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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 49/2021 Foru Dekretua, urriaren 19koa. Onestea alda dadila abuz-
tuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretua, Sozietateen Zergaren Arautegia onetsi zuena

Foru dekretu honen bidez aldaketak sartzen dira abuztuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretuan, 
zeinaren sozietateen gaineko zergaren arautegia onesten baita.

Lehenengo aldaketaren bidez, finantza gastu garbien kengarritasuna baino muga handiagoa 
aplikatzeko proposamena Zerga Administrazioak aztertzeko prozedura zehazten da, Sozietateen 
gaineko Zergaren Foru Arauaren 25. bis artikuluaren 8. apartatuan aipatzen diren kasuetan, bai 
eta proposamen horri erantsi beharreko dokumentazioa ere.

Bestalde, Espainiako eta Europako interes ekonomikoko elkarteei eta Sozietateen gaineko 
Zergaren Foru Arauaren VI. tituluko III. kapituluan xedatutako araubidea aplikatu behar zaien 
aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, zergaren autolikidazioarekin batera aurkeztu beha-
rreko datu gehigarri berriak sartu dira.

Araudi honek proportzionaltasun printzipioa betetzen du, eta xedapen horrekin bete nahi 
den beharrari erantzuteko ezinbestekoak diren arauak biltzen ditu. Ez dago xede horretarako 
beste neurririk, hartzaileen eskubideak gutxiago murrizten dituenik edo hartzaileei betebehar 
gutxiago jartzen dizkienik.

Ekimen honen bidez segurtasun juridikoaren printzipioa bermatzen da, eta koherentea da 
estatuko eta Europar Batasuneko gainerako ordenamendu juridikoarekin.

Foru dekretu hau izapidetzean gardentasun irizpideari jarraitu zaio, zeina Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluak 
arautzen baitu.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Kontsulta Batzordeak horri buruz emandako txostenak 
ikusi dira.

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. Sozietateen gaineko zergaren arautegia aldatzea.

Aldaketa hauek sartzen dira abuztuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretuan, zeinak sozietateen 
gaineko zergaren arautegia onesten baitu:

Bat. 8 bis artikulua gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:

“8 bis. artikulua. Finantza gastuen kengarritasuna baino muga handiagoa aplikatzeko pro-
posamena.

1. Zergaren Foru Arauaren 25.bis artikuluko 8. apartatuko kasuetan, zergapekoen finantza 
gastu garbien kengarritasunerako artikulu horren 1. apartatuan ezarrita dagoena eta taldearen 
finantza gastu garbiek sozietate taldearen mozkin operatiboari dagokionez hirugarrenen aurrean 
duten koefizientean oinarritua dagoena baino muga handiagoa aldez aurretik zehazteko proze-
dura arautegi honen 24. artikulutik 28. artikulura bitartean ezarritako arauei jarraituz gauzatuko 
da, artikulu honetan ezarritako berezitasunekin.
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2. Zergapekoek proposamen bat aurkeztu ahal izango diote Zerga Administrazioari Zergaren 
Foru Arauaren 25.bis artikuluaren 1. apartatuan ezarritakoa baino muga handiagoa aplikatzeko 
beren finantza gastu garbien kengarritasunari, artikulu beraren 8. apartatuan xedatutakoaren 
arabera. Proposamen horrekin, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Erakundea kide den sozietate taldearen deskripzioa.

b) Erakundearen urteko kontuak eta erakundea kide den sozietate taldearen urteko kontu 
bateratuak.

c) Sozietate taldeak hirugarrenekiko dituen finantza gastu garbien kalkulua eta xehetasuna.

d) Sozietate taldearen mozkin operatiboaren kalkulua eta xehetasuna.

e) Zergaren Foru Arauaren 25.bis artikuluko 1. apartatuan ezarritakoa baino muga handiagoa 
finantza gastu garbien kengarritasunerako, eta haren justifikazioa, aplikaziorako oinarrizkotzat 
jo behar diren inguruabar ekonomikoak nabarmenduta.”

Bi. 41. artikuluko 1. apartatuko b) letra aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

“b) Guztira egotzi beharreko zenbatekoak ondoko kontzeptu hauek kontuan hartuta:

1. Kontabilitateko emaitza.

2. Zergaldian interes ekonomikoko elkartean kendu ez diren finantza gastu garbiak, Zergaren 
Foru Arauaren 25.bis artikuluaren arabera.

3. Zerga oinarria.

4. Zergapetze bikoitza saihesteko kenkariaren oinarria, errentak sortu dituen erakundearen 
mota eta beraren partaidetza ehunekoa.

5. Zergaren Foru Arauaren V. tituluko III. kapituluan ezarritako kenkarien eta interes ekono-
mikoko elkarteei aplika dakiekeen beste edozeinen oinarria, salbu eta Zergaren Foru Arauaren 
62. artikulutik 64. artikulura aurreikusitako kenkarien oinarria, kontabilitate irizpideen arabera 
ezaugarri bereziak dituzten ondare tresnatzat kalifikatu behar diren interes ekonomikoko elkar-
teei ekarpenak egiten dizkieten bazkideei dagokienez.

6. Interes ekonomikoko elkartearen atxikipenak eta konturako sarrerak.”

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 19a

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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