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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

565/2016 Ebazpena, martxoaren 17koa, Ogasuneko zuzendariarena, Arabako Lurralde Histo-
rikoan iruzurraren aurka borrokatzeko 2016ko plana hezurmamitzen duten irizpide orokorra 
argitaratzen duena

Arabako Foru Ogasunaren xede nagusien artean Arabako Lurralde Historikoan iruzurraren 
aurkako borrokaren eraginkortasuna eta efizientzia areagotzea dago. Izan ere, “zerga iruzurrak” 
gastu publikoari eusten ez laguntzea esan nahi du eta zerbitzu publikoen, gizarte prestazioen, 
erakunde publikoen jardueraren eta abarren kalitateari kalte egiten dio. Horrez gain, zerga bete
beharrak betetzen dituzten herritarrenganako elkartasunik ezaren isla da, ondorioz haiek zerga 
presio handiagoa jasaten baitute, gizartearen ongizate ekonomiko eta sozialari laguntzeko. 
Beraz, gure lurralde historikoan zerga iruzurraren aurkako borrokaren eraginkortasuna eta 
efizientzia areagotu nahi ditugu, herritar guztiei, herrialde gisa dugun ongizateari eta gizarte 
moderno eta aurreratu baten berezko garapen mailari kalterik handiena egiten dieten orbane
tako bat delako.

Xede hori lortzeko, Arabako Foru Ogasunak berehalako helburu hauek dauzka programatuta:

A) Zergadunak sakonean ezagutzea haien beharrizan eta lehentasun pertsonaletara molda
tzeko, haien betebeharrak ez betetzeko arriskuak kudeatzea eta kontrol eta ikuskapen ekintzen 
planifikazioa erraztea.

B) Zerbitzu pertsonalizatuak, proaktiboak eta kanal anitzekoak ematea, haien interesetara 
ondoen egokitzen diren kanalen bitartez eta, ildo horretan, Interneten eta teknologia berrien 
aldeko apustua egitea.

C) Elkarreragingarritasuna ahalik gehien garatzea eta izapideak eta eginbeharrak ahalik 
gehien erraztea; horretarako, informazioa trukatuko da denbora errealean eta prozesuetan 
laguntzaile berriak (publikoak eta pribatuak) sartuko dira. Horrela, zerbitzuak batuko dira eta 
eskumenak gardenak izango dira.

D) Erabakiak hartzeko tresna hobeak edukitzea, iruzurra identifikatu, abisatu eta, ahal den 
heinean, neurtzea ahalbidetuko dutenak.

E) Baliabideen erabilera eraginkorra bermatzea, zerbitzuak baloratu eta lehenetsi ahal iza
teko, haien baliabideak modu arduratsuan erabiltzeko eta gardentasuna areagotzeko.

Helburu horiek, beraz, badute alderdi bat zuzenean bideratzen dena balioa sortzera eta 
betebeharrak borondatez bete daitezen erraztera, iruzurrari aurrea hartuz.

Horrela, iruzurraren aurka borrokatzeko planaren irizpide horiek neurri batzuk partekatzen 
dituzte, hala nola segmentazioa eta pertsonalizazioa, baita helburu bat ere: kudeaketa zergen 
eta arau prozeduren neurrira eginiko prozesutzat jotzetik segmentu desberdinetara eta itxuraz 
antzekotasunik ez zeukaten zergadunek jarraitutako portaera ereduetara egokitzera pasatzea. 
Hori dela eta iruzurrari aurrea hartzea eta egindako iruzurrak bilatzea kontroleko berariazko ere
muei zuzendutako neurriekin osatzen da, eta beharrezkoa da segmentukako azterketa eranstea, 
bai ikuspegi horretatik begiratuta, bai norberaren borondatez betebeharrak betetzearen eta 
prebentzioa sustatzearen ikuspegitik.
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Zerga iruzurraren aurka borrokatzeko Baterako Planean jarduteko irizpide orokor batzuk 
ezartzen dira, foru ogasun bakoitzaren ikuskaritza plan espezifikoei kalterik egin gabe. Ze
hatzmehatz, ezartzen da baterako plan hori irizpide orokorrak eta foru aldundiekin egin beha
rreko jarduketa koordinatuak zehaztuz egingo dela; edozein kasutan ere, informazioa lortzeko 
ekintzak, aurrea hartzeko ekintzak eta erregularizazio eta kobrantza ekintzak barne hartuko 
dituzte.

Horri dagokionez, garrantzitsua da kontuan hartzea foru ogasun bakoitzaren iruzurraren 
aurka borrokatzeko planak Euskadiko Zerga Iruzurraren aurka Borrokatzeko Batzordearen ba
rruan adostu diren jarduketak eta lehentasunak barne hartzen dituela, adibidez, foru ogasun 
bakoitzak interes berezia esleitzen dien jarduketa espezifikoak.

2016ko Iruzurraren aurka borrokatzeko Planaren irizpideek, iruzurra prebenitzeko eta 
kontrolatzeko jarduketa ildo garrantzitsuenak aipatzen baitituzte, aurreko urteetan garatutako 
jarduketak indartu eta berri batzuk sartzen dituzte, Arabako Foru Ogasunak jarduten duen gi
zarte, ekonomia eta arau testuinguruarekin bat etorriz.

Irizpide horiek lau jarduketa ildo handiren gainekoak dira: zerga administrazioen arteko 
lankidetza eta informazio trukea, aurrea hartzeko jarduketak, zerga iruzurraren egiaztapena eta 
ikerketa eta zergabilketa faseko iruzurraren kontrola.

Zerga administrazioen arteko lankidetzari eta informazio trukeari dagokienez, zergen ar
loan garrantzia duen informazioa lortzea, normalizatzea eta aztertzea xede duten jarduketa 
guztiak jotzen dira horrelakotzat. Zergak aplikatzeko prozedura jasango dituzten zergapekoen 
hautaketa eta horien gainean jarraitzen zaien prozeduren garapena hobetzea dute xede. Be
reziki garrantzitsua da Espainiako Erresumaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko akor
dioa, Atzerriko kontuen zerga betetzearen Legearen nazioarteko zerga betetzea eta ezarketa 
hobetzekoa, bultzatzea; izan ere, horri esker, 2016an Ameriketako Estatu Batuekin finantza 
kontuei buruzko informazioaren truke automatikoa eraginkortasunez egin ahalko da.

Era berean, azpimarratzekoa da ELGAren esparruan CRS (Common Reporting Standard) ere
dua garatu dela; horren bidez, 2017tik aurrera finantza kontuei buruzko informazioa trukatu aha
lko da. Horrek erakusten du informazio trukearen eta gardentasunaren aldeko apustu argia egiten 
ari garela, zerga iruzurraren eta ihesaren aurkako borrokarako funtsezko tresnak direlakoan.

Horretan oinarrituta, Espainiak, beste 78 zerga jurisdikziorekin, Kontuei buruzko informazioa 
automatikoki trukatzeko agintaritza eskudunen arteko Akordio Aldeaniztuna sinatu du; horrela, 
informazio estandar komuna (CRS) azkar ezartzen dela bermatzeko beharrezkoak diren ekintzak 
bultzatzeko konpromisoa hartu du.

Helburu berberarekin, Europar Batasunaren eremuan, Kontseiluaren otsailaren 15eko 
2011/167UE Zuzentaraua, administrazioen lankidetzari buruzkoa eta 77/799/CEE Zuzentaraua 
indargabetzen duena, aldatu egin da truke automatikoa estatu kideen arteko finantza kontuetara 
hedatzeko, ELGAk egindako CRS ereduarekin koordinatuta, eta ezarri da truke hori erkidegoaren 
eremuan oro har egingo dela 2017an.

Bestalde, Arabako Foru Aldundiak 2015ean egindako aurrea hartzeko jarduketei dagokienez, 
agerian jarri dute baliabide pertsonalen eta elektronikoen eskuhartze eraginkorraren bidez, 
bereziki egiaztapen talde eta unitateen eta auditoretza informatikoko unitateen arteko ekintza 
koordinatuaren bitartez, negozio jakin batzuetan «ezkutatze software» delakoaren presentzia 
murriztu daitekeela; hori salmentak ezkutatzeko eta kontabilitatea manipulatzeko programa 
eta tresna informatiko espezifikoak erabiltzean datza. Era berean, horri dagokienez, jarduketa 
berritzaileen proposamenak direnez, negozioen sistema informatikoak kontrolatzea azpimarratu 
behar dugu, funtsean zuzenean azken kontsumitzaileei ondasunak edo zerbitzuak ematen diz
kietenenak, baita fakturazio betebehar orokorren betetzea kontrolatzea ere.
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Halaber, eta ikuskapen ekintza eraginkorragoa dela bermatzeko, hautatzeko jarduketak pla
nifikatuko dira berriro eta sektore batzuetan egiaztapen formalak egingo dira; horrela, zerga
pekoak jardunbide horiek baztertzeko beharraz kontzientziatzen lagunduko da.

Bai azken kontsumitzaileei zuzenean saltzen dietelako, bai jendeari saltzen dioten beste 
zergapeko batzuentzako handizkako banaketa kateetakoak direlako eskudirua intentsiboki 
erabiltzen duten sektore ekonomikoetan egingo dira bereziki jarduketa horiek.

Azkenik, zergabilketako jarduketen eremuan, 2016an, zerga betebeharren ez betetze handiei 
publikotasuna emango zaie. Neurria zordunen zerrendak argitaratzean datza, eta Zergei buruzko 
Foru Arau Orokorrean sartuko da.

Ildo horretan, kudeaketako bulegoekiko lankidetza areagotuko da, ordainketa saihestea xede 
duten jarduketak, zergadunak egiaztatzeko eta ikertzeko fasean antzeman daitezkeenak, aldez 
aurretik igartzeko. Horretarako, zergapekoaren ondasunei eta eskubideei dagokienez hartzen 
diren kautelazko neurrien jarraipena modu berezituan egingo da, bestela traba handiak izango 
lituzketen diru sarrera batzuk ziurtatzeko asmoz

Era berean, zergabilketaren kudeaketa arindu egingo da Ogasun Publikoaren aurkako deli
tuaren zantzuak daudenean.

Ordaintzeke dagoen zorra kudeatuko da, zordun gehiago kontuan hartuz, zorrak benetan 
kobratzen direla ziurtatzea eta erantzukizun kasuak antzematea xede duten jarduketen bidez.

Azaldutakoa kontuan hartuta, hauxe

EBAZTEN DUT

Lehenengoa. Otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak, Arabako zergenak, 112. artikuluan 
xedatzen duenaren ondorioetarako aditzera ematen dira Arabako Lurralde Historikoan Iruzu
rraren aurka Borrokatzeko 2016eko Plana hezurmamitzen duten irizpide orokorrak, ebazpen 
honen eranskinean daudenak.

Bigarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratuko da, guztiek jakin dezaten.

VitoriaGasteiz, 2016ko martxoaren 17a

Ogasuneko zuzendaria
TERESA VIGURI MARTINEZ
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ERANSKINA

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAN IRUZURRAREN AURKA BORROKATZEKO 
2016KO PLANA HEZURMAMITZEN DUTEN IRIZPIDE OROKORRAK 

1. IRUZURRAREN AURKA BORROKATZEKO PLANAREN HELBURUA.

Arabako Foru Ogasunak Iruzurraren aurka borrokatzeko Plana garatuko du, azken helburu 
honekin: zergadun guztiek eta bestelako zergapekoek euren betebeharrak betetzen dituztela 
bermatzea, halako moduan non herritarrek eta enpresek funts publikoetara egiten duten ekar
pena bidezkoa dela sinetsiko baitute eta beterik ikusiko baitute ogasunetik espero dutena, ale
gia, erakunde bermatzailea, erraztailea, berritzailea eta eraginkorra izatea. Xede horretatik bost 
helburu estrategiko eratortzen dira, hain zuzen ere iruzurraren aurka borrokatzeko bost modu:

1.1. Helburuetariko bat izango da zerga betebeharrak borondatez bete daitezen sustatzea, eta 
hori lortzeko informazioa hobetuko da, zerbitzuak pertsonalizatuko dira, kudeaketak erraztuko 
dira eta zergadunari orientazioa emango zaio eskura dituen aukera guztien artean erabakitzeko.

1.2. Beste helburu bat izango da Foru Ogasunak berak eta haren zerbitzuek herritarrentzat 
ahalik eta baliorik handiena edukitzea, herritarrek hobeto bete ditzaten euren zerga betebeharrak.

1.3. Hirugarren helburua iruzurrari aurrea hartzea izango da, hau da, iruzur arriskua aldez 
aurretik identifikatzea, prebentzio neurriak hartzea eta iruzurraren bilakaerari aldian behingo 
jarraipena egitea harik eta arazo bihurtzen den arte, eta, ildo horretan, geldiarazteko aurrez 
aurretik lan egitea.

1.4. Iruzurrezko jarduketak detektatzea eta erregularizatzea ere izango dira Foru Ogasunaren 
helburuak 2016ko ekitaldirako.

1.5. Helburu gisa azpimarratu behar dira, azkenik, borondatez ordaintzeko aldian nahiz be
tearazte aldian egiten diren zerga zorren kobrantza kudeatzeko jarduketak. Detekzio eta erregu
larizazio jarduketak bezain garrantzitsua da horien ondorioz egiten diren likidazioen kobrantza. 
Foru Ogasunaren prozeduraren amaieran zerga zorrak kobratu behar direnez, zentzuzkoa da 
kobrantza hori modu eraginkorrean egiteaz arduratzea.

2. IRUZURRAREN AURKA BORROKATZEKO PLANEAN XEDATUTAKO JARDUKETAK.

2.1. INFORMAZIOA TRUKATZEKO JARDUKETAK.

Hiru foru aldundiek 2016. urtean jarduketa koordinatuak egingo dituzte zergetarako 
garrantzia duen zergapekoen informazioa lortu, normalizatu eta aztertzeko ondoko arlo hauetan:

2.1.1) Zergen arloko foru administrazioekin, lurralde erkideko administrazioekin eta Europar 
Batasuneko beste estatu batzuetako administrazioekin aldian behin egin izan diren informazio 
trukeak indartu, garatu eta areagotuko dira.

2016. urtean Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Ogasunekin zergekin zerikusia daukaten hel
buruetarako informazioa trukatzeko lankidetza hitzarmen formalizatuen garapena osatuko da.

Halaber, hitzarmena Nafarroarekin sinatuko da, eta aldi berean foru administrazio horrekin 
jarduketak garatuko dira, baita Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Ogasunekin ere.

Zehatzmehatz, itzulketak beste administrazio batean eskatzen dituzten zergadunei fakturak 
egin dizkieten administrazio bakoitzeko zergapekoen gaineko informazio ahalik eta egunera
tuena lortzeari buruzko txostenak garatuko dira, iruzurrezko jokabideak egin direlako zantzuak 
detektatzeko helburuarekin.

Zerga Administrazioko Estatu Agentziarekin kanal egokiak ezarriko dira atzerriko zerga ad
ministrazioekin automatikoki trukatzen den informazioa jasotzeko eta bidaltzeko, Kontseiluaren 
otsailaren 15eko 2011/167UE Zuzentarauak, administrazioen lankidetzari buruzkoak (horren 
bidez, truke automatikoa estatu kideen arteko finantza kontuetara hedatu da, ELGAk egindako 



2016ko apirilaren 6a, asteazkena  •  38 zk. 

5/12

2016-01077

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

CRS ereduarekin koordinatuta) eta Finantza kontuei buruzko informazioa automatikoki, “he
rrialdez herrialde”, trukatzeko agintaritza eskudunen arteko Akordio Aldeaniztunak, ELGAren 
BEPS Proiektuan barne hartzen denak, xedatzen dutena betez.

2.1.2) Zergen arloan garrantzia duen informazioa zerga administrazioez besteko administra
zio, erakunde eta entitate publikoekin trukatzeko prozesuak zabalduko dira erakunde horiekin 
aurreko urteetan sinatutako hitzarmenak sendotuz eta garatuz.

2014. urtean, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren barruan, batzorde bat sortu 
zen eta administrazioek beraiek emandako laguntzei eta kalteordainei buruzko trukatu be
harreko aitorpen informatiboen ereduak prestatzeko prozesua koordinatzeko ardura eman 
zitzaion. Bestalde, 2016. urtean esparru hitzarmenak formalizatuko da foru ogasunen eta Eusko 
Jaurlaritzako sailen arteko informazio trukeen ildo nagusiak ezartzeko. Horrela, trukeen osoko 
ikuspegia lortuko da, eremu horretan orden eta kontrol handiagoa sartuko duena eta guztiz bat 
datorrena zerga iruzurraren aurkako borrokaren esparruko administrazio arteko lankidetzako 
ekintzak areagotzen den agertoki batera egokitzearekin.

Hasiera batean, jadanik egiten ari diren informazio trukeak lotuko zaizkio esparru hitzarmen 
horiei, eta beste truke berri batzuk sartuko dira, administrazioen artean adosten diren heinean.

2016. urtean, Gasteizko Udalarekin informazioa trukatzeko sinatutako lankidetza hitzarmena 
aplikatzen jarraituko da eta Arabako Lurralde Historikoko gainerako udal nagusiekin prestazio 
eraginkorrenak aztertuko dira.

2.1.3) Lurralde historiko bakoitzeko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean jasotako informa
zioa emateko betebeharra betez, aitorpen informatibo berriak, oro har eskatutakoak, onartuko 
dira.

Gainera, jadanik eskatzen diren aitorpen informatiboei dagokienez, jarduketak egingo dira 
horiek garatzeko, finkatzeko, informazio gehiago eskatzeko eta ekitaldian zehar egiten diren 
arau aldaketei egokitzeko.

BEPS (zerga oinarriaren jaitsiera eta onuren lekualdaketa) Proiektuan, ELGAren eremuan 
egindakoan, jasotako ondorioen arabera, erakundeen eta lotutako eragiketen informazioa eta 
dokumentazioa jorratzen baititu, sozietateen gaineko zergaren araudian “herrialdez herrialde” 
egindako txostenaren eskakizuna sartuko da, talde multinazionalen transferentzia prezioen 
politikan zerga arriskuak ebaluatzeko tresna gisa.

Gainera, 2016. urtean, aitorpen informatiboaren (781 eredua) edukiak zabalduko dira, 
etxebizitzen birgaitzeari buruzko informazioa hobetzeko asmoz; izan ere, Eusko Jaurlaritzak 
etxebizitzak birgaitzeko dirulaguntzei, aurrekontuei eta enpresei, etxebizitzen eta lokalen erren
tamenduei, fidantzei eta erreforma gastuei buruzko informazioa emango du.

2.1.4) Zerga arrisku handiko sektore ekonomikoetan diharduten zergapekoei buruz zergen 
arloan garrantzia duen informazioa gehitu eta hobetuko da erakunde eta instituzio publiko edo 
pribatuen eskuetan dagoen informazioa lortuz.

Horren ildotik, hiru foru ogasunek informazioa eskuratzeko jarduketa selektiboak egingo 
dituzte hobeto zehaztu ahal izateko zenbait profesional taldek eta enpresa jardueraren zenbait 
sektorek lortutako diru sarreren maila eta, halaber, aberastasunaren erakusgarri diren eta zerga 
administrazioari aitortutakoarekin bat ez datozen gastu eta inbertsioak.

Zehatzmehatz, eta arestian aipatutako jarduketak gorabehera, informazioa eskuratzeko 
beste jarduketa batzuez gain, jarduera ekonomikoko sektore hauekin zerikusia daukatenak 
egingo dira:

a) Irabazteko asmorik gabeko fundazioak eta erakundeak. Informazio errekerimenduak 
egingo dira erakunde horietako memoria ekonomikoen edukia aztertzeko asmoz, haien jardue
ren benetako irismena ezagutzeko eta haien xede espezifikoak ondo betetzen diren egiaztatzeko 
helburuarekin.
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b) Balio erantsi altuko jarduera profesionalak egiten dituzten zergapekoak.

c) Enplegatuei dietak edo atxikipenik eta kargarik gabeko beste ordainsari batzuk ordaintzen 
dizkieten enpresak, haien erregulartasuna justifika dezaten.

d) Pertsona juridikoentzat eta sozietateen gaineko zergaren menpe dauden gainerako 
erakundeentzat ezkengarriak diren gastuen kentzeko ahalmena zein enpresariak eta profe
sionalak diren pertsona fisikoak kontrolatzeko jarduketak, sozietateen gaineko zergaren eta 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudiaren arabera.

e) Kredituko finantza erakundeak edo establezimenduak, urtean kopuru handiko ordainketak 
egiten dituzten kreditu edo zordunketa txartelen titular diren bezeroei dagokienez.

f) Higiezinetako errentamenduei eta errentamendu turistikoei buruzko informazioa lortzeko 
jarduketak.

g) Tokian tokiko jarduketak, azken kontsumitzaileei ondasunak edo zerbitzuak ematen dizkie
ten establezimenduek fakturak igorri eta emateko betebeharrak betetzen dituzten egiaztatzeko. 
Era berean, establezimendu horiek egindako jarduerak erregistratzen diren sistema informati
koen azpiegitura teknologikoko erregistroak kontrolatzen eta aztertzen jarraituko da.

h) Nazioartekotutako sozietate taldeetako sozietate egiturei buruzko informazioa biltzea, 
transferentzia prezioei buruzko araudia zuzen aplikatzen den egiaztatzeko.

2.2. IRUZURRA PREBENITZEKO ETA DETEKTATZEKO JARDUKETAK.

Kategoria honetan sartzen dira zergapekoek iruzurrezko jarduketak egin aurretik horiek 
detektatzeko eta eragozteko kontrol jarduketak. Bide horretatik, 2016. urtean Arabako Foru 
Ogasunak ondoko jarduketa hauetan jarriko du arreta berezia:

2.2.1) Batasunaren Barruko Eragileen Erregistroan sartzeko eskaerak kontrolatzea eta erre
gistro horretako eragileen jarraipen lanak egitea, sarrera eskatzen dutenei ezezkoa emateko 
edo erregistratuta dauden eragileei kautelazko baja emateko, behar denean. Batasunaren ba
rruko eragileen kontrol egokia ezinbestekoa da batasunaren barruko BEZean iruzur azpikeriak 
saihesteko.

2.2.2) Hileko Itzulketen Erregistroan sartzeko eskaerak kontrolatzea eta erregistro horretako 
eragileen jarraipen lanak egitea, sarrera eskatzen dutenei ezezkoa emateko edo erregistratuta 
dauden eragileei kautelazko baja emateko, behar denean, iruzurrezko jarduketak egiten dituzten 
eragileei BEZ itzulketak egitea galarazteko helburuarekin.

2.2.3) Zergak behar bezala kudeatzeko, atxiki beharreko jarduera ekonomikoak egin edo 
errendimenduak betetzen dituzten zergapekoen zentsu osoa eta etengabe eguneratua eduki 
behar du administrazioak. Ondorioz, zentsu aitorpeneko betebeharren betetze egokiaren kon
trola enpresarien, profesionalen eta atxikitzaileen zentsua egokiro osatzeko eta mantentzeko 
oinarrizko tresna da.

Hori dela eta, zergadunek enpresarien, profesionalen eta atxikitzaileen zentsu, aldaketa 
eta baja aitorpenetan emandako datuak eta, bereziki, zergapekoek aitortutako zerga egoitzari 
buruzkoak egiazkoak diren ziurtatuko du.

Bestalde, zentsu betebeharrak egiaztatzeko jarduketak zergapekoek aitortutako zerga 
egoitzak egiaztatzeko jarduketekin osatuko dira, leku horiek errealitatearekin bat ez datozelako 
zantzuak daudenean, ezohiko egoera horiei eusteak zerga administrazioari ekarri ahal dizkion 
kalte ekonomikoak saihesteko helburuarekin.

2.2.4) Zergapekoek aitorpen informatiboak aurkezteko betebehar orokorrak betetzen dituzten 
kontrolatzea, informazioa emateko betebehar hori lurralde historiko bakoitzeko Zergei buruzko 
Foru Arau Orokorrean ezartzen baita. Oro har eskatzen diren aitorpen informatiboak zergape
koen zerga ordaintzeko betebeharra betearazteko tresna nagusia dira.
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2016. urtean, aurkeztu beharreko aitorpen informatibo guztien inguruko kontrol jarduketak 
areagotuko dira.

2.2.5. Betebeharrak borondatez bete daitezen sustatzeko jarduketak.

Iruzurraren aurka borrokatzeko Plana ez da jazarpen eta hertsapen jarduketetara mugatu 
behar. Aitzitik, epe ertain eta luzean garatu beharreko balioa ere izan behar du, Ogasunaren 
aurretiazko edo prebentziozko jarduketak egin behar baitira hainbat arlotan, hezkuntzatik hasi 
eta zergen kudeaketaraino.

Zergapekoek euren zerga betebeharrak borondatez betetzera bultzatuko dituzten ekintzak 
sustatzea da helburua; batez ere, zergapekoei autolikidazioak eta aitorpenak egiten lagundu 
behar zaie eta herritarren kontzientzia fiskal kolektiboa sendotu behar da.

2.2.5.1. Zerbitzuen eraginkortasuna.

2016. urtean teknika eta baliabide elektronikoen, informatikoen eta telematikoen erabilera
ren eta aplikazioaren sustapenean eta garapenean jarriko da arreta berezia, bai autolikidazioak 
eta aitorpenak egiten laguntzea xede dutenei bai administrazioaren eta zergapekoaren arteko 
komunikazioa erraztea xede dutenei dagokienez.

2.2.5.2. Herritarrek egindako jarduketez daukaten pertzepzioa.

Guztien gastuak ordaindu ahal izateko beharrezkotzat joko dute herritarrek Foru Ogasuna
ren lana. Ekitatearen printzipioa aplikatu behar da zergabilketaren prozesu osoan. Herritarrek 
sumatu behar dute ogasunaren jardueran parte hartzen eta laguntzen dutela.

2.2.5.3. Aldaketa kulturala zerga iruzurraren pertzepzioan eta haren aurkako borrokan.

Zerga iruzurraren pertzepzioa eta haren aurkako borrokan aldaketa kulturala sortzeko asmoz, 
neurri eta ekintza hauek erabiliko dira:

— Herritarren kontzientzia fiskal kolektiboa indartuko da, kontzientzia fiskala gaztetatik 
jasotzeko hezkuntza ekintzak sustatuz, zergen gaiari herritarren prestakuntza etikoaren ikus
pegitik helduz.

Era berean, herritarren kontzientzia fiskal kolektiboa sendotzeko jarduketa koordinatuak 
egingo dira. Horretarako:

— Herri Ogasunari ordaintzeke dauden zor eta zehapenengatik kopuru handiak zor dizkio
tenen zerrenda argitaratuko da.

2.2.5.4. Zergadunaren ezagutza sakona.

2.2.5.4.a) Zergapekoen jarduera ekonomikoak egiaztatzeko jarduketak.

— 2016. urtean, “erabilera bikoitzeko software” izenekoen edo sarrerak ezabatzekoen ga
rapena eta erabilera saihesteko prebentziozko neurriak ezarriko dira, zehapen mota espezifiko 
batzuk onartuz.

Era berean, urte anitzeko proiektu bat abian jarri ahalko da, eskudiru ugari erabiltzen du
ten jarduera sektore jakin batzuetako kutxa erregistratzaileetan kontrol sistemak ezartzea 
ahalbidetzen duena, ELGAren 2013ko urriko azterlanean, “Salmenten ezabaketa elektronikoa: 
zerga sarreretarako mehatxua” izenburukoan, bildutako gomendioen arabera eta gure inguruko 
beste herrialde batzuetako esperientzia kontuan izanda.

2.2.5.4.b) Identifikazio jarduketak.

Lurralde historiko bakoitzean indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen kasuetako batean 
dauden erakundeen identifikazio fiskaleko zenbakia errebokatuko da.

Araudian xedatutako ezohiko egoeretan dauden zergapekoei esleitutako IFZren erreboka
zioa pertsona eta erakunde horiek zerga ordenamendu juridikotik kanporatzeko baliabidea da; 
horrela, ezin izango dira erabiliko Ogasun Publikoaren aurkako iruzurrezko jokabideak egiteko.
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2.2.5.4.c) Lokalizazio jarduketak.

Arabako Foru Ogasuna saiatuko da informazio osoa eskuratzen zergadunek jarduera eko
nomikoak egiten dituzten lekuei buruz, bai eta haien ondareari buruz ere.

Horretarako, erroldako alta, aldaketa eta bajako zentsu aitorpenetan jarritako datuak egiaz
tatuko dira, batez ere zergapekoek adierazitako zerga egoitzak.

Batez ere, kide eta administrari guztiek egoitza Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo duten 
erakundeek aitortutako helbideak benetakoak diren egiaztatuko da.

2.3. IRUZURREZKO JARDUKETAK EGIAZTATZEKO, IKERTZEKO ETA ERREGULARIZATZEKO 
JARDUKETAK

Euskal Autonomia Erkidegoko foru ogasunetako kudeaketa eta ikuskaritza organoek zer
gak aplikatzeko bideratzen dituzten prozeduren menpe dauden zergapekoen zerga egoera 
egiaztatzea, ikertzea eta, hala badagokio, erregularizatzea xede duten jarduketen barruan, eta 
zergabilketa organoek zergapekoengandik, bai borondatezko aldian bai baterarazte aldian, 
ordainketa lortzeko garatzen dituzten jarduketen barruan, 2016. urtean eremu hauetan jarriko 
da arreta berezia:

2.3.1) Aldizka aitortu beharreko zergen zein zergaldirik gabeko zergen autolikidazioa aurkeztu 
ez duten zergapekoak. Bereziki zerga hauekin zerikusia daukaten betebeharrak egiaztatuko 
dira: pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, ondarearen gaineko zerga, aberastasunaren 
eta fortuna handien gaineko zerga, balio erantsiaren gaineko zerga, sozietateen gaineko zerga, 
ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga eta oinordetza eta 
dohaintzen gaineko zerga.

2.3.2) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, sozietateen gaineko zerga eta balio 
erantsiaren gaineko zerga dela eta zergapekoek egindako itzulketa eskaeren kontrola areago
tuko da.

Hain zuzen ere, balio erantsiaren gaineko zergan aurkezten diren itzulketa eskaeren kontrola 
areagotuko da, batez ere hileko itzulketen erregistroan dauden zergadunen eskaerena; horre
tarako, beharrezkoa izanez gero, zerga arriskurik handieneko zergapekoen gaineko ikerketa 
jarduketa intentsiboak egingo dira.

2.3.3) Enpresa handiak kontrolatuko dira; horretarako, Enpresa Handien Unitateak haien 
jardueren jarraipena egingo du.

Enpresa Handien Unitateak jarraipena eta egiaztapena egiten jarraituko du, sozietate oroko
rrei zein mugatuei buruzko egiaztapenak eginez.

Sozietateekin eta enpresekin aldizka biltzeaz eta laster aplikatuko diren neurriei (egin li
tezkeen berregituraketen kontrola) buruzko informazioa eskatzen jarraitzeaz gain, batez ere 
nazioarteko fiskalitatearen kontrola landuko da.

Halaber, kontuan eduki behar da Europar Batasunak ekimena abiarazi duela 2011/96/UE 
Zuzentaraua, estatu kideetako sozietate eta filialei aplikatu beharreko araubideari buruzkoa, 
aldatzeko.

Hain zuzen ere, 2016. urtean nazioarteko fiskalitatearen arloan arreta berezia emango zaie 
ondoko hauei:

a) Barruko eta nazioarteko araudia neurriz gainetik erabiltzea.

b) Era berean, kanpoan egiten diren kopuru handiko ordainketak eta eragiketa konplexuak 
kontrolatuko dira, hain zuzen ere barruko araudian edo Espainian errentak behar bezala 
zergapetzen direla bermatzeko sinatzen diren aldebiko hitzarmenetan abusuen kontra ezartzen 
diren neurriak aplikatu ahal zaizkienak.
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2.3.4) Pertsona fisikoek eta juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek jarduera 
ekonomikoen gaineko zerga ordaintzen duten kontrolatuko da.

Zehatzmehatz, zergapeko hauek kontrolatzeko jarduketak egingo dira:

a) Etekin negatiboak edo oso onura proportzio txikiak dauzkaten, kide diren jarduera sekto
reko batez besteko ratioetatik nabarmen desbideratzen diren edo beren aitorpenetan alegiazko 
gastuak, jarduera ekonomikoaren garapenarekin zerikusia ez daukatenak edo sarreren arabera 
neurrigabeak direnak, adierazi dituzten jarduera ekonomikoak garatzen dituzten zergapekoak.

b) Kreditu edo zordunketa txartelen bidez edo antzekoen bidez kobrantzak kudeatzeko sis
temari atxikitako gailuen titularrak.

Aurreko urteetan bezala, 170 ereduan (urteko aitorpen informatiboa: kreditu edo zordunketa 
txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko sistemari atxikitako enpresaburuek eta profesionalek 
egindako eragiketak) biltzen den informazioa aztertuko da aitortutako sarrerak erakundeek 
emandako datuekin bat datozen zehazteko. Halaber, saltokietako terminalei lotutako banku 
kontuen titulartasunak aztertuko dira. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga zenbatespen 
objektiboaren bidez aitortu duten banako enpresaburuak eta balio erantsiaren gaineko zerga 
araubide erraztuan aitortu dutenak ere ikertuko dira, hain zuzen ere aurreko ereduan emandako 
datuen arabera BEZerako ezarritako muga gainditzen dutenak. Era berean, saltokietako termi
nalei lotutako banku kontuen titulartasunak aztertuko dira.

c) Faktura irregularrak edo benetako eduki ekonomikorik gabekoak igorri eta jasotzen di
tuzten zergapekoak.

— Horri dagokionez, faktura faltsuen igorpena eta jasotzea ikertuko dira, bereziki zerga 
araubide objektiboetan, batez ere balio erantsiaren gaineko zergaren eta garraiobideen gaineko 
zerga bereziaren zerga kontzeptuetan, dauden zergapekoenak.

d) Handizkako enpresak eta, bereziki, txikizkako merkatariei produktuak banatzen dizkietenak 
kontrolatuko dira.

Produktuak handizka merkaturatzen dituzten enpresak egiaztatuko dira, haien hasierako 
eta amaierako inbentarioen eta haien produktuen sarrera eta irteera erregistroen erregular
tasuna aztertzeko helburuarekin. Atal honetan elikadura enpresen eta kostu baxuko enpresa 
komertzializatzaileen egiaztapenak sartuko dira, sektore horrek azken urteetan izan duen sal
menta gehikuntza handia dela eta.

e) Zerga arrisku altuko sektore ekonomikoetan aritzen diren zergapekoak, adibidez, profe
sional liberalak, txikizkako negozioak edo krisialdiak bereziki ukitu ez dituen jarduera sektoreak.

Era berean, balio erantsiaren gaineko zerga egiaztatuko da norbanakoek ibilgailua Europar 
Batasuneko herrialde batean erosten dutenean eta txikizkako merkatariek Europar Batasuneko 
herrialde batean zerbait erosten dutenean.

f) Sozietateen gaineko zergaren edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga
dunak, zerga oinarria edo etekin garbia gutxitu badute edo oinarrian edo kuotan zerga onurak 
egiaztatu badituzte, bi kasuetan zenbatekoak oso altuak izanez gero.

2.3.5) Atxikipenak eta konturako sarrerak egin eta sartu behar dituzten zergapekoen kontrola 
areagotuko da, batez ere lanaren errentak eta kapital higiezinaren errentak direla eta egin behar 
dituzten atxikipen eta konturako sarreren gainekoa.

2.3.6) Kuotako kenkariak edo jarduera ekonomikoekin zerikusirik ez daukaten beste zerga 
onura batzuk egiaztatzen dituzten autolikidazioak kontrolatuko dira, sortzen diren ekitaldian 
bertan aplikatu beharrekoak izan zein ez, edo aurreko aldietan egiaztatutakoak bateratzeko 
betekizunak betetzeko epea amaitzen direnean.
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Hain zuzen ere, kontrol zorrotzagoa aplikatuko zaie sozietateen gaineko zergaren ordainke
tan ikerkuntza, garapen eta berrikuntza teknologikoaren arloko jarduerengatik aitortzen diren 
kenkariei eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ordainketan ohiko etxebizitza eros
teagatik aitortzen direnei.

Sozietateen gaineko zergaren ordainketan ikerkuntza, garapen eta berrikuntza teknologi
koaren arloko jarduerengatik egiten diren kenkariak honela egiaztatuko dira batik bat: zergape
koek aurkezten dituzten autolikidazioak erkatuko dira arlo horretako informazioa ematen duten 
erakundeek zergaren ondorioetarako egiten dituzten kalifikazio txosten teknikoekin.

2.3.7) AEATren, foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren zerga kontrolari eta akta bakarrei 
buruzko lantaldeetan egindako akordioak betez, foru zerga administrazioei eta lurralde erkideko 
administrazioari ordaintzen dieten zergapekoak egiaztatuko dira, proportzionalki zergapekoek 
lurralde bakoitzean egindako eragiketa bolumenari dagokionez.

Horren ildotik, ezinbestekoa da etengabe kontrolatzea zergadunek lurralde bakoitzean (erki
dean eta foralean) aitortzen dituzten zerga ordainketako ehunekoak, horiek zuzentzeak berekin 
ekarriko baitu ekonomia itunaren arabera zerga administrazioek batera ordainarazi behar di
tuzten zerga kontzeptuen kuotak behar bezala kobratzea.

2.3.8) Zerga aitorpen desberdinetan emandako informazioaren eta hirugarrenek, lurralde 
historiko bakoitzeko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean jasotako informazioa emateko be
tebeharra betez, emandako informazioaren artean inkoherentzia nabarmenak dauzkaten zer
gapekoak.

2.3.9) Justifikatu gabeko ondare irabaziak. Hain zuzen ere, aitortutako etekinen mailarekin 
bat ez datorren ahalmen ekonomiko altua islatzen duten zantzu nabarmenak antzematen zaiz
kien zergapekoen zerga egoera erregularra den egiaztatuko da.

Gastu handiei buruzko informazioa lortzeko jarduketak egingo dira, gastuok egiten dituzten 
zergapekoen errenta mailak zehazteko.

Zehatzmehatz, zergapeko hauek kontrolatzeko jarduketa espezifikoak egingo dira:

— Txekeen kobrantzen eta eskudiru mugimenduen ikerketa, 171 ereduko informazioaren 
bidez  Ezarpenei, funtsen eskuragarritasunari eta edozein agiriren kobrantzei buruzko urteko 
aitorpen informatiboa, iruzurrezko eragiketen kanpoko zeinu gisa.

Ildo horretatik, jarduketa espezifikoak egingo dira txeke handiak kobratu dituzten, esku
diru kopuru handiak mugitu dituzten edo atzerrian konturen bat duten zergapekoen egoera 
kontrolatzeko.

2.3.10) Lotutako pertsonen edo erakundeen arteko eragiketak kontrolatuko dira substratu 
ekonomikorik ez dutenak eta merkatukoa ez beste balio bat ezarrita dutenak detektatzeko.

Hain zuzen ere, tarteko pertsona juridikoen bitartez aritzen diren profesionalek, sozietateen 
administratzaileek eta lotutako beste pertsona batzuek egiten dituzten eragiketak egiaztatuko 
dira kasu hauetan: karguan aritzeagatik ordainsaririk jasotzen ez dutenean edo jasotzen duten 
ordainsaria oso murritza denean. Horrez gainera, lotutako sozietateekin egindako eragiketen 
balioa merkatukoa izan beharra bete den ere egiaztatuko da.

2.3.11) Euskal Autonomia Erkidegoan sozietate taldeen zerga ordainketa gutxitzea eragiten 
duten eragiketak kontrolatuko dira, antolaketa egitura amarrutsuen bidez zein taldea osatzen 
duten erakundeen artean egindako eragiketek merkatuko balioa ez izateagatik gutxitu bada, 
batez ere erakundeok zerga ordainketa baxuko edo zerga ordainketarik gabeko lurraldeetan 
kokatuta badaude.

2.3.12) Higiezinetako negozioei dagokien zerga ordainketa guztiz kontrolatuko da, bereziki, 
higiezinetako errentamenduen eta errentamendu turistikoen ondoriozko errentak.
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2.4 ZERGABILKETAKO JARDUKETAK.

2016. urtean, Arabako Foru Aldundian Zergabilketa Zerbitzu bat sortuko da, eta berari ego
kituko zaizkio, besteak beste, eginkizun hauek:

a) Derrigorrezko zergabilketa gainbegiratzea.

b) Zenbateko handiko zordunen ordainketa geroratzeko eta zatikatzeko espedienteak izapi
detu, aztertu eta horien jarraipena egitea, borondatezko aldian zein betearazte aldian, zordu
naren kaudimenari eta likideziari buruzko txosten bereziak behar badituzte.

c) Kautelazko neurriak hartzea.

d) Erantzukizun subsidiarioa eta solidarioa zorduna ez den pertsonengana bideratzea.

e) Zerga zorrak gauzaz ordaintzeko egiten diren eskaerak kudeatzea.

f) Hartzekodunen konkurtsoan dauden zergapekoen zerga egoera zehatzmehatz aztertzea.

g) Porrot eta kreditu kobraezinen espedienteak izapidetzea.

h) Ikuskaritza jarduerak egitea, hala behar izanez gero, Foru Ogasunaren zordun diren zer
gapekoei.

Zerga betebeharrak nabarmen ez betetzeagatik sortzen diren egoerak jendaurrean azalduko 
dira. Zordunen zerrendak argitaratzean datzan neurria, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean 
sartu dena, zerga iruzurraren aurkako borroka honetan kokatu behar da; izan ere, zerga be
tebeharrak borondatez betetzen laguntzen duten prebentzio eta hezkuntza tresnak erabiltzen 
dira horretarako. Gainera, neurri hori zerga datuen erreserba errespetatzen du eta, beraz, baita 
erreserba horrek oinarri hartzen dituen printzipioak ere.

Zergaren kontrolak, fase horretan, prebentzio eta kontrol jarduketa eta mekanismo hauek 
indartzea izango du xede:

2.4.1 Erantzukizunak benetako erantzuleei ezartzeko jarduketak.

Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean xedatutako kasu guztietan erantzukizunaren ezarketa 
bultzatzeko jarduketak egingo dira. Horretarako, eskura dauden ikerketa tresna guztiak erabiliko 
dira, aztergai den legezko kasua egin duten hirugarrenek beren erantzukizunekoak diren zorrak 
ez ordaintzea galarazteko. Kasu larrienetan, ekintza judizial zibilak edo penalak bultzatuko dira, 
iruzurrezko jokabide horiei agiraka egiteko, sarritan ondare husteko eragiketa handiekin batera 
gertatzen baitira.

Zerga zorra benetan kobratzeko jarduketak egingo dira. Hain zuzen ere, zorren ordainketan, 
jardueraren oinordekotza dela eta edo zerga arautegian ezarritakoaren arabera horretarako 
gaitzen duten inguruabarrak gertatzeagatik sortzen den erantzukizun solidarioa edo subsidiarioa 
erantzule diren hirugarrenei ezartzeko jarduketak egingo dira.

Besterentzeko prozedurak moteldu dezaketen oztopoak ezabatzeko neurriak hartuko dira, be
harrezkoak ez diren berandutzeak murrizteko eta enkanteei emandako publikotasuna hobetzeko, 
prozeduretako konkurrentzia handitzeko helburuarekin, zergabilketako emaitzak hobetze aldera.

2.4.2 Kautelazko neurriak hartzea.

Kautelazko neurriak ezarriko dira ondare husteko arriskua dagoenean; horiei esker, horre
lakoetan ez da egongo likidazio prozedura amaitu beharrik ondasunak bahitzeko.

Kudeaketako bulegoekiko lankidetza areagotuko da, ordainketa saihestea xede duten jar
duketak, zergadunak egiaztatzeko eta ikertzeko fasean antzeman daitezkeenak, aldez aurretik 
igartzeko. Horretarako, zergapekoaren ondasunei eta eskubideei dagokienez hartzen diren kau
telazko neurrien jarraipena modu berezituan egingo da, bestela traba handiak izango lituzketen 
diru sarrera batzuk ziurtatzeko asmoz.
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Zergabilketaren kudeaketa arindu egingo da Ogasun Publikoaren aurkako delituen zantzuak 
daudenean.

Ordaintzeke dagoen zorra kudeatuko da, zordun gehiago kontuan hartuz, zorrak benetan 
kobratzen direla ziurtatzea eta erantzukizun kasuak antzematea xede duten jarduketen bidez.

Iruzur konplexuenen aurkako ikerketa jarduketak areagotuko dira, iruzurrezko ondare huste 
gehiago lortzeko, zigortzeko moduko kaudimengabeziako delituak ustez egiteagatiko zigor 
ekintza gehiago ezarriz.

2.4.3 Enpresaren oinordetzarako konkurtsoa erabili den kasuetan eskuratzaileari erantzuki
zuna ezartzea ezinezkoa izanez gero, konkurtsoa ondo erabili den egiaztatzea.

Konkurtso prozesuen eraginpeko zorren kudeaketa arinduko da, legez ezinbestekoa den 
baino gehiago geldi ez dadin. Ahal denean, enpresen bideragarritasuna sustatuko da, legez 
xedatutako bide guztiak erabiliz, Arabako Foru Aldundiak ordaindu gabeko gehienezko kreditua 
berreskuratu ahal izan dezan.

Horretarako, hartzekodunen konkurtsoan dauden pertsonen eta erakundeen egoera egiaz
tatu eta ikertuko da: zerga egoera erregularizatuko zaie eta konkurtso prozedurako edo horren 
aurreko jokabideak aztertuko dira, zerga zorren kobrantzan interes publikoei kalte egin ote 
dieten argitzeko.

2.4.4 Geroratzea eta zatikatzea.

Zorren geroratzeak eta zatikatzeak sakonki kontrolatuko dira, haien erabilera arauan ezarri
takoez bestelako helburuetarako erabil ez daitezen eta emakida akordioen betetzeari buruzko 
jarraipen sakona egiteko. Horrela, haien kobrantza indizea hobetuko da eta, ez betetzeen ka
suetan, emandako bermeak arinago betearaziko dira; horrek sarrerak gehitzea ekarri behar du.
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