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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 408/2021 Foru Agindua, ekainaren 
25ekoa. Aitortu beharra dakarten zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismoetan esku 
hartzen eta parte hartzen dutenen arteko jakinarazpen ereduak onesten dituena

Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 25eko 2018/822/EB Zuzentarauak 2011/16/EB Zuzentaraua 
aldatu zuen, informazioa eman beharra duten mugaz gaindiko mekanismoak direla-eta zergen 
arloan egin beharreko informazioaren truke automatiko eta nahitaezkoari dagokionez, eta ezarri 
zuen jakinarazi egin behar direla zerga plangintza erasokorreko mugaz gaindiko mekanismo 
jakin batzuk.

Zuzentarau horren transposizioa egin zuen zerga neurriei buruzko abenduaren 13ko 22/2019 
Foru Arauaren 1. artikuluaren bigarren apartatuak. Izan ere, foru arau horren bidez, Europako 
zuzentarauen transposizioarekin lotutako tributu aldaketak eta izaera teknikoko beste aldaketa 
batzuk egin ziren eta, alde batetik, bi xedapen gehigarri sartu ziren (hogeita laugarrena eta 
hogeita bosgarrena) Arabako Lurralde Historikoko Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru 
Arauan, eta horien bidez, zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismoei buruzko informazioa 
aitortzeko hiru betebehar sortu ziren, eta, bestetik, xedapen iragankorraren bidez, foru arau hori 
indarrean sartu aurretik egindako mugaz gaindiko mekanismoak aitortzeko betebeharraren 
araubide iragankorra ezarri zen.

Itxiera araua da 2021eko ekainaren 23ko 406/2021 Foru Araua, zeinaren bidez onetsi baitziren 
234 eredua («Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuei buruzko infor-
mazioa aitorpena»), 235 eredua («Mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarri jakin batzuk 
eguneratzeari buruzko informazio aitorpena») eta 236 eredua («Zerga plangintzako mugaz gain-
diko mekanismo jakin batzuk erabiltzeari buruzko informazio aitorpena»), eta zerga plangintzako 
mugaz gaindiko mekanismoei buruzko informazio betebeharrak betetzeko aitorpen ereduak 
onestera mugatzen da.

Foru agindu honen xedea da partikularren arteko jakinarazpen ereduak onestea, Arabako 
Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren hogeita bosgarren xedapen gehigarrian 
aurreikusitako betebeharrak betetzeko. Betebehar horiek Foru Gobernu Kontseiluaren aza-
roaren 3ko 35/2020 Foru Dekretuaren 1. artikuluan garatzen dira (35/2020 Foru Dekretua, zerga 
plangintzako mugaz gaindiko mekanismoei buruzko informazio betebehar berriak garatzea 
onesten duena).

Foru dekretu horren 1.4. artikuluaren b) letraren arabera, pertsona edo entitate bitartekariak 
bi kasutan ez dira egongo 234 eredua aurkeztera behartuta:

1. Informazioa lagatzeak Kontseiluaren 2011/16/EB Zuzentarauaren 8 bis ter artikuluaren 5. 
apartatuan aipatzen den sekretu profesionala gorde beharraren araubide juridikoa urratzen 
badu, zergapeko interesdunak horretarako baimena eman ezean. Salbuetsitako pertsona edo 
erakunde bitartekariak horren berri eman behar die mekanismoan esku hartzen duten beste 
pertsona edo erakunde bitartekariei eta zergapeko interesdunei.

2. Pertsona edo erakunde bitartekari bat baino gehiago egonda, haietako batek aitorpena 
aurkeztu badu. Aitorpena aurkeztu duen pertsona edo erakunde bitartekariak mekanismoan 
esku hartzen duten gainerako pertsona edo erakunde bitartekariei jakinarazi behar die aitorpena 
aurkeztu duela.
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Bestalde, foru dekretu horren 1.5 artikuluaren c) letrak ezartzen du zergapeko interesdunak ez 
daudela 234 ereduko aitorpena aurkeztera behartuta, baldin eta aitorpena aurkezteko betebeha-
rra duen zergapeko interesdun bat baino gehiago badago. Aitorpena aurkeztu duen zergapeko 
interesdunak gainerako zergapeko interesdunei jakinarazi behar die, eta horiek betebeharretik 
salbuetsita geratuko dira, baldin eta frogatzen badute aitorpen hori beste zergapeko interesdun 
batek aurkeztu duela.

Horregatik guztiagatik, 35/2020 Foru Dekretuaren 1. artikuluaren 4.b) eta 5.c) apartatuetan 
aurreikusitako gaikuntzak baliatuz, betebehar horien eraginpean dauden partikularren arteko 
jakirazpenetarako ereduak onesten dira.

Zuzeneko Zergen Zerbitzuak horren harira emandako txostena aztertu da.

Horregatik, eta dagozkidan eskumenez baliatuz, hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua. Onestea sekretu profesionala gorde beharragatik zerga plangintzako mugaz 
gaindiko mekanismo jakin batzuei buruzko informazioa emateko betebeharretik salbuetsita 
dagoen bitartekariaren jakianarazpen eredua

Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismoei buruzko informazio betebehar berriak 
garatzea onesten duen Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 3ko 35/2020 Foru Dekretuaren 
1.4.b) artikuluaren 1. apartatuan xedatutakoa betetzeko, eta bat etorriz Arabako Zergei buruzko 
otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren hogeita bosgarren xedapen gehigarriaren 1. 
apartatuan xedatutakoarekin, onetsi egiten da sekretu profesionalaren betebeharragatik zerga 
plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuei buruzko informazioa emateko betebe-
harretik salbuetsita dagoen bitartekariaren jakinarazpen eredua, zeina foru agindu honen I. 
eranskinean baitago.

Jakinarazpen hori partikularren arteko informazio betebeharra da, alegia, salbuetsitako 
pertsona edo erakunde bitartekariak horren berri eman behar die mekanismoan esku hartzen 
duten gainerako pertsona edo erakunde bitartekariei eta zergapeko interesdunei, zerga admi-
nistrazioarengana jo beharrik gabe.

Baliozkoak izango dira, halaber, foru agindu honek onesten duen ereduaren edukiarekin bat 
datozen inprimaki edo jakinarazpenak, bestelako formatua izan arren.

2. artikulua. Onestea bitartekari batek zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin 
batzuen informazio aitorpena aurkeztu duela eta horrek gainerako bitartekariak aurkeztetik 
salbuesten dituela jakinarazteko eredua

Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismoei buruzko informazio betebehar berriak 
garatzea onesten duen Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 3ko 35/2020 Foru Dekretuaren 
1.4.b) artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoa betetzeko, eta bat etorriz Arabako Zergei buruzko 
otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren hogeita bosgarren xedapen gehigarriaren 2. 
apartatuan xedatutakoarekin, onetsi egiten da pertsona edo erakunde bitartekari batek zerga 
plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio aitorpena aurkeztu duela 
eta horrek gainerako pertsona edo erakunde bitartekariak aurkeztetik salbuesten dituela jaki-
narazteko eredua, zeina foru agindu honen II. eranskinean baitago.

Jakinarazpen hori partikularren arteko informazio betebeharra da, alegia, aitorpena aurkeztu 
duen pertsona edo erakunde bitartekariak horren berri eman behar die mekanismoan esku 
hartzen duten gainerako pertsona edo erakunde bitartekariei, zerga administrazioarengana jo 
beharrik gabe.

Baliozkoak izango dira, halaber, foru agindu honek onesten duen ereduaren edukiarekin bat 
datozen inprimaki edo jakinarazpenak, bestelako formatua izan arren.
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3. artikulua. Onestea zergapeko interesdun batek zerga plangintzako mugaz gaindiko me-
kanismo jakin batzuen informazio aitorpena aurkeztu duela eta horrek gainerako zergapeko 
interesdunak aurkeztetik salbuesten dituela jakinarazteko eredua

Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismoei buruzko informazio betebehar berriak 
garatzea onesten duen Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 3ko 35/2020 Foru Dekretuaren 
1.5. artikuluaren c) apartatuan xedatutakoa betetzeko, eta bat etorriz Arabako Zergei buruzko 
otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren hogeita bosgarren xedapen gehigarriaren 2. 
apartatuan xedatutakoarekin, onetsi egiten da zergapeko interesdun batek zerga plangintzako 
mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio aitorpena aurkeztu duela eta horrek gai-
nerako zergapeko interesdunak aurkeztetik salbuesten dituela jakinarazteko eredua, zeina foru 
agindu honen III. eranskinean baitago.

Jakinarazpen hori partikularren arteko informazio betebeharra da, alegia, aitorpena aurkeztu 
duen zergapeko interesdunak horren berri eman behar die gainerako zergapeko interesdunei, 
zerga administrazioarengana jo beharrik gabe.

Baliozkoak izango dira, halaber, foru agindu honek onesten duen ereduaren edukiarekin bat 
datozen inprimaki edo jakinarazpenak, bestelako formatua izan arren.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu honek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du indarra.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 25a

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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