EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREKIKO EKONOMIA
ITUNEAN AURREIKUSITAKO ARBITRAJE BATZORDEAREN
ARAUDIA

ATARIKO KAPITULUA
Araudiaren xedea
1. artikulua. Araudiaren xedea.
Honako araudi honek xedetzat du maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen
bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren
III. kapituluko 3. Atalean aurreikusitako Arbitraje Batzordearen
funtzionamendu, antolaketa eta prozedurako arauak garatzea.
I. KAPITULUA
Arbitraje Batzordearen izaera eta eskumenak
2. artikulua. Arbitraje Batzordearen izaera.
Arbitraje Batzordea ondorengo artikuluan aipatzen diren gatazkak eta
desadostasunak eztabaidatzeko eta ebazteko kide anitzeko organo gisa
egituratzen da.
3. artikulua. Arbitraje Batzordearen eskumenak.
Hona hemen Arbitraje Batzordearen eskumenak:
a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldundien artean edo haien eta
beste autonomiaerkidegoetako administrazioen artean sortzen diren
auziak ebaztea, bai tributu itunduen lotura-puntuen aplikazioari
dagokionez, bai administrazio bakoitzari zenbateko zatia dagokion
zehazteko, Sozietateen gaineko Zerga edota Balio Erantsiaren gaineko
Zerga administrazio bati baino gehiagori ordaindu behar zaionean
b) Banako tributu-harremanetako arazo zehatzetan Ekonomia Ituna
interpretatzeko eta aplikatzeko orduan Estatuaren eta Euskal Autonomia
Erkidegoaren artean sor litezkeen auziak ebaztea.
Bereziki, Ekonomia Itunean bildutako lotura-puntuen aplikazioari buruzko
kontsultek eraginda, Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordearen
aldetik akordio-ezagatik ebazteke geratzen diren eztabaidak ebaztea,
baldin eta eztabaida horiek ebaztea nagusiki batzorde horri badagokio.
c) Zergadunen helbidea dela-eta sor litezkeen desadostasunak ebaztea.
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II. KAPITULUA
Arbitraje Batzordearen antolaketa
4. artikulua. Arbitraje Batzordearen osaera.
Arbitraje Batzordea hiru arbitrok osatuko dute; haietako batek
batzordeburu lanak egingo ditu; beste biek, berriz, batzordekide lanak.
5. artikulua. Arbitroen izendapena, kargu-uztea eta ordainketa.
1. Arbitroen izendapena (besteak beste, baldintza hau bete beharko dute:
itzal handiko adituak izan behar dira, tributuen edo ogasunaren arloan
lanbidez aritutakoak hamabost urtean, gutxienez) Ekonomia Itunaren
Batzorde Mistoak erabakiko du. Batzorde hori, hain zuzen ere, Euskal
Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren III. Kapituluko 1. atalean
aipatzen da.
Arbitroen izendapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da; izendapena
formalizatzea Ogasun eta Herri Administrazio ministroari, eta Ogasun eta
Finantza sailburuari egokituko zaie.
2. Arbitro horiek sei urterako izendatuko dira, baina berritu egin daitezke
iraupen bera duten ondoko aldietarako.
Karguren bat hutsik geratzen denean, izendapenerako prozedura bera
erabiliko da hura betetzeko. Kargua utzi duen arbitroari agintaldia
amaitzeko geratzen zaion denborarako izendatuko da haren ordezko kide
berria.
Sei urteko epea betez gero, eta administrazioen artean akordiorik lortu
ezean, kide berriak izendatzeko edo jarrita aurretik daudenak berritzeko,
gehienez, urte betez luzatuko da agintaldia.
3. Arbitroek beren eskariz eta legez ezarritako arrazoiengatik utziko dute
kargua.
Arbitroen kargu-uztea Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.
4. Arbitroei eskatutako betekizun berekin eta prozedura beraren bidez,
ordezko arbitro batzuk izendatuko dira. Titularrak kanpoan edo gaixorik
daudenean baino ez dute jardungo, bai eta arbitroren batengan legez
aurreikusitako abstentzio-kausa bat gertatzen denean eta, oro har, kausa
justifikaturen bat gertatzen denean ere.
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5. Arbitroen ordainketak Ogasun eta Herri Administrazio ministroaren, eta
Ogasun eta Finantza sailburuaren arteko akordioz finkatuko dira.
6. artikulua. Arbitroen eskumenak.
1. Hona hemen arbitroen eskumenak:
a) Bilkuretako eztabaidetan parte hartzea.
b) Txandaz egokitzen zaienean, ebazpeneko proposamenak prestatzea.
c) Botoa emateko eskubideaz baliatzea, beren boto partikularra ematea
eta botoaren noranzkoa eta arrazoiak azaltzea.
d) Galde-eskeak egitea.
e) Esleitzen zaizkien eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren argibideak
eskuratzea.
f) Beren izaerari dagokien edo araudi honen III. kapituluan bildutako
prozedurako arauetan aurreikusitakotik ondorioztatzen den beste zernahi
eginkizun.
2. Aurreko paragrafoan zehaztutakoez gain, Arbitraje Batzordeko
buruaren eskumen dira kide anitzeko organoetako buruei dagozkienak,
eta bereziki:
a) Organoaren ordezkari izatea.
b) Ohiko bilkuretarako eta bilkura berezietarako deia egitea eta gaizerrenda zehaztea; horretarako, kontuan izango ditu gainerako kideek
behar besteko denboraz aurkeztutako eskaerak, baldin aurkeztu
badituzte.
c) Bilkuren buru izatea, eztabaidak moderatzea eta, kausa justifikaturik
izanez gero, bilkurak bertan behera uztea.
d) Espedientearen izapidetzearekin eta instrukzioarekin lotutako jarduerak
egitea.
e) Arbitraje Batzordearen aktak eta ebazpenen ziurtapenak ikus-onestea.
7. artikulua. Arbitraje Batzordearen idazkaria.
1. Arbitraje Batzordeak idazkari bat izango du; idazkaria ez da
batzordekide izango, eta baldintza hau bete beharko du: Estatuko
Administrazioaren edo Euskal Autonomia Erkidegoko edo foru-aldundien
administrazioaren zerbitzura dauden langile izatea.
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2. Arbitraje Batzordeko idazkaria, txandaka eta hiru urteko aldietarako,
Ogasun eta Herri Administrazio ministroak, eta Ogasun eta Finantza
sailburuak izendatuko dute.
3. Arbitraje Batzordeko idazkariak bere kabuz edo hura izendatu duenaren
erabakiz utziko du kargua.
4. Arbitraje Batzordeko idazkariari dagokio:
a) Bileretara joatea, hitzarekin baina botorik gabe.
b) Arbitraje Batzordearen bilkuretarako deialdia egitea, batzordeburuaren
aginduz, bai eta batzordekideen zitazioak ere.
c) Arbitraje Batzordeko kideek organoarekin duten komunikazio-egintza
oro jasotzea: jakinarazpenak, datu-eskabideak, zuzenketak edo ezagutu
behar duen beste edozein idatzi.
d) Gaiak bideratzeko prestatzea eta bilkuretako aktak batzordeburuaren
onespenarekin idaztea.
e) Hartutako ebazpenen ziurtapenak ematea.
f) Araudi honetan ezarritakotik ondorioztatzen diren guztiak.
III. KAPITULUA
Arbitraje Batzordearen funtzionamendua
8. artikulua. Arbitraje Batzordearen funtzionamenduko araubidea.
Arbitraje Batzordearen deialdiei, eraketari, bilkurei, ebazpen-hartzeari,
funtzionamenduko araubideari eta prozedurari dagokienez, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeari jarraituko zaio, araudi honen
ondorio izan daitezkeen berezitasunei kalterik egin gabe.
Arbitraje Batzordea balio osoz eratzeko, batzordekide guztiak bertan egon
beharko dira.
IV. KAPITULUA
Arbitraje Batzordearen prozedura
9. artikulua. Arbitraje Batzordean prozedura hastea.
Prozedura honela hasten da: Estatuko Administrazioak, foru-aldundiek,
autonomiaerkidego batek edo Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko
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Batzordeak gatazkaren edo desadostasunen bat Arbitraje Batzordean
aurkezten duenean.
Ez da inola ere aurkeztu ahal izango gatazkarik justizia-epaitegien aldetik
jada ebatzita dauden edo oraindik ebazteke dauden gaiei buruz.
10. artikulua.
sustatzea.

Estatuko

Administrazioaren

aldetik

gatazka

Estatuko Administrazioak, Tributu Administrazioaren Agentzia Estatalaren
Zuzendaritza Nagusiaren bidez, Autonomia Erkidegoen eta Toki
Erakundeen Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiari jakinarazi ondoren,
gatazkak sustatu ahal izango ditu honako kasu hauetan:
a) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplikazioa dela-eta, bere burua
eskuduntzat jotzen duenean, tributu jakin baten kudeaketari, likidazioari,
bilketari, ikuskapenari edo berrikuspenari dagokionez, baldin eta tributu
horri buruz Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundietako bat eginkizun
horiek egikaritzen ari bada edo egikaritu baditu.
b) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplikazioa dela-eta, bere burua
eskuduntzat jotzen ez duenean, tributu jakin baten kudeaketari,
likidazioari, bilketari, ikuskapenari edo berrikuspenari dagokionez, baldin
eta tributu horri buruz foru-aldundietako batek aldezten badu Estatuko
Administrazioa eskuduna dela prozedura horietan.
c) Sozietateen gaineko Zerga edota Balio Erantsiaren gaineko Zerga
administrazio administrazio bati baino gehiagori ordaindu behar zaionean,
administrazio bakoitzari dagokion zatia zuzena ez dela irizten dionean.
d) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplikazioa dela-eta, zergadun batek
bere zergahelbidea lurralde erkidean edo foru-lurraldean duela irizten
dionean eta forualdundietako bat ados ez dagoenean.
e) Lotura-puntuen aplikazioa dela-eta, foru-aldundietako batean zergadun
batek aitortutako eta ordaindutako tributu jakin baten ordainarazpena
dagokiola irizten dionean, edo tributu horri buruz foru-aldundia zergadun
hari zuzendu zaionean, zerga hori aitor dezan edo ordain dezan.
11. artikulua. Foru-aldundien aldetik gatazka sustatzea.
Foru-aldundiek, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailari jakinarazi
ondoren, gatazkak sustatu ahal izango dituzte honako kasu hauetan:
a) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplikazioa dela-eta, beren burua
eskuduntzat jotzen dutenean, tributu jakin baten kudeaketari, likidazioari,
bilketari, ikuskapenari edo berrikuspenari dagokionez, baldin eta tributu
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haiei buruz Estatuko edo autonomiaerkidego bateko administrazioak
eginkizun horiek egikaritzen ari bada edo egikaritu baditu.
b) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplikazioa dela-eta, beren burua
eskuduntzat jotzen ez dutenean, tributu jakin baten kudeaketari,
likidazioari, bilketari, ikuskapenari edo berrikuspenari dagokionez, baldin
eta tributu horri buruz Estatuko edo autonomiaerkidego bateko
administrazioak aldezten badu foru-aldundietako bat eskuduna dela
prozedura horietan.
c) Sozietateen gaineko Zerga edota Balio Erantsiaren gaineko Zerga
administrazio bati baino gehiagori ordaindu behar zaionean, administrazio
bakoitzari dagokion zatia zuzena ez dela irizten diotenean.
d) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplikazioa dela-eta, zergadun batek
bere zergahelbidea foru-lurraldean edo lurralde erkidean duela irizten
dionean eta Estatuko edo autonomia-erkidego bateko administrazioa ados
ez dagoenean.
e) Lotura-puntuen aplikazioa dela-eta, Estatuko Administrazioan subjektu
pasibo batek aitortutako eta ordaindutako tributu jakin baten
ordainarazpena dagokiola irizten diotenean edo baldin eta tributu horri
buruz administrazio hori zergadun hari zuzendu zaionean, zerga hori aitor
dezan edo ordain dezan.
12. artikulua. Edozein autonomia-erkidegotako administrazioaren
aldetik gatazka sustatzea.
Edozein
autonomia-erkidegotako
administrazioak,
gai
honetako
bakoitzaren órgano eskudunaren bidez, gatazkak sustatu ahal izango ditu
Arbitraje Batzorde honetan, honako kasu hauetan:
a) Lagatako tributuen lotura-puntuen aplikazioa dela-eta, forualdundietako batean subjektu pasibo batek aitortutako eta ordaindutako
tributu jakin baten errendimendua dagokiola irizten dionean, edo baldin
eta tributu horri buruz foru-aldundia zergadun hari zuzendu zaionean,
zerga hori aitor dezan edo ordain dezan.
b) Tributuen lagapena arautzen duten arauen aplikazioa dela-eta, bere
burua eskuduntzat jotzen duenean, tributu jakin baten kudeaketari,
likidazioari, bilketari, ikuskapenari edo berrikuspenari dagokionez, baldin
eta lagatako tributu haiei buruz foru-aldundietako bat eginkizun horiek
egikaritzen ari bada edo egikaritu baditu.
c) Errendimendua bere lurraldean gertatua irizten ez dionean, edo
kudeaketa, likidazio, bilketa, ikuskapen edo berrikuspeneko prozeduretan
eskudun irizten ez dionean, eta foru-aldundietako batek aldezten badu
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errendimendua bere lurraldean gertatutzat jo behar dela edo eskuduna
dela aipatutako prozeduretan.
13. artikulua. Tributu-administrazioen artean sustatzen diren
gatazkak hasteko prozedura.
Tributu-administrazioen artean sortzen diren gatazketan,
dagokionez, honako prozedura honi jarraituko zaio:

hasierari

1. Gatazka onartzeko eskakizun moduan, beharrezko izango da, gatazka
aurkeztu baino lehenago, bere burua eskuduntzat jotzen duen tributuadministrazioak eskugabe irizten dionaren inhibizioa eskatu izana, horrela
bere eskumena erreklamatuz, eta azken administrazio horrek
errekerimendua errefusatu izana, eta bere eskumenean berrestea
esanbidez nahiz isilbidez.
Aipatutako errekerimendu hori, gehienez ere, bi hilabeteko epean egingo
da, bere burua eskuduntzat jotzen duen administrazioak bere iritziz
Ekonomia Itunean ezarritako lotura-puntuak urratzen duen egintza edo
egintzak ezagutzen dituen datatik kontatzen hasita.
Errekerimendu-idatzian, argi eta garbi zehaztuko dira gatazkaren gai diren
egintzak, bai eta zuzenbideko oinarriak ere.
Baldin eta ezein administraziok ez badu bere burua eskuduntzat jotzen,
eskugabetasuneko aitorpena gertatu izana beharko da, administrazio
batetik bestearen aldekoa, eta, aldi berean, haren erabakia, inhibitzeari
buruzkoa.
Inhibizioko
errekerimendua
jasotzen
denetik
hilabeteko
epean
errekerimendu horri erantzuten ez dionean, ulertuko da tributuadministrazioa bere eskumenean isilbidez berresten dela. Era berean,
beste administrazioaren eskugabetasuneko aitorpenari erantzuten ez
dionean, ulertuko da tributu-administrazioak ez duela bere burua
eskuduntzat jotzen.
Zergadunen
zerga-helbideratzeen
ondorioz
sortzen
diren
desadostasunetan, Ekonomia Itunaren 43. artikuluko bederatzigarren
paragrafoan aipatzen den lau hilabeteko epea bi administrazioen aldetik
adostasunik izan gabe igarotzen delarik, orduan ez da beharrezko izango
paragrafo honen lehenengo lerrokadan aipatzen den errekerimendua edo
eskugabetasuneko aitorpena egitea, gatazka aurkeztu ahal izateko.
2. Gatazkak, hain zuzen ere, hilabeteko epean sustatuko dira, aurreko
paragrafoan aipatzen den esanbidezko edo isilbidezko berrespenetik
kontatzen hasita, Arbitraje Batzordeko buruari zuzendutako idatzi baten
bidez. Idatzi horretan, honako puntu hauek jasoko dira, gatazkaren
inguruan:
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a) Zein tributu-administraziok aurkezten duen.
b) Zein tributu-administrazioren kontra aurkezten den.
c) Gatazkaren gai den kasu konkretua identifikatzea ahalbidetzen duten
zehaztasun guztiak.
d) Eskumenaren erreklamazioa edo, behar izanez gero, inhibizioa zein
aurrekaritan edo arrazoibidetan oinarritzen den.
Gatazka
aurkezteko
idatziari,
tributu-administrazioari
egindako
errekerimendua erantsi beharko zaio –gatazka zeinen kontra aurkeztu
den, harena–, bai eta hark bere eskumenean edo bere inhibizioan
berrestekoa ere, edota, horrelakorik ezean, aurreko paragrafoan aipatzen
den epea igaro izana egiaztatzekoa.
3. 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 zergadunak berak, hurrengo hilaren
barruan, inguruabar hori Batzordeari jakinaraztea, gatazka automatikoki
aurkeztutzat har dadin.
Aurreko paragrafoaren kasuan, Arbitraje Batzordea bi administrazioetatik
edozeinetara eta zergadunarengana zuzendu ahal izan da, gatazka
ebazteko beharrezko diren zehaztasun eta agiri guztiak ekar ditzaten.
Gatazka, hala ere, ez da izapidetuko, non eta, zergadurari egindako
komunikazioaren ondorengo lau hilabeteetan, bi administrazioetako batek
eskumena onartzen ez duen.
14.
artikulua.
Araugintza
Koordinatu
Batzordearen aldetik gatazka sustatzea.

eta

Ebaluatzeko

Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeak gatazka sustatuko du
kasu honetan: batzorde horren baitan lotura-puntuen aplikazioari buruzko
kontsultak ebazterakoan akordiorik iristen ez denean, Ekonomia Itunaren
64.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
Kasu horretan, Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeak
hilabeteko epean sustatu beharko du gatazka, ebazpena hartzeko bilkura
egiten denetik hilabeteko epean, hau da, kasuan kasuko kontsultaren
ebazpenari buruzko akordioa iritsi ez den bilkuratik, Arbitraje Batzordeari
zuzendutako idatzi baten bidez. Idatzi horri, honako agiriok erantsiko
zaizkio:
a) Kontsultagileak aurkeztutako idatzia.
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b) Kontsulta jaso duen administrazioak prestatu duen ebazpeneko
proposamena.
c) Beste administrazioak aurkeztu dituen oharrak.
d) Aldeetako bakoitzaren iritziz, Arbitraje Batzordearen aldetik irizpidea
eratzea ahalbidetuko duten zehaztasun eta txosten guztiak.
15. artikulua. Gatazkaren sustapena jakinaraztea eta ondorioak.
1. Gatazka sustatzen duen tributu-administrazioak jakinaraziko dio
gatazkak eragindako administrazioari, eta, ordutik aurrera, uko egin
beharko diote biek gatazkaren xede den gaiaren inguruko edozein
jarduketari, harik eta gatazka ebazten den arte.
Era berean, gatazkan dauden administrazioek gatazka sustatu dela
jakinarazi beharko diete prozedurako interesdunei, eta jakinarazpen
horrek geldiarazte-ondorioak izango ditu preskripzio-epean, edo eteteondorioak iraungipen-epean, hala badagokie.
Beste kasu batzuetan, ezein administraziok bere burua eskuduntzat jotzen
ez duenean, Arbitraje Batzordeak gatazkaren aurkezpen automatikoa
jakinaraziko die interesdunei zein eragindako administrazioei.
2. Harik eta eskumen-gatazka ebazten ez den arte, kasuan kasuko
zergadunak zergapetzen aritu den administrazioak zergadunok bere
eskumenaren pean edukitzen jarraituko du, alde batera utzita
administrazioen artean egin behar diren tributu arloko zuzenketa eta
konpentsazioak. Administrazio horien jarduketak, bestalde, Arbitro
Batzordearen arabera, administrazio eskudun berriak jatorria duen datara
atzeratu beharko ditu bere jarduerak, ondorioetarako.
16. artikulua. Izapidetzea.
1. Behin gatazka sustatzeko idatzia jaso eta gero, Arbitraje Batzordeko
buruak arbitro txostengilea izendatuko du, eta hari dagokio, hain zuzen
ere, gatazkari buruzko ebazpeneko proposamena prestatzea, Batzordea
eratzeko bilkuran ezartzen den txandaren arabera.
Batzordeburuak, behar izanez gero, gatazka sustatzen duen tributuadministrazioari edo Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari
eskatuko die araudi honen, hurrenez hurren, 13. eta 14. artikuluetan
aurreikusitako agiri galdagarrietan antzemandako akatsak zuzen ditzaten.
Xede horretarako, tributu-administrazioak edo Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordeak hamabost eguneko epea izango dute.
2. Aurreko izapide hori beteta, batzordeburuak gatazkaren aurkezpena
jakinaraziko dio kasuan kasuko tributu-administraziori (gatazka zeinen
9

kontra aurkeztu den, hari), eta jakinarazpenari, gatazkaren aurkezpeneko
idatzia erantsiko dio, bai eta hari erantsitako agiri guztiak ere, halakorik
balego, egin diren zuzenketekin batera. Gatazka Araugintza Koordinatu
eta Ebaluatzeko Batzordeak aurkeztua denean, izapide hori ez da
beharrezko izango.
Aurreko paragrafoan aipatzen den jakinarazpenean, hilabeteko epea
emango zaio eragindako tributu-administrazioari, egokitzat dauzkan
alegazioak aurkez ditzan, eta egoki irizten dizkion frogak eta agiri guztiak
ekar eta proposa ditzan.
3. Alegazioak jaso ondoren edo, horrelakorik ezean, aurreko paragrafoko
bigarren lerrokadan aipatzen den epea amaitzean, batzordeburuak bi
hilabeteko epean izango du espedientearen instrukzioa osatzeko.
Instrukzio-aldi horretan, espedientearen instrukzio egokia egiteko
beharrezko irizten zaizkion aurrekari, txosten eta agiri guztiak eskatu ahal
izango dizkie gaia dela-eta eskudun diren administrazio-organoei edo
gatazkak etorkia duen prozedurako interesdunei.
Era berean, eta xede berberarekin, egokitzat jotzen dituen froga guztiak
egitea eskatu ahal izango dio Ekonomia Itunean eskumenari eta
ikuskapen-lanari buruz bildutako irizpideen arabera eskudun den
administrazioari.
Nolanahi
ere
den,
gatazkan
dagoen
beste
administrazioari jakinaraziko zaio froga egin dela, zertarako eta, egoki
irizten badio, beraren zerbitzuko funtzionario bat izenda dezan,
jarduketetara joateko.
4. Behin aurreko paragrafoan aipatzen diren izapideak gauzatu eta gero –
eta, betiere, paragrafo horren lehenengo lerrokadan aipatutako bi
hilabeteko epea amaitzean–batzordeburuak espedientearen berri emango
die gatazkan dauden tributuadministrazioei, bai eta gatazkak etorkia duen
prozedurako interesdunei ere. Horiek guztiek, hain zuzen, hilabeteko epea
izango dute egokitzat dauzkaten alegazio guztiak aurkezteko.
5. Aurreko paragrafoan aipatzen den alegazio-izapidea beteta, arbitro
txostengileak ebazpeneko proposamen bat prestatuko du hilabeteko
epean. Proposamenak honako hauek jasoko ditu:
a) Gatazkaren aurrekari guztien eta espedientearen instrukzioan zehar
egindako jarduketa guztien zerrenda bat, haien guztien edukia labur
azalduta.
b) Eztabaidagai den kasuari aplikaziokoak
erregelamenduzko arauen zerrenda bat.

zaizkion

legezko

eta
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c) Espedientetik ondorioztatzen diren auzi guztien inguruan beharrezko
irizten dizkion gogoeta juridikoak, berdin da tributu-administrazioak edo
gatazkako interesdunek sustatuak izan diren edo ez.
d) Ebazpenaren edukia.
e) Ebazpena betearazteko formula.
f) Aitortutako eskumena egikaritzea, hala badagokio, zein datatatik den
egokia.
Behin hilabeteko epea bete eta gero, arbitro txostengileak idazkariari
igorriko dio ebazpeneko proposamena, Arbitraje Batzordeko gainerako
kideei jakinaraz diezaien.
Idazkariak, batzordeburuak aginduta, egoki den ebazpena eztabaidatzeko
eta hartzeko egin beharreko bilkurara deituko ditu Arbitraje Batzordeko
gainerako kideak, eta aipatutako bilkura hori zein data, toki eta ordutan
egingo den adieraziko die. Nolanahi ere den, proposamena jakinarazi eta
hurrengo hilaren barruan egin beharko da bilkura hori.
17. artikulua. Ebazpena.
1. Arbitraje Batzordearen bilkura horretan, gatazka ebazteko finkatzen
denean, bidezko eztabaida egin ondoren, aukera hauek izango dituzte:
a) Bozketa egin ondoren, ebazpenerako funtsezko irizten zaizkion beste
agiri batzuk ekartzea edo beste eginbide batzuk egitea eskatu. Dena dela,
gatazka ebazteko egiten den Arbitraje Batzordearen beste bilkura
horretan ez da eskabide hori berriro egin ahal izango.
b) Arbitro txostengileak prestatutako ebazpeneko proposamenari oharrak
egin. Kasu horretan, ebazpeneko proposamen horren edukia aldatzea
dakarten oharrak bozketatik pasarazi beharko dira.
c) Besterik gabe, ebazpeneko proposamena bozketatik pasarazi. Arbitraje
Batzordeko kideak bozkatzera behartuta daude, zenbait kasutan izan ezik
(titularra kanpoan edo gaixorik egotea, nahitaezko abstentzioa edo
edozein kausa justifikatu); kasu horietan, ordezkoek bozkatuko dute.
2. Arbitraje Batzordearen ebazpenak, nola beste dokumentu batzuk
eskatzekoak hala ebazpeneko proposamena, aldatua edo aldatu gabea,
aldatzekoak edo onartzekoak, botoen gehiengoz onartu beharko dira.
3. Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera ebatziko ditu espediente
bakoitzak agerian jartzen dituen auzi guztiak, betearazte-formulak barne
direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek edo interesdunek
aurkeztuak izan edo ez.
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4. Arbitraje Batzordearen ebazpenak kasuan kasuko bilkura amaitzean
hartuko dira, eta Batzordeko idazkariak horretarako egin beharko duen
aktan jasota geratuko dira.
Idazkariak batzordeburuari eta arbitroei igorriko die, bilkura bakoitza egin
eta hurrengo hamabost egunen barruan.
Akta jasotzen denetik hamabost eguneko epearen barruan, proposamena
prestatu duen arbitroak erabakitzen den ebazpena idatzi beharko du.
Arbitro txostengilea ez bada konformatzen gehiengoaren botoarekin, uko
egingo dio ebazpena idazteari, eta zeregin hori Batzordea eratzeko
bilkuran ezartzen den txandaren arabera egokitzen zaion arbitroak
hartuko du bere gain.
18. artikulua. Ebazpenak jakinaraztea eta betearaztea.
Arbitraje Batzordeko idazkariak gatazkan dauden tributu-administrazio
guztiei jakinaraziko die ebazpena edo, behar izanez gero, Araugintza
Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari, bai eta gatazkak eragindako
guztiei ere, eta administrazioek ebazpena betearazi egin beharko dute
ebazpenean berean aurreikusten diren baldintzetan.
19. artikulua. Aurka-egitea.
Arbitraje Batzordeak hartutako ebazpenei, betetze-indarrekoak badira ere,
administrazio-auzigaietako errekurtsoa baino ezin izango zaie aurkeztu
Auzitegi Goreneko arlo horretako salan.
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