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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 410/2021 Erabakia, uztailaren 6koa. Onestea hitzarmena berres-
teko foru arau proiektua, hain zuzen, Arabako Foru Aldundiak Zerga Administrazioko Estatu 
Agentziari egindako kudeaketa esleipenekoa, Arabako Foru Aldundiaren informazio jakin bat 
autonomia erkidegoentzat, Nafarroako Foru Erkidegoarentzat eta Ceuta eta Melilla hirientzat 
eskuragarri jar dadin

COVID-19aren pandemiaren aurrean enpresa kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei 
buruzko martxoaren 12ko 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren (aurrerantzean, 5/2021 
Legegintza Errege Dekretua) bidez neurri batzuk onetsi ziren indartutako babes esparru bat 
eskaintzeko. Horren bitartez, baliabide asko emango dira pandemiaren iraupenaren eta inpaktu 
ekonomikoaren ondorioz zaurgarriagoak izan daitezkeen enpresei, sektoreei eta lurraldeei 
laguntzeko eta hori guztia likidezia eta kaudimena indartzeko eta ekonomia nazionala gehiegi 
ez zorpetzeko, hala, ekoizpen sarea eta enplegua mantenduz, inbertsioa sustatuz eta Espainiako 
jarduera ekonomikoaren balioaren suntsiketa ez emankorra saihestuz eta, aldi berean, hurrengo 
hilabeteetan askotariko enpresa eta sektoreen artean berresleipena gauzatu dadin.

Legegintza Errege Dekretuak onetsitako neurrien artean, I. tituluan aurreikusita dago auto-
nomo eta enpresentzat zuzeneko laguntzen covid lerro bat sortzea, hala sektore pribatuaren 
kaudimena bultzatzeko enpresei eta autonomoei zuzeneko laguntzak emanez.

Legegintza Errege Dekretuaren 3. artikuluko 1. apartatuan hautagarritasun betekizunen eta 
laguntzaren zenbatekoa finkatzeko irizpideen oinarrizko esparrua zehazten da eta laguntza ho-
rien onuradun gisa horiek arautzen dituen araudiak zehaztutako sektoreei atxikitako enpresariak 
edo profesionalak eta erakundeak hartzen dira. Era berean, horien 2020ko Balio erantsiaren 
gaineko zergaren edo zeharkako zerga baliokidearen urteko eragiketen bolumena -deklaratu-
takoa eta administrazioak egiaztatutakoa- ehuneko 30 gutxiagokoa izan beharko da 2019rekin 
alderatuz.

Hura betetzeko, autonomia erkidegoek, Nafarroako Foru Erkidegoak eta Ceuta eta Melilla 
hiriek Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko informazioa behar dute. 5/2021 Legegintza 
Errege Dekretuan berariaz jasota dago informazio jakin bat dagokion zerga administrazioak 
eman behar duela autonomia erkidegoek, Nafarroako Foru Erkidegoak eta Ceuta eta Melilla 
hiriek hala eskatu ondoren.

Gainera, Arabako Lurralde Historikoari dagokionez, Arabako zergen otsailaren 28ko 6/2005 
Foru Arau orokorraren 92.1 artikuluaren d) eta l) hizkietan xedatuta dago zerga administra-
zioak bere zereginak egikaritzean jasotzen dituen datuak, txostenak eta aurrekariak isilpekoak 
izan arren, horiek lagatzeko aukera dagoela, beste kasu batzuen artean, lagapen horren xe-
dea administrazio publikoekin lankidetzan jardutea denean iruzurraren aurka borrokatzeko, 
funts publikoen kargurako laguntzak edo dirulaguntzak jasotzeko edo dagozkien zereginak 
egikaritzeko; bigarren kasu horretan, zergapekoek hornitutako datuetarako aurretiazko baimena 
eman beharko dute.

Zerga Agentziaren, autonomia erkidegoen, Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Ceuta eta 
Melilla hirien arteko zerga informazioa jakinarazteko ohiko bitartekoak kontuan hartuz eta, 
bereziki, 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren 3. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko eta 
laguntza horien izapidetzea hobetzeko, alderdi guztiek uste dute modu azkar eta eraginkorrena 
dela zerga agentziak tratatu eta autonomia erkidegoei, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta 
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eta Melilla hiriei berak ematea laguntzak izapidetzeko behar duten Arabako Foru Aldundiaren 
titulartasuneko zerga informazioa, horiek aurretiaz eskaria egin ondoren.

Horregatik, beharrezkoa da hitzarmen hau sinatzea. Honen arabera, Arabako Foru Aldundiak 
zerga agentziari agintzen dio bere titulartasuneko informazio jakin bat tratatzeko eta autonomia 
erkidegoei, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta eta Melilla hiriei eskuragarri jartzeko horiek 
eskaria egin ondoren. Hori guztia, 5/2021 Legegintza Errege Dekretuan jasotako laguntzaren 
kudeaketa errazteko.

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,

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onestea hitzarmena izenpetzea, hain zuzen, Arabako Foru Aldundiak Zerga 
Administrazioko Estatu Agentziari kudeaketa esleipenekoa, Arabako Foru Aldundiaren infor-
mazio jakin bat autonomia erkidegoentzat, Nafarroako Foru Erkidegoarentzat eta Ceuta eta 
Melilla hirientzat eskuragarri jar dadin.

Bigarrena. Onestea erreferentziazko hitzarmena berresteko foru arau proiektua.

Hirugarrena. Agintzea Arabako Batzar Nagusiei bidal dakiela aipatutako foru arau proiektua, 
berrets dezaten.

Laugarrena. Ahalmena ematea Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Saileko zuzendariari 
erreferentziazko hitzarmena bera eta hura betearazteko behar diren agiri guztiak sinatzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 6a

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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ARABAKO FORU ALDUNDIAK ZERGA ADMINISTRAZIOKO ESTATU AGENTZIARI 
EGINDAKO KUDEAKETA ESLEIPENA, ARABAKO FORU ALDUNDIAREN 
INFORMAZIO JAKIN BAT AUTONOMIA ERKIDEGOENTZAT, NAFARROAKO FORU 
ERKIDEGOARENTZAT ETA CEUTA ETA MELILLA HIRIENTZAT ESKURAGARRI JAR 
DADIN. 

ESKU HARTU DUTEN ALDERDIAK 

Alde batetik,  

Beste alde batetik,  

Alderdi biek kudeaketa esleipen hau formalizatzeko legezko gaitasun nahikoa aintzatetsi diote 
elkarri 

ZIOEN ADIERAZPENA 

I 

Zerga administrazioko estatu agentzia (aurrerantzean, Zerga Agentzia) zuzenbide publikoko 
erakunde bat da eta estatuaren izenean eta bere kontura estatuko eta aduanetako zerga sistema 
eta nazio mailako edo Europar Batasuneko erakunde publikoetako gainerako baliabideak 
eraginkorki aplikatzeko ardura du, horien kudeaketa esleitzen baldin bazaio legeen edo 
hitzarmenen bidez. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Hitzarmen Ekonomikoaren 1. artikuluarekin bat eginez, Arabako 
Foru Aldundiak, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren Ogasun Zuzendaritzaren bidez 
eskumena du Arabako Lurralde Historikoko zerga sistemako zergak ordainarazteko, 
kudeatzeko, likidatzeko, ikuskatzeko, berrikusteko eta biltzeko. 

II 
 

COVID-19aren pandemiaren aurrean enpresa kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzko 
martxoaren 12ko 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren (aurrerantzean, 5/2021 Legegintza 
Errege Dekretua) bidez neurri batzuk onetsi ziren indartutako babes esparru bat eskaintzeko. 
Horren bitartez, baliabide asko emango dira pandemiaren iraupenaren eta inpaktu 
ekonomikoaren ondorioz zaurgarriagoak izan daitezkeen enpresei, sektoreei eta lurraldeei 
laguntzeko eta hori guztia likidezia eta kaudimena indartzeko eta ekonomia nazionala gehiegi ez 
zorpetzeko, hala, ekoizpen sarea eta enplegua mantenduz, inbertsioa sustatuz eta Espainiako 
jarduera ekonomikoaren balioaren suntsiketa ez emankorra saihestuz eta, aldi berean, hurrengo 
hilabeteetan askotariko enpresa eta sektoreen artean berresleipena gauzatu dadin.  

 
Legegintza Errege Dekretuak onetsitako neurrien artean, I. tituluan aurreikusita dago autonomo 
eta enpresentzat zuzeneko laguntzen covid lerro bat sortzea, hala sektore pribatuaren kaudimena 
bultzatzeko enpresei eta autonomoei zuzeneko laguntzak emanez. 
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Legegintza Errege Dekretuaren 1. artikuluan ezarrita dago lerro horren hasierako zuzkidura 
7.000 milioi eurokoa izango dela eta bi multzotan antolatuko direla laguntzak. Lehenengo 
multzoak 5.000 milioi euroko zuzkidura izango du Autonomia Erkidego guztientzat (Balear 
Uharteak eta Kanariar Uharteak salbu) eta Ceuta eta Melilla hirientzat; eta bigarrenak 2.000 
milioi euroko zuzkidura izango du Balear Uharteetako eta Kanariar Uharteetako autonomia 
erkidegoentzat.  

 
Horren ondorioetarako, Legegintza Errege Dekretuaren 2. artikuluko 4. apartatuak zehazten du 
autonomia erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek izango dutela lurraldeko hartzaileei 
zuzendutako laguntzak esleitzeko deialdiak egiteko ardura eta beraien esku egongo dela 
eskariak izapidetzea, kudeatzea eta ebaztea, dirulaguntzak ordaintzea, ordainketen aurreko eta 
ondorengo kontrolak egitea eta baliabide horiek egoki erabiltzen direla bermatzeko beharrezko 
jarduketak egitea, dirulaguntzei buruzko araudian aurreikusitakoa betez. 

 
Legegintza Errege Dekretuaren 3. artikuluko 1. apartatuan hautagarritasun betekizunen eta 
laguntzaren zenbatekoa finkatzeko irizpideen oinarrizko esparrua zehazten da eta laguntza 
horien onuradun gisa horiek arautzen dituen araudiak zehaztutako sektoreei atxikitako 
enpresariak edo profesionalak eta erakundeak hartzen dira. Era berean, horien 2020ko Balio 
erantsiaren gaineko zergaren edo zeharkako zerga baliokidearen urteko eragiketen bolumena -
deklaratutakoa eta administrazioak egiaztatutakoa- % 30 gutxiagokoa izan beharko da 
2019rekin alderatuz.  

 
Onuradun izango dira baita ere Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan estimazio 
objektiboaren erregimena aplikatzen duten eta laguntzen emakida arautzen duen araudiak 
zehaztutako sektoreei atxikita dauden enpresariak edo profesionalak. 

Artikulu horretan jasota dago era berean, Sozietateen gaineko zerga ordaintzen duten talde 
eratuen kasuan, hautagarritasun eta transferentzia betekizunen ondorioetarako onuradun izango 
dela talde hori zergadun bakar gisa, eta ez taldea osatzen duten erakundeak banaka; beraz, 
jardueraren jaitsiera zehazteko kontuan hartu beharreko eragiketen bolumena kalkulatzeko, 
taldea osatzen duten erakundeen eragiketa guztien bolumena gehituko da. 

 
Azkenik, Legegintza Errege Dekretuaren 3. artikuluaren 1. apartatuan azaltzen da ez direla 
onuradun izango aurretik ezarritako betekizunak betetzen dituzten eta 2019ko Pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergan estimazio zuzeneko zenbatespeneko metodoa aplikatutako jarduera 
ekonomikoetan emaitza garbi negatiboa deklaratu duten edo hala dagokionean, kapitalizazio 
erreserba eta zerga oinarri negatiboen konpentsazioa aplikatu aurretik Sozietateen gaineko 
zergaren edo Ez egoiliarren errentaren gaineko zergaren oinarria negatiboa izan duten 
enpresariak edo profesionalak, erakundeak eta eratutako taldeak.  

 
Bestalde, Legegintza Errege Dekretuaren 3. artikuluko 4. apartatuan xedatuta dago 2020ko 
eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiagokoa izan duten eta jarduera ekonomikoa 
autonomia erkidego edo hiri autonomo batean baino gehiagoan gauzatzen duten taldeek, 
enpresariek, profesionalek edo erakundeek jarduten duten lurralde guztietan egiten diren 
deialdietan parte hartu ahalko dutela.  
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I. titulua aplikatzeko gaiak zehazteko eta, bereziki, hautagarritasun irizpideei eta laguntzaren 
zenbatekoa finkatzeko irizpideei dagokienez, apirilaren 12ko HAC/348/2021 Agindua 
(aurrerantzean, HAC/348/2021 Agindua) onetsi da, autonomoei eta enpresei zuzeneko 
laguntzak esleitzeko irizpideak zehazten dituena, COVID-19ren pandemiari erantzuteko enpresa 
kaudimenari laguntzeko ezohiko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Legegintza Errege 
Dekretuaren I. tituluan xedatutakoa aplikatuz. 

 
Agindu horren 8. apartatuko lehenengo puntuan azaltzen da informazioa trukatzeko 
ondorioetarako, Legegintza Errege Dekretuaren 3.2.b) artikuluan aipatutako langile kopurua 
kalkulatzeko konturako atxikipen eta diru sarreren hileko eta hiruhileko deklarazioetan 
kontsignatutako laneko 2020ko diru etekinen jasotzaileen batez besteko zifra oinarritzat hartuko 
dela (111 ereduak).  

 
Horrez gain, zehazten du Legegintza Errege Dekretuaren 3.4 artikulua aplikatzen zaien 
laguntzen eskatzaileek jarduten duten lurraldeen arteko eragiketen bolumen jaitsiera konturako 
atxikipen eta diru sarreren urteko informazio laburpeneko deklarazioan kontsignatutako lan 
pertsonaleko ordainsarietan oinarrituz egingo dela; horiek, era berean, lurralde bakoitzari 
esleituko zaizkio jasotzaileen bizilekuaren arabera. 

 
Modu osagarrian, Aginduaren lehenengo apartatuko 9. puntuan aurreikusita dago foru araudia 
aplikatu behar denean, 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren I. tituluak estatu araubideko 
zerga kontzeptuari buruz egiten dituen erreferentziak egindakotzat joko liratekeela foru 
araudiaren kontzeptu baliokideetan. Eta gehitzen da, bereziki foru lurraldean Balio erantsiaren 
gaineko zergaren araubide erraztua aplikatzen duten Legegintza Errege Dekretuaren I. tituluan 
araututako laguntzen eskatzaileei Legegintza Errege Dekretuaren 3.2 a) artikuluan xedatutakoa 
aplikatuko zaiela, albo batera utzita zein zerga araubide aplikatzen duten Pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergan. 

III 

 
5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren 3. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, autonomia 
erkidegoek, Nafarroako Foru Erkidegoak eta Ceuta eta Melilla hiriek Arabako Foru 
Aldundiaren titulartasuneko informazioa behar dute. 5/2021 Legegintza Errege Dekretuan 
berariaz jasota dago informazio jakin bat dagokion zerga administrazioak eman behar duela 
autonomia erkidegoek, Nafarroako Foru Erkidegoak eta Ceuta eta Melilla hiriek hala eskatu 
ondoren. 

 
Gainera, Arabako Lurralde Historikoari dagokionez, Arabako zergen otsailaren 28ko 6/2005 
Foru Arau orokorraren 92.1 artikuluaren d) eta l) hizkietan xedatuta dago zerga administrazioak 
bere zereginak egikaritzean jasotzen dituen datuak, txostenak eta aurrekariak isilpekoak izan 
arren, horiek lagatzeko aukera dagoela, beste kasu batzuen artean, lagapen horren xedea 
administrazio publikoekin lankidetzan jardutea denean iruzurraren aurka borrokatzeko, funts 
publikoen kargurako laguntzak edo dirulaguntzak jasotzeko edo dagozkien zereginak 
egikaritzeko; bigarren kasu horretan, zergapekoek hornitutako datuetarako aurretiazko baimena 
eman beharko dute.  
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Zerga Agentziaren, autonomia erkidegoen, Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Ceuta eta Melilla 
hirien arteko zerga informazioa jakinarazteko ohiko bitartekoak kontuan hartuz eta, bereziki, 
5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren 3. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko eta laguntza 
horien izapidetzea hobetzeko, alderdi guztiek uste dute modu azkar eta eraginkorrena dela zerga 
agentziak tratatu eta autonomia erkidegoei, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta eta Melilla 
hiriei berak ematea laguntzak izapidetzeko behar duten Arabako Foru Aldundiaren 
titulartasuneko zerga informazioa, horiek aurretiaz eskaria egin ondoren. 

 
Horregatik, beharrezkoa da hitzarmen hau sinatzea. Honen arabera, Arabako Foru Aldundiak 
zerga agentziari agintzen dio bere titulartasuneko informazio jakin bat tratatzeko eta autonomia 
erkidegoei, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta eta Melilla hiriei eskuragarri jartzeko horiek 
eskaria egin ondoren. Hori guztia, 5/2021 Legegintza Errege Dekretuan jasotako laguntzaren 
kudeaketa errazteko.  

Horregatik guztiagatik, alderdiek hitzarmen hau formalizatzeko nahia adierazi dute honakoei 
lotuta 

KLAUSULAK 

Lehenengoa. - Xedea. 

Hitzarmen honen xedea Arabako Foru Aldundiak zerga administrazioko estatu agentziari 
egindako kudeaketa esleipena da autonomia erkidegoei, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta 
eta Melilla hiriei eskuragarri jartzeko Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko zerga 
informazioa horiek aurretiaz eskaria egin ondoren 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren I. 
tituluan araututako autonomoei eta enpresei zuzeneko laguntzak izapidetzeko. Horrez gain, 
agindutik eratorritako informazio trukatzeak arautu behar dituzten baldintzen eta prozeduren 
esparru orokorra ezarriko da.  

Hain zuzen ere: 

1.- Zerga agentziak autonomia erkidegoei, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta eta Melilla 
hiriei eskuragarri jarriko die honako informazioa, aurretiaz Arabako Foru Aldundiak zerga 
agentziari emandakoa, hautagarritasun eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko irizpideen 
betekizunen oinarrizko esparruari dagokionez 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren 3. 
artikulua eta HAC/348/2021 Agindua betez eta autonomia erkidego, Nafarroako Foru Erkidego 
edo Ceuta eta Melilla hirietako laguntza eskariei dagokienez, betiere baimena emanez gero 
beharrezko informazioa dagokion zerga administraziotik eskuratzeko: 

a) Zerga kontsolidazio talde bat osatzen duten erakundeak edo 2020ko eragiketa bolumena 10 
milioi euro baino gehiagokoa izan dutenak eta Sozietateen gaineko zergaren ondorioetarako 
bakar-bakarrik foru lurraldean zergak ordaintzen dituztenak eta lurralde komunean jarduten 
dutenak: 
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(i) Jarduera ekonomikoen zergaren (JEZ) epigrafeen oharra, non eskatzaileak 2019an, 2020an 
eta 2021ean egindako jarduera sailkatzen den hala dagokionean, jarduera nagusiaren 
erreferentzia eginez. 

(ii) Eskatzailea talde bateko partaidea denean, 2019ko eta 2020ko eraketari buruzko 
informazioa. 

b) Zerga kontsolidazio taldea osatzen duten edo 2020ko eragiketa bolumena 10 milioi euro 
baino gehiagokoa izan duten erakundeen kasuan eta foru lurraldean bakar-bakarrik BEZaren 
ondorioetarako zergak ordaintzen badituzte eta lurralde komunean jarduten badute, eragiketen 
bolumena emango da 2019ko eta 2020ko Balio erantsiaren gaineko zergaren eragiketetan. 

c) Zerga kontsolidazio taldea osatzen duten erakundeak edo 2020ko eragiketa bolumena 10 
milioi euro baino gehiagokoa izan duten enpresariak, profesionalak edo erakundeak direnean eta 
jarduera ekonomikoa autonomia erkidego batean baino gehiagoan edo Ceuta eta Melilla hirietan 
egiten dutenean, 2020an egindako lan pertsonaleko ordainsariak, lan pertsonaleko konturako 
urteko atxikipenen eta diru-sarreren informazio deklarazioan kontsignatutako informazioarekin 
bat, jasotzaileen bizilekuaren arabera eta Arabako Foru Aldundian aurkeztu direnak. 

d) 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren 3.2.b) artikulua aplikatu behar zaien enpresariak, 
profesionalak, erakundeak edo establezimendu iraunkorrak direnean, Foru Ogasunean 
aurkeztutako 2020ko konturako atxikipenen eta konturako diru-sarreren hileko eta hiruhileko 
deklarazioetan kontsignatutako lanaren diru etekinen jasotzaileen batez besteko kopurua (110 
edo 111 ereduak). 

e) Zerga kontsolidazio taldeen eta 2020ko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiagokoa 
izan duten eta foru lurraldean bakar-bakarrik Sozietateen gaineko zergaren ondorioetarako 
zergak ordaintzen dituzten eta lurralde komunean jarduten duten erakundeen kasuan, 
jakinaraztea ea ezarpen iraunkorreko Sozietateen gaineko zergaren edo Ez egoiliarren errentaren 
gaineko zergaren oinarria negatiboa den 2019ko ekitaldiko deklarazioan, konpentsazioen eta 
erreserben aurretik. 

f) JEZaren epigrafeak, eskatzaileek gauzatutako jarduera ekonomikoa sailkatzen dutenak. 

2. Zerga Agentziak autonomia erkidegoei, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta eta Melilla 
hiriei eskuragarri jarriko die honako informazioa, aurretiaz Arabako Foru Aldundiak emandakoa 
autonomia erkidego batean, Nafarroako Foru Erkidegoan eta Ceuta eta Melilla hirietan laguntza 
eman zaien eskatzaileei dagokienez eta foru lurralde horretan zergak ordaintzen dituztenak, ezin 
izan denean egiaztatu 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren laugarren xedapen osagarriko 2. 
apartatuaren a) eta b) hizkietan xedatutakoa: 

a) Eskatzailearen 2021eko eta 2022ko dibidenduen banaketari buruz eskuragarri dagoen 
informazioa. 

b) Eskatzailearen jarduera ekonomikoaren mantentzeari buruzko informazioa 2022ko ekainaren 
30era arte, jarduera sailkatutako JEZaren epigrafeak adierazita. 
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Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroako Foru Erkidegoan aurkeztutako eskariei 
dagokienez, Zerga Agentziak 5/2021 Legegintza Errege Dekretua aplikatzeko eskatzaileei 
buruzko informaziorik ez badu, horren berri eman ahal izango die haiei, hala, informazioa 
Arabako Foru Aldunditik zuzenean eskuratu dezaten. 

3. Aurreko apartatuetan xedatutakoak ez du albo batera uzten Arabako Foru Aldundiak Zerga 
Agentziari hark autonomia erkidegoei, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta eta Melilla hiriei 
eskuragarri jartzeko eman diezaiokeen bestelako informazioa, 5/2021 Legegintza Errege 
Dekretuan xedatutako betez eta interesdun kopuru handi bati buruzkoa ez dena.  

Bigarrena. - Informazio lagapenaren xedea.  

Arabako Foru Aldundiak lagatako informazioaren xedea bakar-bakarrik beste autonomia 
erkidego batzuekin eta Ceuta eta Melilla hiriekin lankidetzan aritzea izango da, 5/2021 
Legegintza Errege Dekretuak onetsitako Covid lerroko autonomoei eta enpresei zuzendutako 
laguntza zuzenen hautagarritasun eta zenbatekoak finkatzeko baldintzak eta betekizunak 
egiaztatze aldera. 

Hirugarrena. - Emandako datuen izaera. 

Arabako Foru Aldundiak emandako zerga datuak zergadunek deklaratutakoak izango dira, eta 
orokorrean, automatizatu aurretik ez dute egiaztapen jarduerarik izango. Hala ere, datuak 
Arabako Foru Aldundiak egiaztatu dituenean, egiaztatutako datu horiek emango dira. 

Laugarrena. - Informazioa trukatzeko prozedura. 

Zerga Agentzia Arabako Foru Aldundiak emandako datuak tratatzeko arduraduna da eta 
fitxategi bat sortuko du autonomia erkidego bakoitzari, Nafarroako Foru Erkidegoari eta Ceuta 
eta Melilla hiriei dagokien informazioarekin eta horientzat eskuragarri jarriko du Zerga 
Agentziaren titulartasuneko informazioarekin batera, hark eskuragarri jarri behar duena 5/2021 
Legegintza Errege Dekretuaren I. titulua aplikatuz. 

Horretarako, aurretiaz, Zerga Agentziak fitxategi bat bidaliko dio Arabako Foru Aldundiari 
autonomia erkidegoan, Nafarroako Foru Erkidegoan eta Ceuta eta Melilla hirietan laguntza 
eskatu duten eskatzaileen identifikazioarekin, zeintzuei buruzko informazioa Arabako Foru 
Aldundiak eman behar duen. 

Bosgarrena. - Titulartasuna. 

Sektore publikoko araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluko 
2. apartatuan xedatutakoarekin bat, kudeaketa esleipenarekin ez da Arabako Foru Aldundiari 
esleitutako eskumenen titulartasuna ezta egikaritzeko izendun elementuena lagako. 

Seigarrena. – Datu pertsonalen tratamendua. 
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Zerga Agentziak deklaratu du 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2016/679 Arautegiaren 28.3 artikuluan xedatutakoa betetzen dela. Arautegi hori 
datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio librearen alorrean pertsona fisikoak 
babesteari buruzkoa da eta horren bitartez indargabetzen da 95/46/CE Zuzentaraua (Datuak 
babesteko arautegi nagusia) hautagarritasun irizpideen eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko 
irizpideen oinarrizko esparruarekin lotuta informazioa jasotzen duten erakunde lagapen 
hartzaileei dagokienez, eta hori guztia 5/2021 Legegintza Errege Dekretuaren 3. artikulua eta 
apirilaren 12ko HAC/348/2021 Agindua betez.  

Zerga Agentziak datuak tratatzeko arduradun gisa jardungo du arduradunaren jarraibideak betez 
eta Datuak babesteko arautegi orokorraren 28. artikuluko 3. apartatuan xedatutakoarekin bat 
etorriz, eta bakar-bakarrik hitzarmen honetan enkargu horri lotuta aurreikusitako xedeetarako 
aplikatuko ditu datuok. Zehazki, informazioa tratatzean Segurtasuneko Eskema Nazionalean 
jasotako segurtasun neurriak ezarriko dira Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak 
bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren lehenengo xedapen osagarrian 
aurreikusitako terminoetan. 

Zehazki, Zerga Agentziak: 

- Bermatu egiten du bere azpiegiturak Datuak babesteko arautegi orokorrean jasotako 
betekizunak betetzen dituela.  

- Ezingo die hirugarrenei lagatzaileak lagapen hartzaileari emandako informazioa eman ezta 
laga, azken horren baimenarekin ezta ere. 

- Kontrolak ezarriko ditu lagatzailearen eta lagapen hartzailearen arteko informazio hornidura 
bakoitzari buruz gordetako datuak lagapen hartzailea ez den hirugarren batek eskuratzea 
ekiditeko.  

- Beharrezko informazioa gordeko du datuen gain egindako tratamendu guztien trazabilitatea 
ikuskatzeko, hala, egindako eragiketen sekuentzia errepikatzea baimenduz.  

- Informazioa eskuratzeko bitartekoak arriskuan jarri ditzakeen gorabeheraren bat gertatuz gero, 
berehala horren berri eman beharko dio erakunde lagatzaileari, Arabako Foru Aldundiari 
jakinarazteko eta beharrezko neurriak ezartzeko. 

- Bere azpiegituren bidez laga diren datuei eragin dakiekeen gorabeheren berri eman beharko 
dio berehala lagapen hartzaileari, beharrezko neurriak ezarri ditzan eta Arabako Foru Aldundiak 
horren berri izan dezan. 

Zazpigarrena. - Emandako datuen kontrola eta segurtasuna. 

Arabako Foru Aldundiak emandako datuen kontrola eta segurtasuna eta, bereziki, lagapen 
hartzaileak egin beharreko kontrola Ogasun Ministerioaren, Zerga Administrazioko Estatuko 
Agentziaren eta Autonomia Erkidegoaren/Nafarroako Foru Erkidegoaren/Hiriaren arteko 
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hitzarmenaren bederatzigarren klausularen bidez arautuko da eta COVID-19ren pandemiari 
erantzuteko enpresa kaudimenari laguntzeko ezohiko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 
Legegintza Errege Dekretuaren 4.4 artikuluan ezarritakoa aplikatuko da. 

Zortzigarrena. - Finantzaketa. 

Hitzarmen honetako konpromisoak bete eta garatzearen ondorioz, alderdi sinatzaileek ez dituzte 
beraien gain hartzen inolako ohiko edo ez ohiko betebehar ezta konpromiso ekonomikorik. 

Bederatzigarrena. - Indarraldia. 

Agindu hau indarrean jarriko da Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (ALHAO) 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita eta ondorioak izango ditu COVID-
19ren pandemiari erantzuteko enpresa kaudimenari laguntzeko ezohiko neurrien martxoaren 
12ko 5/2021 Legegintza Errege Dekretua betetzeko beharrezkoa denera arte eta gehienez ere lau 
urteko epean. 

Hamargarrena. - Publizitatea. 

Erabaki hau “Estatuko Aldizkari Ofizialean” eta ALHAOn argitaratuko da Sektore publikoko 
araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11.3 artikuluan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz. 

Hamaikagarrena. - Ebazpena. 

Alderdiek Agindu honetako klausulak betetzen ez badituzte, suntsiarazi egingo da hurrengo 
paragrafoetan ezarritakoa albo batera utzi gabe. 

Suntsiarazpen kausak izango dira baita ere xedea ez betetzea, ezinbestezko inguruabarrak, 
adostasunezko erabakia eta deskribatutako jarduerak gauzatzeko ezintasuna. 

Alderdi batek betetzen ez duelako Agindua suntsitzen bada -hori gertatzeko, aurretiaz beste 
alderdiak ondorioen aurreko hilabetean salaketa jarri beharko du-, martxan dauden jarduketak 
bukatu egingo dira eta ez da jarduketa berririk hasiko salatzen denetik aurrera. 

Hamabigarrena- Izaera eta jurisdikzio eskuduna. 

Kudeaketa esleipen hau administraziokoa da eta Sektore publikoko araubide juridikoaren 
urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaio. 

Auzipeko gaiak edo hitzarmen honen interpretazioari, aldaketei, ondorioei edo ebazpenari buruz 
alderdien artean sortu litezkeen gatazkak administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenak jakin 
beharrekoak eta bere eskumenekoak izango dira, Jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 
29/1998 Legearekin bat etorriz. 
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Alderdi biek agiri hau irakurri dute eta ados daudela adieraziz, elektronikoki sinatu dute. 
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