrak, hasiera, izapidetzea, berrikuspenaren hedapena, amaiera 
eta ebazpena. Berrikusteko aparteko errekurtsoa.

36. gaia. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (I). Zergaren izaera eta aplikazio ere
mua. Zerga gaia. Zergadunak. Zerga oinarria: kontzeptua eta zehazteko era. Lanaren etekinak. 
Jarduera ekonomikoen etekinak, kapitalaren etekinak: higiezinena eta higigarriena. Ondare 
irabaziak eta galerak. Errenten egozketa eta eratxikitzea.

37. gaia. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (II). Aldi egozketa. Balorazio arau be
reziak: errenta zenbatetsien balorazioa, lotutako eragiketak eta gauzazko errentak. Errenta 
motak. Errenten integrazioa eta konpentsazioa. Zerga oinarri orokorra eta aurrezkiaren zerga 
oinarria. Kuota osoa.

38. gaia. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (III). Kenkari orokorra. Familia kenkariak 
eta kenkari pertsonalak. Pertsona ezinduaren ondare babestura egindako ekarpenen kenkariak. 
Ohiko etxebizitzaren kenkariak. Jarduera ekonomikoak sustatzeko kenkariak. Emarien kenkariak. 
Nazioarteko zergapetze bikoitzaren kenkaria. Langile sindikatuei ordaindutako kuoten kenkaria.

39. gaia. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (IV). Kuota diferentziala. Zerga zorra. 
Baterako tributazioa. Zergaldia eta sortzapena. Autolikidazioak. Konturako ordainketak. Be
hinbehineko likidazioak. Betebehar formalak. Ondare erantzukizuna eta zehapen araubidea. 
Jurisdikzio ordena.

40. gaia. Pertsona fisikoen ondarearen gaineko zerga. Izaera, objektua eta aplikazio eremua. 
Zerga gaia eta salbuetsitako ondasun eta eskubideak: jarduera ekonomikoei lotutako onda
sunak eta zenbait partaidetza salbuesteko betekizunak. Subjektu pasiboa. Ondarea eratxikitzea 
eta egoztea. Zerga oinarria eta likidazio oinarria. Sortzapena. Zerga zorra zehaztea. Zergaren 
kudeaketa. Arau hausteak eta zehapenak. Jurisdikzio ordena.

41. gaia. Ezegoiliarren errentaren gaineko zerga. Izaera, objektua eta aplikazio eremua. Ele
mentu pertsonalak: zergadunak, Espainiako lurraldeko egoiliarra izatea, errentak banakatzea, 
erantzuleak, ordezkariak, zerga egoitza. Zergapean egotea: zerga gaia, Arabako lurraldean lor
tutako errentak, salbuetsitako errentak, zergapean egoteko erak. Establezimendu iraunkorren 
bitartez lortutako errentak. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak. Erakunde ezegoi
liarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia. Zergapetze bikoitza ekiditeko hitzarmenak.
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42. gaia. Kreditu entitateetako gordailuen gaineko zerga. Zergaren izaera eta objektua. Zer
garen araudia eta ordainarazpena. Zerga gaia, salbuespenak, zergaldia eta sortzapena. Zerga
dunak. Zerga oinarria, zerga kuota eta konturako ordainketak. Zehapen araubidea.

43. gaia. Sozietateen gaineko zerga (I). Izaera eta aplikazio eremua. Zerga gaia. Zergadunak. 
Zerga oinarria: zuzenketak gastuetan. Amortizazioak. Ondare elementuen balio narriaduraren 
ondoriozko galera: kaudimengabezia eta balio galerak. Finantza merkataritzako funtsaren zerga 
tratamendua, eta bizitza baliagarri mugagabea duten zenbait ukiezinena. Hornidurak. Gizarte 
aurreikuspeneko sistemetarako ekarpenak. Agortze faktorea. Aurrezki kutxen ongintza eta gi
zarte ekintza. Gastu kenezinak. Gastuei buruzko arau bereziak.

44. gaia. Sozietateen gaineko zerga (II). Zerga oinarria: zuzenketak diru sarreretan; zuzenketak 
balorazio arauetan eta abusuaren aurkako neurriak; zuzenketak emaitzaren aplikazioan; aldi 
egozketari eta kontabilitateko inskripzioari buruzko arau komunak; zerga oinarri negatiboen 
konpentsazioa.

45. gaia. Sozietateen gaineko zerga (III). Zergaldia eta zergaren sortzapena. Zerga zorra: karga 
tasa; kuota osoa; kuota likidoa; kuota efektiboa; gutxieneko tributazioa. Zergapetze bikoitza 
ekiditeko kenkaria. Beste kenkariak: kenkaria aktibo finko berrietan egindako inbertsioengatik; 
kenkaria ikerketa eta garapen jarduerengatik; kenkaria teknologia berrikuntzako jarduerengatik; 
garapen iraunkorra, ingurumenaren zaintza eta hobekuntza eta energia iturrien aprobetxa
mendu eraginkorragoa lortzeko proiektuekin lotutako inbertsioengatik eta gastuengatik egin 
daitekeen kenkaria; kenkaria enplegua sortzeagatik; kenkari horien arau komunak. Kultura 
sustatzeko pizgarriak. Konturako ordainketen kenkaria.

46. gaia. Sozietateen gaineko zerga (IV). Zerga araubide bereziak: definizioa. Interes ekono
mikoko taldeak, Espainiakoak eta Europakoak. Aldi baterako enpresa elkarteak. Arriskukapita
leko sozietate eta funtsak. Talde inbertsioko erakundeak.

47. gaia. Sozietateen gaineko zerga (V). Zerga araubide bereziak. Ondoko hauen araubide 
berezia: bategiteak, zatiketak, aktibo ekarpenak, balore trukeak, aktibo eta pasibo osoaren 
lagapenak, eta Europako sozietate baten edo Europako sozietate kooperatibo baten egoitza 
Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzea.

48. gaia. Sozietateen gaineko zerga (VI). Zerga araubide bereziak. Zerga baterakuntzako 
araubidea: talde fiskalaren, entitate nagusiaren eta menpeko sozietateen definizioa; sozietateak 
talde fiskalean sartzea edo irtetea; zeharkako nagusitasunaren zehaztapena; zerga baterakun
tzako araubidearen aplikazioa; zerga baterakuntzako araubidea galtzea berekin dakarten arra
zoiak; zerga baterakuntzako araubidea galtzearen eta talde fiskala desagertzearen ondorioak. 
Higiezinen errentamenduaren jarduera kualifikatua egiten duten entitateen araubidea.

49. gaia. Sozietateen gaineko zerga (VII). Zergaldia eta zergaren sortzapena. Zergaren ku
deaketa. Entitateen indizea. Kontabilitateko betebeharrak. Kontabilizatu gabeko ondasun eta 
eskubideak. Borondatezko errebalorizazioak. Aitorpena, autolikidazioa eta behinbehineko 
likidazioa. Autolikidazioa aurkeztearekin batera egin behar diren hautuak. Ofiziozko itzulketa. 
Konturako ordainketak. Egiaztatzeko ahalmenak: administrazioaren ahalmenak zerga oinarria 
zehazteko, ikuskatzailetzaren eskumena. Jurisdikzio ordena.

50. gaia. Kooperatiben zerga araubidea. Kooperatiba babestuak, kooperatiba bereziki babes
tuak eta babestu gabeko kooperatibak. Kooperatiba bereziki babestuaren izaera galtzea. Zerga 
oinarria zehaztea. Zerga zorra. Bazkideen ekarpenen eguneratzea. Atxikipenak eta konturako 
beste ordainketak. Kooperatibetako bazkideen araubidea. Kooperatibei aitortutako zerga onurak. 
Kreditu kooperatibak. Kooperatiba taldeen araubidea. Onura publikoko eta gizarte ekimeneko 
kooperatibak.

51. gaia. Irabazteko xederik gabeko entitateen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga 
pizgarriak (I). Objektua, aplikazio eremua eta ordezko araudia. Irabazteko xederik gabeko enti
tateen zerga araubide berezia. Araubide berezia sozietateen gaineko zergan. Araudi aplikagarria 
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Salbuetsitako errentak. Salbuetsitako ustiapen ekonomikoak. Zerga oinarria zehaztea. Balorazio 
arauak. Karga tasa. Kontabilitateko betebeharrak. Atxikipena egin behar ez zaien errentak. Ai
tortzeko betebeharra. Zerga araubide bereziaren aplikazioa. Toki zergak.

52. gaia. Irabazteko xederik gabeko entitateen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga 
pizgarriak (II). Mezenasgoaren onuradun diren erakundeak. Emari, dohaintza, ekarpen eta pres
tazioen zerga araubidea. Kenkariak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen 
gaineko zergan eta ezegoiliarren errentaren gaineko zergan. Bestelako mezenasgo moduen 
zerga araubidea. Lehentasunezko mezenasgo jarduerei eta interes publiko bereziko gertakariak 
babesteko programei aplikatu ahal zaizkien zerga onurak.

53. gaia. Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga (I). Izaera, objektua, aplikazio eremua eta 
ordainarazpena. Ohiko bizilekua. Kalifikazio printzipioa eta zergaren afekzioa. Zerga gaia. Zer
gadunak eta erantzuleak. Zerga oinarria: arau orokorrak; “mortis causa” eskuratzeetarako arau 
bereziak; bizien arteko kostu gabeko eskualdaketetarako arau bereziak; aseguruen arloko arau 
bereziak; balioak egiaztatzea. Likidazio oinarria. Zerga zorra. Sortzapena eta preskripzioa. Arau 
bereziak: gozamena; erabilera eta biztantzea; bizirik dirauen ezkontideak uko egitea; dohaintzen 
metaketa. Betebehar formalak.

54. gaia. Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga (II). Zergaren kudeaketa: arau orokorrak; 
aurkezteko epeak, luzapena eta etetea; dokumentuak aurkezteko tokia; eskumen kontuak; izapi
detzea eta likidazioa; zergaren ordainketa. Ordainketa geroratzea eta zatikatzea. Arau hausteak 
eta zehapenak. Prozedura bereziak: zerga gaien presuntzioak; jarauntsitako masari ondasunak 
gehitzea; zerga ordaindu eta gero agerian gertatu diren kausatzailearen zorren kenkaria; do
haintzahartzaileak ordaintzen dituen dohaintzaemailearen zorren kenkaria.

55. gaia. Balio erantsiaren gaineko zerga (I). Izaera eta aplikazio eremua. Ondasun emateak 
eta zerbitzu prestazioak. BEZaren eta ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen 
gaineko zergaren arteko muga. Zergapean ez dauden eragiketak. EBren barruko ondasun es
kuratzeak: zerga gaia, zergapean ez egotea, salbuespenak, gauzatze tokia, sortzapena, zerga 
oinarria eta subjektu pasiboa.

56. gaia. Balio erantsiaren gaineko zerga (II). Ondasunen inportazioa: zerga gaia, salbuespe
nak, sortzapena, zerga oinarria eta subjektu pasiboa. Barne salbuespenak. Esportazioei, espor
tazioekin parekatzen diren eragiketei, salbuetsitako eremuei eta etendura araubideei buruzko 
salbuespenak. Zerga gaia gauzatzen den tokia.

57. gaia. Balio erantsiaren gaineko zerga (III). Zergaren sortzapena. Zerga oinarria: arau 
orokorra eta arau bereziak. Subjektu pasiboa. Zerga jasanaraztea eta zerga tasak. Kenkariak: 
kenkari eskubiderako betekizunak eta haren mugak. Kenkari araubidea jarduera ezberdinduko 
sektoreetan. Hainbanatze erregela. Kenkariak erregularizatzea. Itzulketak; zerga aplikatzen den 
lurraldean egoitzarik ez duten zenbait enpresaburu edo profesionalentzako itzulketak. Subjektu 
pasiboen betebeharrak. Zergaren kudeaketa. Diru sarrera bertan behera uztea. Arau hausteak 
eta zehapenak.

58. gaia. Balio erantsiaren gaineko zerga (IV). Araubide bereziak: arau orokorrak; araubide 
erraztua; nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren araubide berezia; telekomunikazio, irrati 
edo telebista zerbitzuei eta bide elektronikoz ematen direnei aplikatzekoak zaizkien araubide 
bereziak; entitate taldeen araubide berezia; erabilitako ondasunen, arte objektuen, antzinako 
gauzen eta bilduma gaien araubide berezia; inbertsioko urrearen araubide berezia; bidaia 
agentzien araubide berezia; baliokidetasun errekarguaren araubide berezia; kutxa irizpidearen 
araubide berezia.

59. gaia. Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga (I). Izaera, 
edukia eta aplikazio eremua. Ondare eskualdaketak: arau orokorrak eta bereziak eta zergapetu 
gabeko kasuak. Subjektu pasiboa, zerga oinarria, likidazio oinarria eta zerga kuota. Sozietate 
eragiketak: Zerga gaia, subjektu pasiboa, zerga oinarria eta zerga kuota.
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60. gaia. Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga (II). 
Egintza juridiko dokumentatuak: Notario dokumentuak, merkataritzako dokumentuak eta admi
nistrazio dokumentuak. Hiru kargetarako xedapen komunak. Zerga onurak eta kuotako hobariak. 
Balioak egiaztatzea Sortzapena eta preskripzioa. Betebehar formalak. Zergaren kudeaketa eta 
likidazioa. Itzulketak. Zehapen araubidea.

61. gaia. Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga (III). Ara
bako Lurralde Historikoan dauden landa eta hiri ondasun higiezinak baloratzeko arau zehatzak. 
Hiri eta landa ondasun higiezinaren kontzeptua. Eraikitako azalera eta azalera erabilgarria. Ba
lorazio lokabea. Honako hauen balorazioa: Gasteizko udal mugartean dauden landa ondasun 
higiezinak, hiri ondasun higiezinak, babes ofizialeko etxebizitzak, lonjak, merkataritza lokalak, 
sotoak eta solairuarteak, bertako toki entitate txikietan edo barreiaturikoetan ez badaude. On
dasun higiezinen identifikazioa.

62. gaia. Zerga bereziak (I). Izaera. Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak: sailkapena. Apli
kazio lurraldea. Kontzeptuak. Zerga gaia. Zergapetu gabeko kasuak. Sortzapena. Subjektu pasi
boak eta erantzuleak. Salbuespenak. Itzulketak. Etendura araubidearen amaiera. Zerga oinarriak 
eta tasak. Jasanaraztea. Fabrikazioa, transformazioa eta edukitzea. EBren barruko zirkulazioa. 
Irregulartasunak EBren barruko zirkulazioan. Kudeaketa arau orokorrak. Arau hausteak eta 
zehapenak.

63. gaia. Zerga bereziak (II). Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezietako 
xedapen komunak: definizioak. Salbuespenak. Itzulketak. Kanaria uharteei buruzko xedapen 
bereziak. Garagardoaren gaineko zerga: eremu objektiboa, zerga oinarria eta zerga tasak. Ar
doaren eta hartzitutako edarien gaineko zerga: eremu objektiboa, sortzapena, zerga oinarria 
eta zerga tasak.

64. gaia. Zerga bereziak (III). Tarteko produktuen gaineko zerga: eremu objektiboa; zergapetu 
gabeko kasuak; zerga oinarria; zerga tasa; arau hausteak eta zehapenak. Alkoholaren eta edari 
eratorrien gaineko zerga: eremu objektiboa; zerga oinarria; zerga tasa; artisau destilazioren 
araubidea; uztagileen araubidea; salbuespenak; itzulketak; kudeaketa arau bereziak; arau haus
teak eta zehapenak.

65. gaia. Zerga bereziak (IV). Hidrokarburoen gaineko zerga: eremu objektiboa; zergapetu 
gabeko kasuak; zerga oinarria; kontzeptua eta definizioak; zerga tasak; biokarburante eta bioe
rregaietarako zerga tasak; salbuespenak; itzulketak; erabilera profesionaleko gasolioarengatiko 
itzulketa partziala; kudeaketa arau bereziak; erabilera debekatuak eta mugatuak; arau hausteak 
eta zehapenak. Elektrizitatearen gaineko zerga: sorrera Espainiako zerga antolamenduan. Eremu 
objektiboa. Kontzeptua. Zerga oinarria eta tasa. Salbuespenak. Europar Batasunaren barruko 
argindar trukeei buruzko xedapen bereziak.

66. gaia. Zerga bereziak (V). Tabako gaien gaineko zerga: kontzeptua. Eremu objektiboa. 
Zergapetu gabeko kasuak. Zerga oinarria eta tasak. Salbuespenak. Itzulketak. Kudeaketa arau 
bereziak. Zenbait garraiobideren gaineko zerga: Zerga gaia; salbuespenak, itzulketak eta mu
rrizketak; subjektu pasiboak; sortzapena; zerga oinarria; zerga tasa; kuotako kenkaria; zergaren 
likidazioa eta ordainketa; arau hausteak eta zehapenak. Ikatzaren gaineko zerga.

67. gaia. Ingurumen zergak. Energia elektrikoaren ekoizpen balioaren gaineko zerga. Energia 
nuklearra sortzearen ondorioz erregai nuklear gastatua eta hondakin erradioaktiboak ekoiztea
ren gaineko zerga. Erregai nuklear gastatua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentraliza
tuetan gordetzearen gaineko zerga. Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga.

68. gaia. Aseguru primen gaineko zerga. Izaera, espazio eremua eta zerga ordainarazteko 
eskumenak. Subjektu pasiboa, zerga gaia, salbuespenak, zergaren sortzapena, zerga oinarria 
eta zerga tasa. Zergaren kudeaketa. Zerga ordezkariaren izendapena eta horren berri ematea 
zerga administrazioari.
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69. gaia. Jokoaren gaineko zerga. Izaera, aplikazio eremua eta ordainarazteko eskumena. 
Zerga gaia eta salbuespenak. Subjektu pasiboak. Erantzuleak. Zerga oinarria. Zerga tasa oroko
rra. Joko mota ezberdinei aplikatzekoa zaien zerga tasa. Sortzapena, betebehar formalak eta 
zergaren ordainketa. Zehapenak. Joko jardueren gaineko zerga. Izaera, aplikazio eremua eta 
ordainarazteko eskumena. Zerga gaia eta zergapetu gabeko kasuak. Sortzapena. Zergadunak. 
Erantzuleak. Zerga oinarria. Karga tasak eta kuota osoa. Likidazioa eta ordainketa. Arau haus
teak eta zehapenak.

70. gaia. Toki ogasunen finantzaketa (I). zuzenbide pribatuko diru sarrerak, zerga propioak, 
itundutako eta itundu gabeko zergetako eta gainerako diru sarrera publikoetako partehartzea, 
dirulaguntzak, prezio publikoak eta kreditu eragiketak. Udalen gaineko erakundeak eta udalerria 
baino lurralde eremu txikiagoko erakundeak. Ondasun higiezinen gaineko zerga: izaera eta 
zerga gaia, salbuespenak, subjektu pasiboa, zerga oinarria, kuota, sortzapena eta zergaldia, 
zergaren kudeaketa.

71. gaia. Toki ogasunen finantzaketa (II). Ondoko zerga hauen izaera, zerga gaia, salbuespe
nak, hobariak, subjektu pasiboa, kuota, sortzapena, zergaldia eta kudeaketa: jarduera ekono
mikoen gaineko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, eraikuntza, instalazio eta 
obren gaineko zerga eta hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga.

BETEBEHAR FORMALAK ETA INFORMAZIOA EMATEKO BETEBEHARRAK

72. gaia. Fakturazio betebeharren arautegia. Eragiketak dokumentatu beharra balio erantsia
ren gaineko zergaren ondorioetarako. Faktura egin beharra; faktura egin beharraren salbues
penak; faktura erraztuak. Fakturak egitearen kasuak. Fakturen betekizunak. Fakturen bidalketa. 
Fakturak eta beste agiri batzuk gordetzea. Dokumentazio beharrak beste tributu batzuen ondo
rioetarako eta beste eremu batzuetan.

73. gaia. Arabako Foru Aldundiko zergadunen errolda bakarra. EBren barruko eragileen 
erregistroa, balio erantsiaren gaineko zergaren hileroko itzulketen erregistroa, fabrikazioaren 
gaineko zerga berezien lurralde erregistroa, borondatezko ordezkarien erregistroa, aldi baterako 
enpresa elkarteen erregistroa, eta sozietateen gaineko zergako entitateen aurkibidea.

74. gaia. Herri Ogasunari informazioa emateko betebeharrak (I). Hirugarren pertsonekin 
egindako eragiketen urteroko aitorpena. Zergapekoak. Eragiketen urteroko aitorpena aurkezteko 
betebeharraren salbuespenak. Aitorpenaren edukia. Aitorpena betetzea. Egozketarako irizpi
deak. Kudeaketa arauak. Arau hausteen zehaztapena. Kanaria uharteetan, Ceutan eta Melillan 
egindako eragiketak.

75. gaia. Herri Ogasunari informazioa emateko betebeharrak (II). EBren barruko eragiketen 
laburpen aitorpena. Laburpen aitorpena aurkeztu beharra duten subjektu pasiboak. Laburpen 
aitorpenaren edukia. 349 eredua aurkezteko lekua eta epea. Ordenagailu bidez zuzenean irakur 
daitezkeen 349 ereduaren euskarrien identifikazioa eta horiek aurkezteko modua.

76. gaia. Herri Ogasunari informazioa emateko betebeharrak (III). Hainbat xedapenetan 
sektore jakinei buruz ezarritako informazio betebeharrak. Banku kontuetan baimendutako per
tsonen berri eman beharra. Finantza aktiboekin egiten diren zenbait eragiketaren berri eman 
beharra. Gizarte aurreikuspeneko hainbat tresnaren berri eman beharra. Kreditu erakundeek 
laguntzeko dituzten betebeharrak. Ondasun higiezinekin egiten diren finantza eragiketen berri 
eman beharra.

77. gaia. Herri Ogasunari informazioa emateko betebeharrak (IV). Atzerrian diren ondasun eta 
eskubideen berri eman beharra: atzerrian kokatutako finantza entitateetako kontuak; atzerrian 
gordailatu, kudeatu edo lortutako balore, eskubide, aseguru eta errentak; atzerrian dauden 
ondasun higiezinak eta horien gaineko eskubideak; atzerrian dauden edo atzerriko herrialdee
tako erregistroetan matrikulatuta edo jasota dauden ondasun higigarriak eta horien gaineko 
eskubideak.
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MERKATARITZA ZUZENBIDEA

78. gaia. 22/2015 Legea, uztailaren 20koa, kontu auditoretzarena. Aplikazio eremua, objektua, 
araubide juridikoa eta definizioak. Kontu auditoretza: kontu auditoretza motak; kontu audito
retza burutzeko betekizunak; kontu auditoretzaren jarduna burutzea. Kontu auditoretza interes 
publikoko entitateetan. Gainbegiratze publikoa: gainbegiratze eginkizuna; Kontabilitateko eta 
Kontu Auditoretzako Institutua; Europar Batasuneko estatuetan eta beste herrialde batzuetan 
baimendutako auditore eta auditoretza sozietate nahiz bestelako entitateei aplikatzekoa zaien 
gainbegiratze araubidea; nazioarteko lankidetza. Arau hausteen eta zehapenen araubidea.

79. gaia. Kapital sozietateak (I). Xedapen orokorrak: kapital sozietateak; izena, nazionalitatea 
eta egoitza; pertsona bakarreko sozietatea; sozietate taldeak. Kapital sozietateen eraketa: eraketa 
eskritura; erregistroko inskripzioa; sozietate anonimoaren segidako eraketa; sozietatearen deu
seztasuna. Bazkideen ekarpenak: diruz bestelako ekarpenen balorazioa sozietate anonimoan; 
erantzukizuna diruz bestelako ekarpenengatik; ordainketa. Erantsitako prestazioak.

80. gaia. Kapital sozietateak (II). Sozietateko partaidetzak eta akzioak: bazkidearen eskubi
deak; bazkideen erregistro liburua eta partaidetzak eskualdatzeko araubidea erantzukizun muga
tuko sozietateetan; ordezkaritza eta akzioen eskualdatzea; sozietateko partaidetzen edo akzioen 
gaineko jabekidetza eta eskubide errealak; norbere partaidetza eta akzioekiko negozioak. Batzar 
Orokorra: batzarraren eskumena; batzar motak eta deialdia; batzar unibertsala; bertaratzea, or
dezkaritza eta botoa; batzarraren eraketa eta erabakiak hartzea; batzarraren akta eta erabakien 
aurka egitea.

81. gaia. Kapital sozietateak (III). Sozietatearen administrazioa. Urteko kontuak: formulazioa 
eta edukia; memoria; kudeaketa txostena; urteko kontuak egiaztatzea; urteko kontuak onartzea, 
gordailatzea eta argitaratzea. Sozietatearen estatutuen aldakuntza: sozietate kapitalaren gehi
kuntza eta murrizketa; aldi bereko kapital murrizketa eta gehikuntza. Bazkideak banantzea eta 
kanpo uztea. Desegitea eta likidazioa. Enpresa berria sozietatea. Europako sozietate anonimoa. 
Sozietate anonimo kotizatuak.

82. gaia. Merkataritza sozietateen eraldaketa. 3/2009 Legea, apirilaren 22koa, merkataritza 
sozietateen egiturazko aldaketena. xedapen orokorrak; eraldaketa; bategitea; zatiketa; aktibo 
eta pasibo osoaren lagapena; sozietatearen egoitza beste estatu batera aldatzea.

83. gaia. Hartzekodunen konkurtsoa (I). Konkurtsoaren deklarazioa eta konkurtsoaren admi
nistrazioa. Konkurtsoaren deklarazioaren ondorioak: zordunarengan dituen ondorioak; hartzeko
dunengan dituen ondorioak; kontratuetan dituen ondorioak; masa aktiboari kalte egiten dioten 
egintzetan dituen ondorioak. Konkurtsoaren administratzaileen txostena eta konkurtsoko masa 
aktiboa eta pasiboa zehaztea. Txostena argitaratzea eta haren aurka egitea.

84. gaia. Hartzekodunen konkurtsoa (II). Hitzarmen edo likidazio faseak: hitzarmen fasea; 
likidazio fasea. Konkurtsoaren kalifikazioa: kalifikazio atala. Konkurtsoaren amaiera eta berrire
kitzea. Prozesu arau orokorrak, prozedura laburtuarenak eta errekurtso sistemarenak. Epaiketaz 
kanpoko ordaintze akordioa. Zerga kredituak konkurtso prozeduretan.

KONTABILITATEA

85. gaia. Kontabilitate plan orokorra. Lehenengo zatia: kontabilitatearen esparru kontzep
tuala. Kontabilitate printzipioak. Urteko kontuen elementuak. Urteko kontuetako elementuak 
kontabilitatean erregistratu edo aitortzeko irizpideak. Balorazio irizpideak.

86. gaia. Erregistro eta balorazio arauak (I). Kontabilitatearen esparru kontzeptualaren gara
pena. Ibilgetu materiala. Ibilgetu materialari buruzko arau bereziak. Higiezinetako inbertsioak. 
Ibilgetu ukiezina. Ibilgetu ukiezinari buruzko arau bereziak. Aktibo finkoak eta besterendu dai
tezkeen elementu taldeak, saltzeko mantenduak. Alokairuak eta antzeko izaera duten beste 
eragiketa batzuk. Finantza tresnak. Izakinak. Atzerriko dirua. Balio erantsiaren gaineko zerga, 
Kanaria uharteetako zeharkako zerga orokorra eta zeharkako beste zerga batzuk. Mozkinen 
gaineko zerga.
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87. gaia. Erregistro eta balorazio arauak (II). Diru sarrerak salmentengatik eta zerbitzuak 
emateagatik. Hornidurak eta kontingentziak. Pasiboak langileen epe luzerako ordainsariengatik. 
Ondare tresnetan oinarritutako ordainketak egiten diren eragiketak. Jasotako dirulaguntzak, 
dohaintzak eta legatuak. Negozioen konbinazioak. Baterako negozioak. Taldeko enpresen arteko 
eragiketak. Kontabilitate irizpideen aldaketak, kontabilitate akatsak eta zenbatespenak. Ekitaldia 
itxi eta geroko egitateak.

88. gaia. Urteko kontuak egiteko arauak. Arau komunak. Urteko kontuen eredu normalak. 
Balantzea. Galeren eta irabazien kontua. Ondare garbiaren aldaketen egoera. Onartutako sarrera 
eta gastuen egoera. Ondare garbiaren aldaketen guztizko egoera. Eskudiru fluxuen egoera. 
Memoria. Memoriaren edukia. Urteko kontuen eredu laburtuak.

89. gaia. Kontuen taula. Definizioak eta kontabilitate erlazioak: 1. taldea: oinarrizko finan
tzaketa. 2. taldea: aktibo finkoa. 3. taldea: izakinak. 4. taldea: hartzekodunak eta zordunak mer
kataritza eragiketengatik. 5. taldea: finantza kontuak. 6. taldea: erosketak eta gastuak. 7. taldea: 
salmentak eta sarrerak. 8. taldea: ondare garbiari egotzitako gastuak. 9. taldea: ondare garbiari 
egotzitako sarrerak.

FINANTZETAKO MATEMATIKA

90. gaia. Kapitalizazio bakuna: kapitalen baliokidetasuna. Interes tasaren zatiketa. Tasa balio
kideak. Kapital bat baino gehiagoren interesa. Kapitalizazio konposatua: kapitalen baliokideta
suna. Kapitalizazio konposatua zatikizko aldietarako. Interpolazio lineala eta hitzarmen lineala. 
Zuzeneko interpolazioa eta alderantzizko interpolazioa. Kapitalizazio bakunaren eta kapitalizazio 
konposatuaren alderaketa. Errentak: errenta konstanteak, errenta aldakorrak.
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