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Mikel Aranburu Urtasun Ogasun eta Finantza Politikako Kontseilariaren 
agerraldia Nafarroako Parlamentuan 2015-2019 legegintzaldirako 
Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak azaltzeko.  
 

2015/09/18 
 

Ogasuna eta Finantza Politika Batzordeko lehendakari andrea, jaun-andreok, 

komunikabideetako jaun-andreak; egun on.  

 

Gaur, instituzio honen aurrera nator emozio, errespetu eta ilusio handiarekin. Lehen aldiak 

ematen duen emozioak ikusmina sortzen dit; jakin badakit prozeduran akatsak izango 

direla, baina, ezbairik gabe, horiek barkatzen jakingo duzue. Errespetuz nator jaun-andreok 

duzuen ordezkaritza altuaren aurrean, nafar guztien ordezkaritza, alajaina. Eta 

legegintzaldi honetan Foru Ogasunaren alde lan egiteko ilusioz, beharbada nire azken 

zerbitzua izango baita; nabarmenena, bertan lanean hogeita hamabost urte buru-belarri 

aritu ondoren. Nire egitekoak osagai tekniko nabaria duela bistakoa da, baina politikak 

zehazten du, eta duela bi hilabete Parlamentuko gehiengoak lortutako Gobernu-akordioa 

betetzera nator. Akordioak nafarren zuzentasuna, justizia eta berdintasuna bilatzen ditu.  

 

Ogasun eta Finantza Politika Departamentuari dagokio Nafarroako Foru Erkidegoko 

Administrazioari emandako eskumenak gauzatzea honako gai hauei dagokienean: ogasun 

publikoa, plangintza, aurrekontua egitea eta ekonomia eta finantza kontrola, finantza-

politika eta koordinazio ekonomikoa Estatuarekin eta gainerako Herri Administrazioekin, 

ondarea eta estatistika, besteak beste.  

 

Departamentua ondorengo organoek osatzen dute: Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusiak 

(Begoña Urrutia zuzendari nagusia hemen dugu); Nafarroako Zerga Ogasuna Erakunde 

Autonomoak (Luis Esain kudeatzailea agerraldi honetan dugu); Nafarroako Estatistika 

Institutuak (Ogasun eta Finantza Politikako Departamentuaren titularrari atxikita geratu da); 
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Nafarroako Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboak; eta Departamentuaren Idazkaritza 

Orokor Teknikoak. 

 

Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusiaren egitekoak honako hauek dira: Nafarroako 

Aurrekontu Orokorrak egitea; aurrekontu-egonkortasunaren inguruko helburuak betetzeko 

neurriak ezartzea; gainerako Departamentuekin batera, programazio ekonomikoa egitea; 

finantza-politika arloko kudeaketa, plangintza eta koordinazioa; Nafarroako Zor Publikoaren 

administrazioa eta kontrola; kontu-hartzailearen eta barne-kontrolaren koordinazioa, 

bultzatze eta gainbegiratze lana Administrazioan eta dagokion finantza-kontrola; 

Nafarroako Gobernuko Departamentuen kontabilitatea eta ordainketen kudeaketa; 

Nafarroako Urteko Kontuak egitea; Estatuarekin eta beste herri administrazioekin 

koordinazio ekonomikoa; Hitzarmen Ekonomikoaren arloko lankidetza Estatuarekin.  

 

Nafarroako Ondareari dagokionean, berriz, ondasunak eta eskubideak eskuratzea, 

besterentzea eta lagatzea; babestea eta defendatzea eta ondarearen antolakuntza, 

afektazioa eta esleipena; sektore publikoko higiezinen politika kudeatzea; Nafarroako 

enpresa-ondarea osatzen duten eskubideak gauzatzea, kontrolatzea eta kudeatzea; eta, 

zehazki, Nafarroako Gobernuko sektore publikoko enpresen antolakuntza eta kontrola.  

 

Bestalde, Nafarroako Zerga Ogasun Erakunde Autonomoa Nafarroako Gobernuaren 

oinarrizko instrumentua da, eta zerga-sistema behar bezala aplikatzeaz arduratzen da. 

Erakundearen funtsezko helburuak dira lurraldean zergak ordaindu behar dituzten pertsona 

eta erakunde guztien betebehar fiskalak borondatez betetzea sustatzea eta zerga-arloko 

ordenamendu juridikoaren aurkako jarrerak kontrolatzea eta zigortzea, hori guztia 

zergadunekiko errespetu handienarekin eta ahalik eta kostu txikienarekin.  

 

Duela bi hilabete, GEROA BAI, EH BILDU, PODEMOS-AHAL DUGU eta IZQUIERDA-

EZKERRA alderdiek programatikoa deitzen diogun akordioa sinatu zuten, eta, beste era 

batera izan ezin duenez, datozen lau urterako Departamentuaren jarduera-gida izango da, 
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etika soziala zehazten duten irizpide moraletan inspiratua, eta, gai hau oso kontuzkoa 

izanik, zuzentasun, justizia eta berdintasun printzipioak bilatzen dituena. 

 

Goiz honetan, Parlamentuaren aurrean egiten dudan lehen agerraldi honetan, 

Departamentuaren beraren funtzioei eta onartu dugun Gobernuaren aginduari jarraiki, gure 

jarduera-ildoak azalduko ditut. Zehazki, honako hauez hitz egingo dugu: aurrekontuak eta 

aurrekontu-politika, zerga-erreforma, zerga-kudeaketa eta zerga-iruzurraren aurkako 

borroka, Hitzarmen Ekonomikoa, ondare publikoa, estatistika eta NFAEA.  

 

Baikorra naizenez, zalantzarik ez dut zuen guztion laguntza izango dudala ildo hauetan, 

zenbait neurri zehazterakoan desadostasunak izango diren arren. Baina, zerga-erreforma 

bezalako gai horietan ere Gobernua ahalik eta adostasun handiena bilatzen ahaleginduko 

da, guztiok eta asko ukitzen gaituen gai oso sentikorra baita.  

 

Aurrekontuak edo aurrekontu-politika  

 

Ondo dakizuen moduan, aurrekontua Gobernuaren finantza eta zerga plan nagusia da, 

Parlamentutik datorrena. Aurrekontua enkargua eta erantzukizuna da. Eta Gobernuari 

dagokio egoitza honetara proiektua ekartzea, eztabaidatua eta onartua izan dadin. 

Gobernuak proiektua idatziko du —horretan ari gara— legegintzaldiaren denboran Akordio 

Programatikoaren konpromisoa gure Erkidegoaren finantza-errealitatera egokituaz. Hemen 

aurreratzen dizuet eta ez da gauza berria aurrekontuaren benetako marjina oso txikia dela. 

Aurrekontu-egonkortasunak, defizitak, gastuaren sabaiak, zorraren pisuak eta hartutako 

konpromisoek lan egiteko gaitasuna eragozten dute. Testuinguru horretan aurrera egiteko, 

irudimen eta ausardia handia beharko dira. Kontua da enplegua sortzeko eta kalitatezko 

zerbitzu publikoen behar adinako finantzaketa bermatzeko aurrekontu-politika garatzea. 

Nafarrak horren zain daude ilusio handiz.  

 

Aurrekontuen politika orekatua eta denboran iraunkorra dena egin nahi dugu. Dena den, 

Gobernua bat dator Konstituzioko 135. artikulua eta Aurrekontu Egonkortasunari eta 
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Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoa (apirilaren 27koa)  aldatzearen 

aurka parlamentuko gehiengoaren jarrerarekin. Eta kendu egin nahi du aurrekontu-

egonkortasunaren inguruko lege horretan defizit eta zorpetze helburuak betetzeko 

baldintza bezala ezarritako gastu-araua betetzeko beharra.  

 

Urte batean aztertu nahi ditugu aurrekontuko lehentasunak definitzerakoan herritarrek 

parte hartzeko izan ditzaketen aukerak; hain zuzen ere, PFEZen aitorpena aprobetxatu 

ahal izango da horretarako. Era berean, EGKren protagonismoa bultzatu nahi dugu 

aurrekontua egiteko prozesuaren barnean proposamenak aurkezteko.  

 

Aurreikusteko jarritako parametroak kalkulatzeko metodologiak zehatz-mehatz berrikusiko 

ditugu; baita, diru-sarrerak eta diru-bilketako doikuntzak ere, Hitzarmen Ekonomikotik 

eratorriak, ahalik eta gardentasun eta pedagogia handiena erakutsiaz.  

 

Sistema bat ezarri nahi dugu legezko berme guztiekin, talde parlamentarioek denbora 

errealean izan dezaten aurrekontuaren gauzatzeari buruzko zuzeneko informazioa; 

halaber, bide argia eta egokia prestatzea da gure asmoa, sor daitezkeen zalantzak 

konpondu eta argitze aldera. Ildo horretan, elkarlana egingo dugu Nafarroako 

Parlamentuko Aurrekontuen etorkizuneko bulegoarekin. 

 

Horrez gain, gure asmoa da egiten ari denaren efektuak kontuan hartzea, egin beharko 

litzatekeena zehaztearren, plan berriak eta ausartagoak egiteko beldurrik gabe, eta, era 

berean, aurrekontuaren gauzatze-maila kontrolatzeko neurriak indartzea, helburuak eta 

eraginkortasun-adierazleak barne.  

 

Hemen azpimarratu nahi dut baliabide publikoen kudeaketa ekonomikoa kontrolatzeko lana 

egingo dela, horiek ordenamendu juridikoaren eta ekonomia, gardentasuna eta 

eraginkortasuna bezalako printzipioen arabera kudeatzen eta administratzen direla 

bermatze aldera.  
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Gai hori nabarmendu behar da, are gehiago egungo testuinguruan, krisi ekonomikoak Foru 

Erkidegoko Ogasunaren baliabideak nabarmen lermatu dituela ikusita. Horretarako, barne-

kontrolaren interesa azpimarratu behar da. Kontrol hori Nafarroako Ogasun Publikoaren 

Foru Legean arautzen da, eta, horretarako, kontu-hartzailearen funtzioa, finantza-kontrol 

iraunkorrarena eta auditoretza publikoarena erabiltzen dira.  

 

Gobernuaren programazio ekonomikoa  

 

Ekonomiaren egungo egoerak inoiz baino gehiago eskatzen du oreka bat izatea enpresa-

ehuna berpiztuko duen politika ekonomikoaren, herritar guztien bizi-kalitatea bermatuko 

duen gizarte-politikaren eta aurrekontu publikoaren zentzuzko kudeaketaren artean. Era 

horretan, programazio-mota hori funtsezko erreminta izango da Foru Erkidegoaren helburu 

estrategikoak modu planifikatuan lortzeko.  

 

Nafarroako Gobernuaren programazio ekonomikoa ezinbesteko tresna izango da 

Gobernuaren jarduera-lehentasuna epe ertainera ezarri ahal izateko eta departamentu 

ezberdinei beren jarduera-esparrua programatutako denboraldian zehar ezagutzeko 

aukera emateko.  

 

Programazio ekonomikoaren funtsezko eginkizuna izango da urte anitzera begirako 

proiektu politikoa osatzen duten jardueren konbinazio konplexuaren bideragarritasun 

ekonomikoa bermatzea.  

 

 

Helburu hori aintzat hartuta, programazioa diseinatzerakoan ondorengo alderdiak kontuan 

izango dira:  

 

• Planifikaturiko denboraldian zehar jarraitutako helburuen formulazio koordinatua.  

• Proposaturiko helburuak lortzeko beharrezkoak diren jardueren inbentarioa.  

• Globalitate-bokazioa, egin beharreko jarduera guztiak hartuko dituena.  



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es  6 | 22 

• Hautatutako jardueren balorazio ekonomikoa eta aldizkakoa.  

• Jarduera guztiak burutzeko Gobernuak duen finantza-gaitasunaren balorazioa.  

• Behar diren baliabideen inguruko aurreikuspen errealista.  

 

Eskenatoki makroekonomikoan BPG osagaien, prezioen eta lan-merkatuaren tamainen 

inguruan aurreikusitako bilakaera jasoko da, eta, hortik abiatuta, epe ertainerako 

aurrekontu-esparruan lau urteko denboraldia hartuko da. Horrela, Gobernuaren epe 

ertaineko aurrekontu-politikaren gida moduan erabili ahal izango da.   

 

Programazio ekonomikoan, gastu-politika ezberdinei esleitu beharreko sarreren eta 

baliabideen inguruan aurreikus daitekeen bilakaera jasoko da, horiek egiteko ezarritako 

lehentasunen arabera, aurrekontu-egonkortasunaren helburuarekin egokituta. Modu 

horretan, Nafarroako Aurrekontu Orokorretarako erreferentzia izango da.  

 

Diru-sarrerei dagokienez, aurreikuspenak egiteko ekonomiaren joerak eta egoera-efektuak 

hartuko dira kontuan; baita ere, zerga-sisteman eta arautzen dituen gainerako araudian 

aurreikusitako aldaketak.  

 

Gastuen eszenatokian dauden baliabideak esleituko dira gastu-politika ezberdinak egiteko 

ezarritako lehentasunen arabera, Akordio Programatikoarekin bat etorriaz.  

 

Kontabilitate-irizpideak eta defizit-helburuen kontaketa  

 

Nafarroako Gobernuaren Programa Akordioaren puntuen artean bat defizit eta zorpetze 

helburua zenbatzeari buruzkoa da, eta hitzez hitz ondorengoa esaten da:  

 

Estatuarekin modu aktiboan negoziatzea aberastasuna eta enplegua sortzen duten 

inbertsio estrategikoak kontabilizatzeko irizpideak ezberdinak izan daitezen, defizit 

eta zorpetzearen gaineko helburuak bete egiten diren kalkulatzeko helburuetarako.  
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Hausnarketa egitea komeni da aurrekontu-egonkortasuna betetzea zehazteko 

helburuetarako defizit konputagarria kalkulatzeko moduan beste tratu bat izan nahia 

justifikatzearren. Beraz, beharrezkoa da labur-labur azaltzea Nafarroak kontu horretan 

duen berezitasuna erakusteko zenbait kontzeptu, Akordioan jasotako negoziazioarekin 

benetan zer lortu nahi den ulertu ahal izateko.  

 

Lehenik eta behin, aurrekontu-emaitzen gaineko kontrola eta zor publikoa bat-batean 

gehitzea galarazten duten muga batzuk herri administrazioek izatea Administrazio 

Publikoen funtzionamenduko funtsezko printzipioak dira, Europar Batasuneko herrialde 

guztiek dituztenak. Aurrekontu-egonkortasunari buruzko legea mekanismo bat da, eta 

Gobernu honek desberdintasun esplizituak ditu horrekin; izan ere, herri administrazio 

guztien artean banatzen du aurrekontu-emaitza orokorra lortzeko erantzukizuna, Europar 

Batasunean adierazitako parametroekin bat datorrena.  

 

Aurrekontu-egonkortasunari buruzko legearen arabera, herri administrazioei esleitutako 

defizita, BPG portzentaje bezala definitzen dena, Administrazioaren maila ezberdinen 

artean banatzen da: Estatua, Gizarte Segurantza, autonomia erkidegoak eta tokiko 

erakundeak, legeak berak ezarritako prozedurari jarraiki.  

 

Ekitaldi baterako defizit-helburua behin zehaztuta, herri administrazio bakoitzak bere 

jarduera baldintzatu behar du defizit hori gainditu ez dezan ekitaldian. Egonkortasunaren 

helburuak ez du soilik baldintzatzen onartutako aurrekontuaren edukia, horren bilakaera 

ere zaindu behar baita, gastuena zein sarrerena, esleitutako muga aldeak gaindi ez dezan.  

 

Aurrekontu-egonkortasunaren helburua ez da aurrekontua egiterakoan edo onartzerakoan 

jarduten duen zerbait, iraunkorra baita eta aurrekontua betearaztea baldintzatzen baitu. Bat 

bateko edo ezinbesteko gastuen aurrean edo sarreren ezusteko jaitsieren aurrean, 

gastuaren benetako gaitasuna aldatu behar da, aurrekontu-sarrerak berehala sortuko 

dituzten larrialdiko jardueren bitartez, ezinezkoak izan ohi diren arren; izan ere, aurrekontu-
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egonkortasunaren helburua ezartzeak efektu oso garrantzitsua du, zorpetzeko gaitasuna 

ere mugatzen baitu, gehien esleitutako defizitaren finantzaketa-premietara egokituaz.  

 

Hain zuzen ere, defizit-helburua ez betetzearekin "itsulapikoa hautsi" beharra dago, 

oraindik ere zerbait geratuz gero, edota ordaintzeko betebeharrak atzeratu, Estatuak 

egoera horiek arintzeko jarritako mekanismoak erabili ahal izatea alde batera utzita. Izan 

ere, aurreratzen dizuet, finantza aldetik interesgarriak diruditen arren, gure finantza-

autonomiaren hipoteka direla, gure erregimen ekonomikoaren bizkarrezurrarena.  

 

Erreferentziazko esparru horretan, kontuan izan behar da finantza-fluxuek Estatuarekin 

duten efektua eta horren zenbatekoaren gaineko ziurgabetasun-maila. Horrela, Estatuari 

egin beharreko ekarpenari eta zeharkako zergapetze bidezko zerga-doikuntzei dagokienez, 

Hitzarmen Ekonomikoan esaten da ekitaldi bakoitzerako zehaztuko dela ordaindu 

beharreko behin-behineko zenbatekoa, Estatuko diru-bilketaren estimazioen arabera 

kalkulatuta.  

 

Behin betiko likidazioa hurrengo urteko martxoan egingo da, erabili beharreko indizeen 

behin betiko balioak jakin ondoren. Aurrekontuaren ikuspegitik, eta kontuan hartuta 

egonkortasun-helburua betetzetik eratorritako mugak, bi aukeren artean hautatu beharra 

gertatzen da, eta horietako bakar bat ere ez da ona:  

 

• Edo hasieratik jarri behar da aurrekontu-zuzkidura bat aurreko urteari dagozkion 

fluxuen behin betiko likidazioak ekar ditzakeen goranzko desbideraketak estaltzeko  

 

• Edo onartu egin behar da hasierako aurrekontuan aurreikusitako jarduerak kentzeko 

erabakiak hartzeko aukera, behin betiko likidazio horiei aurre egitearren.   

 

Egoera horren aurrean edozein aukera proposatzerakoan, kontuan izan behar da fluxu 

horiek tratatzearen inguruan Nafarroak Estatuarekin egingo dituen akordioek ez dutela 

inoiz eraginik izango Europar Batasunaren aurreko posizio orokorrean; izan ere, bi 
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erakundeei dagokien eragiketan tratamendua simetrikoa izango da: batentzat hobea bada, 

bestearentzat txarra izango da. Edonola ere, sektore publikoaren finantzaketa gaitasunaren 

edo premiaren posizio garbia ez da kaltetua izango.  

 

Negoziazioaren helburua izango da hitzarmeneko fluxuen tratamendua aurrekontuak 

egiterakoan kontuan izatea, egungo ziurgabetasun-faktoreak kentzearekin batera; 

tratamendu horren izaera mugikorrak Gobernuaren gainerako jarduerak baldintza ditzake. 

Beraz, egonkortasunaren helburua zehaztu ahal izango da fluxuen behin-behineko eta 

behin betiko zenbatekoen arteko aldaketek izan ditzaketen ondorioak kontuan hartu gabe, 

eta zeinua alde batera utzita, betiere aldaketa horiek Estatuaren bilketaren emaitzetan 

izandako desbideratzeetatik etortzen badira.  

 

Kontabilitatea 

 

Kontu publikoak egitearen inguruan Kontuen Ganberak emandako gomendioak jarraituko 

dira bereziki eta Kontabilitate Publikoaren Plan Nagusia aplikatuko da ibilgetu eragiketetan, 

Foru Erkidegoko Ondasunen eta Eskubideen Inbentarioa kontabilitate-tratamenduan 

sortutako premietara egokituaz.  

 

Gobernuaren Akordioaren asmoa da kostuen kontabilitatea Administrazioan pixkanaka 

sartzea bultzatzea.  

 

Hitzarmen Ekonomikoa 

 

Hitzarmen Ekonomikoa etengabe eraikitzen den instrumentua da. Une bakoitzeko bertsio 

historikoa honako hauen ondorioz sortzen da: tentsio politikoak, atzerapen eta gertatutako 

gertaeren bidez pilatutako inertzia bera, eta, batik bat, aldeen arteko adostasuna. Indarrean 

den Hitzarmena duela 25 urte onartu zenez, aukera ederra da legealdi honetan horren 

inguruko hausnarketa sakona egiteko.  
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Hitzarmen Ekonomikoaren Koordinazio Batzordearen negoziazioei berriro heldu eta 

amaiera eman behar diegu, pasa den uztailaren 16az geroztik akordiorik gabe etenda 

aurkitzen baitira. Gainera, garrantzi handiko hainbat gai horren baitan daude: VWren Balio 

Erantsiaren gaineko Zergaren eskumenen gatazka dela-eta Auzitegi Gorenean 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa kentzea; Hidrokarburoen gaineko Zergaren bidezko 

doikuntza; Sektore Elektrikoaren gaineko Zergen bidezko konpentsazioa (2013 eta 2014); 

eta Kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko Zergaren bidezko konpentsazioa. Ondorio 

horietarako, bilera egin dugu Ogasun eta Lurralde Administrazioen Ministerioan.  

 

Gainera, une honetan, Gobernuak bosturteko ekonomiko berriaren oinarrizko urtea -2015-

ezartzeko erronkari aurre egin beharko dio. Zenbateko horiek egitea gero eta 

konplexuagoa eta garrantzitsuagoa denez, gai horren inguruan Estatuarekiko bi aldeko 

harremanen segimendua, prestaketa-lana eta analisia hobeto egiteko beharrezkoak diren 

giza baliabideak eta baliabide teknikoak jarriko ditu Gobernuak.  

 

Nafarroak urtero Estatuaren kargetara egin beharreko ekarpenaren eta Estatuak Nafarroari 

ordaintzen dion zeharkako zergapetzearen doikuntzen bidez zenbateko oso altuak sortzen 

dira, eta horiek kontu handienarekin kudeatu behar dira. Krisi betean egonik eta sarreren 

jaitsierarekin eta horien ondoriozko murrizketekin, hastapenetan hasi gabeko herritarra 

harritu egiten da Nafarroak egin beharreko ekarpen ekonomikoaren bilakaera ikusita, 

etengabe igotzen joan baita; hau da, 2008an 490 milioiko ekarpena egin behar zen, eta 

590 milioira iritsi gara 2015ean, hots, aurrekontuko 100 euro bakoitzeko 17 ematen ditu.  

 

Hitzarmenean hobetu daitezkeen alderdi guztiak berrikusi eta Estatuari aurkeztuko 

dizkiogu: bilketaren doikuntzen formulak, ekarpena kalkulatzeko metodologia, zerga-irudi 

batzuen konexio-puntuak, e.a.  

   

Nafarroak eskumena badu bere zuzeneko zergak arautzeko Estatuarekin aurrez hitzartu 

gabeko gaietan, eta Estatuko zuzeneko zergarik ezingo da Nafarroan aplikatu aurrez 

Nafarroarekin hitzartu ez bada. Ildo horretan, zorrotz zainduko da Hitzarmen 
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Ekonomikoaren Legean nahiz AEFLOn egin berria den aldaketaren funtzionamendua, eta, 

behar izanez gero, berrikuspenen bat egitea baloratuko da.  

 

Estatuaren aurrean, zeharkako zergapetzearen esparruan arautzeko eskumen berriak 

hartzearen gaineko eztabaida irekiko da, bereziki ekonomia suspertzeko eta enplegua 

sortzeko eta finkatzeko lagun dezaketen gaien inguruan.  

 

Guretzat oso komenigarria da komunikazio eta harremanen esparru egonkorra ezartzea 

EAEko eta Foru Ogasunetako zerga-arloko eta kontzertu ekonomikoaren arduradunekin, 

Estatuarekiko harremanen gainean informazioa, esperientziak eta zailtasunak 

partekatzearren.  

 

Estatuarekin egindako ituna gauzatu nahi dugu ECOFINen lan-taldeetan modu aktiboan 

parte hartzeko, Europako estatu eta eskualde ezberdinetako bitartekariekin harremanak 

egiteko aprobetxatzearekin batera.  

 

Zerga-erreforma  

 

Gure Gobernuarentzat nafar guztiak berdinak gara. Baina hori horrela da guztiok aukera 

berak baldin baditugu. Beraz, gehien dutenek zerbait eman behar diete kaltetuenei. Gure 

zerga-erregimen berezia medio, nafarren diruaren mende gaude, eta arreta handiz jokatu 

behar da poltsikoetatik zenbat kendu eta zenbat utzi behar den erabakitzeko orduan. 

Ongizatea hobetzearekin erabat konprometitutako erabilera ematea beharrezkoa da.    

 

Gastu publikoa behar bezala erabiltzea ziurtatzeaz gain, Ogasun Publikoari dagokio hori 

ordaintzeko beharrezko zenbatekoa lortzea, dena kobratzea egiaztatzearekin batera.   

 

Zerga-sistemak unibertsala, orekatua, erabilerraza eta ahalik eta gardenena izan behar du 

kudeaketari eta tamainari dagokionean eta biltzen dituen baliabideak erabiltzearekiko 

konexioari dagokionez.  
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Gobernu Akordioan talde politikoek proposatzen duten zerga-erreforma zuzentasunaren 

eta progresibitatearen printzipio unibertsaletan oinarritzen da. Jadanik legezko forma 

ematen ari gara Akordioko berariazko aginduei —dagoeneko ezagutzen dituzue—, eta 

beste aldaketa batzuk ere egiten ari gara, gure ustez beharrezkoak direnak arrazoi 

teknikoak edo kudeaketa harmonizatzeko edo hobetzeko arrazoiak medio.  

 

Egun gutxi barru Parlamentuak gai hori aztertu eta eztabaidatuko duenez ahalik eta 

adostasun handiena lortzearren, orain bertan aurreratzen dizuet ni eta Departamentu osoa 

erabat prest gaudela eskatzen den guztian laguntzeko. Gaur, gehiegi ez luzatzeko, azaletik 

azalduko dizuet duela aste batzuez gero Departamentua zer-nolako neurriak jorratzen ari 

den, eta, nahi baduzue, xehetasun handiagoarekin azalduko dizkizuet erantzuteko 

txandaren barruan, edo, hala nahiago izanez gero, etorkizuneko agerraldi monografiko 

batean.  

 

Zerga-arloko esparru orokorra  

Tributuei buruzko Foru Lege Orokorra aldatzeko proposamena egingo dugu, batez ere 

iruzurraren aurka borrokatzeko Ogasunaren baliabideak hobetzeko asmoarekin. Ildo 

horretan, honako baldintza hauek aldatuko dira: preskripzioaren baldintzak, ikuskapen-

jardueren epea, datuak lagatzearenak, zergak urtebetetik beherako denboraldietan 

likidatzeko moduarenak, IFZren kudeaketa, e.a.  

 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ), helburuak:  

- Pentsioen Planerako ekarpena bidezko murrizketa-muga gutxitzea [1.000 euro 2016rako; 

6.000tik 5.000ra eta 8.000tik 7.000ra 50 urtetik gorakoen kasuan]. 

- Gutxiengo pertsonalen eta familiarren bidezko murrizketak kuotan dedukzio bilakatzea.   

- Zergaren tarifa orokorraren tasa marjinala puntu 1 gehitzea oinarria 46.850tik hasten 

denean eta 2 puntu 125.000 eurotik gorakoa denean.  

- Likidazio-oinarri bereziaren tarifa 2 puntu gehitzea 10.000 eurotik hasita. 

- Etxebizitza bidezko murrizketa etorkizunean kentzea, erregimen iragankorrari eutsiaz.  
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- Lanaren gaineko murrizketa progresiboagoa egitea; hots, 50.000 eurotik gorako 

errendimenduetarako, zenbatekoa 400 eurokoa izango da (egun 700 eurokoa).  

- Atxikipen-taulak doitzea aurreko aldaketen arabera.  

- Honako hauek jasotzearen inguruko doikuntza teknikoak sartzea: zenbait beka, atzerrian 

egindako lanak, delituen biktimentzako laguntzak (bereziki, genero-indarkeria), jaulkipen-

sariaren banaketaren tributazioa eta kapitalaren murrizketa, harpidetza-eskubideak 

transmititzea, irabazpidezko sozietatea desegiteko gehiegizko esleipenak, e.a.  

- Araudian jasotako bi kasu berri jasotzea, bizilekua atzerrira aldatzearen eta 

lehentasunezko partaidetzak transmititzearen bidezko ondare-irabazien gainekoak.  

- Arau iragankorrak ezartzea zatika kobraturiko errendimendu irregularretarako: iraizpen 

bidezko kalte-ordainak; sindikatu, elkargo edo alderdi politikoen kuoten dedukzioa.  

 

Ondarearen gaineko Zerga  

- Minimo salbuetsia murriztea. Zergaren egungo minimo salbuetsia 800.000 eurokoa da, 

eta 550.000 eurora jaitsi nahi da.  

- Kuota osoaren muga aldatzea (ezkutu fiskala deiturikoa). 31. artikuluko bigarren muga 

%75etik %65era jaistea proposatzen da. Beraz, murrizketak ezingo du %65 gainditu, eta, 

horrela, edonola ere, subjektu pasiboak Ondarearen kuota osoaren %35a ordaindu 

beharko du gutxienez.  

- Subjektu pasiboaren ondasun eta eskubideen balioa 1.500.000 eurotik 1.000.00 eurora 

jaistea; hori dela-eta, Ondarearen gaineko Zergaren aitorpena aurkeztu beharko da, 

subjektu pasiboak ordaintzeko kuota izan ala ez izan.  

- Enpresa edo lanbide jarduerarekin lotutako ondasunen eta eskubideen zerga-

tratamendua aldatzea; baita ere, enpresa-jarduerak egiten dituzten erakundeetako 

partaidetza-jabetzarekikoak, subjektu pasiboak zuzendaritza-funtzioak baldin baditu; 

jasotzen dituenei enpresa-errendimendu eta lan pertsonalaren zenbateko osoaren %50 

gehitu behar zaie. Ondasun eta eskubide horiek lotuta eta salbuetsi gabe egotea 

proposatzen dugu, kuota osoan zenbatekoaren %80ko dedukzioa (eta ez %100ekoa) 

aplika badaiteke ere. Modu horretan, enpresa-jarduerekin loturiko ondasunen eta 
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eskubideen kasuan zergak arinagoak diren arren, horrek ez du eraginik Zergaren 

progresibitatean, subjektu pasiboaren tasa marjinala ez baita kaltetuko.    

 

Sozietateen gaineko Zerga  

- SICAVek erregimen orokorrean ordainduko dituzte zergak.  

- Enpresak Sustatzeko Sozietateen erregimena kenduko da; hots, erregimena iragankorra 

izango da.  

- Karga-tasa orokorra %25etik %28ra aldatuko da. Gainerako tasak bere horretan 

mantenduko dira. 

- Tasa efektiboa %13koa izango da, Zerga likidatzeko mekanika eraldatuko duen 

metodologiaren bidez.  

- Inbertsioetarako Erreserba Berezia eraginkorra den aztertu behar dugu, horren arabera 

lan egiteko.  

- Enplegua sortzearen gainean dedukzioa izateko, enplegua bi urtekoa izango da (orain 

urte batekoa da) eta soldata SMI baino 1,5 aldiz handiagoa.  

- Aktibo finko berrien gaineko dedukziorako, ekitaldi bakoitzeko inbertsioak aktibo ez 

arruntaren kontabilitate-balio garbiaren %10a gainditu behar du.  

- Zerga-araua aktibo ukiezinen eta merkataritza-fondoaren kontabilitate-tratamendura 

egokitu behar dugu.  

- Hitzarmenak hala eskatuta, zerga kontsolidazioaren eta fusioen erregimenaren baldintzak 

araubide arruntean egindako aldaketetara egokituko ditugu.  

- Fundazio Modernoari egindako dohaintzen bidezko dedukzioak kenduko dira.  

 

Bestelako zergak:  

- Hobekuntza teknikoak egingo dira Oinordetzetan eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza 

Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan (ITP eta AJD).  

- Dagozkion foroetan agertuko dugu Elizak kulturako erabiltzen ez dituen jabetzen gaineko 

hiri-kontribuzioan duen salbuespenaren aurka gaudela. Tokiko erakundeen eskura jarriko 

da ondare publikoaren jatorriari eta eskubideei buruzko informazio juridiko eta historikoa, 
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eta Eliza Katolikoak bidegabe inmatrikulatutako ondasunak berreskuratzen modu aktiboan 

lagunduko da.  

 

 

Zerga-kudeaketa eta zerga-iruzurraren aurkako borroka  

 

Zerga-iruzurra gizartearen solidaritate-ezaren sintoma larria da. Iruzur fiskalak ondorengo 

kalteak sortzen ditu: zerbitzu publikoen eta prestazio sozialen kopurua mugatu eta kalitatea 

kaltetzen du; aldaketak eragiten ditu baliabideak esleitzerakoan eta ekonomia publikoan 

zein pribatuan; enpresen lehiakortasunaren aurka eta, ondorioz, aberastasuna eta 

enplegua sortzearen aurka erasotzen du; egoera ekonomikoaren funtsezko adierazleak 

zenbatu eta baloratzerakoan zehaztugabetasunak sortzen ditu, hartu beharreko 

erabakietan ere horiek eragitearekin batera; eta horri guztiari aurre egiteko gastu publikoa 

gehitzen da.  

 

Ezkutuko ekonomiari eta zerga-iruzurrari aurre egitearekin Nafarroako instituzio publikoak 

kezkatuta izanik, 2013ko apirilaren 17an Zerga Iruzurraren aurkako Neurrien inguruko 

14/2013 Foru Legea egin zen, eta, horren Seigarren Xedapen Gehigarriaren arabera, 

zerga-iruzurraren aurkako lau urteko plana edo estrategia egin behar du Nafarroako 

Gobernuak eta Nafarroako Parlamentuaren aurrean aurkeztu.   

 

Une honetan, indarrean da 2014-2017 plana, eta hori berehala ebaluatuko dugu, ahalik eta 

azkarren neurri zuzentzaileak hartzeko, hala behar izanez gero. Ildo horretan, aurreko 

legealdian ezkutuko ekonomiaren gainean egindako azterketa eguneratuko dugu, eta, ahal 

den neurrian, Nafarroako adierazleak sartuko ditugu, Nafarroara Estatuko kopuruak 

hainbeste ekarri gabe. Era horretan, 2016ko lehen hilabeteetan, zerga-iruzurraren aurka 

egiteko 2016-2019 denboraldirako plan berria egingo dugu, zerga-iruzurra eta ezkutuko 

ekonomia prebenitzeko eta zuzentzeko jarduerak gehitzearren.  
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Nafarroako Zerga Ogasuna zerga-sistema modu eraginkorrean aplikatzeko oinarrizko 

instrumentua dela esan dugu, eta Ogasunak zerga-arloko ordenamendu juridikoaren 

aurkako portaerak kontrolatu eta menperatu behar ditu. Ogasun Administrazioa tresna oso 

bat da zerga-iruzurraren aurkako borrokan, eta hiru eremu klasikoen politikak jorratzen ditu, 

denak hartzen baititu: kudeaketa, ikuskapena eta diru-bilketa.  

 

Hortaz, legealdian zehar, eremu horretan espezializatutako giza baliabideak gehitu behar 

dira nabarmen, legealdiaren lehen urtean dagozkion prozesuak abian jartzeko 

konpromisoa hartzearekin batera. Ogasun teknikarien eta Ogasuneko kudeatzaileen 

oposaketen deialdia egingo dugu epe laburrera; halaber, behin-behineko beste neurri 

batzuk eta neurri osagarri batzuk ikertuko ditugu, azkarragoak eta zuzenbidera egokituak. 

Dagoeneko Foruzaingoarekin adostu berri dugu delitu ekonomikoetan espezializatuta 

dituen unitateekin lankidetza-protokolo iraunkorra moldatuko dugula.  

 

Paradisu fiskaletan dabiltzan enpresek administrazioarekin duten harremana zigortzeko 

legezko bideragarritasuna aztertuko dugu.  

 

Azkenik, Zerga-iruzurraren aurkako Neurrien inguruan aipatu dugun 14/2013 Foru Legeko 

bosgarren xedapen gehigarria beteko dugu; hain zuzen ere, Nafarroako Gobernuari 

eskatzen dio hezkuntza, informazio eta komunikazio arloko estrategia bat aurkezteko, 

herritarrak zerga-betebeharrak betetzearen inguruan kontzientziatzeko eta hezteko 

helburuarekin. Estrategia hori dagoeneko lantzen ari gara. 

 

Lurraldeko Aberastasunaren Erregistroa  

 

Gobernuaren helburua da Lurraldeko Aberastasunaren Erregistroan, ondasun higiezinen 

inbentario gisa, era guztietako higiezinak jasotzea eta modu normalizatuan bereiztea, inoiz 

jaso ez direnak edo lehen existitzen ez zirenak barne.  
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Era berean, beste helburu bat da katastroaren karakterizazioan eta titulartasunean 

zehatzago agertzea dauden eskubideak edo higiezin horien gainean sor daitezkeen 

eskubideak, administrazioentzat interesgarriak direnak. 

 

Balorazio-metodoak zehatz-mehatz aplikatzearen gaineko erregulazio zehatzagoa nahi 

dugu, metodo horiek berezitasunaren irizpide berrietara egokitzearren eta modu 

sistematikoan eta ez arbitrarioan erantzute aldera ezinezkotzat jotzen zirelako lehen 

kontuan hartu gabeko merkatu-egoeretara.  

 

Horrez gain, datu-basea modernizatzea da gure helburua, kontzeptuen bilakaerari 

erantzuteko eta aldi berean datuak maila guztietan ulertzea eta era masiboan erabiltzea 

errazteko (administrazioak eta herritarrak).  

 

Modu berean, bilakaera teknologikora egokitu beharra dugu, Erregistroaren datuak 

eguneratzeko prozesuak merkatu eta horren trazabilitatea hobetzearren. Beharrezko 

informazioa bildu behar dugu baloratzeko irizpide objektiboak lortzeko helburuarekin. Eta, 

azkenik, higiezinen banako balorazioa azkartu (balioak eta tasazioa egiaztatu) eta horren 

motibazioa agertzea erraztu behar dugu. 

 

Nafarroako Ondare Publikoa  

 

Kontratu Publikoen Foru Legearen Proiektua  

Nafarroako Kontratu Publikoen inguruan egun indarrean den ekainaren 9ko 6/2006 Foru 

Legeak obra, hornidura eta zerbitzuen kontratuen esleipen-prozedurak koordinatzeari 

buruzko 2004/18/EE Zuzentarauaren edukia aldatu zuen. Gertaera garrantzitsua izan zen 

Foru Erkidegoak lehen aldiz osorik izatea kontratazio publikoaren gaineko eskumen 

esklusiboa, eta hori LORAFNAn aitortua izan zen (49.1.d artikulua).  

 

2014ko otsailean, kontratazio publikoaren inguruko beste Zuzentarau Komunitario batzuk 

onartu ziren: 2014ko otsailaren 26ko 2014/24/EB zuzentaraua, kontratazio publikoari 
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buruzkoa, 2004/18/EE zuzentaraua indargabetu zuena; 2014ko otsailaren 26ko 

2014/23/EB zuzentaraua, kontzesio-kontratuak esleitzeari buruzkoa; eta 2014ko otsailaren 

26ko 2014/25/EB zuzentaraua, uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen 

sektoreetan aritzen diren erakundeek kontratatzeari buruzkoa. Horiek guztiak 2015ko 

apirilaren 18a baino lehen aldatu behar dira.  

 

Foru Erkidegoak arlo horretan eskumen esklusiboa osorik gauzatu dezan eta kontuan 

izanik beharrezkoa dela Zuzentarauek bultzatutako filosofiaren aldaketa jasotzen duen 

testu berria, egungo Foru Legeak jasandako hainbat aldaketaren ondorioz sortutako 

zailtasun teknikoak gaindituko dituena, Nafarroako Parlamentura eramango dugu Kontratu 

Publikoei buruzko Foru Lege berriaren proiektua.  

 

Foru Lege berriak gastu publikoa eraginkorragoa izateko aukera emango du, enpresa txiki 

eta ertainek kontratazio publikoan parte hartzea erraztuko du eta kontratazio publikoa 

helburu sozialak bultzatzeko erabiltzea ahalbidetuko du; esate baterako, ingurumena eta 

eskubide sozialak babestea.  

 

Lizitazio elektronikoa (lizitatzailea erakunde kontratugilearekin baliabide telematikoen bidez 

soilik komunikatzeko aukera) nahitaezkoa izango da 2017 eta 2018 urte artean Kontratazio 

Publikoaren inguruko Zuzentarauen eraginpean geratuko diren erakundeentzat. Hori dela-

eta, lizitazio elektronikoaren gaineko sistema egonkorra ezarri nahi dugu, plataforma 

bakarra Kontratuen Foru Legearen eraginpeko erakundeentzat.  

 

Administrazio Higiezinen eta Bulegoen arloko Jarduera Plana  

Administrazio Higiezinen eta Bulegoen inguruan 2009an onartutako Jarduera Planaren 

helburuak hauek ziren: ondasunen kudeaketa arrazionalizatzea eta optimizatzea, horien 

erabilera-kostuak murriztuaz; eta herritarren zerbitzura egotea, bulegoak zerbitzu publikoak 

eskaintzeko eta Foru Erkidegoko eta haren Erakunde Publikoetako Administrazioaren 

premiak artatzeko egoitza izanik.  
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Planaren asmoa da administrazio-unitateak sakabanatuta egoteari aurre egitea, eraikinak 

berak aprobetxatzea eta haiei balioa ematea errentamendu-kostuak murriztuaz, eta 

herritarrentzako zerbitzua eta langile publikoen lan-ingurunea hobetzea.  

 

Alokairu guztiak kentzeko egiteke dauden jarduerak amaitu nahi ditugu.  

 

Horrez gain, aurrezpen energetikorako neurriak bultzatu nahi ditugu, gastu arrunta 

murriztearren.  

 

Ondarea errentagarri egitea  

Foru Erkidegoak hutsik dauden 167 etxebizitza ditu Nafarroako herri ezberdinetako 

Bidezainen 13 Parketan. Era horretan, Eskubide Sozialen Departamentuarekin batera, 

horiek birgaitzeko aukera aztertu nahi dugu, esate baterako, gizartetik baztertzeko 

arriskuan dauden pertsonak hartzeko.  

 

NASUVINSA eta horrela nahi duten Udalekin elkarlana eginaz, Bidezainen Parkeetan 

hutsik dauden etxebizitzak gizarte-bazterketa arriskuan aurkitzen diren pertsonak hartzeko 

erabiltzeko hasitako jarduerei jarraipena ematea proposatzen dugu.  

 

Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoa (NEKP)  

Legealdiaren lehen urtean NEKPri buruzko hausnarketa estrategikoa egingo da, dagozkion 

orientazio estrategikoak hartzearekin batera. Hausnarketa horretan, enpresen sektore 

publikoaren egitekoari buruzko eztabaida ere egingo da.  

 

Gardentasuna ezaugarri duen kultura berria irmo bultzatuko da, zuzendaritzaren eta 

langileen arteko konfiantza, kalitatezko enplegua sendotzea eta sortutako soberakinen 

gaineko errenta-itunak.  

 

Protokolo zorrotzak izatea ziurtatuko da, langileak, hornidurak, asistentziak eta obrak 

kontratatzeko erabakiek kontratazio publikoaren gaineko printzipioak betetzea 
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bermatzearren. Lehendik dagoena berrikusi eta, behar izanez gero, dagozkion neurri 

zuzentzaileak hartuko dira.  

 

Aipatu erabakiak hartzen diren bitartean, Departamentuak sozietate publikoak etengabe 

gainbegiratu behar ditu. NEKP eta taldeko enpresekin batera, negozio-planak berrikusi 

behar ditu, zorpetze-eragiketak baimendu, kudeaketa kontrolatu, aurrezpen-planak 

betetzen diren zaindu, e.a.  

 

Nafarroako Estatistika Institutua  

 

Nafarroako Estatistika Institutuaren helburua da gizarte osoari oro har eta Gobernuarentzat 

bereziki informazioa ematea. Egitura berrian, Institutua kontseilariaren mende izango da 

zuzenean. Informazio hori kalitatezkoa izatea nahi dugu.  

 

Nafarroako Estatistika Institutuaren jarduera Foru Legeak 6 urteko denboraldirako 

onartutako estatistika-planek baldintzatzen dute. Horietan, Institutuaren nahiz gainerako 

Departamentuen estatistika-produkzioa jasotzen da. Halaber, informazioa koordinatzeko 

eta hedatzeko funtsezko instrumentua da. 2016. urtean amaituko da egungo 2011-2016 

Plana.  

 

Institutuaren egungo egoera aurreko gobernuetatik eratorritako aurrekontu-bilakaerak 

baldintzatzen du. Horren ondorioz, Institutuaren aurrekontua (langileen gasturik gabe) 

izugarri jaitsi da (2008ko 1,1milioi eurotik 2015eko 0,22 milioi eurora).  

 

Datorren urteari begira, lehen neurrietako bat egoera hori arintzea izango da, kontu 

ekonomikoen inguruan beharrezko ikuspegia osatu ahal izateko adierazleak ekoiztearren, 

gaur egungo ikuspegia mugatua baita. Horrela, aberastasunaren banaketa, pobreziaren 

atalaseak edo babes sozialeko gastua bezalako alderdiak aztertuko dira.  
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Inkesta ekonomikoei dagokienez, epe laburrean Input-Output taulak burutuko dira eta 

Kontuen Europako Sistema berriko irizpide guztiak sartu ahal izateko oinarria aldatuko da. 

Epe ertainera, berriz, helburua da esparru hori finkatzea eta ahal den neurrian osatzea, 

aurreikuspen makroekonomikoaren inguruko datuak eskaintzearekin batera.  

 

Estatistika hedatzeko lanei dagokienean, epe laburreko neurrien artean, arreta handiagoa 

eskaini beharko zaio web orrialdean dagoen informazioa osatu nahi duten erabiltzaileentzat 

neurrira egindako informazioari. Informazio hori etengabe hobetu beharko da, eta 

informazio geografikoko sistemak gehiago erabili beharko dira.  

 

2016. urtean, 2017-2022 Plan berria prestatu eta onartu beharko da; helburu orokorrak 

honako hauek izango dira:  

 

- Administrazio-erregistroak gehiago aprobetxatzea, estatistika-produkzioa merkatu 

eta unitate informatzaileen karga murrizte aldera.  

- Informazio Geografikoaren Sistemak garatzea, emaitzak hedatzeko baliabide gisa.  

- Gobernuko bertako ekoizle ezberdinen artean nahiz kanpokoen artean 

koordinazioa handiagoa izatea; era horretan, administrazioen arteko lankidetza eta 

horien eta gizartearen artekoa indartzea, informazio-beharrak asetzearren.  

- Kalitatearen aldeko apustua egitea, Jardunbide Egokien inguruko Europako 

Kodean proposaturiko neurriak hartuta.  

- Genero-adierazleei eta adierazle sozialei arreta berezia eskaintzea, eraginkortasun 

handiagoarekin jokatzeko behar adinako informazioa izatearren.  

- Hori guztia egitea Institutuaren independentzia bermatuta, funtsezkoa baita 

produkzioa irizpide objektiboetara eta kalitatezkoetara egokitzeko eta emaitzak 

homogeneoak eta, beraz, beste estatistika-sistema batzuek sortutako antzekoekin 

konpara daitezkeenak izateko.  
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NFAEA  

 

Nafarroako Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboa azken organoa da zerga-arloan 

(kudeaketan, ikuskapenean eta diru-bilketan) emandako ekintzen legezkotasuna 

berrikusteko katean, eta agindutako eginkizun hori betetzen jarraitu behar du, ebazteko 

dagoen espediente-kopurua murrizteko helburuarekin; era horretan, gero eta gehiago 

laburtuko da herritarrei beren erreklamazio ekonomiko-administratiboak erantzuteko epea. 

Eta ebazteko jarduera hori kalitate eta trebetasun maila altuarekin egin behar du.  

 

Gobernua gainean izango da Auzitegiak bere lana independentziarekin egiteko. Gainera, 

kudeaketa arrunteko neurriak hartuko ditu, jarduera eraginkorragoa izan dadin. Bereziki 

arduratuko da ikuskapen, kudeaketa eta diru-bilketako organoek Auzitegiarekin elkarlan 

estua izateaz.  

 

Legegintza-eremuan, errekurtsoen eta erreklamazioen gaineko araudia berrikusi beharko 

da. Zergadunei bermatuko zaie administrazioa berrikusteko bidea arina, eraginkorra eta 

zentzuzkoa izatea, haien eskaerak inpartzialtasunez bete ahal izatearren.  

 
 


