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Gasteizen, 2022ko maiatzaren 6an. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje 

Batzordeak –Violeta Ruiz Almendral batzordeburuak eta Sofía Arana Landín eta 

Javier Muguruza Arrese batzordekideek osatua– honako erabaki hau hartu du: 

 

ERABAKIA 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiak (aurrerantzean GFAk) Zerga Administrazioko Estatu 

Agentziaren (aurrerantzean ZAEA) aurrean aurkeztutako gatazkari buruzkoa, 

zeinaren helburua baita zehaztea RESSA zergapekoak 2008-1T/2012 BEZagatik 

Gipuzkoan egindako eragiketen bolumenaren proportziotik eratorritako 

ordainarazpen-eskumena. Gatazka hori 22/2015 espediente-zenbakiarekin 

izapidetzen ari da Arbitraje Batzorde honetan.  

 

 

I. AURREKARIAK 

 

1.- Zergapekoak adierazitako kontzeptu eta epealdien autolikidazioak aurkeztu 

zituen, ZAEAri eta GFAri eragiketen bolumenaren proportzioan zergak 

ordainduz. 
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2.- ZAEAk egiaztapen-jarduerak hasi zituen zergapekoari eta aipatutako 

kontzeptu eta ekitaldiei dagokienez, partzialki, eta foru-lurraldean eta lurralde 

erkidean (hurrenez hurren) egindako eragiketen bolumen proportzioa 

egiaztatzera soilik iritsi zen. 

 

3.- Egiaztapena amaitzeko, aktak ireki dira, eta ZAEAk uste du zergapekoak 

lurralde erkidean baino ez dituela eragiketak egiten, zera baiteritzo, ez duela 

erregaien ondasun-entregarik egiten, baizik eta finantza-zerbitzuak ematen 

dituela Euskaditik kanpo dituen bulegoetatik. 

 

4.- 2015eko urtarrilaren 13an, GFAk ZAEAren akten berri izan zuen, eta inhibizio-

errekerimendua egin zion, legezko epean eta moduan, eta hark ez du erantzunik 

jaso; horrek esan nahi du bere eskumena baliatuz isilbidez berresten duela 

ebazpena. 

 

5.- 2015eko maiatzaren 8an, GFAk gatazka aurkeztu zion Arbitraje Batzordeari. 

 

6.- ZAEAri alegazio-izapidea eman zaio, GFAk defendatutako irizpidearekin bat 

datorrelako amore eman duelako. 

 

 

II. ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

 

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

66.Bat.a) artikuluan xedatutakoaren arabera, Arbitraje Batzordeari eginkizunak 

esleitzen baitizkio: 
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«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». 

 

2.- Arbitraje Batzorde honek, 7/2017 eta 11/2017 Ebazpenetan adierazitakoaren 

arabera, Auzitegi Gorenaren 2016ko abenduaren 13ko Epaiaren arabera 

(37/2016 zenbakiko errekurtsoa, ECLI:ES:TS:2016:5301), RESSAk egiten duen 

jarduera ondasun-entregan datza, eta ez zerbitzu-ematean, baita bere izenean 

eta besteren kontura diharduen komisionista izaki. 

 

Lokalizazioari dagokionez, epaiak aplikagarritzat jo zuen Nafarroarekin 28/1990 

Legearen bidez onetsitako hitzarmenaren 33.6.A).4. artikulua –12/2002 Lege 

bidez onetsitako Ekonomia Itunaren 28.Bat.A) artikuluaren berdin-berdina dena, 

ondasun higigarri gorpuzdunen entregak EAEn kokatzen dituena, baldin eta 

eskuratzailearen esku jartzeko jarduera EAEtik egiten denean. 

 

Beraz, nola doktrinari dagokionez hala jurisprundentziari gagozkiola baketsua 

den arazo bat da RESSAk bezeroei egiten dizkien erregai-entregen lokalizazioa 

produktua hornitzeko usatzen diren gasolina-zerbitzuguneetan dagoela. 

 

3.- Demandatuaren amore-emateak, hirugarren interesdunik ez denez bertaratu 

prozedurara eta ez denez beharrezkoa ebazpenik ematea (jurisprudentzia 
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finkatua baitago), prozeduraren xedea gerora galtzea dakar eta, ondorioz, 

artxibatzea dagokio. 

 

 

Horiek horrela, Arbitraje Batzordeak honako hau  

 

 

ERABAKITZEN DU 

 

1.- GFAk BEZaren 2008-1T/2012 delakoagatiko ordainarazpen-eskumena 

(RESSA zergapekoari dagokionez) izateko asmoari ZAEAk amore ematearen 

ondoriozko prozeduraren xedea galdu izanaren ondoriozko gatazka artxibatzeko 

ebazpena ematea, Gipuzkoan gauzatutako eragiketen proportzioagatik. 

 

2.- Erabaki hau Zerga Administrazioko Estatuko Agentziari, Gipuzkoako Foru 

Aldundiari eta RESSAri jakinaraztea. 


