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GAIA: OGASUN SAILEKO ZUZENDARIAREN INSTRUKZIOA, ETXE-
KALERATZEEKIN LOTURIKO HIRI-LURREN BALIO-GEHIKUNTZAREN GAINEKO 
ZERGAREN LIKIDAZIOA ORDAINTZEKO ERABAKIETAN JASOTAKO 
BALDINTZEI BURUKOA BAITA 

Etxegintzaren burbuila delakoa eta egun dagoen krisi egoera dela eta, gero eta etxe-
kaleratze gehiago ematen ari da, hipotekak ezin direlako ordaindu. 

Egoera larriagotzen da, askotan, finantza erakundeen eskutan gelditzen direlako etxe 
horiek, baina benetako balioaren % 50en truke, eta ondorioz, etxea galtzea ez da 
nahiko zordunak bere zorra kitatu ahal izateko, hau da, hipoteka zorra izaten 
jarraitzen du. 

Toki Ogasunen 41/1989 Foru Arauaren 19. artikuluak Arabako Lurralde Historikoko 
Udalentzat xedatzen duenez, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga 
(aurrerantzean HBZ) finkatu eta exijitu ahalko da, jabetza edozein titulu dela eta 
eskualdatzen denean. 

Apirilaren 23ko 7/2012 Foru Arauak 46/1989 Foru Araua aldatzekoa, egun dagoen 
egoera sozioekonomikora egokitu zuen araudia, eta aipatutako pertsona horien 
egoera arindu, haren 3. artikuluko 3. atalean zergadunaren ordezko subjektu pasiboa 
lurzorua erosten duen pertsona fisiko edo juridikoa izendatu baitzuen, kasu honetan, 
oro har, finantza erakundea. 

 “3. Ohiko etxebizitzaren hipoteka betearaztearen ondorio diren lurzoru 
eskualdaketetan, zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat joko da lurzorua 
erosten duen pertsona fisikoa edo juridikoa, edo Arabako Zergei buruzko 
otsailaren 28ko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluko 3. atalean adierazten 
den erakundea. 

Aurreko paragrafoan aurreikusten diren kasuetan, ordezkoak ezingo dio 
galdatu zergadunari ordaindutako zerga betebeharraren zenbatekoa. 

Atal honetan aurreikusitakoei dagozkienetarako, Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Arauaren 89. artikuluko 
8. atalean zehazten dena joko da ohiko etxebizitzatzat. 

Aldaketa horren iragarkia 2012ko maiatzaren 2ko ALHAOn argitaratu zen, eta horren 
ondorioz, ohiko etxebizitzarekin loturiko hipoteka betearazten denean, eskualdatzea 



 

2012ko maiatzaren 3tik aurrera egin bada, HBZ ordaindu beharko duena lurzorua 
erosten duen erakundea izango da.  

Hala ere, egun hori baino lehenago egin diren eskualdatzeen kasuan, zerga hori 
ordaindu behar dutenak etxetik kaleratutakoak dira, 46/1989 Foru Arauaren 3.3 
artikuluaren erreformak ez baitu atzeraeraginik. 

Gasteizko Udalarentzat egoera hori arrotza ez denez, onetsitako forua arauaren 
aldaketarekin bat eta bertan finkatutako muga legalen baitan, hainbat neurri onetsi 
ditu osoko bilkuraren bidez, hipoteka betearazte horien ondorioak arintze aldera. 

Gestio eta zerga-bilketari buruzko gure ordenantzak (aurrerantzean ordenantza 
orokorra), IV. kapituluan, zergadunak bere zorra ordaintzeko eska ditzakeen 
zatikatzeak arautzen ditu, bere egoera ekonomikoa dela eta, eta denbora tarte batez, 
ordainketa horretarako jarri den epean ezin badu egin. 

Erabaki horiek ordainketa egitea errazten dute, horretarako epea zabalduz, baina 
inolaz ere bi urte baino gehiago ez. 

Dena den, ordenantza beraren 77.10. artikuluak epe hori luza daitekeela jasotzen du: 
“aparteko beharra gertatzen den kasuetan zerga zorrak edo isunak -edozein dela 
haien izaera- atzeratu edo zatikatzea baimendu ahalko da ordenantza honetan 
ezarritako arauekin bat etorri behar izan gabe, baina horretarako Diru-bilketa 
Zerbitzuak aldeko txostena eman beharko du. Kasua hori denean, Tokiko Gobernu 
Batzarraren eskumena izango da zatikatzea onartzea edo atzerapena erabakitzea, 
eta horren berri emango du Ogasun Batzordean. 
Testuinguru horretan, adierazitako arau markoa zein ekonomia krisialdiko egoera 
kontuan harturik, eta ohiko etxebizitzarekin loturiko hipotekak betearaztea aparteko 
beharrak eragindako inguruabarra denez, egoera horien ondorioz egin beharreko 
likidazioak ordaintzeko baldintzak malgutzea beharrezkotzat jotzen da, zordunek 
zorrari aurre egin ahal izan diezaioten, horregatik honela xedatzen dut:  
  
Esparrua 
 
Honakoa 2012ko maiatzaren 3a baino lehenago eskualdatu diren lurzoruekin 
loturiko HBZ likidazioei aplikatuko zaie, eta eskualdatzea ohiko etxebizitzarekin 
loturiko hipoteka betearaztearen ondoriozkoa denean. 
 
Ordaintzeko erabakiak 
 
Oro har, likidazio horiek ordaintzeko zatikatzeak onartzen badira, ordaintzeko epea 
zortzi urtera zabalduko da, gehienez, ordenantza orokorrak irizpide orokor gisa 
finkatzen dituen bi urteen ordez.  
 
Zatikatze horiek onartu aurretik, Diru-bilketa Zerbitzuak aztertu beharko du dosierra 
eta eskatzailearen baldintza ekonomikoak baloratu, behar duen informazio guztia 
bildu eta dagokion txostena eman. 



 

 
Diru-bilketa Zerbitzuak aldeko txostena eman ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak 
onartu beharko du zatikatzea. 
 
Argibideak eta publizitatea 
 
Ogasuneko udal zerbitzuek herritarrekin dituzten harremanetan dosier horien 
izapidetzea bultzatuko dute, beraz, instrukzio honen esparruko egoeren berri 
dutenean  ezarritako irizpideak jakinaraziko dizkiete interesdunei eta behar direnen 
inguruko aholku emango, betiere, Diru-bilketa Zerbitzura jo beharko dutela, bera baita 
dosier horiek izapidetuko dituen organo eskuduna. 
 
Instrukzioa helarazi udal zerbitzu guztiei, bereziki Informazio Zerbitzuari interesdun 
izan daitezkeenei haren berri eman diezaieten. 

 
Era berean, udalaren web orrian argitaratuko da eta erakundearen intranetean, ahalik 
eta gehien zabal dadin. 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 18an. 
 
Ana Gutiérrez Solana 
Ogasun Saileko zuzendaria 

 


