
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

2016ko azaroaren 14ko 4/2016 FORU ARAUA,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga sistema Eus-
kal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko
5/2015 Legera egoki tze koa. 

Akats zuzenketa

Goian aipatu foru arauaren testuan, 2016ko azaroaren
18ko 219. zk. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutakoan,
hainbat akats daudela ohartu gara; eta, beraz, jarraian dago-
kion zuzenketa egiten da.

Oinorde tzen eta Dohain tzen gaineko Zerga alda tze ari
buruzko 1. artikuluaren bost zenbakian, 1990eko urtarrilaren
11ko 3/1990 Foru Arauari 25. quater artikulua gehi tzen dio-
nean, aipatu artikuluaren 3. apartatuan (lehenengo paragra-
foa), euskaraz, 

— Honako hau dioen lekuan:
«3. artikulu honetako aurreko bi apartatuetan aipatu diren

ondare gehikun tza guztiak heren tzia bidezko eskurapen bakar -
tzat hartuko dira zerga likida tzeko. Hortaz, zerga kuota kalkula -
tzeko garaian, zerga oinarri guztiak batu behar dira, eta foru
arau honetan araututako zerga oinarriaren murriztapenen arte-
tik aplikatu beharrekoak behin bakarrik aplikatuko dira.»

— Beste hau esan behar du:
«3.  Artikulu honetako aurreko bi apartatuetan aipatu diren

ondare gehikun tza guztiak heren tzia bidezko eskurapen bakar -
tzat hartuko dira zerga likida tzeko. Hortaz, zerga kuota kalkula -
tzeko garaian, zerga oinarri guztiak batu behar dira, eta foru
arau honetan araututako zerga oinarriaren murriztapenen arte-
tik aplikatu beharrekoak behin bakarrik aplikatuko dira.»

Oinorde tzen eta Dohain tzen gaineko Zerga alda tze ari
buruzko 1. artikuluaren hamaika zenbakian, 1990eko urtarrila-
ren 11ko 3/1990 Foru Arauaren 40. artikulua alda tzen due-
nean, aipatu artikuluaren 3. apartatuaren a) letran, euskaraz, 

— Honako hau dioen lekuan:
«a)  Komisarioak ez badu aurkezten heren tziako ondasu-

nen inbentarioa edo inbentarioan izandako aldaketen doku-
mentazioa —aldaketa horrek zergaren sor tza pena ekarri—, edo
komisarioak duen ahalordearen frogagiria, 600 euroko diruzko
isun finkoa ezarriko da.»

— Beste hau esan behar du:
«a)  Komisarioak ez badu aurkezten heren tziako ondasu-

nen inbentarioa edo inbentarioan izandako aldaketen doku-
mentazioa –aldaketa horrek zergaren sor tza pena ekarri gabe–,
edo komisarioak duen ahalordearen frogagiria, 600 euroko
diruzko isun finkoa ezarriko da.»

Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga alda -
tze ari buruzko 3. artikuluaren bat zenbakian, 2012ko abendua-
ren 18ko 10/2012 Foru Arauaren 7. artikulua alda tzen due-
nean, aipatu artikuluaren 2. apartatuan, 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de
adaptación del sistema tributario del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de
Derecho Civil Vasco. 

Corrección de errores

Habiendo advertido determinados errores en el texto de la
norma foral arriba citada, publicado en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa n.º 219, de 18 de noviembre de 2016, se procede a
su rectificación.

En el número cinco del artículo 1 (modificación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones), que añade un artículo 25 qua-
ter a la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, en el apartado 3
(párrafo primero) de dicho artículo, en la versión en euskera, 

— Donde dice:
«3. artikulu honetako aurreko bi apartatuetan aipatu diren

ondare gehikun tza guztiak heren tzia bidezko eskurapen bakar -
tzat hartuko dira zerga likida tzeko. Hortaz, zerga kuota kalkula -
tzeko garaian, zerga oinarri guztiak batu behar dira, eta foru
arau honetan araututako zerga oinarriaren murriztapenen arte-
tik aplikatu beharrekoak behin bakarrik aplikatuko dira.»

— Debe decir:
«3.  Artikulu honetako aurreko bi apartatuetan aipatu diren

ondare gehikun tza guztiak heren tzia bidezko eskurapen bakar -
tzat hartuko dira zerga likida tzeko. Hortaz, zerga kuota kalkula -
tzeko garaian, zerga oinarri guztiak batu behar dira, eta foru
arau honetan araututako zerga oinarriaren murriztapenen arte-
tik aplikatu beharrekoak behin bakarrik aplikatuko dira.»

En el número once del artículo 1 (modificación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones), que modifica el artículo 40 de
la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, en el apartado 3 letra
a) de dicho artículo, en la versión en euskera, 

— Donde dice:
«a)  Komisarioak ez badu aurkezten heren tziako ondasu-

nen inbentarioa edo inbentarioan izandako aldaketen doku-
mentazioa —aldaketa horrek zergaren sor tza pena ekarri—, edo
komisarioak duen ahalordearen frogagiria, 600 euroko diruzko
isun finkoa ezarriko da.»

— Debe decir:
«a)  Komisarioak ez badu aurkezten heren tziako ondasu-

nen inbentarioa edo inbentarioan izandako aldaketen doku-
mentazioa –aldaketa horrek zergaren sor tza pena ekarri gabe–,
edo komisarioak duen ahalordearen frogagiria, 600 euroko
diruzko isun finkoa ezarriko da.»

En el número uno del artículo 3 (modificación del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas), que modifica el artí-
culo 7 de la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, en el
apartado 2 de dicho artículo, 
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— Honako hau dioen lekuan:
«2.  Orobat, zerga honen zergadunak testamentu-ahalor-

dea erabili gabe duten heren tziak ere izango dira, hain zuzen
aren.(e)ko / Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga
sistema Euskal Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara egoki tzen
duenak, II. tituluan aurreikusitakoak».

— Beste hau esan behar du:
«2.  Orobat, zerga honen zergadunak testamentu-ahalor-

dea erabili gabe duten heren tziak ere izango dira, hain zuzen,
2016ko azaroaren 14ko 4/2016 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilaren
berezitasunetara egoki tzen duenak, II. tituluan aurreikusita-
koak.»

Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga alda -
tze ari buruzko 3. artikuluaren bi zenbakian, 2012ko abendua-
ren 18ko 10/2012 Foru Arauaren 9. artikuluari 6. apartatua
gehi tzen dionean, aipatu apartatuaren bigarren paragrafoan, 

— Honako hau dioen lekuan:
«Jabe tza soilaren balioari dagokionez, edo inolako gozamen-

dunik ez dagoenean, testamentu-ahalordea erabili gabe duten
heren tziak zergapetuko dira aren.(e)ko / Foru Arauak, Gipuzko-
ako Lurralde Historikoko zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibila-
ren berezitasunetara egoki tzen duenak, II. tituluan ezarritakoa-
ren arabera.».

— Beste hau esan behar du:
«Jabe tza soilaren balioari dagokionez, edo inolako gozamen-

dunik ez dagoenean, testamentu-ahalordea erabili gabe duten
heren tziak zergapetuko dira 2016ko azaroaren 14ko 4/2016
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga sistema
Euskal Zuzenbide Zibilaren berezitasunetara egoki tzen duenak,
II. tituluan ezarritakoaren arabera.»

Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 12.
artikuluaren 4. apartatuan, euskaraz, 

— Honako hau dioen lekuan:
«4. oinarri likidagarria kalkula tzeko, testamentu-ahalordea

erabili gabe duen heren tziaren kargura epailearen erabakiz
ordaindutako urteko mantenua baino ez da murriztuko, hala
badagokio, zerga-oinarri orokorrean eta aurrezpenaren zerga-
oinarrian, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Per tsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014
Foru Arauko 67. eta 69. artikuluetan eta Euskal Zuzenbide Zibi-
lari buruzko Legean xedatutakoaren arabera.»

— Beste hau esan behar du:
«4.  Oinarri likidagarria kalkula tzeko, testamentu-ahalor-

dea erabili gabe duen heren tziaren kargura epailearen erabakiz
ordaindutako urteko mantenua baino ez da murriztuko, hala
badagokio, zerga-oinarri orokorrean eta aurrezpenaren zerga-
oinarrian, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Per tsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014
Foru Arauko 67. eta 69. artikuluetan eta Euskal Zuzenbide Zibi-
lari buruzko Legean xedatutakoaren arabera.»

Donostia, 2016ko abenduaren 5a. (8467)

— Donde dice:
«2.  También tendrán la consideración de contribuyentes

de este Impuesto las herencias pendientes del ejercicio de un
poder testatorio previstas en el título II de la Norma Foral de
adaptación del sistema Tributario del Territorio Histórico de
Gipuzkoa a las peculiaridades del Derecho Civil Vasco».

— Debe decir:
«2.  También tendrán la consideración de contribuyentes

de este Impuesto las herencias pendientes del ejercicio de un
poder testatorio previstas en el título II de la Norma Foral
4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tribu-
tario del Territorio Histórico de Gipuzkoa a las peculiaridades del
Derecho Civil Vasco.»

En el número dos del artículo 3 (modificación del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas), que añade un apar-
tado 6 al artículo 9 de la Norma Foral 10/2012, de 18 de
diciembre, en el párrafo segundo de dicho apartado, 

— Donde dice:
«Respecto al valor de la nuda propiedad o en caso de que no

exista ningún usufructuario, las herencias que se hallen pen-
dientes del ejercicio de un poder testatorio tributarán según lo
establecido en el Título II de la Norma Foral, de adaptación del
sistema tributario del Territorio Histórico de Gipuzkoa a las
peculiaridades del Derecho Civil Vasco.».

— Debe decir:
«Respecto al valor de la nuda propiedad o en caso de que no

exista ningún usufructuario, las herencias que se hallen pen-
dientes del ejercicio de un poder testatorio tributarán según lo
establecido en el Título II de la Norma Foral 4/2016, de 14 de
noviembre, de adaptación del sistema tributario del Territorio
Histórico de Gipuzkoa a las peculiaridades del Derecho Civil
Vasco.»

En el apartado 4 del artículo 12 relativo al Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, en la versión en euskera, 

— Donde dice:
«4. oinarri likidagarria kalkula tzeko, testamentu-ahalordea

erabili gabe duen heren tziaren kargura epailearen erabakiz
ordaindutako urteko mantenua baino ez da murriztuko, hala
badagokio, zerga-oinarri orokorrean eta aurrezpenaren zerga-
oinarrian, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Per tsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014
Foru Arauko 67. eta 69. artikuluetan eta Euskal Zuzenbide Zibi-
lari buruzko Legean xedatutakoaren arabera.»

— Debe decir:
«4.  Oinarri likidagarria kalkula tzeko, testamentu-ahalor-

dea erabili gabe duen heren tziaren kargura epailearen erabakiz
ordaindutako urteko mantenua baino ez da murriztuko, hala
badagokio, zerga-oinarri orokorrean eta aurrezpenaren zerga-
oinarrian, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Per tsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014
Foru Arauko 67. eta 69. artikuluetan eta Euskal Zuzenbide Zibi-
lari buruzko Legean xedatutakoaren arabera.»

San Sebastián, a 5 de diciembre de 2016. (8467)
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