
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

42/2012 FORU DEKRETUA, urriaren 22koa,
Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren
Erregelamendua onartzen duena.

Akats zuzenketa

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALAren 2012ko azaroaren 2ko
209. zenbakian argitara eman da 42/2012 foru dekretua, urria-
ren 22koa, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren
Erregelamendua onartzen duena. Argitaratutako testuan hainbat
akats daudela oharturik, jarraian behar den eran zuzentzen dira.

— 11. orrialdean, 27. 2 artikuluaren lehenengo paragra-
foan, euskarazko testuak hau esaten duenean:

«2. Eskurapenen kausa bada dohaintza bat edo «inter
vivos» egindako eta agiri pribatuan jasotako doako beste nego-
zio juridiko batzuk, preskripzio epea zenbatzen hasteko kon-
tuan hartuko da noiz dituen agiriaren datak ondorioak hiruga-
rrenen aurrean Kode Zibilak 1.227. artikuluan jasotakoaren
arabera, preskripzio epea une horretatik aurrera hasiko baita
zenbatzen».

— Hau esan behar du:

«2. Eskurapenen kausa bada dohaintza bat edo «inter
vivos» egindako doako beste negozio juridiko batzuk, agiri pri-
batu batean jasotakoak denak, preskripzio epea zenbatzen has-
teko kontuan hartuko da noiz dituen agiriaren datak ondorioak
hirugarrenen aurrean Kode Zibilak 1.227. artikuluan jasotakoa-
ren arabera, preskripzio epea une horretatik aurrera hasiko baita
zenbatzen».

— 12. orrialdean, 29.3 artikuluaren 2. paragrafoan, euska-
razko testuak hau esaten duenean:

«Nolanahi ere, jabaria lehenengo jabe soilaren edo ondo-
rengo jabe soilen eskuetan geratzeko arrazoia ez bada aurreiku-
sitako epea bete izana edo usufruktuduna hiltzea, eskura-
tzaileak likidazio hauek baino ez ditu ordaindu beharko: Jabaria
zatibanatzeagatik egin gabe dauden likidazioen artetik han-
diena, eta usufruktua iraungitzea ekarri duen negozio juridiko-
ari dagokiona».

— Hau esan behar du:

«Nolanahi ere, jabaria lehenengo jabe soilaren edo ondo-
rengo jabe soilen eskuetan geratzeko arrazoia ez bada aurreiku-
sitako epea bete izana edo usufruktuduna hiltzea, eskura-
tzaileak likidazio hauetan handiena baino ez du ordaindu behar:
Jabaria zatibanatzeagatik egin gabe geratu dena edo usufruktua
iraungitzea ekarri duen negozio juridikoari dagokiona».

— 16. orrialdean, 39.3 artikuluan, euskarazko testuak hau
esaten duenean:

«3. Erregelamendu honetan ezarritako epeak igaro eta
interesdunen batek autolikidaziorik aurkeztu ez badu, Zerga
Administrazioak hilabeteko epea emango dio, errekerimendua
jakinarazten den unetik aurrera, hura aurkezteko. Aurkeztu
ezean, Zerga Administrazioak ofizioz egingo ditu autolikida-
zioak, eskura dituen datuetan oinarrituta, eta aplikagarri diren
zehapenak ezarriko ditu».

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 42/2012, de 22 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

Corrección de errores

Advertidos errores en la publicación en el BOLETIN OFICIAL

de Gipuzkoa de fecha 2 de noviembre de 2012, y número 209,
del Decreto Foral 42/2012, de 22 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, se procede a su subsanación.

— En la página 11, en el primer párrafo del artículo 27.2,
donde dice en euskera:

«2. Eskurapenen kausa bada dohaintza bat edo «inter
vivos» egindako eta agiri pribatuan jasotako doako beste nego-
zio juridiko batzuk, preskripzio epea zenbatzen hasteko kon-
tuan hartuko da noiz dituen agiriaren datak ondorioak hiruga-
rrenen aurrean Kode Zibilak 1.227. artikuluan jasotakoaren
arabera, preskripzio epea une horretatik aurrera hasiko baita
zenbatzen».

— Debe decir:

«2. Eskurapenen kausa bada dohaintza bat edo «inter
vivos» egindako doako beste negozio juridiko batzuk, agiri pri-
batu batean jasotakoak denak, preskripzio epea zenbatzen has-
teko kontuan hartuko da noiz dituen agiriaren datak ondorioak
hirugarrenen aurrean Kode Zibilak 1.227. artikuluan jasotakoa-
ren arabera, preskripzio epea une horretatik aurrera hasiko baita
zenbatzen».

— En la página 12, párrafo segundo del artículo 29.3,
donde dice en euskera:

«Nolanahi ere, jabaria lehenengo jabe soilaren edo ondo-
rengo jabe soilen eskuetan geratzeko arrazoia ez bada aurreiku-
sitako epea bete izana edo usufruktuduna hiltzea, eskura-
tzaileak likidazio hauek baino ez ditu ordaindu beharko: Jabaria
zatibanatzeagatik egin gabe dauden likidazioen artetik han-
diena, eta usufruktua iraungitzea ekarri duen negozio juridiko-
ari dagokiona».

— Debe decir:

«Nolanahi ere, jabaria lehenengo jabe soilaren edo ondo-
rengo jabe soilen eskuetan geratzeko arrazoia ez bada aurreiku-
sitako epea bete izana edo usufruktuduna hiltzea, eskura-
tzaileak likidazio hauetan handiena baino ez du ordaindu behar:
Jabaria zatibanatzeagatik egin gabe geratu dena edo usufruktua
iraungitzea ekarri duen negozio juridikoari dagokiona».

— En la página 16, artículo 39.3, donde dice en euskera:

«3. Erregelamendu honetan ezarritako epeak igaro eta inte-
resdunen batek autolikidaziorik aurkeztu ez badu, Zerga
Administrazioak hilabeteko epea emango dio, errekerimendua
jakinarazten den unetik aurrera, hura aurkezteko. Aurkeztu
ezean, Zerga Administrazioak ofizioz egingo ditu autolikida-
zioak, eskura dituen datuetan oinarrituta, eta aplikagarri diren
zehapenak ezarriko ditu».
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— Hau esan behar du:

«3. Erregelamendu honetan ezarritako epeak igaro eta
interesdunen batek autolikidaziorik aurkeztu ez badu, Zerga
Administrazioak hilabeteko epea emango dio, errekerimendua
jakinarazten den unetik aurrera, hura aurkezteko. Aurkeztu
ezean, Zerga Administrazioak ofizioz egingo ditu likidazioak,
eskura dituen datuetan oinarrituta, eta aplikagarri diren zehape-
nak ezarriko ditu».

— 19. orrialdean, 44.1.A.a) artikuluan, euskarazko testuak
hau esaten duenean:

«A. «Mortis causa» eskurapenen kasuan, agiri hauek
erantsiko dira:

a) Kausatzailearen heriotza agiria eta Azken Nahien
Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiria. Orobat, kausa-
tzailearen eta bere oinordekoen edota legatudunen nortasun agi-
riaren fotokopia atxikiko da, non eta agirien zenbakiak ez diren
ageri lehendik aurkeztutako dokumentu publikoetan eta ez
dagoen zertan aintzat hartu haien adina zein den. Gainera,
kausatzailearekiko ahaidetasun maila frogatu beharko da, fami-
lia liburua eta bestelako egiaztagiriak aurkeztuta, ahaidetasuna
mailarik urrunenekoa denean izan ezik».

— Hau esan behar du:

«A. «Mortis causa» eskurapenen kasuan, agiri hauek
erantsiko dira:

a) Kausatzailearen heriotza agiria eta Azken Nahien
Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiria. Orobat, kausa-
tzailearen eta bere oinordekoen edota legatudunen nortasun agi-
riaren fotokopia atxikiko da, salbu eta agirien zenbakiak lehen-
dik aurkeztutako dokumentu publikoetan ageri direnean eta
haien adina zein den aintzat hartu behar ez denean. Gainera,
kausatzailearekiko ahaidetasun maila frogatu beharko da, fami-
lia liburua eta bestelako egiaztagiriak aurkeztuta, ahaidetasuna
mailarik urrunenekoa denean izan ezik».

— 19. orrialdean, 44.1.B.a) artikuluan, euskarazko testuak
hau esaten duenean:

«B. Dohaintzetan eta «inter vivos» egindako kostu
gabeko gainerako eskurapenetan, hauek erantsiko dira:

a) Dohaintza-emailearen eta dohaintza-hartzaileen norta-
sun agiriaren fotokopia, non eta agirien zenbakiak ez diren
ageri lehendik aurkeztutako dokumentu publikoetan eta ez
dagoen zertan aintzat hartu haien adina zein den. Gainera,
kausatzailearekiko ahaidetasun maila frogatu beharko da, fami-
lia liburua eta bestelako egiaztagiriak aurkeztuta, ahaidetasuna
mailarik urrunenekoa denean izan ezik».

— Hau esan behar du:

«B. Dohaintzetan eta «inter vivos» egindako kostu
gabeko gainerako eskurapenetan, hauek erantsiko dira:

a) Dohaintza-emailearen eta dohaintza-hartzaileen norta-
sun agiriaren fotokopia, salbu eta agirien zenbakiak lehendik
aurkeztutako dokumentu publikoetan agertzen direnean eta
haien adina zein den aintzat hartu behar ez denean. Gainera,
kausatzailearekiko ahaidetasun maila frogatu beharko da, fami-
lia liburua eta bestelako egiaztagiriak aurkeztuta, ahaidetasuna
mailarik urrunenekoa denean izan ezik».
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— Debe decir:

«3. Erregelamendu honetan ezarritako epeak igaro eta
interesdunen batek autolikidaziorik aurkeztu ez badu, zerga
Administrazioak hilabeteko epea emango dio, errekerimendua
jakinarazten den unetik aurrera, hura aurkezteko. Aurkeztu
ezean, zerga Administrazioak ofizioz egingo ditu likidazioak,
eskura dituen datuetan oinarrituta, eta aplikagarri diren zehape-
nak ezarriko ditu».

— En la página 19, artículo 44.1.A.a), donde dice en eus-
kera:

«A. «Mortis causa» eskurapenen kasuan, agiri hauek
erantsiko dira:

a) Kausatzailearen heriotza agiria eta Azken Nahien
Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiria. Orobat, kausa-
tzailearen eta bere oinordekoen edota legatudunen nortasun agi-
riaren fotokopia atxikiko da, non eta agirien zenbakiak ez diren
ageri lehendik aurkeztutako dokumentu publikoetan eta ez
dagoen zertan aintzat hartu haien adina zein den. Gainera,
kausatzailearekiko ahaidetasun maila frogatu beharko da, fami-
lia liburua eta bestelako egiaztagiriak aurkeztuta, ahaidetasuna
mailarik urrunenekoa denean izan ezik».

— Debe decir:

«A. «Mortis causa» eskurapenen kasuan, agiri hauek
erantsiko dira:

a) Kausatzailearen heriotza agiria eta Azken Nahien
Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiria. Orobat, kausa-
tzailearen eta bere oinordekoen edota legatudunen nortasun agi-
riaren fotokopia atxikiko da, salbu eta agirien zenbakiak lehen-
dik aurkeztutako dokumentu publikoetan ageri direnean eta
haien adina zein den aintzat hartu behar ez denean. Gainera,
kausatzailearekiko ahaidetasun maila frogatu beharko da, fami-
lia liburua eta bestelako egiaztagiriak aurkeztuta, ahaidetasuna
mailarik urrunenekoa denean izan ezik».

— En la página 19, artículo 44.1.B.a), donde dice en eus-
kera:

«B. Dohaintzetan eta «inter vivos» egindako kostu
gabeko gainerako eskurapenetan, hauek erantsiko dira:

a) Dohaintza-emailearen eta dohaintza-hartzaileen norta-
sun agiriaren fotokopia, non eta agirien zenbakiak ez diren
ageri lehendik aurkeztutako dokumentu publikoetan eta ez
dagoen zertan aintzat hartu haien adina zein den. Gainera,
kausatzailearekiko ahaidetasun maila frogatu beharko da, fami-
lia liburua eta bestelako egiaztagiriak aurkeztuta, ahaidetasuna
mailarik urrunenekoa denean izan ezik».

— Debe decir:

«B. Dohaintzetan eta «inter vivos» egindako kostu
gabeko gainerako eskurapenetan, hauek erantsiko dira:

a) Dohaintza-emailearen eta dohaintza-hartzaileen norta-
sun agiriaren fotokopia, salbu eta agirien zenbakiak lehendik
aurkeztutako dokumentu publikoetan agertzen direnean eta
haien adina zein den aintzat hartu behar ez denean. Gainera,
kausatzailearekiko ahaidetasun maila frogatu beharko da, fami-
lia liburua eta bestelako egiaztagiriak aurkeztuta, ahaidetasuna
mailarik urrunenekoa denean izan ezik».

San Sebastián, a 14 de noviembre de 2012.— (10687)
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