Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen martxoaren 8ko 2/2005 FORU ARAUA.

64. artikulua. Ordainketa geroratzea eta zatikatzea.
1. Borondatezko epean edo exekutiboan dauden zerga zorrak erregelamendu bidez
finkatzen diren baldintzetan geroratu edo zatikatu ahal izango dira, zergadunak aurrez
eskaturik betiere, honen egoera ekonomiko finantzarioak denbora batez eragozten
badio ordainketak ezarrita dauden epeetan egitea.
2. Hurrengo zerga zorrak ezingo dira zatikatu edo geroratu:
a) Efektu tinbradunen bidez ordainarazten direnak.
b) Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezitik eratorritako zerga zorrak.
c) Jokoaren gaineko tributuetatik datozenak.
d) Atxikitzailearen edo kontura sartzera behartutakoaren zerga obligazioei
dagozkienak, erregelamenduz ezartzen diren kasuetan.
e) Zergapekoa konkurtsopean geratzen bada, konkurtso legeriaren arabera
masaren aurkako kreditutzat hartzen direnak.
f) Foru arau honetako VII. tituluan araututako estatu laguntzak berreskuratzeko
erabakiak exekutatzearen ondorioz sortutakoak.
Apartatu honetako letretan aipatzen diren gerorapen edo zatikapen eskaerak ezetsi
egingo dira.
3. Foru arau hau garatzeko araudiak kopuru muga batzuk ezarri ahal izango ditu,
geroratze edo zatikatze eskariak onartzera begira.
4. Zor geroratu edo zatikatuak foru arau honetako 79. artikuluan eta zergabilketari
buruzko araudian aurreikusitako baldintzetan bermatu beharko dira.
5. Zorra ordaindu bitartean dagokion legezko interesa izango da berandutza interesa,
geroratu edo zatikatu den zor osoa kreditu entitate edo elkarren bermerako sozietate
baten abal solidario bidez edo kauzio aseguruko ziurtagiri bidez osorik bermatzen
denean.
6. Gerorapen edo zatikapen eskaera borondatezko epean aurkezteak epe exekutiboa
hastea eragotziko du, baina ez berandutza interesa sortzea.
Zergadunari ondasun bahituak inorenganatzeko erabakia jakinarazten zaion arte
aurkeztu ahal izango dira eskariak epe exekutiboan.
Zerga Administrazioak gerorapenaren edo zatikapenaren tramitazioan zehar ekin
diezaioke edo, hala badagokio, jarraipena eman premiamenduzko prozedurari. Dena

den, gerorapena edo zatikapena ukatzen duen ebazpena jakinarazi arte, bahitutako
ondasunak inorenganatzeko jarduketak eten beharko dira.
7. Aurreko zenbakietan ezarritakoa berdin aplikatuko da beste estatu batzuen edo
nazioarteko zein nazioz gaindiko erakundeen titulartasuneko kredituak direla-eta
kredituok kobratzeko eskaera jasotzen denean, salbu eta elkarren laguntzari buruzko
araudiak besterik zehazten duenean.
8. Aurreko apartatuetan xedatutakoa hala izanik ere, Foru Aldundiaren eskumenen
esparruan, Diputatuen Kon-tseiluak, Ogasun eta Finan-tza Departamentuko foru
diputatuaren proposamenez, baimena eman ahal izango du edozein izaeratako zerga
zorren ordainketa zatikatu edo gerora-tzeko, kasu bakoi-tzean erabaki-tzen dituen
baldin-tze-tan, aparteko zirkunstan-tziak daudenean edo interes publikoak hala agintzen duenean.
79. artikulua. Zerga zorraren ordainketa geroratu eta zatikatzeko bermeak.
1. Zerga zorraren gerorapen edo zatikapenak bermatzeko, kreditu entitate batek edo
elkarren bermerako sozietate batek emandako abal solidarioa edo kauzio aseguruaren
ziurtagiria bere alde eratzeko exijitu dezake Zerga Administrazioak.
Frogatzen denean abal edo ziurtagiri hori lortzea ezinezkoa dela edo horiek emateak
jarduera ekonomikoaren bideragarritasuna nabarmen konprometitzen duela, Zerga
Administrazioak bestelako bermeak onartu ahal izango ditu, hala nola, hipoteka, bahia,
fidantza pertsonal eta solidarioa edo nahikoa irizten den bestelakoren bat,
erregelamenduzko ezarriko den eran.
Zergapekoak Zerga Administrazioari eskatu ahal izango dio, erregelamenduz ezarriko
deneran, kautelazko neurriak harditzala aurreko paragrafoetan aipatutako bermeen
ordez. Horrelakoetan, ez da aplikatuko foru arau honen aurreko artikuluko 6.
apartatuan xedatutakoa.57
2. Zergapekoa ondorengo kasuotan geratu ahal izango da aurreko apartatuan
aipatutako bermeak eratzeko obligaziotik erabat edo partzialki salbuetsita:
a) Zerga zorren zenbatekoa erregelamenduz ezartzen den kopurua baino
txikiagoa denean. Salbuespen hau zergabilketa prozeduraren zenbait fasetan
egiten diren eskaeretara mugatu ahal izango da.
b) Ordaintzera behartutakoak zorra bermatzeko ondasun nahikorik ez duenean eta
bere ondarearen exekuzioak jarduera ekonomikoaren produkzio ahalmenean eta
enplegu mailan nabarmen eragin dezakeenean, edo Herri Ogasunaren interesei
galera larriak ekar diezazkiekeenean.
c) Zerga araudiak ezartzen dituen gainerako kasuetan.

