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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) SSLren zerga-egoitza 2008ko 

abenduaren 10etik aurrera aldatzearen inguruan, Zerga Administrazioko Estatu 

Agentziarekiko (aurrerantzean ZAEA) planteatutako gatazkari buruz, zeina 

12/2014 espediente-zenbakiarekin izapidetzen ari baita Arbitraje Batzorde 

honetan.  

 

 

AURREKARIAK 

 

1.- SSL 2008ko abenduaren 10ean eratu zuen Nicolás Luca de Tena Sainz 

jaunak. Planteatutako gatazkaren ondorioetarako, honako hauek dira LSOren 

datu garrantzitsuenak: 

 

a) Egoitza soziala eta fiskala Bilboko AUn du. 

 

b) NLTS izendatu da administratzaile bakar, eta egoitza Madrilen du. 
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c) SSLren xedea kontsulta-, aholkularitza- eta orientazio-zerbitzuak ematea 

da jabeen eta bizilagunen erkidegoen, etxebizitza-kooperatiben eta 

jabetza horizontaleko araubideko beste edozein erakunderen eraketari, 

funtzionamenduari, jardueren garapenari, instalazio eta zerbitzu komunei, 

jarduteko arauei eta abarri buruzko edozein gai juridiko edo ekonomikori 

dagokionez, funtzionamendu-arauen eta aplikatu beharreko legeriaren 

arabera; halaber, oro har, xedea hauxe da ere bai: aholkularitza, 

aholkularitza eta orientazioa, erakunde horiek aholkularitza behar duten 

edozein gairi dagokionez; eta jabeen eta bizilagunen erkidegoen, 

etxebizitza-kooperatiben eta jabetza horizontaleko araubidean dauden 

beste edozein erakunderen kudeaketa eta administrazioa, zuzenean edo 

hirugarren pertsona fisiko edo juridikoen bidez. 

 

d) MSL izenarekin eratu zen, nahiz eta, 2009ko ekainaren 19an Madrilen 

emandako eskritura publikoaren bidez, izena SSL izatera aldatu. 

 

2.- SSLk 2008, 2009 eta 2010eko ekitaldietako BEZaren eta Sozietateen gaineko 

Zergaren aitorpen-likidazioak aurkeztu zituen BFAn, eta 2009ko ekitaldian BEZa 

konpentsatzeko kuotak atera ziren, eta 2010eko ekitaldian BEZa itzultzeko 

eskaera. 

 

3.- 2010eko abenduaren 1ean, SSLren kapitala handitu zen, eta Getxon (Bizkaia) 

egoitza duen bazkide berri bat sartu zen, FCA, % 5,54ko partaidetzarekin. 

 

4.- SSLk CJR izan du ahaldun, helbidea Madrilen zuena. 

 

5.- SSLren kontabilitate-liburuak eta gainerako dokumentazioa Bilboko CGNSLk 

kudeatzen zituen. Faktura gehienak haren bidez egiten eta jasotzen ziren. 
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6.- Sozietatea desegin eta likidatu egin zen Madrilen, 2010eko abenduaren 29an 

emandako eskritura publikoaren bidez.  

 

 

6.- 2013ko urtarrilaren 16an, BFAk ZAEAri jakinarazi zion SSLren helbidea 

Madrilera aldatzeko proposamena, eta 2008ko abenduaren 10etik aurrera izango 

zituen ondorioak erabakiak. 

 

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

Arbitraje Batzordearen Erregelamenduarekin bat etorrita, indarrean zeuden 

ratione temporis idazketetan, ZAEAk ez zion aipatu proposamenari erantzun, 

beraz, BFAk 2014ko martxoaren 3an aurkeztu zuen gatazka Ekonomia Itunaren 

Arbitraje Batzordean. 

 

6- Gatazka prozedura arruntaren bidez izapidetu da, 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 da BFAk proposatutako egoitza-

aldaketa. 

 

 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

 

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. 
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2. - Amore ematea 

 

Interesdunik eta, bereziki, zergapekoa bera aurkeztu ez denez, ZAEAk amore 

emateak, BFAk egindako helbide-aldaketaren proposamena onartuz, bi 

administrazioen arteko gatazka bertan behera geratzea eragin du, eta Ekonomia 

Itunaren Arbitraje Batzordearen aurrean bideratzen den prozeduraren xedea 

gerora desagertzea eta, ondorioz, artxibatzea ekarri du. 

 

 

Horiek horrela, Arbitraje Batzordeak honako hau  

 

 

ERABAKITZEN DU 

 

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

amore eman baitu BFAk SSLren helbidea aldatzeko egindako proposamenean; 

2006ko urtarrilaren 1etik aurrerantzean izango ditu ondorioak. 

 

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

Aldundiari jakinaraztea. 

 


