ENPRESAK ETA LANGILEAK

ZERGA-ARLOA

EPE JAKIN BATZUK LUZATZEA
D. F-N. 1/2020,
24 de marzo

4. art.

5

4. art.

4. art.

4. art.

MODALIDAD

NUEVA
DISPOSICIÓN

PRECISIÓN

Epea
2020ko
Administrazioak egindako likidazioen ondoriozko
ekainaren 1era arte
zerga-zorrak ordaintzea
luzatu da.

Betearazpen-aldia hasita duen eta premiamenduprobidentzia jakinarazita duen zerga-zorra
ordaintzea
Martxoaren 14an amaitu gabeko epeak,
errekerimenduei, enbargo-eginbideei eta tributuarloan garrantzia duten informazio-eskaerei
erantzuteko, izapide hori irekitzeko egintzen edo
entzunaldi-egintzen
aurrean
alegazioak
aurkezteko, baldin eta egintza horiek zergak
aplikatzeko, zehatzeko, berrikusteko prozeduretan
edo zerga-araudian ezarritako beste edozein
prozeduratan eman badira.

Zergapekoak, aurreko paragrafoko
Epea
2020ko
epeak luzatzeko aukerari heltzeko
ekainaren 1era arte
aukera izan arren, edo eskubide
luzatu da.
horren berariazko erreserbarik egin
gabe, ordainketa egiten badu,
enbargo-eginbideari
erantzuten
badio, zerga-arloan garrantzia duen
informazio-eskaerari
edo
Epeak
2020ko
errekerimenduari erantzuten badio,
ekainaren 1era arte
edo bere alegazioak aurkezten
luzatu dira.
baditu, izapidea egin dela edo
ordainketa egin dela ulertuko da

Martxoaren 14tik aurrera irekitako epeak,
errekerimenduei, enbargo-eginbideei eta tributuarloan garrantzia duten informazio-eskaerei
erantzuteko, izapide hori irekitzeko egintzen edo Epeak
2020ko
entzunaldi-egintzen
aurrean
alegazioak ekainaren 1era arte
aurkezteko, baldin eta egintza horiek zergak luzatu dira.
aplikatzeko, zehatzeko, berrikusteko prozeduretan
edo zerga-araudian ezarritako beste edozein
prozeduratan eman badira.
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4. artikulua. Zergen arloko epe jakin batzuk luzatzea

1. 2020ko ekainaren 1era arte luzatuko dira epe hauek
a) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 61. artikuluaren
2. eta 5. zenbakietan aurreikusitako zerga-zorra ordaintzekoak.
b) Zerga-arloan garrantzia duten errekerimenduei, enbargo-eginbideei eta informazio-eskaerei erantzuteko edo
erantzuteko epeak, izapide hori irekitzeko egintzen edo entzunaldi-egintzen aurrean alegazioak aurkezteko, baldin
eta egintza horiek zergak aplikatzeko prozeduretan, zehapen-prozeduretan, berrikuspen-prozeduretan edo zergaaraudian ezarritako beste edozein prozeduratan eman badira.
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Paragrafo honetan aurreikusitako epeen luzapena 2020ko martxoaren 14ra arte amaitu ez direnei zein data horren
ondoren hasi direnei dagokie. Hala ere, azken kasu horretan, epea araudi orokorrean kasu bakoitzerako
aurreikusitakoa izango da, baldin eta, araudi orokorra aplikatzearen ondorioz, 2020ko ekainaren 1aren ondoren
amaitzen bada epea.
2. Zergapekoak, aurreko paragrafoko epeen luzapenari heltzeko aukera izan arren, edo eskubide horren berariazko
erreserbarik egin gabe, ordainketa egiten badu, enbargo-eginbidea betetzen badu edo horri erantzuten badio,
zerga-arloan garrantzia duen informazio-eskaera edo errekerimendua egiten badu, edo bere alegazioak aurkezten
baditu, izapidea egin dela edo ordainketa egin dela ulertuko da.
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