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3. ATALA. ARBITRAJE BATZORDEA 

 

 

 
65. artikulua. Kideak. 

 
Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango ditu. Horien izendapena Ogasuneko eta Administrazio 
Publikoetako ministroak eta Ogasun eta Finantzetako sailburuak formalizatuko dute.  
 
Bi. Arbitroak sei urteko aldi baterako izendatuko dira.  
 
Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean, izendapenerako prozedura bera erabiliko da hura betetzeko. 
  
Kargua utzi duen kideari agintaldia amaitzeko geratzen zaion denborarako izendatuko da haren ordezkoa.  
 
Lau. Arbitraje Batzordeko kideak itzal handiko adituak izan behar dira, tributuen edo ogasunaren arloan 
lanbidez aritutakoak hamabost urtetan, gutxienez. 
 

 
66. artikulua. Eginkizunak. 

 
Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:  
 
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. 
  
c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen desadostasunak ebaztea.  
 
Bi. Eskumen-gatazkaren bat sortzen denean, ukitutako administrazioek horren berri jakinaraziko diete 
interesdunei; horrenbestez, preskripzio-epea eten egingo da eta hortik aurrera administrazio horiek ez 
dute inolako jarduketarik egingo.  
 
Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da. Prozedura horretan interesdunei entzun egingo zaie.  
 
Hiru. Eskumen-gatazka dagoenean, harik eta ebazten den arte, kasuan kasuko zergadunak kargatzen 
aritu den administrazioak zergadunok bere eskumenaren 57 Ekonomia Ituna pean edukitzen jarraituko 
du, alde batera utzita administrazioen artean egin behar diren tributu arloko zuzenketa eta 
konpentsazioak. Horrelakoak Arbitraje Batzordearen erabakiaren arabera tributu-foru berria erabili behar 
den egunera atzera eraginez eramango dira. 
 

 
67. artikulua. Arbitraje Batzordearen erabakiak. 

 
Arbitraje Batzordeak zuzenbidearen arabera ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jartzen dituen 
auzi guztiak, betearazpen-formulak barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek edo 
interesdunek aurkeztutakoak diren edo ez; eta ebazpenetan ekonomia, bizkortasun eta efikazia 
printzipioen arabera jardungo du. 
 
Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiei, betearaztekoak badira ere, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa baino ezin izango zaie aurkeztu Auzitegi Goreneko arlo horretako salan. 
 

 
68. artikulua. Prozedura bereziak. 
 
Bat. Hauek dira ekonomia-itun honetan ezarritako Arbitraje Batzordearen prozedura bereziak: prozedura 
laburtua, ondorioak zabaltzea eta betearazte-intzidentea. 
 
Bi. Prozedura laburtua aplikatuko da ekonomia-itun honetako 64. artikuluko b) letrako eta 47.ter 
artikuluko Hiru apartatuko kasuetan. 
 
Kasu horietan, auziak izapidetzeko hilabeteko epean onartu beharko ditu Arbitraje Batzordeak, aurkezten 
direnetik zenbatzen hasita; hamar eguneko epe komuna emango die ukitutako alderdi guztiei alegazioak 
egin ditzaten, eta epe hori bukatu eta hilabetean eman beharko du ebazpena. 
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Hiru. Baldin eta norbait parte bada ekonomia-itun honetan ezarritako Arbitraje Batzordean dagoen 
gatazka batean, eta auzi horren muinean dagoen kasuaren oinarria jada ebatzita badago beste auziren 
batean Arbitraje Batzordeak emandako ebazpen irmo batez, ebatzi gabe dagoen auzia ebazpen irmo horren 
ondorioak zabalduaz ebatz dadila eskatu ahal izango du. 
 
Hori dela eta, Arbitraje Batzordeak gainerako alderdi interesdunei helaraziko die ebazpen irmoko ondorioak 
zabaltzeko eskaera-idazkia, hamar eguneko epe komunean kasuen oinarriari buruzko alegazioak egin 
ditzaten, eta ebatzi beharko du ebazpen irmoaren ondorioak zabaltzen dituen ala arau orokorrei jarraituz 
arbitraje-prozedurak hilabetez aurrera jarraituko duen. 
 
Lau. Betearazte-intzidentearen bidez, ekonomia-itun honetan ezarritako Arbitraje Batzordearen 
prozedura batean alderdi izan denak Arbitraje Batzordearen ebazpena betearazteko neurriak eskatu ahalko 
ditu baldin eta ukitutako administrazioak ez badu ebazpena bere horretan betearazi. 
 
Betearazpen-intzidenteen gainean Arbitraje Batzordeak hartzen dituen erabakietan, ekonomia-itun 
honetako 67. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. 
 


