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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 485/2020 Erabakia, urriaren 20koa. Onestea argitara dadila 
Arabako Foru Aldundi honekin zorrak dituztenen zerrenda Arabako Zergen otsailaren 28ko 
6/2005 Foru Arau Orokorraren 92.ter artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituzten zor 
eta zehapenengatik

Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 92 ter artikuluak 
zerga betebeharrak nabarmen ez betetzeagatik sortzen diren egoerei publizitatea emango zaiela 
xedatzen du Arabako Foru Aldundiarekin zerga zorrak edo zehapenak dauzkatenen zerrendak 
aldizka argitaratuz, baldin eta, araudi aplikagarriak finkatzen duen erreferentzia datan, zerga
dunak ordaintzeke dituen zerga zorren eta zehapenen zenbateko osoa 1.000.000 euro baino 
handiagoa bada, eta, betiere, borondatezko epealdian ordaintzeko epea igaro ondoren zor 
horiek ordainduta ez badaude eta geroratu edo eten ez badira.

Artikulu horrek ezartzen du zerga betebeharrak nabarmen ez betetzeagatik sortzen diren 
egoeren zerrenda urtero prestatu eta argitaratu beharra dagoela, eta horretarako, argitaratzeko 
erabakia hartu aurreko urteko abenduaren 31 hartuko da legezko baldintzak betetzen diren 
zehazteko erreferentzia datatzat.

Aipatutako 92 ter artikuluaren 4. apartatuak dioenez, Arabako Foru Aldundiarekin zorrak 
dauzkatenen zerrenda argitaratzeko erabakian ezarriko da argitalpen data, eta, nolanahi ere, 
urte bakoitzeko lehen seihileko naturalean egin beharko da.

Hala ere, Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2020 martxoaren 18ko Zerga Premiazko Araugin
tzako Dekretuaren xedapen gehigarri bakarrak aipatutako zerrenda argitaratzeko epea luzatu 
zuen, 2020ko azken hiruhilekora arte, COVID19 osasunlarrialdiaren ondoriozko inguruabarrak 
gorabehera, zerrendaren edukia, publizitatea eta prozeduraren izapideak 92 ter artikulu horretan 
ezarritako eskakizunetara egokitzen direla bermatzeko.

Aipatutako 92 ter artikuluaren 4. apartatuan ezarritako aldez aurretiko izapideak bete ondo
ren, bidezkoa da Arabako Foru Aldundiarekin zordun direnen zerrenda argitaratzeko erabakia 
ematea, non argitaratzedata ezarriko baita.

Dirubilketa Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

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

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 92 ter 
artikuluaren 1. apartatuan xedatutako baldintzak betetzen dituzten zerga zor edo zehapenengatik 
Arabako Foru Aldundiarekin zorrak dauzkatenen eta erreferentzia datatzat 2019ko abenduaren 31 
duen zerrenda 2020ko urriaren 30ean argitaratuko da, Arabako Foru Aldundiaren webgunean 
(http://www.araba.eus).

Bigarrena. Zerga zor edo zehapenengatik Arabako Foru Aldundiarekin zorrak dauzkatenen 
eta aurreko apartatuan aipatu den zerrenda prestatzeko erabiliko dira 2019ko abenduaren 31n 
Arabako Foru Ogasunaren Informazio Sistemetan ordaindu gabe ageri diren zor eta zehapenen 
datuak –etenda edo geroratuta ez daudenenak–, kontuan hartu gabe zer zenbateko zor duten 
argitalpen datan zerrendan identifikatutako zergapekoek.

http://www.araba.eus
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Zerrenda horretan beharrezko eremuak agertuko dira datu hauek identifikatzeko: argitaratzen 
den informazioarekin lotuta dagoen zorduna (izenabizenak eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 
pertsona fisikoa bada, eta sozietate izena, osorik idatzita, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 
pertsona juridikoa edo Arabako zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluko entitatea 
izanez gero), eta zor eta zehapenen zenbateko osoa erreferentzia datan, daturik banakatu gabe.

Hirugarrena. Zerrenda bitarteko elektronikoak erabiliz argitaratuko da, Portable Document 
Format edo PDF formatuan eta, teknikaren egoera aintzat hartuta, hartu beharreko neurriak har
tuko dira edukia interneteko bilaketa motorren bitartez indexatzea galarazteko, betiere ziurtatuta 
argitaratu eta hiru hilabetera zerrendak ez direla eskuragarri izango, Arabako zergei buruzko 
otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 92 ter artikuluak dioen moduan.

Laugarrena. Erabaki hau interesdunei jakinarazitzat joko da hura eta aurreko lehenengo 
apartatuan aipatzen den zordunen zerrenda argitaratzen direnean.

Bosgarrena. Zerrenda argitaratzearen erabaki honek amaitu egiten du administrazio bi
dea eta haren aurka berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio Foru Gobernu 
Kontseiluari, hilabeteko epean, edo, bestela, zuzenean aurkaratu ahalko da administrazioarekiko 
auzien kasuan kasuko epaitegian, bi hilabeteko epean, lehenengo apartatutan aipatzen den 
zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

VitoriaGasteiz, 2020ko urriaren 20a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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