
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Udal Zergen Kudeaketa Zerbi tzua

Akats zuzenketa

2021eko maia tza ren 14ko 89 zenbakidun Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu den 2021eko Ondasun Higiezinen gai-
neko Zergaren borondatezko epealdiko kobran tza kanpainaren
iragarkian dagoen aka tsa ikusita, hori zuzen tze ko, akats zuzen-
keta argitara tzen da.

— Honakoa jar tzen duen lekuan:
Helbideratu gabeko ordainagiriak harreman elektronikoak

izatera behartuta dauden per tso na eta entitateei edo bidalketa
mota hau aukeratu dutenei komunikazio elektroniko bitartez
igorriko zaie 2021eko maia tza ren 15etik aurrera. Gainon tze ko
zergadunei urrian zehar ordainagiria bidaliko zaie adierazitako
zerga helbidera posta bidezko komunikazioan. Ordainketa enti-
tate lagun tza ileen bidez (banku, aurrezki ku txa eta kreditu koo-
peratiba) egin beharko da, eta horretarako ordainagiria aurkez-
tu beharko da.

— Ondorengoa jarri behar du:
Helbideratu gabeko ordainagiriak harreman elektronikoak

izatera behartuta dauden per tso na eta entitateei edo bidalketa
mota hau aukeratu dutenei komunikazio elektroniko bitartez
igorriko zaie 2021eko maia tza ren 15etik aurrera. Gainon tze ko
zergadunei maia tze an zehar ordainagiria bidaliko zaie adierazi-
tako zerga helbidera posta bidezko komunikazioan. Ordainketa
entitate lagun tza ileen bidez (banku, aurrezki ku txa eta kreditu
kooperatiba) egin beharko da, eta horretarako ordainagiria aur-
keztu beharko da.

— Honakoa jar tzen duen lekuan:
Gainera, helbideratu gabeko ordainagiriak zergadunak adie-

razitako zerga helbidera bidaliko dira abuztuan zehar. Ordainke-
ta entitate lagun tza ileen bidez (banku, aurrezki ku txa eta kredi-
tu kooperatiba) egin beharko da, eta horretarako ordainagiria
aurkeztu beharko da.

Borondatezko kobran tza epealdia amaitu eta zergadunek
zorrak ordaindu ez badituzte, zorrak premiamenduzko prozedu-
raz exijituko dira, eta epe exekutiboko errekarguak, berandu tza
interesak eta, hala badagokio, kostuak sortuko dira.

Andoain, Are txa baleta, Azkoitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoi-
bar, Eskoria tza, Hondarribia, Hernani, Ibarra, Idiazabal, Irun, Laz -
kao, Legazpi, Legorreta, Lezo, Arrasate-Mondragón, Mutriku, Oña -
ti, Oiar tzun, Pasaia, Errenteria, San Sebastián, Tolosa, Urnieta,
Usurbil, Bergara, Villabona, Ordizia, Urre txu, Zarautz, Zumarraga,
Zumaia, Lasarte-Oria eta Astigarragako udalek beren gain hartua
dute, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren indarrez, bertako
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga borondatezko epealdian ko-
bra tze ko eskumena.

— Ondorengoa jarri behar du:
Borondatezko kobran tza epealdia amaitu eta zergadunek

zorrak ordaindu ez badituzte, zorrak premiamenduzko prozedu-
raz exijituko dira, eta epe exekutiboko errekarguak, berandu tza
interesak eta, hala badagokio, kostuak sortuko dira.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
Servicio de Gestión de Tributos Locales

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de Gipuzkoa n.º 89 de fecha 14 de mayo de 2021, relativo al
anuncio de la campaña de cobranza en periodo voluntario del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año 2021, se publica la
presente corrección de errores para subsanar el mismo.

— Donde dice:
Helbideratu gabeko ordainagiriak harreman elektronikoak

izatera behartuta dauden per tso na eta entitateei edo bidalketa
mota hau aukeratu dutenei komunikazio elektroniko bitartez
igorriko zaie 2021eko maia tza ren 15etik aurrera. Gainon tze ko
zergadunei urrian zehar ordainagiria bidaliko zaie adierazitako
zerga helbidera posta bidezko komunikazioan. Ordainketa enti-
tate lagun tza ileen bidez (banku, aurrezki ku txa eta kreditu koo-
peratiba) egin beharko da, eta horretarako ordainagiria aurkez-
tu beharko da.

— Debe decir:
Helbideratu gabeko ordainagiriak harreman elektronikoak

izatera behartuta dauden per tso na eta entitateei edo bidalketa
mota hau aukeratu dutenei komunikazio elektroniko bitartez
igorriko zaie 2021eko maia tza ren 15etik aurrera. Gainon tze ko
zergadunei maia tze an zehar ordainagiria bidaliko zaie adierazi-
tako zerga helbidera posta bidezko komunikazioan. Ordainketa
entitate lagun tza ileen bidez (banku, aurrezki ku txa eta kreditu
kooperatiba) egin beharko da, eta horretarako ordainagiria aur-
keztu beharko da.

— Donde dice:
Gainera, helbideratu gabeko ordainagiriak zergadunak adie-

razitako zerga helbidera bidaliko dira abuztuan zehar. Ordainke-
ta entitate lagun tza ileen bidez (banku, aurrezki ku txa eta kredi-
tu kooperatiba) egin beharko da, eta horretarako ordainagiria
aurkeztu beharko da.

Borondatezko kobran tza epealdia amaitu eta zergadunek
zorrak ordaindu ez badituzte, zorrak premiamenduzko prozedu-
raz exijituko dira, eta epe exekutiboko errekarguak, berandu tza
interesak eta, hala badagokio, kostuak sortuko dira.

Andoain, Are txa baleta, Azkoitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoi-
bar, Eskoria tza, Hondarribia, Hernani, Ibarra, Idiazabal, Irun,
Lazkao, Legazpi, Legorreta, Lezo, Arrasate-Mondragón, Mutriku,
Oñati, Oiar tzun, Pasaia, Errenteria, San Sebastián, Tolosa, Ur-
nieta, Usurbil, Bergara, Villabona, Ordizia, Urre txu, Zarautz, Zu-
marraga, Zumaia, Lasarte-Oria eta Astigarragako udalek beren
gain hartua dute, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren inda-
rrez, bertako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga borondatezko
epealdian kobra tze ko eskumena.

— Debe decir:
Borondatezko kobran tza epealdia amaitu eta zergadunek

zorrak ordaindu ez badituzte, zorrak premiamenduzko prozedu-
raz exijituko dira, eta epe exekutiboko errekarguak, berandu tza
interesak eta, hala badagokio, kostuak sortuko dira.

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
34

13

92 Miércoles, a 19 de mayo de 20212021eko maiatzaren 19a, asteazkena

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO
HISTÓRICO DE GIPUZKOA2



Andoain, Are txa baleta, Azkoitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoi-
bar, Eskoria tza, Hondarribia, Hernani, Ibarra, Idiazabal, Irun,
Lazkao, Legazpi, Legorreta, Lezo, Arrasate-Mondragón, Mutriku,
Oñati, Oiar tzun, Pasaia, Errenteria, Donostia, Tolosa, Urnieta,
Usurbil, Bergara, Villabona, Ordizia, Urre txu, Zarautz, Zumarra-
ga, Zumaia, Lasarte-Oria eta Astigarragako udalek beren gain
hartua dute, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren indarrez,
bertako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga borondatezko epeal-
dian kobra tze ko eskumena.

Donostia, 2021eko maia tza ren 14a.—Juan Miguel Mendiza-
bal Eguibar, Udal Zergak Kudea tze ko zerbi tzu burua.

(3413)

Andoain, Are txa baleta, Azkoitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoi-
bar, Eskoria tza, Hondarribia, Hernani, Ibarra, Idiazabal, Irun,
Lazkao, Legazpi, Legorreta, Lezo, Arrasate-Mondragón, Mutriku,
Oñati, Oiar tzun, Pasaia, Errenteria, Donostia, Tolosa, Urnieta,
Usurbil, Bergara, Villabona, Ordizia, Urre txu, Zarautz, Zumarra-
ga, Zumaia, Lasarte-Oria eta Astigarragako udalek beren gain
hartua dute, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren indarrez,
bertako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga borondatezko epeal-
dian kobra tze ko eskumena.

San Sebastián, a 14 de mayo de 2021.—El jefe del Servicio
de Gestión de Tributos Locales, Juan Miguel Mendizabal Eguibar.

(3413)
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


