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Gasteizen, 2022ko irailaren 13an. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako Arbitraje 

Batzordea osatzen duten Violeta Ruiz Almendral presidenteak eta Sofía Arana 

Landín eta Javier Muguruza Arrese batzordekideek erabaki hau hartu dute: 

 

ERABAKIA 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak (aurrerantzean, BFA) Zerga Administrazioko Estatu 

Agentziaren (aurrerantzean, ZAEA) aurka planteatutako gatazkari buruz, zerga-

egoitzaren aldaketari dagokionez, 2008ko urtarrilaren 1etik, GKSLren, JSAren 

eta MCMCren zerga-egoitzaren aldaketari dagokionez, Arbitraje Batzorde 

honetan izapidetzen ari dena 11/2014, 14/2014 eta 15/2014 espediente-

zenbakiekin, hurrenez hurren.  

 

 

AURREKARIAK 

 

1.- GKSL merkataritza-sozietateak Bilboko S kalean du egoitza soziala eta 

fiskala, eta 2008ko apirilaren 30ean lekualdatu zen bertara. Egoitza hori bat dator 

MA aholkularitzaren helbidearekin. 

 

2.- GKSL administratzaile bakar batek, JSA jaunak, zuzentzen eta administratzen 

du. Administratzaile horrek Bilbon du egoitza, A kalean, baina Madrilen bizi da, 

G kalean. Higiezin hori ISL sustatzailearen jabetzakoa da; eta zerga-egoitza 
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Madrilgo C kalean du, higiezinen salerosketan, egokitzapenean, eraikuntzan eta 

abarretan aritzen da. Erakunde horren administratzaile bakarra JSA ere bada, 

eta bazkideak JSM (helbidea Bilbon du, A kalean) eta haren arreba ISM (helbidea 

Madrilen du) dira. 

 

ISL sustatzailea ere Bilboko A-n dagoen higiezinaren jabea da. 

 

3.- GKSLren helburu soziala tabernako, kafetegiko, jatetxeetako eta oro har 

ostalaritzaren arloko negozio mota guztiak ustiatzea da, hotel-jarduera alde 

batera utzi gabe, genero eta espezie guztietan, eta 1992ko urtarrilaren 1etik 

jarduera ekonomikoen 67140 epigrafean alta emanda dago (bi sardexkako 

jatetxea). Bere jarduera nagusia Bilboko E kaleko lokalean 2007ko ekainaren 

1era arte garatzen duen jatetxearena da, data horretan baja eman baitzitzaion 

Ekonomia Jardueren gaineko Zergan. 

 

Bere bazkideak JSM eta ISM dira. 

 

4.- Bilboko E kaleko lokala DSSL enpresari alokatu zitzaion, eta alta eman zuen 

bi sardexkako jatetxe-jarduera berean, 2007ko ekainaren 1etik 2011ko 

azaroaren 23ra arte, egun horretan izapidetu baitzuen baja. 

 

5.- 2008tik 2012ra bitartean, GKSLk Madrilgo CZ kalean garatu zuen jarduera; 

bertan daude behar bezala legeztatutako kontabilitate-liburuak, eta bertatik 

eramaten da kontabilitatea. Higiezin hori ZSLren jabetzakoa da, eta haren 

jarduera higiezinen alokairua da; bazkideak JSM eta ISM dira; administratzaile 

bakarra CMG da, JSAren ezkontidea; eta zerga-egoitza Bilbon du, SB kalean, 

MA Aholkularitzaren egoitzan. 

 

JSA jaunak hiru lokal administratu eta kudeatzen ditu Madrilen, jatetxe gisa: 

GKSL, G taberna eta GKSLW. LQM sozietateak –CZ kalean du zerga-helbidea– 
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GKSLW jatetxearen kontzesioa ustiatzen du, Madrilgo W hotelaren barruan 

dagoen jatetxeetako bat dena; haren administratzaile bakarra JSA da; eta 

bazkideak aipatu J eta ISM dira. SAMSL enpresak ustiatzen du G taberna, 

Madrilgo CZ kalean. 

 

 

6.- 2013ko otsailaren 27an, BFAk ZAEAri jakinarazi zion GKSLren, JSAren eta 

MCMCren helbidea Madrilera aldatzeko proposamena, eta 2008ko urtarrilaren 

1etik aurrera izango zituen ondorioak erabakiak. 

 

7.- Bi hilabete igaro ondoren, Ekonomia Itunarekin eta Ekonomia Itunaren 

Arbitraje Batzordearen Erregelamenduarekin bat etorrita, indarrean zeuden 

ratione temporis idazketetan, ZAEAk ez zion GKSLren helbidea aldatzeko 

proposamenari erantzun, beraz, BFAk 2014ko martxoaren 3an aurkeztu zuen 

gatazka Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordean. 

 

8.- 2014ko otsailaren 20an, ZAEAk BFAri jakinarazi zion ez zegoela ados JSAren 

eta MCMGren helbide-aldaketarako proposatutako atzeraeraginezko datarekin, 

uste baitzuen data hori 2007ko ekainaren 1a izan beharko litzatekeela. BFAk 

2014ko martxoaren 25ean aurkeztu zizkion gatazkak Ekonomia Itunaren 

Arbitraje Batzordeari. 

 

9- Gatazkak prozedura arruntaren bidez izapidetu dira, eta, beraz, bete egin da 

ZAEAk alegazioak egin eta froga eta dokumentazio egokiak aurkeztu eta 

proposatzeko izapidea. ZAEAk izapide hori betetzeko epea luzatzeko eskatu 

ondoren, azkenean, amore emanda, onartu egin dira BFAk proposatutako 

egoitza-aldaketak. 

 

 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK 
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1.- Arbitraje Batzordearen eskumena. 

 

Arbitraje Batzordeak gatazka ebazteko eskumena du, Ekonomia Itunaren 

66.Bat.c) artikuluan xedatutakoaren arabera; artikulu horrek zergadunen 

helbideratzeari buruz sor daitezkeen desadostasunak ebazteko eginkizuna 

esleitzen dio. 

 

2.- Prozedurak metatzea. 

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 57. artikulua Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordearen 

Erregelamenduaren 8. artikuluak egindako igorpenari jarraiki aplikatzen da, eta 

hauxe dio: 

 

Prozedura hasten edo izapidetzen duen administrazio-organoak, prozedura 

hasteko modua edozein dela ere, erabaki dezake, ofizioz edo alderdi batek 

eskaturik, prozedura hori metatzea oinarri bera edo lotura estua duten beste 

batzuekin, organo berak izapidetu eta ebatzi behar badu prozedura. 

 

Metatzeko erabakiaren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. 

 

3. - Amore ematea 

 

Interesdunik eta, bereziki, zergapekoak aurkeztu ez direnez, ZAEAk amore 

emateak, BFAk helbide-aldaketarako egindako proposamenak onartuz, bi 

administrazioen arteko gatazkak bertan behera geratzea eragin du, eta 
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Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordearen aurrean bideratzen den prozeduraren 

xedea gerora desagertu izana eta, ondorioz, artxibatzea ekarri du. 

 

 

Horiek horrela, Arbitraje Batzordeak honako hau  

 

 

ERABAKITZEN DU 

 

1.- Gatazkak artxibatzea prozeduraren xedea gerora desagertu delako, ZAEAk 

amore eman baitu BFAk GKSLren, JSAren eta MCMGren helbidea aldatzeko 

egindako proposamenean; ondorioak 2008ko urtarrilaren 1etik gauzatuko dira. 

 

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

Aldundiari, GKSLri, JSAri eta MCMGri jakinaraztea. 

 


