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Vitoria-Gasteizen, 2022ko uztailaren 28an. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordeak, 

Violeta Ruiz Almendral batzordeburu andreak eta Sofía Arana Landín 

batzordekide andreak eta Javier Muguruza Arrese batzordekide jaunak 

osatutakoak, honako hau erabaki du: 

 

ERABAKIA 

 

WSA zergapekoak Gipuzkoako Foru Aldundiaren (aurrerantzean, GFA) eta 

Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren (aurrerantzean, ZAEA) aurka 

aurkeztutako gatazkari buruzkoa, zeinaren helburua baita zergapekoaren 

2020ko BEZa ordainarazteko eskumena zehaztea. Gatazka hori Arbitraje 

Batzorde honetan izapidetzen ari da, 16/2022 espediente-zenbakiarekin.  

 

 

I. AURREKARIAK 

 

1.- WSA egoitza Frantzian duen sozietate bat da, eta balio erantsiaren gaineko 

zerga aplikatzen den lurraldean jarduten du, establezimendu iraunkorrik gabe. 

 

WSAk WSAISA filialaren altzairuzko granailaren ekoizpen guztia erosten du 

(% 100eko partaidetza du), eta Balmasedako (Bizkaia) biltegi batean uzten du. 
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Salgai hori kanpora (Balmasedan abiapuntua duten esportazioak eta Europar 

Batasunaren barruko entregak) eta WSAISAra bertara saltzen da; beraz, 

eragiketen % 100 Bizkaian egiten dira. 

 

2.- 2020ko uztailaren 30ean, WSAk 036 eredua aurkeztu zuen BFAn, BEZari 

buruzko betebeharretan alta emanda eta Batasunaren Barruko Eragileen 

Erregistroan (aurrerantzean, BBEE) alta eskatuta. 

 

BFAk erantzun zion, establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren 

ordainarazpen-eskumena itunduta ez dagoenez, Estatuari dagokiola. 

 

Ebazpen horri berraztertzeko errekurtsoa jarri zitzaion. 

 

3.- 2020ko irailaren 14an, WSAk alta eskatu zuen ZAEAn, Hileko Itzulketaren 

Erregistroan (aurrerantzean, HIE) sartzeko eskatuta. 

 

ZAEAk 2020ko abenduaren 11n eman zion alta. 

 

4.- 2021eko urtarrilaren 28an, zergapekoak 2020ko laugarren hiruhilekoko 

autolikidazioa (303 eredua) aurkeztu zuen, eta 1.257.109,38 euro itzultzeko 

eskatu zuen. 

 

5.- 2021eko uztailaren 19an, ZAEAk WSAri jakinarazi zion egiaztapen- eta 

ikerketa-jarduerak hasi zirela, eta, horien ondorioz, 2022ko urtarrilaren 12ko akta 

hasi zela. Akta horren bidez itzulketa ukatu zitzaion, ordainarazteko eskumena 

zuen administrazioa BFA zela iritzita. 

 

6.- Estatuak BEZa itzultzeari uko egin zionez, 2020ko abenduaren 31n 

metatutako saldoa itzultzeko eskatu zion WSAk BFAri, eta horrek ere ez du bere 

gain hartu itzultzeko eskumena. 
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7.- 2022ko otsailaren 21ean, gatazka negatiboa sustatzeko idazkia aurkeztu 

zuen zergapekoak Arbitraje Batzordean. 

 

8.- 2022ko maiatzaren 5eko idazki bidez, BFAk amore eman du, uste baitu 

WSAISAk, zergen % 100a ordaintzen dion enpresa izanik, ez ziola BEZa 

jasanarazi behar WSAri, eta, beraz, bidegabe jasanarazitako kuotak itzultzea 

dagokiola. 

 

 

II. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

 

1.- Arbitraje Batzordeak du gatazka hau ebazteko eskumena, Ekonomia Itunaren 

66. artikuluan xedatutakoaren arabera; izan ere, artikulu horrek eginkizun hauek 

esleitzen dizkio: 

 

a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldundien artean edo foru-

aldundien eta beste autonomia-erkidegoetako administrazioen artean 

sortzen diren gatazkak ebaztea, bai tributu itunduen lotuneen aplikazioari 

dagokionez, bai administrazio bakoitzari zenbateko zatia dagokion 

zehazteko, sozietateen gaineko zergaren edota balio erantsiaren gaineko 

zergaren baterako tributazioaren kasuetan. 

 

b) Banakako tributu-harremanetako arazo zehatzetan ekonomia-itun hau 

interpretatzeko eta aplikatzeko orduan administrazio interesdunen artean 

sor litezkeen gatazkak erabakitzea. 

 

2.- Gatazka negatiboa sortzen da 1760/2007 Errege Dekretuak onetsitako 

Arbitraje Batzordearen Erregelamenduaren (aurrerantzean EIABE) 13.3 

artikuluan xedatutakoaren arabera, honako hau ezartzen: 
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Beste kasu batzuetan, ezein administraziok bere burua eskuduntzat jotzen 

ez duenean, baldin eta aurreko paragrafoan aipatutako hilabeteko epean 

bi administraziotatik ezein ez bada zuzendu Arbitraje Batzordera gatazka 

sustatzera, aski izango da zergapekoak berak, hurrengo hilaren barruan, 

inguruabar hori Batzordeari jakinaraztea, gatazka automatikoki 

aurkeztutzat har dadin. 

 

3.- BFAk 2022ko apirilaren 5ean Arbitraje Batzordeak egindako jakinarazpenaren 

bidez jakin zuen gatazka sustatu zela, eta 2022ko maiatzaren 5ean amore eman 

zen. Beraz, bidezkoa da gatazka artxibatzea, EIABEren 13.3 artikuluaren 

arabera, honako hau ezartzen baitu: 

 

Gatazka, hala ere, ez da izapidetuko, non eta, zergadunari egindako 

komunikazioaren ondorengo bi hilabeteetan, bi administrazioetako batek 

eskumena onartzen ez duen. 

 

Horiek horrela, Arbitraje Batzordeak honako hau  

 

 

ERABAKITZEN DU 

 

 

1.- 16/2022 espediente-zenbakia duen gatazka beste izapiderik gabe 

artxibatutzat jotzea, BFAk bere gain hartu duelako jasanarazitako BEZa WSAri 

itzultzeko eskumena. 

 

2.- Erabaki hau jakinaraztea Zerga Administrazioko Estatuko Agentziari, Bizkaiko 

Foru Aldundiari eta WSAri. 

 


