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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 3/2016 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, uztailaren 19koa, 
ELGAren baitan hartutako hainbat konpromiso foru zerga ordenamendura txertatzeko eta 
Europar Batasuneko hainbat zuzentarau betetzeko

Zerga Premiazko Araugintza Dekretu honek, alde batetik, BEPS deiturikoaren (Base Erosion 
and Profit Shifting) 5. ekintzaren esparruan hartutako konpromisoak betetzea du xede. Ekintza 
hori zerga praktika kaltegarriei buruzkoa da.

Horiek betez, araudia “Patent Box” izenekoaren definitutako estandarrera egokitzen da. Hala, 
zerga onurak duen sarreraren eta gastuaren arteko lotura zuzena ezartzeko irizpidea gehitzen 
da, zerga onura kalkulatzean aipatu sarrera lortzen laguntzen duena.

Hartutako konpromisoek araubide horren aldaketa indarrean jartzeko data 2016ko uztailaren 
1a dela ezarri dute. Horregatik, aldaketa hori presakoa da.

Araubide hori aldatzen da eta, aldi berean, araubide iragankor bat ezartzen da, 2016ko uz-
tailaren 1a baino lehen egindako eskubide horiek lagatzeko.

Halaber, gai horri lotutako akordioak betetzeko, araubide horren aplikazio esparruaren mar-
kak ezabatzen dira.

Transferentzien prezioei buruzko 13.ekintzako konpromisoak betez, erakundeen dokumen-
tazio eta informazioa betebeharrak eta lotutako eragiketak aldatzen dira eta nobedade gisa 
herrialdez herrialdeko informazioa sartzen da.

Herrialdez herrialdeko informazioa 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldiei eska 
dakieke. Beraz, arauzko aldaketak ondorioak data horretatik aurrera ditu eta presakoa da na-
zioarteko baldintzak betetze aldera.

Bestetik, 2016tik aurrera fiskalitatearen esparruan informazioaren truke automatikoaren obli-
gaziozkotasuna ezartzen duen 2014/107/EE Zuzentaraua betez, ELGAk egindako informazioaren 
komunikazioaren estandar komunarekin bateragarri eginez eta koordinazioan arituz, Zergei 
buruzko Foru Arau Orokorrean xedapen gehigarri berri bat sartzen da, elkarren laguntzaren es-
parruko finantza kontuei lotutako informazioaren eta eginbide egokiaren betebeharrei buruzkoa.

Azkenik, Zergei buruzko Foru Arau Orokorra aldatzen da Europar Batasuneko Eskubidean 
eta ordenamendu juridikoa osatzen duten nazioarteko akordioetan ezarritako kasuetan hiru-
garrenei zerga datuak lagatzea edo jakinaraztea gaitzeko. Halaber, aldaketa hori presakoa da, 
ezarritako gainontzeko arauzko aldaketek dakartzaten zerga datuen lagapen edo jakinarazpenari 
estaldura emateko.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

Ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuak proposatuta eta gaur egindako 
saioan Diputatuen Kontseiluak aurretik eztabaidatuta, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 
6/2005Foru Arau Orokorraren 8. artikuluak eta –Arabako Foru Aldundiko antolamenduari, 
funtzionamenduari eta araubide juridikoari- buruzko abenduaren 18ko 52/1992Foru Arauak 
Foru Aldundiari ematen dizkion eskuduntzak baliatuz, presako arrazoien ondotik, honako hau
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XEDATZEN DUT

1. artikulua. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 13ko 37/2013 Foru Araua 
aldatzea

Lehenengoa. Abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauan, Sozietateen gaineko Zergarenean, 
aldaketak egin dira. Aldaketa horiek 2016eko urtarrilaren 1az geroztik hasitako zergaldietan 
izango dituzte ondorioak. Hona aldaketa horiek:

43. artikuluari bi idatz zati berri gehitu zaizkio (10 eta 11) eta ondorengo idazketa dute:

“10. Foru arau honen 42.artikuluko 3.idatz zatian ezarri moduan, talde batean nagusi diren 
eta Espainian dauden erakundeek, eta aldi berean beste erakunde baten mende ez daudenek 
(egoiliarrak edo ez egoiliarrak), artikulu honen hurrengo idatz zatiak aipatzen duen informazioa 
herrialdez herrialde aurkeztu beharko dute.

Halaber, Espainian dauden eta zuzenean edo zeharka Espainian ez dagoen erakunde ba-
ten mendeko diren erakunde horiek aurkeztu behar dute, kontuan hartuta, bigarren erakunde 
horiek ez daudela beste erakunde baten edo bertakoak ez diren erakundeen establezimendu 
iraunkorren mende, betiere honako inguruabarren bat jazotzen bada:

a) Erakunde nagusi ez egoiliarraren ondotik izendatzea aipatu informazioa prestatzeko.

b) Herrialdez herrialde informatzeko betebeharra ez egotea idatz zati honetan ezarritako 
antzeko terminoetan, zerga egoitzaren herrialdean edo lurraldean ez dagoen aipatu erakundeari 
dagokionez.

c) Erakunde ez egoiliar horrek zerga egoitza duen herrialdearekin edo lurraldearekin infor-
mazioaren truke automatikorako akordiorik ez egotea, aipatu informazioari dagokionez.

d) Erakunde ez egoiliar horrek zerga egoitza duen herrialdearekin edo lurraldearekin in-
formazioaren truke automatikorako akordio bat duenean, aipatu informazioari dagokionez, 
ez betetzeren bat jazotzea, Zerga Administrazioak Espainian dauden mendeko erakundeei eta 
establezimendu iraunkor egoiliarrei ondorengo paragrafoan ezarritako epean jakinarazitakoa.

Idatz zati honetan xedatutakoaren ondorioetarako, Espainian dagoen eta hemen ezarri-
tako informazioa aurkezteko betebeharra duen talde baten parte den erakunde egoiliar orok 
Zerga Administrazioari informazio hori prestatu behar duen erakundearen identifikazioaren eta 
egoitza duen herrialdearen edo lurraldearen berri eman beharko dio.

Jakinarazpen hori informazioak hizpide duen zergaldia amaitu baino lehen egin beharko da.

Araudiaren arabera, idatz zati honetan ezarritako informazioa aurkezteko epea eta modua 
xedatuko dira.

“11”. Artikulu honen aurreko idatz zatian ezarritako herrialdez herrialdeko informazioa aipatu 
informazioa aurkeztu behar duten erakundeei eskatu ahal izango zaie, taldea osatzen duten 
pertsonen edo erakundeen multzoaren eragiketen bolumena zergaldia hasi aurreko 12 hilabe-
teetan gutxienez 750 milioi eurokoa denean.

Erakunde nagusiaren zergaldiari dagokionez, herrialdez herrialdeko informazioak modu 
agregatuan hartuko ditu barne herrialde edo jurisdikzio bakoitza:

a) Taldearen sarrera gordinak, erakunde lotuekin edo hirugarrenekin lortutakoak bereiziz.

b) Sozietateen gaineko Zergaren edo izaera bereko edo antzekoko beste zerga batzuen au-
rretiko emaitzak.

c) Ordaindu diren Sozietateen gaineko Zergak edo izaera bereko edo antzekoko beste zerga 
batzuk, jasandako atxikipenak barne.

d) Sortutako Sozietateen gaineko Zergak edo izaera bereko edo antzekoko beste zerga 
batzuk, jasandako atxikipenak barne.
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e) Zergaldia amaitzen denean kapitalaren zifraren zenbatekoa eta dauden beste funts propio 
batzuk.

f) Batez besteko plantilla.

g) Diruzaintza eta kreditu eskubideak ez diren aktibo materialak eta higiezin inbertsioak.

h) Erakunde egoiliarren zerrenda, establezimendu iraunkorrak eta horietako bakoitzak egin-
dako jarduera nagusiak barne hartuta.

i) Garrantzitsutzat jotzen den beste edozein informazio eta, hala badagokio, informazioak 
bildutako datuen azalpena.

Idatz zati honetan ezarritako informazioa eurotan aurkeztuko da.

Bigarrena. Abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauan, Sozietateen gaineko Zergarenean, al-
daketak egin dira. Aldaketa horiek 2016eko uztailaren 1az geroztik hasitako zergaldietan izango 
dituzte ondorioak. Hona aldaketa horiek:

Bat. 32. artikuluari 5. idatz zatia gehitu zaio; hona:

“5. Zergadunek haien zerga oinarria murriztu ahal izango dute, jabetza intelektualaren edo 
industrialaren eskuratze prezioaren edo produkzio kostuaren ehuneko 5 hain zuzen, jarduera 
ekonomiko baten garapenean aplikatzen bada, eta horren erabateko jabetza izanez gero eta 
markak, literatura, arte edo zientzia obrak ez badira, laga daitezkeen eskubide pertsonalei lotu-
tako pelikula zinematografikoak barne, esaterako, irudi eskubideak, ezta merkataritza aplikazioa 
baino ez duten informatika programak ere. Murrizketa horrek ezin du jarduera ekonomikoaren 
sarreren bolumenaren ehuneko 0,5 gainditu.

Idatz zati honetan ezarritako murrizketa bateragarria izango da haren kalkuluan kontuan 
hartzen diren aktibo ukiezinen amortizazioagatiko edo balio narriaduraren ondoriozko gale-
rengatiko kenkariarekin.”

Bi. 37. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“37. artikulua. Jabetza intelektuala edo industriala ustiatzeagatiko murrizketa.

1. Zerga oinarrian ez da ustiatzeari dagozkion errenten ehuneko 70 sartuko, erakundearen 
jabetza intelektuala edo industriala erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea hirugarrenei lagaz, 
lagapen hori aldi baterako egin bada eta kasuan kasuko ondare elementuen besterentzea ez 
badakar eta erakundeak berak edo lotu gabeko hirugarrenekin azpikontratatuta garatu bada 
jabetza intelektuala edo industriala.

Jabetza intelektuala edo industriala enpresa lotuekin kontratatuta partzialki eskuratu edo 
garatu bada, foru arau honen 42.artikuluko 3.idatz zatian ezarritakoarekin bat etorriz, ez sartzeko 
ehuneko bera aplikatu ahal izango da, aipatu eskuratzearen edo azpikontratazioaren bidez 
egindako gastuaren proportzioak jabetza intelektualaren edo industrialaren garapenarekin 
zuzenean lotutako gastuaren ehuneko 30 gainditzen ez badu (gastua erakundeak berak egin-
dakoa edo lotu gabeko hirugarrenak azpikontratatuz). Hori gainditzen bada, zerga oinarrian ez 
sartzea proportzionalki murriztuko da, gehiegizkoak egindako gastuen guztizko zenbatekoaren 
gainean duen ehunekoa hain zuzen. Araudiaren arabera, jabetza intelektualaren edo industriala-
ren garapenarekin zuzenean lotuta ez dauden gastuak zeintzuk diren zehaztu ahal izango dira.

Aktiboak erabili eta ustiatzeko eskubideen lagapenetik datozen ekitaldiko sarreren eta foru 
arau honen 20.artikuluko 1.idatz zatian xedatutakoa aplikatzearen ondotik kendutako zenbate-
koen arteko desberdintasun positiboak eta lagatako aktiboarekin zuzenean lotutako ekitaldiko 
gastu horiek osatuko dituzte aurreko bi paragrafoek hizpide dituzten errentak. Murrizketa hau 
aplikatzeko eskubidea emango duten aktibo ukiezinak arauz ezarri ahal izango dira. Markak, 
literatura, arte edo zientzia lanak (film zinematografikoak barne) eta merkataritzarako baizik ez 
diren programa informatikoak erabiltzeko eta ustiatzeko eskubideak, eskubide pertsonal laga-
garriak eta irudi eskubideak lagata lortzen diren errentek inolaz ere ez dute emango murrizketa 
aplikatzeko eskubidea.
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Informatika programa bat aurreko paragrafoan azaldutako kasuan ez dagoela ulertuko da, 
ondorio horietarako, ez baldin bada programa estandar bat, baizik eta zergadunak berariaz 
garatu eta hobetutakoa, eta lagapen hartzailearentzat beren beregi ezarritako funtzionalitateak 
baditu, haren ekoizpen prozesuarekin zerikusia dutenak, eta prozesu horretako elementu 
garrantzitsua bada.

2. Aurreko idatz zatian ezarritakoa aplikatzeko ondoko betekizunak bete behar dira:

a) Lagapen hartzaileak erabilera edo ustiapen eskubideak jarduera ekonomiko batean era-
bili behar ditu eta horren emaitzak ezin daitezke izan erakunde lagatzaileari gastu kengarriak 
eragiten dizkioten ondasun emateak edo zerbitzugintzak (azken kasu horretan, erakundea eta 
lagapen hartzailea lotuta egon behar dira).

b) Lagapen hartzaileak ez du eduki behar egoitza batere zergarik ez duen edo zerga 
paradisutzat jotzen den herrialde edo lurralde batean, salbuespen honekin: egoitza Europar 
Batasuneko estatu batean edukitzea eta zergadunak frogatzea eratzeko eta jarduteko arrazoi 
ekonomiko baliozkoak izan dituela eta ekonomia jarduerak egiten dituela.

c) Lagapen kontratu batek zerbitzuen prestazio osagarriak barne hartzen dituenean, aipatu 
kontratuan prestazio horiei dagokien kontraprestazioa desberdindu beharko da.

d) Erakunde lagatzaileak beharrezko erregistro kontableak eduki beharko ditu, lagapenak 
barne hartuko dituen aktiboei dagozkien sarrera eta gastu zuzenak zehaztu ahal izateko.

3. Murrizketa hori kontuan eduki behar da foru arau honetako 60. artikuluko 7. idatz zatian 
aipatutako kuota osoaren zenbatekoa zehazteko.

4. Artikulu honen aurreko idatz zatietan xedatutakoa gorabehera, aurreko zergaldietan 1.idatz 
zatiak aipatzen dituen errentak zerga oinarrian sartu izanez gero, aipatu idatz zatian ezarritako 
aplikazioaren ziozko koefizientea aplikatu gabe zenbateko negatibokoak, zerga oinarrian zergal-
dian lortutako errenta positiboaren zenbatekoaren ehuneko 100 sartuko da, aurreko zergaldie-
tako errenta negatiboei lotutako zenbaterako arte eta, hala, gehiegizkoari artikulu honen 1.idatz 
zatian jasotako integrazio koefizientea aplika dakioke.

5. Aurreko 1.idatz zatiak aipatzen duen zergaldiko errenta negatiboa bada eta zergadunak 
artikulu honetan jasotako murrizketa aurreko zergaldietan aplikatu badu, aipatu errenta negati-
boa zerga oinarrian sartuko da, 1.idatz zati horretan xedatutakoa aplikatzearen ondotik ateratako 
koefiziente bera aplikatuz.

Idatz zati honetan ezarritakoa aplikatuko da zerga oinarrian sartu beharreko errenta nega-
tiboen zenbatekoak aurreko zergaldietan zerga oinarrian sartu diren errenta positiboen zenba-
tekoa gainditu arte, artikulu honen 1.idatz zatian ezarritako murrizketa aplikatuz. Gehiegizkoa, 
berriz, zerga oinarrian sartuko da, zenbatekoaren guztizkoan eta, hala badagokio, artikulu honen 
4.idatz zatian ezarritakoa ondorengo zergaldietan aplikatuko da.”

Hiru. 128. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“128. artikulua. Autolikidazioa aurkeztean egin beharreko hautapenak.

1. Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 115. artikuluko 3. idatz zatian xedatutakoa 
aplikatzeko, zerga honen autolikidazioa aurkezten denean hautapen hauek egin behar dira:

a) Finantza errentamenduko kontratu batzuen zerga araubidea (18. artikulua).

b) Hidrokarburoen esplorazioan, ikerketan eta ustiapenean aritzen diren erakundeen aktibo 
ukigarrien eta ukiezinen eta ikerketako gastuen amortizazioagatik kenkaria aplikatzea (20.arti-
kuluko 3. idatz zatia).

c) Amortizatzeko askatasuna, amortizazio azeleratua eta baterako amortizazioa (21. artikulua).

d) Mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek kaudimengabeziagatiko kredituen narriadu-
ren ondoriozko galerak osorik kentzea (22. artikuluko 3. idatz zatia).
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e) Finantza merkataritzako funtseko zenbatekoen zerga oinarriaren murrizketa (24. artikulua).

f) Bizitza baliagarri mugagabea duten ukiezin batzuen zenbatekoen zerga oinarriaren mu-
rrizketa (25. artikulua).

g) Agortze faktorea meatzaritzako jardueretan (28. artikulua).

h) Agortze faktorea hidrokarburo guneak arakatu, ikertu eta ustiatzeko jardueretan (29. ar-
tikulua).

i) Aurrezki kutxen ongintzarako eta gizarte ekintzarako kopuruen kenkaria (30. artikulua).

j) Kenkariaren gehikuntza garraiogailuak erabiltzeak eragindako gastuengatik (31. artikuluko 
3. idatz zatiko a) letrako laugarren paragrafoa).

k) Mikroenpresen kasuan, 32. artikuluko 4. idatz zatian araututakoa aplikatzea.

l) Enpresaren beraren jabetza intelektuala edo industriala erabiltzeagatiko murrizketa (32.
artikuluko 5.idatz zatia).

m) Aparteko mozkinen berrinbertsioa (36. artikulua).

n) Jabetza intelektualaren edo industrialaren ustiatzeagatiko murrizketa (37.atikuluko 1. idatz 
zatitik 4. idatz zatira).

ñ) Kuotaren ordainketa geroratzea egoitza edo ondare elementuak Europar Batasuneko 
beste estatu batera aldatzeagatik (41. artikuluko 2. idatz zatia).

o) Emaitzaren aplikazioaren zuzenketak (IV. tituluko V. kapitulua).

p) Epekako edo prezio geroratuko eragiketetan, errentak 54. artikuluko 4. idatz zatian eza-
rritakoaren arabera integratzea.

q) Aurreko ekitaldietako zerga oinarri negatiboen konpentsazioa (55. artikulua).

r) Atzerriko zergen kenkaria (60. artikuluko 5. idatz zatia).

s) V. tituluko III. kapituluko kenkariak.

t) Kuotaren ordainketa geroratzea 102. artikuluko 1. idatz zatiko a) eta c) letretan ezarritako 
kasuetan.

u) 102. artikuluko 2. idatz zatian ezarritako geroratze araubideari uko egitea.

v) Hamabosgarren xedapen gehigarriko kenkariak.

2. Zergaren autolikidazioan, aurreko idatz zatian aipatutako hautapenak Zergaren aitorpena 
nork bere borondatez aurkezteko epealdia amaitutakoan aldatu ahal dira, baldin eta Zerga 
Administrazioak errekerimendurik egiten ez badu.

Hala ere, borondatezko epealdia amaitutakoan ezin izango dira aldatu aurreko idatz zatiko 
e), f), j), k), l), ñ), o), r), s), t), u) eta v) letretako hautapenak zergaren autolikidaziorako.

Lau. Hemeretzigarren xedapen iragankorra gehitu da eta honela geratu da:

“Hemeretzigarrena. Jabetza intelektualaren edo industrialaren ustiatzeagatiko murrizketaren 
araubide iragankorra.

2016ko ekainaren 30era arte egindako erakundearen jabetza intelektuala edo industriala 
erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidearen lagapenek, Sozietateen gaineko Zergari buruzko uz-
tailaren 5eko 24/1996Foru Arauaren 22.bis artikuluaren indarraldian zehar egindakoak barne, 
kasuan kasuko kontratuen amaierara arte geratzen diren zergaldi guztietan foru arau honen 
37.artikuluan ezarritako araubidea aplikatzea hautatu ahal izango dute, 2016ko uztailaren 1a 
baino lehen hasitako zergaldietarako indarrean dagoen foru arau horren idazketaren arabera.
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Aurreko paragrafoak hizpide duen hautapena 2016ko uztailaren 1etik aurrera abiaraziko den 
lehen zergaldiari dagokion autolikidazioaren bidez egingo da.

Xedapen iragankor honetan ezarritakoa 2021eko ekainaren 30era arte aplikatuko da. Data 
horretatik aurrera, xedapen iragankor honetan ezarritakoari jarraiki egindako lagapenek foru 
arau honen 37.artikuluan xedatutako araubidea aplikatu beharko dute, 2016ko uztailaren 1etik 
aurrera hasiko diren zergaldietarako emandako idazketaren arabera.

2. artikulua. Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorra aldatzea

Lehenengoa. Kontuan hartuta foru arau hau indarrean jarri zenetik beronek ondorioak di-
tuela, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005Foru Arauan honako aldaketa hauek gehitu 
dira:

Bat. 92. artikuluko 1. idatz zatiari p) letra gehitu zaio; hona:

“ p) Europar Batasuneko Eskubidean eta ordenamendu juridikoa osatzen duten nazioarteko 
itun eta akordioetan jasotako egoerak”

Bi. Hogeita bigarren xedapen gehigarria erantsi da eta honela idatzita geratu da:

“Hogeita bigarrena. Elkarren laguntzaren esparruko finantza kontuei lotutako informazioaren 
eta eginbide egokiaren betebeharrak.

1. Finantza erakundeek finantza kontu jakinen titulartasuna edo kontrola gain duten 
pertsonen bizilekua identifikatu beharko dute eta Zerga Administrazioari aipatu kontuei buruzko 
informazioa eman beharko diote, fiskalitatearen arloko administrazio lankidetzari buruzko 
2011ko otsailaren 15eko Kontseiluaren 2011/16/EE Zuzentarauan ezarritakoarekin bat etorriz (fis-
kalitatearen esparruan informazioaren truke automatikoaren derrigortasunari buruzko 2014ko 
abenduaren 9ko Kontseiluaren 2014/107/EE Zuzentarauaren bidez aldatua), baita finantza kon-
tuei lotutako informazioaren truke automatikoari buruzko autoritate eskudunen arteko akordio 
aldeaniztunean ezarritakoarekin bat etorriz ere.

Halaber, finantza kontuen titulartasuna edo kontrola gain duten pertsonek haien bizile-
kua identifikatu beharko dute aipatu kontuak zabalduta dituzten finantza erakundeen aurrean. 
Araubidearen arabera, bizilekua identifikatzeko eta informazioa emateko betebeharrak garatuko 
dira, baita finantza erakundeek bertan zabaldutako finantza kontuen inguruan aplikatu beharko 
duten eginbide egokiaren arauak ere, aipatu kontuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen 
zerga egoitza identifikatzeko.

2. Xedapen gehigarri honen 1.idatz zatian jasotako informazioa emateko betebeharra ez 
konplitzearen ziozko arau hausteak eta zigorrak foru arau honen IV. tituluan ezarritakoa kontuan 
hartuta arautuko dira.

3. Zerga arau haustea izango da finantza kontuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen 
bizilekua identifikatzeko betebeharra ez konplitzea, xedapen gehigarri honen 1. idatz zatiak 
aipatzen duen eginbide egokiaren arauekin bat etorriz, betiere ez betetze horrek, aipatu kontuei 
dagokienez, informazioa ematearen betebeharraren ez betetzea zehazten ez badu.

Zerga arau hastea izango da finantza erakundeari datu faltsuak, osatugabeak edo zehaztu-
gabeak ematea finantza kontuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonei eskatu ahal zaizkien 
adierazpenei dagokionez, zerga egoitza identifikatze aldera; aipatu pertsonen zerga egoitzaren 
identifikazio okerra ondorio duenean.

4. Aurreko idatz zatiko lehen paragrafoan adierazitako zerga arau haustearen zigorra 
pertsonako 200euroko isun finkoa izango da (jazotako zerga ez betetzeari dagokionez).

Aurreko idatz zatiko bigarren paragrafoan adierazitako zerga arau haustearen zigorra 300 
euroko isun finkoa izango da.
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5. Zerga egoitza identifikatze aldera 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera zabaldutako finantza 
kontuen titulartasuna edo kontrola gain duten pertsonei eska dakizkiekeen adierazpenei da-
gokionez, xedapen gehigarri honetan ezarritako ondorioetarako, finantza erakundeari 90 egu-
neko epean, kontua zabaltzeko eskatu zenetik, ez aurkezteak karguak eta ordainketak ez egitea 
ekarriko du, baita horiek aurkeztu arte bertan beste edozein eragiketa ez egitea ere.

6. Frogagiriak, finantza kontuen titulartasuna edo kontrola gain duten pertsonei eska dakiz-
kiekeen adierazpenak eta xedapen gehigarri honek aipatzen duen informazioaren eta eginbide 
egokiaren betebeharrak betez erabilitako gainontzeko informazioa Zerga Administrazioaren 
eskura egon beharko dira finantza kontua itxi eta hurrengo laugarren urtea amaitu arte.

7. 2011/16/EE Zuzentarauari jarraiki, informazioa jakinarazi behar duen finantza erakunde orok 
informazioaren jakinarazpenari lotuta dagoen pertsona fisiko bakoitzari adierazi beharko dio 
2011/16/EE Zuzentarauko 8.artikuluko 3 bis idatz zatiak aipatzen duen berari buruzko informa-
zioa Zerga Administrazioari jakinaraziko zaiola eta aipatu zuzentarauarekin bat etorriz dagokion 
estatu kideari transferituko zaiola. Aipatu jakinarazpena hurrengo urte naturalaren urtarrilaren 
31 baino lehen egin behar da, kontua informazioaren jakinarazpenari lotutako kontu bihurtzen 
den lehen urteari dagokionez.

8. Halaber, aurreko 5. eta 6. idatz zatietan xedatutakoa aplikatuko egingo da finantza kontuei 
lotutako informazioaren eta eginbide egokiaren betebeharrei dagokionez, Ameriketako Estatu 
Batuen eta Espainiaren arteko akordioan ezarritakoarekin bat etorriz nazioarteko zerga betetzea 
hobe dadin eta Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA izenekoa ezar dadin.

Horrez gain, 2015ean zehar zabaldu diren eta horien inguruko adierazpenak, aurreko 5. idatz 
zatiak hizpide dituenak, 2016ko urtarrilaren 1ean aurkeztu ez diren kasuetan, finantza erakun-
deari 60 eguneko epean (aipatu datatik zenbatzen hasita) ez aurkezteak karguak eta ordainketak 
ez egitea ekarriko du, baita horiek aurkeztu arte bertan beste edozein eragiketa ez egitea ere”.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena. Indarrean sartzea.

Xedapen orokor hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta 
bertako artikuluetan ezarritako egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Bigarrena. Gaitzea.

Arabako Foru Aldundiari baimena ematen zaio xedapen orokor hau garatzeko eta aplikatzeko 
behar diren xedapen guztiak emateko.

Hirugarrena. Batzar Nagusietara bidaltzea.

Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu hau Arabako Batzar Nagusiei aurkeztuko zaie, inda-
rrean dagoen arautegian ezarritakoaren arabera berretsi edo baliogabetu dezaten.

Gasteizen, 2016ko uztailaren 19a
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Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua
JOSE LUIS CIMIANO RUIZ

Ogasun zuzendaria
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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