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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

3236/2021 Ebazpena, uztailaren 28koa, Ogasun Zuzendaritzarena. Kreditu Institutu Ofizialari 
Arabako Foru Ogasunaren informazioa ematea, COVID-19 pandemiari erantzunez enpresen 
kaudimena babesteko aparteko neurriei buruzko martxoaren 12ko 5/2021 Errege Dekretu-le-
gean ezarritako kaudimen neurriak kudeatzeko

COVID-19 pandemiari erantzunez enpresen kaudimena babesteko aparteko neurriei buruzko 
martxoaren 12ko 5/2021 Errege Dekretu-legean neurri multzo bat jasotzen da, zeinaren helburua 
baita negozio bideragarriak eduki arren finantza egoera COVID-19ren ondorioz narriatuta gertatu 
den enpresa eta autonomoen kaudimena indartzea. Proposatutako neurrien asmoa enpresa 
horien finantza karga arintzea da, eta berme edo estaldura publikoaz finantza eragiketak eman 
zituzten finantza entitateen eta Estatuaren arteko lankidetza esparru batean aplikatuko dira.

Martxoaren 12ko 5/2021 Errege Dekretu-legean ezarritako kaudimen neurrien hartzaileek, 
eskaera aurkezteko garaian, zenbait baldintza bete beharko dituzte, hala nola zerga eginbeharrak 
betetzen egunean egotea, ez banatzea dibidendurik 2021an eta 2022an, eta laguntzei dagokien 
jarduera 2022ko ekainaren 30era arte mantentzea.

Gainera, haren ondorioetarako, hartzailetzat hartzen dira “I. eranskinean definitutako se-
ktoreei atxikitako enpresaburu edo profesionalak eta entitateak, baldin eta haien eragiketen 
urteko zenbateko aitortua edo administrazioak egiaztatua, balio erantsiaren gaineko zergan 
edo zeharkako zerga baliokidean, 2020an ehuneko 30 baino gehiago gutxitu baita 2019koarekin 
alderatuta”.

Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organi-
koaren bidez onetsi zen Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 42. artikuluan eta maiatzaren 
23ko 12/2002 Legearen bidez onetsi zen Euskal Autonomia Erkidegoarekiko indarreko Ekonomia 
Itunean xedatutakoarekin bat etorriz, Arabako Lurralde Historikoko erakunde eskudunek, beren 
foru araubidearen indarrez, ahalmena dute beren lurraldearen barruan bertako zerga araubidea 
mantentzeko, ezartzeko eta arautzeko. Horrez gainera, lurralde historikoetako zerga sistema 
osatzen duten zergak ordainaraztea, kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea 
foru aldundi bakoitzari dagokio eta, zerga itunduak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko, 
lurralde historikoetako erakunde eskundunek Estatuaren Ogasun Publikoak aitorturik dauzkan 
ahalmen eta prerrogatiba berberak edukiko dituzte.

Aurreikusitako kaudimen neurriak ezartzeko eta haien onuradunak bete behar dituzten 
baldintzak egiaztatzeko, Kreditu Institutu Ofizialak eskuratu behar ditu egoitza Arabako Lurralde 
Historikoan duten zenbait enpresa eta autonomoren datu jakin batzuk, eta martxoaren 12ko 
5/2021 Errege Dekretu-legean jasotzen diren baldintzak betetzen diren egiaztatu.

Zehazki, ondoko datu hauek eskuratu behar ditu:

a) Arabako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak betetzea.

b) Enpresa eta autonomoen 2019 eta 2020ko ekitaldietako fakturazioa.

c) 2020eko ekitaldiko emaitza.

d) 2021eko eta 2022ko dibidendu banaketa.

e) Jardueraren jarraipena 2022ko ekainaren 30ean.
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Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 92.1 artikuluan xe-
datutakoarekin bat etorriz, Zerga Administrazioak bere eginkizunak egitean eskuratzen dituen 
datuak, txostenak edo aurrekariak isilpekoak dira eta hark kudeatzen dituen zergak edo baliabi-
deak aplikatzeko eta bidezko zehapenak ezartzeko soilik erabili ahal izango dira, eta ezin zaizkie 
laga gainontzekoei, ez jakinarazi, besteak beste ondoko xede hau izan ezean: sektore publikoko 
erakundeei beren eginkizunetan laguntzea, zergapekoek beren datuak horretarako lagatzeko 
baimena eman ondoren.

Horren ondorioz,

EBAZTEN DUT

Onestea martxoaren 12ko 5/2021 Errege Dekretu-legean ezarritako kaudimen neurrien es-
parruan loturiko datuak ematea, ebazpen honen azaltze zatian adierazten denaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 28a

Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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