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“Azken arau-aldaketa: 2020/09/04” 

Martxoaren 15eko 664/2011 FORU AGINDUA, Fabrikazio 
Zerga Berezien gaineko hainbat eredu onetsi eta 

zenbait kudeaketa arau eguneratu duena  
(BAO Martxoaren 25ekoa) 

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoarekiko Kontzertu Ekonomikoa onetsi duen maiatzaren 23ko 
12/2002 Legearen 33. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Fabrikazio Zerga Bereziak zerga 
itunduak dira, Espainiako lurraldean ezarritako arau formaletarako xedaturiko araupetzearen 
menpe egongo direnak, betiere foru aldundiek zerga berezien aitorpen ereduak onesteari eta 
dirua sartzeko epea ezartzeko duen eskumenari kalterik egin barik. Epeok salbuesteko 
eskumena foru aldundiei dagokie, sortzapena EAEn gertatzen denean.  

Ildo horretan, otsailaren 2/2003 Foru Araua onetsi zen, Araudia Bizkaiko Lurralde Historikoan 
aplikatzea xedatu duena Espainiako lurralderako ezarritako Zerga Berezien ondorioetarako.  

Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legea indarrean sartu denetik zerga 
bereziek izan duten aldaketa eta lege hori onetsi zenetik igarotako denbora direla-eta, hainbat 
aldarazpen egin behar izan dira hura garatzeko arauetan eta aplikazioan. Horren ondorioz, 
arauak erruz zabaldu dira.  

Halaber, betebehar formalak nork bere borondateaz betetzea errazten duen prozedura 
informatikoa abiarazi izanaren ondorioz, xedapen kopuru handia eman da. Foru Agindu honen 
bidez, egoera horri amaiera eman zaio, xedapen bakarrean bildu dira garapen-araurik gehienak 
eta indarrik gabe utzi ditu indarreko aginduak. 

Hori dela bide.  

XEDATZEN DUT:  

1. artikulua. Fabrikazio Zerbitzu Berezien autolikidazioa eta ordainketa.  

1. Ondoko autolikidazio eta banakapen eredu hauek onetsi dira, fabrikazio berezien zergen 
gaineko zerga zorra ezartzeko eta ordaintzeko.  

a) ...  

b) 561 eredua -Garagardoaren gaineko Zerga. Autolikidazioa-, Foru Agindu honen II. 
Eranskin gisa gehitu dena.  

c) 562 eredua -Bitarteko Produktuen gaineko Zerga. Autolikidazioa-, Foru Agindu honen 
III. Eranskin gisa gehitu dena.  

d) 563 eredua -Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Autolikidazioa-, Foru 
Agindu honen IV. Eranskin gisa gehitu dena.  

e) ...  

f) 566 eredua -Tabakoaren Lanen gaineko Zerga. Autolikidazioa-, Foru Agindu honen VI. 
Eranskin gisa gehitu dena.  

g) DCC eredua, L31 -Alkoholaren eta Alkoholdun Edarien, Tabakoaren Lanaren eta 
Elektrizitatearen gaineko Zergak. Zentralizaturiko kuoten banakapenaren aitorpena-, 
Foru Agindu honen VII. Eranskin gisa gehitu dena.  
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h) DDC eredua, L32 -Hidrokarburoen gaineko Zerga. Zentralizaturiko kuoten 
banakapenaren aitorpena-, Foru Agindu honen VIII. Eranskin gisa gehitu dena.  

2. 561, 562, 563 eta 566 ereduak fabrikazio-zerga berezien subjektu pasiboek aurkeztu behar 
dituzte —zeinek berea—, inportazioaren kasuan izan ezik.  

Fabrikazio Zerga Berezien produktuak jasotzeko establezimendu edo toki bakoitzeko eta 
xede bakoitzeko aurkeztuko dira, oro har, autolikidazio ereduak eta, hala denean, kuota 
likidoak aldi berean ordaindu, hain zuzen ere likidazio aldian eginiko eragiketengatik.  

Ogasun eta Finantza Saileko Zeharkako Zergen Zerbitzu Burutzak baimena eman 
diezaieke Bizkaian kokaturiko establezimendu bat baino gehiago dituzten eta fabrikazio 
zerga berezien subjektu pasiboak diren guztiei autolikidazioa zentralizatzeko eta 
establezimendu horietan sortutako zerga berezien kuotak aldi berean ordaintzeko. 
Halakoetan, autolikidazioarekin batera, DCC -L31- edota DDC -L32- eredua aurkeztu 
beharko da, kasuan kasuko zergaren arabera.  

Bizkaiko Foru Aldundiaren lurralde eremuan instalaziorik izan barik eremu horretan 
kostubidezko argindarraren hornidura egiten duten Elektrizitatearen gaineko Zergaren 
zergadunek ere aurkeztuko dute autolikidazioa.  

Ez da beharrezkoa izango autolikidazioak aurkeztea izakinik edo fabrikazio zerga berezien 
xedeko produktuen mugimendurik ez denean likidazio aldian.  

Elektrizitatearen gaineko Zergaren eta Hidrokarburoen gaineko Zergaren zero kuota duten 
likidazioak ere ez dira aurkeztu behar likidazio aldian, betiere gas naturalaren ingurukoak 
badira.  

Alabaina, zerga tasak aldatu direla-eta beste zerga tasa batzuk aplikatu behar direnean 
likidazio aldian, subjektu pasiboek autolikidazioa aurkeztu beharko dute nahitaez, eta 
kuotak ordainduko dira zerga tasa bakoitza aplikatu deneko epealdi bakoitzean.  

Soilik barnekoa ez den lurralde eremu komunitarioko produktuak jaso edo ematearen 
ziozko Fabrikazio Zerga Berezien subjektu pasiboak direnean, ez dago zertan 
autolikidazioak aurkeztu produktuak jaso edo eman direneko likidazio aldietan.  

3. Hauexek izango dira autolikidazioak aurkezteko epeak eta likidazio aldiak eta, hala denean, 
emaitzako kuotak aldi berean ordaintzekoak:  

a) Hidrokarburoen eta Tabakoaren Lanaren gaineko Zergak:  

- Likidazio aldia: Hilabete natural bat.  

- Aurkezpen epea: Sortzapenak izan diren azken hilearen ondorengo lehen hogeita 
bost egun naturaleko epea, betiere uztaileko likidazio aldikoa izan ezik. Azken 
epealdi hori abuztuan eta ondorengo iraileko lehen hogeita bost egun naturalen 
barruan izango da.  

b) Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko Zergak:  

- Likidazio aldia: Hiruhileko natural bat, salbu eta eragiketen bolumenaren edo 
zergaren araudian ezarritako bestelako inguruabarren arabera Balio Erantsiaren 
gaineko Zergaren eremuko likidazio aldia hilabetekoa bada. Hala denean, 
hilabetekoa izango da ere zerga horien likidazio aldia.  

- Aurkezpen epea: Likidazio aldia hiru hilekoa bada, sortzapenak izan direneko 
hiruhilekoa bukatu eta hurrengo bigarren hileko hogeita bost egun naturalekoa. 
Hilabeteko likidazio aldia bada, sortzapenak gertatu diren hilea amaitu eta 
hurrengo hirugarren hileko lehen hogeita bost egun naturalekoa.  
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Hala eta guztiz ere, aurkezpena abuztuan denean, hil horretan eta hurrengo iraileko 
lehen hogeita bost egun naturalaren barruan aurkeztu ahal izango da aitorpena.  

c) Elektrizitatearen gaineko Zerga:  

- Likidazio aldia: Oro har, hiru hileko naturaleko epealdia da, salbu eta eragiketen 
bolumenaren edo zergaren araudian ezarritako bestelako inguruabarren arabera 
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eremuko likidazio aldia hilabetekoa baldin 
bada. Hala gertatzen denean, hilabetekoa izango da aipaturiko zerga horien 
likidazio aldia.  

- Aurkezpen epea: Sortzapenak izan diren azken hilaren ondorengo lehen hogeita 
bost egun naturalekoa, likidazio epealdiaren arabera, betiere uztaileko likidazio 
aldikoa izan ezik. Azken epealdi horretan, abuztuan eta ondorengo iraileko lehen 
hogeita bost egun naturalen barruan aurkeztuko da aitorpena.  

4. Autolikidazioak eta, hala denean, DCC -L31- eta DDC -L32- banakapen-ereduak 
aurkezteko, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako bitarteko eta prozedura elektronikoak, 
informatikoak edo telematikoak erabiliko dira.  

2. artikulua. Eragiketen aitorpenen aurkezpena.  

1. Eragiketen aitorpenen eredu hauek onetsi dira:  

a) 510 eredua -Fabrikazio Zerga Bereziak. Europar Batasuneko gainerako produktuak 
jasotzeko eragiketen aitorpena-, Foru Agindu honen IX. Eranskin gisa gehitu dena.  

b) 553 eredua -Ardoaren eta Edari Hartzituaren gaineko Zerga. Ardo eta edari hartzituen 
lantegi edo zerga gordailuetako eragiketen aitorpena-, Foru Agindu honen X. Eranskin 
gisa gehitu dena.  

c) 554 eredua -Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Alkohol lantegi eta zerga 
gordailuetako eragiketen aitorpena-, Foru Agindu honen XI. Eranskin gisa gehitu dena.  

d) 555 eredua -Bitarteko Produktuen gaineko Zerga. Bitarteko produktuen lantegi eta 
zerga gordailuen eragiketen gaineko aitorpena-, Foru Agindu honen XII. Eranskin gisa 
gehitu dena.  

e) 557 eredua -Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Edari deribatuen lantegi 
eta zerga gordailuen gaineko aitorpena-, Foru Agindu honen XIII. Eranskin gisa gehitu 
dena.  

f) 558 eredua -Garagardoaren gaineko Zerga. Garagardo lantegi eta zerga gordailuen 
eragiketen gaineko aitorpena-, Foru Agindu honen XIV. Eranskin gisa gehitu dena.  

g) 570 eredua -Hidrokarburoen gaineko Zerga. Garagardo lantegi eta zerga gordailuen 
eragiketen gaineko aitorpena-, Foru Agindu honen XV. Eranskin gisa gehitu dena.  

h) 580 eredua -Tabakoaren Lanen gaineko Zerga. Tabakoaren lanaren lantegi eta zerga 
gordailuen gaineko eragiketen aitorpena-, Foru Agindu honen XVI. Eranskin gisa gehitu 
dena.  

2. Autolikidazioen osagarri lez, eginiko eragiketak biltzen dituzten aitorpenak aurkeztu behar 
dituzte nahitaez subjektu pasiboek, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako bitarteko eta 
prozedura elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabiliz, izakinak besterik ez 
dituztenean ere bai, Foru Agindu honetan onetsitako ereduen arabera. Alabaina, paperezko 
euskarrian edo telematika bidez aurkeztu ahal izango da 510 ereduko eragiketen aitorpena.  

Foru Agindu honen 1. artikuluko 3. idatz-zatian zergaren autolikidazioetarako ezarritakoa 
izango da aitorpenak aurkezteko epea.  
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Hori gorabehera, Ardoaren eta Edari Hartzituen gaineko Zergaren zerga tasa zerokoa den 
bitartean, zerga gordailuen titularrek eta fabrikatzaileek 553 eredua aurkeztuko dute urtarril, 
uztail eta urriko lehen hogeita bost egunen barruan, aurreko hiruhileko naturalean 
establezimenduan izandako mugimendua dela-eta.  

3. Erregistraturiko hartzaileek, erregistraturiko lantzean behingo hartzaileek, baimendutako 
jasotzaileek eta zerga ordezkariek aurkeztuko dute soilik 510 eredua, eta Europar 
Batasuneko beste estatukide batzuetako produktuak jasotzeko eta emateko mugimendu 
gehiago agerrarazi egin behar dira.  

3. artikulua. Fabrikazio Zerga Bereziak itzultzeko eskabideak   

1. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 
7.1, 8.5, 9.4, 10.4, 54.5, 57.4, 80.d), 109.4 eta 111.5. artikuluetan xedatu dena dela bide, 
jasanarazitako fabrikazio zerga berezien kuotak itzultzeko eskabiderako eredu hauek onetsi 
dira:  

a) 506 eredua -Fabrikazio Zerga Bereziak. Itzultzeko eskabidea zerga gordailuan 
sartzearen zioz-, Foru Agindu honen XVII. Eranskin gisa gehitu dena.  

b) 507 eredua -Fabrikazio Zerga Bereziak. Itzultzeko eskabidea bermaturiko bidalketen 
sisteman-, Foru Agindu honen XVIII. Eranskin gisa gehitu dena.  

c) 508 eredua -Fabrikazio Zerga Bereziak. Itzultzeko eskabidea urrutiko salmenta 
sisteman-, Foru Agindu honen XIX. Eranskin gisa gehitu dena.  

d) 524 eredua -Alkoholaren eta Alkoholdun Edarien gaineko Zerga Bereziak. Itzultzeko 
eskabidea-, Foru Agindu honen XX. Eranskin gisa gehitu dena.  

e) 572 eredua -Hidrokarburoen gaineko Zerga. Itzultzeko eskabidea-, Foru Agindu honen 
XXI. Eranskin gisa gehitu dena.  

f) 590 eredua -Fabrikazio Zerga Bereziak. Itzultzeko eskabidea esportazioaren edo 
bidalketaren zioz-, Foru Agindu honen XXII. Eranskin gisa gehitu dena.  

2. Kasu eta epe hauetan aurkeztuko dira itzulketa eskabideak:  

a) Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Arautegiko 8. artikuluan ezarritako kasuetan aurkeztu beharko da 506 eredua. Zerga 
gordailuan horretarako sartutako produktuak beste estatukide batzuetan sartu direneko 
hiruhilekoa amaitu ondorengo hilaren barruko lehen hogeita bost egun naturalen 
barruan aurkeztu beharko da eskabidea.  

b) Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Arautegiko 9. artikuluan ezarritako kasuetan aurkeztu beharko da 507 eredua. Zerga 
Berezia ordaindu deneko edo helmugako estatukideetan kontabilitate kargua egin 
deneko hiruhilekoa amaitu ondorengo hileko lehen hogeita bost egun naturalen barruan 
aurkeztu beharko da eskabidea, hain zuzen bermaturiko bidalketen sisteman estatu 
horietara igorritako produktuei dagokiena.  

c) Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Arautegiko 10. artikuluan ezarritako kasuetan aurkeztu beharko da 508 eredua. Zerga 
Berezia ordaindu deneko edo helmugako estatukideetan kontabilitate kargua egin 
deneko hiruhilekoa amaitu ondorengo hileko lehen hogeita bost egun naturalen barruan 
aurkeztu beharko da eskabidea, hain zuzen urrutiko salmentaren sisteman estatu 
horietara bidalitako produktuei dagokiena.  

d) Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Arautegiko 54 eta 80. artikuluetan ezarritako kasuetan aurkeztu beharko da 524 
eredua. Alkohola edo alkoholdun edariak Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 
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38/1992 Legearen 22.a) eta b) eta 43. artikuluetan ezarritako erabileren arabera erabili 
direneko hiruhilekoa amaitu ondorengo hileko lehen hogeita bost egunen barruan 
aurkeztu behar da eskabidea.  

e) Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Arautegiko 109 eta 111. artikuluetan ezarritako kasuetan aurkeztu beharko da 572 
eredua. Zergaren xedeko produktuak Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 
1992/28 Legearen 52.a) eta c) eta 38. artikuluan ezarritako erabileren arabera erabili 
direneko hiruhilekoa amaitu eta hurrengo hileko lehen hogeita bost egunen barruan 
aurkeztu behar da eskabidea.  

f) Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Arautegiko 7 eta 57.4, artikuluetan ezarritako kasuetan aurkeztu beharko da 590 
eredua. Merkantzien esportazio-izapideetarako aduanako agiriarekin batera aurkeztuko 
da eskabidea.  

3. Artikulu honetan Fabrikazio Zerga Bereziei dagozkien ereduak onetsi dira, eta horien 
gaineko eskabideak paperezko euskarrian aurkeztu behar dira honako artikulu honetako 2. 
idatz-zatian ezarritako epeen barruan betiere, Ogasun eta Finantza Sailean, Fabrikazio 
Zerga Bereziei buruzko 590 eredua izan ezik. Esportazio edo bidalketaren ziozko itzulketa 
eskabidea Aduanan aurkeztu beharko da, eta bertan gauzatuko da esportazioko aduana-
izapideen agiria, betiere azkenean zerga administrazioak itzulketa kudeatzen duen ala ez 
aintzat hartu gabe noiz-eta esportatzailearen zerga helbidea Bizkaian denean.  

Alabaina, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako bitarteko eta prozedura elektronikoak, 
informatikoak edo telematikoak erabiliz aurkeztu beharko dira nahitaez Alkoholaren eta 
Alkoholdun Edarien gaineko Zergaren 520 ereduko eta Hidrokarburoen gaineko Zergaren 
572 ereduko itzulketa eskabideak.  

4. Zerga bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 22 eta 43. artikuluetan eta 52. 
artikuluko a) eta c) idatz-zatietan ezarritakoarekin bat etorriz, itzulketaren onura aplikatzeko 
baimen eredu hauek onetsi dira, Alkoholaren eta Alkoholdun Edarien gaineko Zergaren 
520. ereduaren eta Hidrokarburoen gaineko Zergaren 572 ereduaren bidez aurkeztuak, 
hurrenez hurren:  

a) 523 eredua -Zerga bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 22 eta 43. 
artikuluetan ezarritako kasuetan Alkoholaren eta Alkoholdun Edarien gaineko Zerga 
Bereziaren itzulketa onurak aplikatzeko baimena-, Foru Agindu honen XXIII. Eranskin 
gisa gehitu dena.  

b) 571 eredua -Zerga bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 52. artikuluko 
a) eta c) idatz-zatietan ezarritako kasuan Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketaren 
onura aplikatzeko baimena-, Foru Agindu honen XXIV. Eranskin gisa gehitu dena.  

4. artikulua. Zerga zigiluak eta markak eskatzea.  

1. Lurraldeko barne eremuaren barruko helmuga duten eta etete araubidetik kanpora 
dabiltzan edari deribatuek eta zigarroek, baldin eta horiek botiletan edo ontzietan sartzeko 
fabrikarik ez bada, zirkulazio zigilua edo beste edozein zerga marka eduki behar dute Zerga 
Berezien Araudiak dakartzan baldintzekin.  

Indargabeturik dagoen 4. artikuluaren 1. Zenbakia: Fabrikazio Zerga Berezien gaineko hainbat eredu 
onetsi eta zenbait kudeaketa arau eguneratzen dituen 2011ko martxoaren 15eko 664/2011 Foru 
Aginduaren 4. artikuluaren 1. apartatua, zigarretetarako zigiluei eta zigarretetarako marka bereziari 
dagokienez. 

2. ...  

3. ...  

4. ...  
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5. artikulua. Europar Batasuneko gainerako herrialdeetako Fabrikazio Zerga Berezien 
xedeko produktuak jasotzeko baimena eta eskabidea.  

1. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 
33.2.a) eta c) artikuluan xedatu denaren ondorioetarako, eredu hauek onetsi dira:  

a) 504 eredua -Fabrikazio Zerga Bereziak. EBko gainerako herrialdeetako produktuak 
jasotzeko baimena eta eskabidea-, Foru Agindu honen XXVI. Eranskin gisa gehi dena.  

b) 505 eredua -Fabrikazio Zerga Bereziak. EBko gainerako herrialdeetako produktuak 
jasotzeko baimena-, Foru Agindu honen XXVII. Eranskin gisa gehi dena.  

2. EB barruko zirkulazioko eten araubideko zerga berezien xedeko ondasunak jaso nahi 
dituzten eta lantzean behin erregistraturik dauden hartzaileek aurkeztu beharko dute 504 
ereduko inprimakia, baita jasotzaileek bermaturiko bidalketen sisteman eta zerga 
ordezkariek urrutiko salmenten sisteman ere, baldin eta EB barruko zirkulazioko eten 
araubideko zerga berezien xedeko ondasunak jasotzen badituzte.  

3. 504 ereduaren eskabidea paperezko euskarrian aurkeztuko da eragiketa bakoitzeko. 
Eskabide batean, hornitzaile bakar batekin emandako produktuak baizik ezin sar daitezke, 
Hidrokarburoen gaineko Zergaren, Tabakoaren Lanen gaineko Zergaren edo Alkoholaren 
eta Alkoholdun Edarien gaineko Zergaren xedeko eremuen barrukoak betiere.  

Urrutiko salmenten sisteman izan ezik, eskabidearekin batera, jaso nahi diren produktuei 
dagozkien kuoten zenbateko baliokidearen truke eman beharko da bermea. Sortzen diren 
zergen ordainketari erantzuten dio berme horrek.  

4. Ogasun eta Finantza Saileko Zerga Berezien Atalak, hala denean, emandako bermearen 
ondoriozko zerga estaltzen duela egiaztatu ondoren, 5050 inprimakiaren ereduan emango 
du baimena.  

6. artikulua. Zirkulazioko gorabeheren gaztigua.  

1. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 
16.A).4, 29.3 eta 38.3 artikuluetan xedatu denaren ondorioetarako, 509 eredua onetsi da  

-Fabrikazio Zerga Bereziak. Gorabeheren gaztigua-, Foru Agindu honen XXVIII. 
Eranskin gisa gehitu dena.  

2. Zerga Berezien xedeko produktuak ematen duenak aurkeztu behar du 509 eredua ondoko 
kasu eta epe hauetan:  

a) Baldin eta uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga 
Berezien Arautegiko 16.A).4 artikuluan ezarritakoa gertatzen bada eta fabrikazio zerga 
berezien xedeko produktuak galtzen badira eten araubideko barne zirkulazioan, hain 
zuzen ere arauzko portzentajeak aplikatzearen emaitzakoak baino handiagoak diren 
galerak eta hartzaileak gauzaturiko jasotze-ziurtagiria ikustean agerian gelditzen 
direnak. Ogasun eta Finantza Saileko Zerga Berezien Atalean aurkeztu beharko da 
gorabeheren gaztigua, Bizkaian kokaturiko establezimendua denean bidalketaren 
abiapuntua, agiri osagarriaren 3. alea jaso eta hurrengo hamabost egun baliodunen 
barruan.  

b) Baldin eta uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga 
Berezien Arautegiko 16.A).4 artikuluan ezarritako kasu bera gertatzen bada eta, eten 
araubideko produktuen barne zirkulazioaren ondotik, bidaltzaileak agiri osagarriaren 3. 
alea jasotzen ez badu bidalketaren datatik hiru hilabeteko epearen barruan. Ogasun eta 
Finantza Saileko Zerga Berezien Atalean aurkeztu beharko da gorabeheren gaztigua, 
Bizkaian kokaturiko establezimendua denean bidalketaren abiapuntua, aipaturiko hiru 
hilabeteko epe hori bukatu ondorengo hamabost egun baliodunen barruan.  
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c) Baldin eta lantegitik edo zerga gordailutik irtendako produktuak, eten araubidea 
bukatuta baina agiri osagarriaren itzalpean, hartzaileari guztiz edo zati batez ematerik 
izan ez bada, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga 
Berezien Arautegiko 38.1. artikuluan ezarritako kasuan. Produktuak establezimendu 
bidaltzailean berriz sartzean gauzatu beharko da gorabeheren gaztigua. 
Establezimendu horren titularrak, produktuak berriz sartu eta hurrengo hogeita lau 
orduko epearen barruan, gorabeheren gaztiguaren ale bat igorriko dio Ogasun eta 
Finantza Saileko Zerga Berezien Atalari irteerako establezimendua Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga Berezien Lurralde Erregistroan inskribatuta dagoenean.  

d) Baldin eta lantegitik edo zerga gordailutik irtendako produktuak, eten araubidea 
bukatuta baina hainbat hartzailerekin agiri osagarrien itzalpean, hartzaileei eman 
beharreko kantitateak aldatzen direnean, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren 
bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 38.1. artikuluko hirugarren lerroaldean 
ezarritakoarekin bat etorriz. Bidaltzaileak gorabeheren gaztigu bat gauzatuko du bere 
hartzaileei emandako produktuen kantitateak aldatzen direnean aldaketok egin eta 
ondorengo hogeita lau orduko epearen barruan, eta epe horretan bertan, gorabeheren 
gaztiguaren ale bat igorriko dio Ogasun eta Finantza Saileko Zerga Berezien Atalari 
irteerako establezimendua Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Berezien Lurrale 
Erregistroan inskribatuta dagoenean.  

e) Baldin eta, zerga tasa murriztua aplikatu zaien produktuen barne zirkulazioan eta agiri 
osagarriaren itzalpean, hartzailea aldatzen bada eta, hala denean, produktuak emateko 
tokia, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Arautegiko 38.2.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Bidaltzaileak gorabeheren gaztigu 
bat gauzatuko du aldaketok egin eta ondorengo hogeita lau orduko epearen barruan, 
eta epe horretan bertan, gorabeheren gaztiguaren ale bat igorriko dio Ogasun eta 
Finantza Saileko Zerga Berezien Atalari irteerako establezimendua Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zerga Berezien Lurrale Erregistroan inskribatuta dagoenean.  

f) Baldin eta, eten araubideko produktuen barneko zirkulazioan edo salbuespenezko 
kasuren bat aplikatzearen onura dagoenean, agiri osagarrian agertzen den hartzailea 
aldatzen bada, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga 
Berezien Arautegiko 38.2.c) artikuluan ezarritakoaren arabera. Bidaltzaileak 
gorabeheren gaztigu bat gauzatuko du aldaketok egin eta ondorengo hogeita lau 
orduko epearen barruan, eta epe horretan bertan, gorabeheren gaztiguaren ale bat 
igorriko dio Ogasun eta Finantza Saileko Zerga Berezien Atalari irteerako 
establezimendua Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Berezien Lurralde Erregistroan 
inskribatuta dagoenean.  

3. Paperezko euskarrian aurkeztu ahal izango da gorabeheren gaztigua, 509 eredua, edo 
telematika bidez, artikulu honen 2. idatz-zatian ezarritako epeen barruan, prozedura 
honekin bat etorriz:  

a) Paperezko euskarrian aurkeztea, soilik paperezko euskarrian ere aurkezturiko agiri 
osagarriei buruzko gorabeheren gaztigurako gordetako aurkezpena.  

Artikulu honen 2. idatz-zatiko a) eta b) lerroaldeetan ezarritako kasuetan, eurek 
aipaturiko Ogasun eta Finantza Saileko Zerga Berezien Atalean aurkeztuko dira 
gorabeheren gaztiguak, eta interesatuari bere alea itzuliko zaio hura ikus-onetsitakoan.  

Artikulu honen 2. idatz-zatiko c), d), e) eta f) lerroaldeetan ezarritako kasuetan, 
gorabeheren gaztiguei dagokien administraziorako alea igorri beharko diote 
interesatuek Zerga Berezien Atalari.  

b) Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako bitarteko eta prozedura elektronikoak, 
informatikoak edo telematikoak erabiliz aurkeztu beharko da gorabeheren gaztigua.  
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7. artikulua. Zirkulazio dokumentuak. Aurkezteko moduak.  

1. ...  

2. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 
29.1. artikuluan xedatu denaren ondorioetarako, 551 eredua onetsi da -Fabrikazio Zerga 
Bereziak. Luzaturiko agiri osagarrien asteko zerrenda- Foru Agindu honen XXX. Eranskin 
gisa gehitu dena.  

Barneko lurralde eremuarnen xedeko eragiketetako agiri osagarriak luzatzen dituzten 
bidaltzaileek aurkeztu beharko dute 551 eredua, baita agiri osagarri erraztuak ere 
bidaltzaileek EBren barruko lurralde eremuko jomuga duten eragiketetan.Paperezko 
euskarrian aurkeztu beharko da Ogasun eta Finantza Saileko Zerga Berezien Atalean. 
Ereduko datuak aipatzen diren epealdiaren hurrengo astebetearen barruan aurkezteko 
epea dago.  

Alabaina, agiri osagarriak prozedura informatikoen bidez ematen badira, aurreko 
lerroaldean aipaturiko zerrendaren ordez luzaturiko agiri osagarriei dagozkien datuak 
aurkeztu ahal izango dira agiriok luzatu ondorengo hilaren barruan, Ogasun eta Finantza 
Sailak ezarritako bitarteko eta prozedura elektronikoak, informatikoak edo telematikoak 
erabiliz.  

3. ...  

4. ...  

5. ...  

8. artikulua. Fabrikazio Zerga Berezien xedeko zenbait produkturen zirkulazioaren 
gaineko aurretiazko jakinarazpena .  

1. Agiri osagarri bat ematea bidezkoa denean, horren kopia bat igorri beharko diote Zerga 
Administrazioari produktuak ematen dituzten pertsonek ondoren zehaztuko diren kasuetan:  

a) Alkohol etilikoaren barne zirkulazioa, dela eten araubidean, dela salbuespena aplikatuz.  

b) 12 hektolitroko edo gehiagoko edari deribatuen barne zirkulazioa, eten araubidean.  

c) 500.000 zigarroko edo gehiagoko horniduraren barne zirkulazioa, eten araubidean.  

d) Hidrokarburoen barne zirkulazioa, eten araubidean.  

2. Zirkulazioari ekin baino lehen helaraziko zaizkio Zergen Administrazioari agiri osagarriari 
dagozkion datuak, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako bitarteko eta prozedura 
elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabiliz betiere.  

3. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 
29.1. artikuluan xedatu denaren ondorioetarako, aurretiazko jakinarazpenaren barruan 
Zergen Administrazioari aitorturiko agiri osagarriak ez dira ondoren aitortu behar izango.  

9. artikulua. Hidrokarburoen gaineko Zergaren bigarren tarifa izan dezaketen produktuen 
hartzaileen urteko zerrenda.  

1. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 
26.5. artikuluan xedatu denaren ondorioetarako, 512 eredua onetsi da -Hidrokarburoen 
gaineko Zerga. Bigarren tarifako produktuen hartzaileen urteko zerrenda-, Foru Agindu 
honen XXXIII. Eranskin gisa gehitu dena. Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden lantegi eta 
zerga gordailuen titularrek aurkeztu beharko dute zerrenda hori, baldin eta hartzaileren bati 
aurreko urtean Hidrokarburoen gaineko Zergaren bigarren tarifa izan dezaketen 50.000 
litroko edo kantitate handiagoko produktuak bidali badizkiote, abenduaren 28ko 38/1992 
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Legearen 51.5. artikuluan ezarritako salbuespenak aplikatuz. Zerrenda horretan, 
hartzaileari nahiz horietako bakoitzari bidalitako produktuen kantitateari buruzko datuak 
sartu behar dira.  

2. Establezimendu bidaltzaile bakoitzeko bete beharko da urteko zerrenda, eta kasu batean 
aurkeztu edo igorri beharko da soilik: aurreko urtean, 50.000 litroko edo kantitate 
handiagoko produktuak bidali zaizkien hartzaileak daudenean.  

3. Lehen hiruhilekoaren barruan aurkeztu beharko da urteko zerrenda internet bidez, 
telematikaz, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako bitarteko eta prozedura elektronikoak, 
informatikoak edo telematikoak erabiliz.  

10. artikulua. Ardo alkohola eta Fabrikazio Zerga Berezien xedeko beste produktu batzuk 
fabrikatzeko emandako lehengaien hiruhilekoaren zerrenda.  

1. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 
89.4. eta 5. artikuluetan xedatu denaren ondorioetarako, 521 eredua onetsi da -Emandako 
lehengaien hiruhilekoko zerrenda-, Foru Agindu honen XXXIV. Eranskin gisa gehitu dena.  

2. Ardo alkohola fabrikatzeko lehengaiak diren produktuek biltzen dituztenek aurkeztu beharko 
dute 521 eredua. Uxualak, pikotxak eta ardoa egiteko prozesuko gainerako hondarrak ere 
sartuko dira eredu horretan, helmuga edozein delarik ere.  

Halaber, nahitaez aurkeztu beharko dute 521 eredua edozein mota edo jatorritako 
azukrearen eta isoglukosaren fabrikatzaileek eta melaza-biltzaileek, haien melazaren nahiz 
isoglukosaren fabrikatzaileei edo biltegiei dagokienez, produktu horien helmuga edozein 
delarik ere.  

Hiruhilekoaren barruan produktuak ematen edo bidaltzen direnean baizik ez da aurkeztu 
behar eredu hau.  

3. Lehen hiruhileko bakoitzaren barruan aurkeztu beharko da urteko zerrenda internet bidez, 
telematikaz, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako bitarteko eta prozedura elektronikoak, 
informatikoak edo telematikoak erabiliz betiere.  

11. artikulua. Zerga Berezien Arautegia onetsi duen uztailaren 7ko 1165/1995 Errege 
Dekretuaren 108. artikuluan aipatzen diren produktuen hiru hileko gaztigua .  

1. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 
108 ter artikuluan xedatu denaren ondorioetarako, 522 eredua onetsi da -Zerga Berezien 
Arautegiko 108 ter artikuluan aipatzen diren produktuen hiru hileko gaztigua-. Foru Agindu 
honen XXV. Eranskin gisa gehitu da eredu hori.  

2. Nahitaez aurkeztu beharko dute 522 eredua Zerga Berezien Arautegiko 108 ter artikuluan 
aipatzen diren produktuen lehen hornitzaileak, lantegi edo zerga gordailukoak. Zerga 
berezien establezimenduen pertsonari, erakundeari edo titularri deritzo lehen hornitzaile, 
baldin eta haren kontura egiten bada produktuak lehen aldiz lantegian edo zerga gordailuan 
sartzeko eragiketa. Baldin eta eragiketa zuzenean egiten bada helmugako lantegi edo 
zerga gordailuaren titularraren kontura, titular horrek aurkeztu beharko du eredua.  

Ondorio horietarako, lehen hornitzailetzat hartuko da produktua EBren barruko 
eskuraketakoa edo inportaziokoa den ala ez aintzat hartu gabe. Hori gorabehera, EB 
barruko eskuraketa edo inportazioa zuzenean egiten bada produktuen helmugako lehen 
lantegiaren edo zerga gordailuaren titularraren kontura, ez zaie exijituko produktu horien 
gaineko aurkezpena egitea.  

Hiruhilekoan mugimendua izan denean aurkeztu beharko da soilik 522 eredua.  
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3. Lehen hiruhilekoaren barruan aurkeztu beharko da nahitaez urteko zerrenda internet bidez, 
hots, telematikaz, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako bitarteko eta prozedura 
elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabiliz.  

12. artikulua. Elektrizitatearen gaineko Zergaren jarduerako urteko aitorpena.  

... 

13. artikulua. Fabrikazio Zerga Berezien eta alkoholaren eta edari deribatuen gaineko 
kudeaketan erabilitako bestelako aitorpenak eta agiriak.  

1. Zerga Berezien Arautegiko 82 eta 83. artikuluetan ezarritako informaziorako betebeharrak 
betetzearen ondorioetarako, alkoholaren fabrikazioari dagokionez, eredu hauek onetsi dira:  

a) 518 eredua -Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Laneko aitorpena-, Foru 
Agindu honen XXXVII. Eranskin gisa gehitu dena.  

b) 519 eredua -Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga.Gorabeheren gaztigua-, 
Foru Agindu honen XXVIII. Eranskin gisa gehitu dena.  

c) 520 eredua -Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Laneko eragiketen 
emaitzari buruzko gaztigua-, Foru Agindu honen XXXIX. Eranskin gisa gehitu dena.  

2. Ondoko eragiketa hauek frogatzeko erabiliko da laneko aitorpenaren 518 eredua:  

- Destilazio, zuzenketa eta deshidratazio eragiketak alkohol fabriketan.  

- Destilazio eragiketa edari deribatuen fabriketan.  

- Desnaturalizazio eragiketak alkohol fabriketan eta zerga gordailuetan.  

Lanari buruzko aitorpena aurkeztuko da martxan jarriko den aparatu bakoitzeko, eta horren 
zenbakia adieraziko da. Eragiketaren epea ezin izan daiteke bi zergaldi ezberdinekoa aldi 
berean. Hurrenkeran zenbatuko dira banan-banan lanari buruzko aitorpenak urte natural 
bakoitzaren barruan, jarrita dagoen aparatu bakoitzeko eta aparte.  

Bitarteko hauetako bat erabiliz aurkeztu beharko da lanari buruzko aitorpena Ogasun eta 
Finantza Sailean:  

a) Zuzenean ematea eragiketa hasi baino hogeita lau ordu lehenago.  

b) Nahikoa berme ematen duen edozein bitarteko, baina, aurretik interesatuaren 
eskabidea izanik, horretarako baimena eman behar du Zergen Administrazioak.  

3. Ondoko gorabehera hauek jakinarazteko erabiliko da gorabeheren gaztiguaren 519 eredua 
laneko eragiketetan:  

- Eragiketen hasierarik eza.  

- Laneko eragiketak etetea.  

- Laneko eragiketei berrekitea.  

- Laneko eragiketak ezeztatzea.  

Aparteko aitorpena egin beharko da aipaturiko gorabehera bakoitzeko.  
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Hurrenkeran zenbatuko dira banan-banan gorabeheren gaztiguak horiei buruzko laneko 
aitorpen bakoitzaren barruan. Gaztigu horretan, zenbakia eta horri dagokion laneko 
aitorpena agerrarazi behar dira, baita aitorturiko gorabehera mota ere.  

Laneko aitorpenarekin dokumentaturiko fabrikazio eragiketetan agertzen diren gorabeherak 
ahalik eta modurik lasterrenean jakinaraziko zaizkio Zergen Administrazioari, betiere 
gorabeheren gaztigua bete eta ondoren bidaltzen den ala ez aintzat hartu gabe. Baldin eta 
matxuraren ondoren eragiketei berrekiten bazaie eta instalazioetako ertzapena ezinbestean 
kendu beharra badago, aparatuak martxan jarri baino hogeita lau ordu lehenago aurkeztu 
beharko da gutxienez gorabeheren gaztigua.  

Bitarteko hauetako bat erabiliz aurkeztu beharko da gorabeheren gaztigua Ogasun eta 
Finantza Sailean:  

a) Zuzenean ematea.  

b) Nahikoa berme ematen duen edozein bitarteko, baina, aurretik interesatuaren 
eskabidea izanik, horretarako baimena eman behar du Zergen Administrazioak.  

4. Aurkezturiko laneko aitorpen bakoitzeko aurkeztuko da laneko eragiketen emaitzaren 
gaztiguaren 520 eredua, eta bertan agerraraziko dira zenbakia, laneko aitorpena eta 
aparatua, baita zein zergaldiri dagokion ere. Emaitzaren gaztiguak hurrenkeran zenbatuko 
dira banan-banan establezimendu bakoitzeko, urte natural bakoitzaren barruan, erabilitako 
aparatua eta laneko aitorpenari dagokion zenbakia edozein direla ere.  

Emaitzaren gaztigua Ogasun eta Finantza Sailean aurkeztu beharko da, eragiketa bukatu 
ondorengo hogeita lau orduko epearen barruan gutxienez, honako bitarteko hauetako bat 
bidaliz:  

a) Zuzenean ematea.  

b) Nahikoa berme ematen duen edozein bitarteko, baina, aurretik interesatuaren 
eskabidea izanik, horretarako baimena eman behar du Zergen Administrazioak.  

14. artikulua. Lurralde erregistroan inskribatzeko eta alkohol horniduraren txartelak.  

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Arautegiko 40. 
artikuluko 10 idatz-zatian xedatu denaren ondorioetarako, eredu hauek onetsi dira:  

a) Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Berezien Lurralde Erregistroan inskribatu izana 
egiaztatzen duen txartela, Foru Agindu honen XL. Eranskin gisa gehitu dena.  

b) Alkoholaren eta alkoholdun edarien gaineko zergen eremuko alkohol horniduraren txartela, 
Foru Agindu honen XLI. Eranskin gisa gehitu dena.  

15. artikulua. Fabrikazio Zerga Berezien kontabilitate kontrolerako liburuen aurkezpena.  

1. Produktuen mugimenduak kontrolatzeko liburuak daramatzaten establezimenduek eta, hala 
denean, Zerga Berezien Arautegia onetsi duen uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuko 
50. artikuluan aipatzen diren zerga markek, likidazio aldi bakoitzari dagozkion orriak 
aurkeztu beharko dituzte sistema informatikoaren bidez, Bizkaibai sistema erabiliz, hain 
zuzen ere fabrikazio zerga berezien produktuen mugimenduak kontrolatzeko agiriak 
internet bidezko telematika erabiliz aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri 
dituen apirilaren 18ko 1024/2008 Foru Aginduan xedatu denarekin bat etorriz.  

2. Likidazio aldia bukatu ondorengo hilaren barruan egingo da aurkezpena. Alabaina, izakinen 
kontabilitatea nahitaez eraman behar dute establezimenduei eta jarduerei dagokienez, 
zerga berezien subjektu pasiboak badira, hiruhilekoa bukatu ondorengo hilaren barruan 
egin beharko da aurkezpena oro har.  
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16. artikulua. Kodeak.  

Baldin eta Foru Agindu honetan garaturiko zerga berezien ereduak betetzeko subjektu pasiboek 
kodeak erabili behar badituzte zenbait ataletan, ondoren zehazturikoak izango dira kodeak:  

a) Kodeak agerrarazi behar dieneko Fabrikazio Zergen xedeko produktuen eta unitateen 
epigrafe kodeak: Foru Agindu honen XLII. Eranskinean agertzen den kode taularen arabera 
esleitu beharko da epigrafe kodea.  

b) Herrialdeen kodeak: produktuen helmugako estatukidearen gakoa esleitu beharra 
dagoenean, Foru Agindu honen XLIII. Eranskinean agertzen diren kode taulen arabera 
jokatuko da.  

c) Aduanen kodeak: esportazioko aduanaren gakoa esleitu beharra dagoenean, Foru Agindu 
honen XLIV. Eranskinean ezarritako kode taularen araberako kodea adieraziko da.  

d) Produktuen kodeak: 684/2009 Arautegiaren (EE) II. Eranskineko 11. kodeen zerrenda, Foru 
Agindu honen XLV. Eranskinean ezarritako kodeen arabera.  

e) Paketatze motaren kodeak: 39. eranskina, 31. laukitxoa, 2454/1998 (EEE) Arautegiarena, 
Foru Agindu honen XLVI. Eranskinean ezarritako kodeen arabera.  

17. artikulua. Azken kontsumitzailearen aitorpen-eredua.  

Azken kontsumitzailearen bi aitorpen-eredu onesten dira, Hidrokarburoen Zergaren eremuan: 
“Azken kontsumitzailearen aitorpena. Hornidura bakarra” eta “Azken kontsumi- tzailearen 
aitorpena. Hornidura batzuk”, Zerga Berezien Erregelamenduaren 106.4. artikuluan 
xedatutakoa kontuan hartuta. Ereduok XLVII eta XLVIII eranskinetan daude, hurrenez hurren. 

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Urtarrilaren 27ko 297/2007 Foru Aginduaren aldaketa; Foru Agindu horren bidez, gasolio 
profesionala kontsumitzeagatik ordaindu beharreko Hidrokarburoen gaineko Zergaren eta 
Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren Autonomia Erkidegoko karga-
tasaren ondoriozko kuoten zati bat itzultzeko prozedura ezarri da.  

Aldatu egin da urtarrilaren 26ko 297/2007 Foru Aginduaren 10. artikuluko 1. idatz-zatia; Foru 
Agindu horren bidez, gasolio profesionala kontsumitzeagatik ordaindu beharreko 
Hidrokarburoen gaineko Zergaren eta Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko 
Zergaren Autonomia Erkidegoko karga-tasaren ondoriozko kuoten zati bat itzultzeko prozedura 
ezarri da. Honelaxe gelditu da idatzita:  

«Itzulketa jasotzeko eskubidea duen onuradunak nahitaez aurkeztu behar dio urteko aitorpena Foru 
Ogasunari, internetez, urte naturala bukatu ondorengo urteko lehen hiruhilekoaren barruan. Aitorpen 
horretan, aurreko urtean onuradunen zentsuan inskribatuta dagoen haren titularitateko ibilgailu 
bakoitzeko, aitorpenari dagokion urtarrilaren 1ean eta abenduaren 31n eginiko kilometroen kopurua 
ezarri beharko da. Takografoa nahitaez erabili behar duten ibilgailuei dagokionez, takografotik lortuko 
da datua.». 

XEDAPEN IRAGANKORRA 

Telematika bidezko nahitaezko aurkezpena.  

Baldin eta Foru Agindu honek nahitaez ezartzen badu bitarteko telematikoak erabili behar direla 
aurkezpenak egiteko eta bitarteko horiek ez badaude ezarrita, paperezko euskarria erabili 
beharko da, eta eredu egokia aurkeztu beharko da Ogasun eta Finantza Saileko Zerga 
Berezien Atalean.  
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XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

1. Foru Agindu hau indarrean sartzean, ondoko xedapen hauek indargabetuko dira:  

- Abuztuaren 20ko 2361/1997 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Bereziei buruzko hainbat 
inprimaki eredu onetsi eta ereduok aurkezteko epeak eta tokiak ezarri dituena. 

- Abenduaren 10eko 3590/1997 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Bereziei buruzko 
hainbat inprimaki eta dokumentazio eredu onetsi eta ereduok aurkezteko epeak eta 
tokiak ezarri dituena.  

- Abenduaren 22ko 3793/1997 Foru Agindua, lurralde erregistroan inskribatzeko eta 
alkohol horniduraren txartel ereduak onetsi dituena.  

- Urtarrilaren 27ko 279/1998 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Bereziei buruzko hainbat 
inprimaki eredu onetsi eta ereduok aurkezteko epeak eta tokiak ezarri dituena.  

- Urtarrilaren 22ko 261/1999 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Bereziei buruzko hainbat 
aitorpen eredu eta itzulketa eskabideak onetsi dituena.  

- Urtarrilaren 22ko 263/1999 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Bereziei eta 
Elektrizitatearen gaineko Zergari buruzko hainbat inprimaki eredu eurora egokitzeari 
buruzkoa.  

- Otsailaren 26ko 703/1999 Foru Agindua, 1999ko urtarrilaren 22ko Foru Agindua aldatu 
duena, Fabrikazio Zerga Bereziei buruzko hainbat aitorpen eredu eta itzulketa 
eskabideak onetsi dituena.  

- Apirilaren 23ko 1242/1999 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Berezien hainbat inprimaki 
eredu eurora egokitzeari buruzkoa.  

- Ekainaren 4ko 1789/1999 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Berezien hainbat inprimaki 
eredu eurora egokitzeari buruzkoa.  

- Uztailaren 7ko 2244/1999 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Berezien hainbat inprimaki 
eredu eurora egokitzeari buruzkoa.  

- Irailaren 13ko 2573/2000 Foru Agindua, luzaturiko agiri osagarrien eta EBren barruko 
trafikoan jasotako agiri osagarrien zerrenden eredu berriak eta euskarri magnetikoak 
onetsi dituena, agiri erraztuak barne direla, Fabrikazio Zerga Bereziei dagozkienak.  

- Otsailaren 7ko 534/2001 Foru Agindua, Batzordearen irailaren 11ko 2719/1992 
zenbakiko Arautegian (EEE) aipaturiko agirietarako izenpeak emateko zigilu bereziaren 
zehaztapenak onetsi dituena.  

- Otsailaren 19ko 562/2002 Foru Agindua, Zerga Berezien aitorpenerako 511 eredua 
onetsi duena, zerga tasa murriztua duten eta bideko salmentaren prozeduraren bidez 
luzatzen diren produktuen emate-oharren hileko zerrendaren aitorpenari buruzkoa.  

- Abenduaren 23ko 3962/2002 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Berezien kudeaketan 
erabilitako zirkulazio dokumentuak Internet bidezko aurkezpen telematikorako sistema 
ezarri duena.  

- Abenduaren 16ko 4032/2003 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Berezien 560, 561, 562, 
563, 564 eta 566 ereduen eta Zenbait Hidrokarburoen Txikizkako Salmenten gaineko 
Zergaren 569 ereduaren aurkezpen telematikorako prozedura arautu duena, 560, 561, 
562, 563, 564 eta 566 ereduei dagokienez azken hori.  
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- Urtarrilaren 16ko 207/2006 Foru Agindua; horren bidez, Zerga Bereziei buruzko hainbat 
inprimaki eredu onesteko urtarrilaren 27ko 279/1998 Foru Agindua, otsailaren 23ko 
671/1998 Foru Agindua eta abuztuaren 20ko 2361/1997 Foru Agindua aldatu dira.  

- Urtarrilaren 16ko 209/2006 Foru Agindua, Hidrokarburoen Zerga Berezien Kuota 
Zentralizatuen Banakapen Aitorpeneko DCC eredua onetsi duena.  

- Otsailaren 15eko 503/2006 Foru Agindua, Fabrikazio Zerga Berezien Kuota 
Zentralizatuen Banakapen Aitorpeneko DCC eredua onetsi duena.  

- Otsailaren 5eko 342/2008 Foru Aginduaren 2. Xedapen Gehigarria, zenbait 
zergapekoren aurkezpen telematikorako baldintza orokorrak eta prozedura ezarri 
dituena.  

- Ekainaren 16ko 1663/2008 Foru Agindua, Elektrizitatearen gaineko Zergaren 
autolikidazioaren 560 eredua onetsi duena.  

2. Era berean, indargabetuta gelditzen dira Foru Agindu honetan ezarritako xedapen guztiak 
Foru Agindu honen lerrun berekoak edo txikiagokoak badira.  

AZKEN XEDAPENA 

Foru Agindu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunean sartuko da 
indarrean.  

Bilbon, 2011ko martxoaren 15ean.  

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,  

JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ. 

I. ERANSKINA 

560 Eredua  

560 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

II. ERANSKINA 

561 Eredua  

561 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

III. ERANSKINA 

562 Eredua  

562 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

IV. ERANSKINA 

563 Eredua  

563 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/01/20140130a020.pdf#page=29�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=20�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=22�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=24�
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V. ERANSKINA 

564 Eredua  

564 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

VI. ERANSKINA 

565 Eredua  

565 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

VII. ERANSKINA 

DCC Eredua: Fabrikazioaren zerga bereziak 

DCC Eredua: Fabrikazioaren zerga bereziak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

 

VIII. ERANSKINA 

DCC Eredua: Hidrokarburoen gaineko Zerga 

DCC Eredua: Hidrokarburoen gaineko Zerga Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

IX. ERANSKINA 

510 Eredua  

510 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

X. ERANSKINA 

553 Eredua 

553 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XI. ERANSKINA 

554 Eredua  

554 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XII. ERANSKINA 

555 Eredua  

555 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XIII. ERANSKINA 

557 Eredua  

557 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=26�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=28�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=30�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=31�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=32�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=35�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=37�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=41�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=45�
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XIV. ERANSKINA 

558 Eredua  

558 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XV. ERANSKINA 

570 Eredua  

570 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XVI. ERANSKINA 

580 Eredua  

580 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XVII. ERANSKINA 

506 Eredua  

506 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XVIII. ERANSKINA 

507 Eredua  

507 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XIX. ERANSKINA 

508 Eredua  

508 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XX. ERANSKINA 

524 Eredua  

524 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXI. ERANSKINA 

572 Eredua  

572 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXII. ERANSKINA 

590 Eredua  

590 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/09/20/I-866_eus.pdf#page=6�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=52�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=55�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=58�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=62�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=66�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=69�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=72�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=74�
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XXIII. ERANSKINA 

523 Eredua  

523 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXIV. ERANSKINA 

571 Eredua  

571 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXV. ERANSKINA 

517 Eredua  

517 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXVI. ERANSKINA 

504 Eredua  

504 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXVII. ERANSKINA 

505 Eredua  

505 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXVIII. ERANSKINA 

509 Eredua  

509 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXIX. ERANSKINA 

… 

XXX. ERANSKINA 

551 Eredua  

551 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXXI. ERANSKINA 

511 Eredua  

511 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXXII. ERANSKINA 

501 Eredua  

501 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=78�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=79�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=80�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=82�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=84�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=85�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=101�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=107�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=109�
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XXXIII. ERANSKINA 

512 Eredua  

512 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXXIV. ERANSKINA 

521 Eredua  

521 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXXV. ERANSKINA 

522 Eredua  

522 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXXVI. ERANSKINA 

513 Eredua  

513 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXXVII. ERANSKINA 

518 Eredua  

518 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXXVIII. ERANSKINA 

519 Eredua  

519 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XXXVIX. ERANSKINA 

520 Eredua  

520 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XL. ERANSKINA 

Zerga Bereziak: Lurralde Erregistroko izenematearen txartela  

Zerga Bereziak: Lurralde Erregistroko izenematearen txartela Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XLI. ERANSKINA 

Zerga Bereziak: Alkoholaren Hornidura Txartela  

Zerga Bereziak: Alkoholaren Hornidura Txartela  Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=124�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=126�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=128�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=131�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=133�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=136�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=139�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=142�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=143�
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XLII. ERANSKINA 

Fabrikazioaren gaineko zerga berezien xedeko produktuen epigrafeko kodeak eta horiek 
adierazi beharreko unitateak 

XLII.Eranskina Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XLIII. ERANSKINA 

Munduko herrialde gakoak 

XLIII.Eranskina Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XLIV. ERANSKINA 

Aduanen kodeak 

XLIV.Eranskina Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XLV. ERANSKINA 

Produktuen kodeak 

XLV.Eranskina Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

XLVI. ERANSKINA 

Enbalaje motaren kodeak 

XLVI.Eranskina Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=145�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=146�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=149�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=156�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=158�
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