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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2018 Foru Dekretua, otsailaren 13koa. Aldatzea apirilaren 13ko 
15/2010 Foru Dekretua, arautu zuena Arabako Foru Ogasunean zerga alorreko zenbait izapide 
eta jardun egiteko emandako borondatezko ordezkaritza, eta borondatezko ordezkarien erre-
gistroa sortu zuena

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera erregistro liburu elektronikoak kudeatzeko sistema bat 
ezartzea aurreikusi dute Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeek.

Foru dekretu honen bidez fakturazio erregistroak bidali eta kontsultatzeko beste boronda-
tezko ordezkaritza azpimaila bat gaitzen da. Fakturazio erregistro horiek, elektronikoki hornitzen 
direnak, ahalbidetzen dute balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak kudeatzea, 
Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan.

Gaitze hori, hala nahi izanez gero, zerga administrazioan ordezkaritza bidez jardun ahal 
izateko beharraren ondorio da, eta xedapen hau da xede horiek lortzeko bitartekorik egokiena.

Araudi honek proportzionaltasun printzipioa betetzen du, eta xedapen horrekin bete nahi 
den beharrari erantzuteko ezinbestekoak diren arauak biltzen ditu. Helburu horretarako ez da es-
kubideak gutxiago murrizten dituen edo hartzaileari betebehar gutxiago jartzen dizkion neurririk.

Ekimen horrek bermatu egiten du segurtasun juridikoaren printzipioa eta koherentea da 
ordenamendu juridikoarekin, Estatukoarekin zein Europar Batasunekoarekin.

Foru dekretu hau izapidetzean gardentasun irizpideari jarraitu zaio, zeina urriaren 1eko 
39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 129. artikuluan 
arautzen baitu.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Aholku Batzordeak horri buruz emandako araudi eraginaren 
txostena ikusi da.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Foru 
Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hona

XEDATZEN DUT

Bakarra. Aldatzea apirilaren 13ko 15/2010 Foru Dekretua, Arabako Foru Ogasunean zerga 
arloko zenbait izapide eta jardun egiteko borondatezko ordezkaritza arautu eta Borondatezko 
Ordezkarien Erregistroa eratzen duena.

Bat. Beste ordezkaritza azpimaila bat gehitzen da, B.4) delakoa, 3. artikuluaren 1. paragra-
foaren B) idatz zatian hain zuzen ere. Hona izango duen testua:

“B.4) «Bi d) maila»: Ordezkaritza maila horrek fakturazio erregistroak bidali eta kontsultatzeko 
gaitzen du ordezkaria. Fakturazio erregistro horiek, elektronikoki hornitzen direnak, ahalbidetzen 
dute balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak kudeatzea Arabako Foru Aldundiaren 
egoitza elektronikoan.

Ordezkaritza azpimaila horretarako ez da eskatzen ordezkariak artikulu honen aurreko idatz 
zatian aipatzen den “Bat maila” izatea.

Zergapekoek gehienez ere bi ordezkariri aitortu ahal izango diete ordezkaritza azpimaila hori.
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Ordezkaritzaren azpimaila horrek ez du zerikusirik artikulu honetan aipatzen diren gainerako 
ordezkaritza mailekin.”

Bi. Aldatu egiten da 3. artikuluaren 2. paragrafoa. Hona hemen aurrerantzean horrek izango 
duen testua:

“2. Lehen paragrafoan adierazitako ordezkaritza mailak aplikatzearen ondorioz, zergapekoek, 
gehienez ere, sei ordezkari izan ditzakete.”

AZKEN XEDAPENA

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

Gasteiz, 2018ko otsailaren 13a

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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