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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 20/2020 Foru Dekretua, ekainaren 16koa. Onestea balio erantsiaren 
gaineko zergaren araudia aldatzea, zeina onetsi baitzen apirilaren 27ko 124/1993 Foru Dekre-
tuaren bidez

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onetsi zuen maiatzaren 23ko 12/2002 
Legearen 26. artikuluak xedatzen du balio erantsiaren gaineko zergari Estatuak aldi bakoitzean 
xedatzen dituen funtsezko arau substantibo eta formal berak aplikatuko zaizkiola.

Otsailaren 4ko 3/2020 Errege Dekretu Legea, Europar Batasuneko hainbat zuzentarau Espai‑
niako ordenamendu juridikoan txertatzen dituen presako neurriei buruzkoa; hainbat eremutan 
txertatzen ditu: kontratazio publikoaren eremuko sektore jakin batzuetan, aseguru pribatuen 
eremuan, pentsio plan eta funtsen eremuan, zerga eremuan eta hainbat zerga auzitan. Besteak 
beste, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudian aldaketak ekarri ditu.

Horren ondorioz, foru dekretu honen bidez, beharrezko egiten da Arabako Lurralde Histori‑
koko araudian sartzea Ekonomia Itunean xedatutako aldaketak.

Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordearen arautegi organikoak aurreikusi‑
takoaren arabera, batzorde horren txostena ez da nahitaezkoa.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Foru 
Gobernuaren Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudia, apirilaren 27ko 124/1993 Foru 
Dekretuaren bidez onetsia

Aldaketak egiten dira Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araudia onesten duen apirilaren 
27ko 124/1993 Foru Dekretuan; hona aldaketak:

Bat. Aldatu egiten dira 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuak eta 4. apartatuaren 1. zenbakia. 
Honela geratzen dira idatzita:

“2. Ondasunak xedeko estatu kidera igortzen edo garraiatzen direnean, horiek justifikatzeko 
Zuzenbidean onartutako edozein frogabide erabiliko da, eta, zehazki, ondoren adieraziko den 
arauaren 45 bis artikuluak kasu bakoitzerako xedatutako frogabideak erabiliz, kontuan hartuta 
saltzaileak edo erosleak egin duen edo horien kontura egin den: Europar Batzordearen 2011ko 
martxoaren 15eko 282/2011 (EB) Exekuzio Erregelamendua, balio erantsiaren gaineko zerga‑
ren sistema erkideari buruzko Kontseiluaren 2006/112/EE Zuzentaraua aplikatzeko xedapenak 
ezartzen dituena.

3. Saltzaileari balio erantsiaren gaineko zergarako ematen zaion identifikazio zenbakiaren 
bidez egiaztatuko da eskuratzailearen izaera.”

“1. Ondasunak xedeko estatu kidera bidaltzea edo garraiatzea aurreko 2 apartatuan adiera‑
zitako baldintza beretan.”

Bi. 3. zenbaki bat gehitzen zaio 1. apartatuari eta 66. artikuluko 2. eta 3. apartatuak aldatzen 
dira. Honela geratzen dira idatzita:
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“3. Kontsignako ondasun salmentari buruzko akordio batean (zergaren araudiaren 9 bis 
artikuluan aipatzen da) jasota dauden ondasunak bidaltzea edo jasotzea.”

“2. Aipatu den Erregistro Liburuan honako datu hauek jasoko dira:

A) Aurreko apartatuaren 1 eta 2 zenbakietan aipatutako eragiketei dagokienez:

1. Eragiketa eta data.

2. Eragiketaren xede diren ondasunen deskribapena, hala dagokionean erosketaren faktura 
edo jabetza titulua adierazita.

3. Dena delako eragiketari buruzko beste faktura edo agiri batzuk.

4. Hartzailearen edo igorlearen identifikazioa, balio erantsiaren gaineko zergarako identifi‑
kazio zenbakia, sozietatearen izena eta helbidea adierazita.

5. Ondasunen jatorriko edo xedeko estatu kidea.

6. Aipatutako eragiketak egiteko zehaztu den epea, hala dagokionean.

B) Aurreko apartatuaren 3 zenbakian aipatutako eragiketei dagokienez:

a) Saltzaileak honako datuak adieraziko ditu:

1. Zein estatu kidetatik igorri edo garraiatu diren ondasunak eta noiz (data).

2. Ondasunen xede den enpresaburuaren edo profesionalaren balio erantsiaren gaineko 
zergarako identifikazio zenbakia, ondasunak igorri edo garraiatuko diren estatu kideak emana.

3. Ondasunak zer estatu kidetara igortzen edo garraiatzen diren, ondasunen gordailuzaina‑
ren identifikazio zenbakia balio erantsiaren gaineko zergarako, gordailuzain hori eta aurreko 
2 zenbakian aipatutako enpresaburu edo profesionala ez denean pertsona bera, ondasunak 
heldutakoan gordeta egongo diren biltegiaren helbidea eta ondasun horiek biltegira noiz (data) 
heldu ziren.

4. Biltegira heldu diren ondasunen balioa, deskribapena eta kopurua.

5. Hasiera batean ondasunen hartzailea zen enpresaburua edo profesionala ordezkatzen 
duen enpresaburuaren edo profesionalaren (zergaren arauaren 9 bis artikuluan, hirugarren 
apartatuan, bigarren paragrafoan, a´) letran aipatzen da) identifikazio zenbakia, balio erantsiaren 
gaineko zergaren ondorioetarako.

6. Zergaren arauaren 9 bis artikuluaren bi apartatuaren lehen gidoian adierazitako egoeretan 
emandako ondasunen deskribapena, zergaren arauaren 78. eta 79. artikuluei jarraituz zehaztu‑
tako zerga oinarria, kopurua eta unitateko prezioa, noiz eman zen (data) eta enpresaburu edo 
profesional eroslearen identifikazio zenbakia balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako.

7. Zergaren arauaren 9 bis artikuluaren hiru apartatuaren lehen paragrafoan adierazitako 
egoeretan eskualdatutako ondasunen deskribapena, zergaren arauaren 78. eta 79. artikuluei 
jarraituz zehaztutako zerga oinarria, kopurua eta unitateko prezioa, ondasunak eskualdatzea 
eragin zuten egoeren data eta zergatik egin zen eskualdaketa.

8. Zergaren arauaren 9 bis artikuluaren hiru apartatuaren bigarren paragrafoaren b´) letran 
adierazitako egoeretan itzulitako ondasunen deskribapena, kopurua eta balioa, bai eta noiz 
(data) itzuli zen ere.

b) Honako datuak emango dituzte ondasunen xede diren enpresaburuak edo profesionalak 
eta hura ordezkatzen dutenek:

1. Kontsigna bidezko ondasun salmentari buruzko akordio baten baitan ondasunak eskual‑
datzen dituen saltzailearen identifikazio zenbakia balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioe‑
tarako.
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2. Haren eskuragai jarri ahal izateko igorri diren ondasunen deskribapena eta kopurua.

3. Haren eskuragai jarri ahal izateko igorri diren ondasunak biltegira noiz heldu ziren (data).

4. Eskuratutako ondasunen deskribapena, zergaren arauaren 78. eta 79. artikuluei jarraituz 
zehaztutako zerga oinarria, kopurua eta unitateko prezioa, bai eta zergaren arauaren 9 bis arti‑
kuluaren bi apartatuaren bigarren gidoian aurreikusita dagoen Europako Erkidegoaren barruko 
ondasun eskuraketaren data.

5. Saltzaileak biltegitik atera dituen eta jadanik bereak ez diren ondasunen deskribapena eta 
kopurua, bai eta biltegitik noiz (data) atera diren.

6. Suntsitu edo desagerrarazi diren biltegiko ondasunen deskribapena eta kopurua, eta on‑
dasun horiek noiz (data) suntsitu, galdu edo lapurtu diren edo horren berri noiz (data) izan den.

Dena den, enpresaburu edo profesionalak aurreko 1, 2 eta 4 zenbakietan aipatutako da‑
tuak baino ez ditu jasoko, ondasun horiek beste enpresaburu edo profesional bati igorri edo 
garraiatzen zaizkionean gordailuan izan ditzan.

3. Arautegi honen 62.6 artikuluak aipatutako pertsona eta entitateen kasuan, erregistro liburu 
hori Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez eguneratu beharko da, bertan 
jaso beharreko eragiketa bakoitzaren xehetasunen informazioa elektronikoki emanez.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko titularrak erregistro horien identifikazioa zehaztuko 
du foru agindu bidez.”

Hiru. 79. artikulua aldatzen da eta honela geratzen da idatzita:

“79. artikulua. Laburpen aitorpena aurkezteko betebeharra

1. Enpresaburuek eta profesionalek laburpen aitorpena aurkezteko betebeharra dute, nahiz 
eta izaera hori zergaren arauaren 5. artikuluko laugarren apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz 
eduki, baldin eta honako eragiketa hauetakoren bat egiten badute ere:

1. Beste estatu kide batera egiten diren ondasun emateak, zergari buruzko foru arauaren 
25. artikuluko lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren apartatuetan xedatutakoari jarraituz 
salbuetsita badaude.

Eragiketa horietan sartuko dira Zergaren Arauaren 9. artikuluko 3. zenbakian jasotako on‑
dasunen transferentziak eta, bereziki, Zergaren Arauaren 27. artikuluko 12. zenbakian xedatu‑
takoaren arabera inportaziotik salbuetsita egon diren ondasunen ondorengo entregak.

Zenbaki honetan aipatzen diren ondasun entregetatik kanpo geratuko dira honako hauek:

a) Zergaren Arauaren 5. artikuluko Bat apartatuko e) letrako pertsonek noizean behin egiten 
dituzten entregen garraiobide berriak xede dituztenak.

b) Zergaren subjektu pasiboek egindakoak beste Europar Batasuneko beste estatu kideren 
batean zerga horretarako identifikazio zenbakirik eman esleituta ez duten hartzaileentzat.

2. Europar Batasunaren barruko ondasun eskurapenak, zergari lotuak eta zerga aplikatuko 
den lurraldean zerga horretarako identifikazio zenbakia duten pertsonek edo entitateek eginak.

Eragiketa horien barruan sartuko dira beste estatu kide batetik egindako eta Zergaren Araua‑
ren 16. artikuluaren 2. zenbakiak aipatutako ondasun eskualdaketen eragiketak, eta, zehazki, 
aldez aurretik beste estatu kide batean inportatu diren ondasunen Batasunaren barruko es‑
kurapenak, baldin eta inportazio hori zergatik salbuetsita egon bada Zergaren Arauaren 27. 
artikuluaren 12. apartatuan xedatutakoen baldintza berdintsuetan.

3. Europar Batasunaren barruko zerbitzu emateak.

Arautegi honen ondorioetarako, ondorengo baldintzak biltzen dituzten zerbitzu emateak 
jotzen dira Europar Batasunaren barruko zerbitzu ematetzat:
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a) Haiei aplikatzen zaizkien kokapen arauen arabera, zerga aplikatzen den lurraldean 
emantzat ez jotzea.

b) Beste estatu kide batean zergari lotuta eta salbuetsi gabe egotea.

c) Haien hartzailea enpresaburu edo profesional bat izatea, halako gisa diharduena, eta 
haren jarduera ekonomikoaren egoitza estatu kide horretan errotuta izatea edo bertan establezi‑
mendu iraunkor bat izatea edo, bestela, bere ohiko egoitza edo bizilekua izatea, edo hartzaile 
hori enpresaburu edo profesional gisa ez diharduen baina zergaren ondorioetarako estatu 
kide horrek emandako identifikazio zenbaki bat esleituta daukan pertsona juridiko bat izatea.

d) Subjektu pasiboa hartzaile hori izatea.”

4. Europar Batasunaren barruko zerbitzu eskurapenak.

Arautegi honen ondorioetarako, Europar Batasunaren barruko zerbitzu eskurapentzat har‑
tuko dira zergaren aplikazio lurraldean zergari lotuta eta salbuetsi gabe dauden zerbitzu ema‑
teak, baina zerbitzu hori ematen duen enpresaburuaren edo profesionalaren jarduera ekono‑
mikoaren edo establezimendu iraunkorraren egoitza ‑eta hortik eman da zerbitzua‑, edo, hala 
badagokio, ohiko helbide edo bizilekua, Komunitatearen barruan egon arren zergaren aplikazio 
lurraldetik kanpo badago.

5. Zergaren arauaren 26. artikuluaren hirugarren apartatuan aipatzen diren Europar Bata‑
sunaren barruko ondasun eskurapenen osteko ondasun emateak, Espainiako Zerga Adminis‑
trazioak balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako esleitu duen identifikazio zenbakia 
erabiliz beste estatu kide batek eginak.

2. Halaber, laburpen aitorpena aurkeztera behartuta dago beste estatu kide batera onda‑
sunak igortzen edo garraiatzen dituen saltzailea, zergaren arauaren 9 bis artikuluan aipatzen 
den kontsigna bidezko ondasun salmentari buruzko akordio baten esparruan.

Lau. 4. zenbaki bat gehitzen zaio 1. apartatuari eta 80. artikuluko 2. eta 3. apartatuak aldatzen 
dira. Honela geratzen dira idatzita:

“4. Kontsigna bidezko ondasun salmentari buruzko akordio batean (zergaren arauaren 9 bis 
artikuluan aipatzen da) jasota dauden ondasunak bidaltzen direnean, saltzaileak hauek adierazi 
behar ditu:

a) Ondasunen hartzaile izango den enpresario edo profesionalaren balio erantsiaren gaineko 
zergarako identifikazio zenbakia, ondasunak igorri edo garraiatuko diren estatu kideak emana.

b). Kontsigna bidezko ondasun salmentari buruzko akordio baten esparruan, hasiera batean 
ondasunen hartzailea zen enpresaburua edo profesionala ordezkatzen duen enpresaburua‑
ren edo profesionalaren (zergaren arauaren 9 bis artikuluan, hirugarren apartatuan, bigarren 
paragrafoan, a´) letran aipatzen da) identifikazio zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren 
ondorioetarako.

c) Kontsigna bidezko ondasun salmentari buruzko akordio baten esparruan beste estatu 
kide batera igorri edo garraiatu diren ondasunen hasierako balio zenbatetsia.”

“2. Laburpen aitorpenean jasota daude datuak zuzendu egin behar dira zergaren arauaren 
80. artikuluak adierazitako egoeren ondorioz akatsak egin edo aldaketak egon badira.

Aurreko apartatuaren 4 zenbakian aurreikusitako kasuan, saltzaileak aurkeztu duen infor‑
mazioan izan den aldaketa oro jakinarazi beharko du.

3. Eragiketak sortu diren aitorpen aldiko laburpen aitorpenean adierazi behar dira.

Aurreko 1. apartatuko 4. zenbakiaren kasuan, aipatutako informazioa laburpen aitorpen 
hauetan adieraziko da:
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– Ondasunak igorri edo garraiatu ziren datari dagokion aitorpen aldikoan, a) letran adiera‑
zitako egoeran;

– Arautegi honetako 66.2 B) artikuluaren a) letran aipatzen den erregistro liburuan honako 
hauek idatzi diren aitorpen aldikoan: kontsigna bidezko ondasun salmentari buruzko akordio 
baten esparruan hasiera batean ondasunen hartzaile ziren enpresaburu edo profesionalak 
ordezkatzen dituzten enpresaburu edo profesionalaren identifikazio datuak, b) letran adierazi‑
tako egoeretan.

Aurreko 2. apartatuko lehen paragrafoan aipatzen diren egoeretan, ondasunen edo 
zerbitzuen hartzaileari jakinarazpena egin zaion aitorpen aldiko laburpen aitorpenean adiera‑
ziko dira zuzenketak.”

Bost. 81. artikuluko 4. eta 5. apartatuak ezabatzen dira.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, bigarren, 
hirugarren, laugarren eta bosgarren apartatuetan xedatukoa izan ezik, haiek 2020ko martxoaren 
1ean jarriko baitira indarrean.

Vitoria‑Gasteiz, 2020ko ekainaren 16a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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