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1 I. ERANSKINAREN 4.1. PUNTUAK AIPATUTAKO KONTABILITATEKO 
IDAZPENEAN ISLATUTAKO MUGIMENDUEN EDUKIA 

HA xx/2019 Aginduaren I. eranskinaren 4.1. eremuan islatutako mugimendu mota beteko 

da Zerga Administrazioaren Estatu Agentziaren egoitza elektronikoan argitaratutako zerga 

berezien kontabilitate liburuetarako tauletan jasotako aukeren arabera. 

Jarraian kontabilitateko idazpenetako mugimendu motak betetzeko laguntza jaso da: 

1.1 ALKOHOLAREN ETA EDARI ALKOHOLIKOEN GAINEKO ZERGA 

A01. Irekiera (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira produktuen 

izakinak, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan kontabilitatea 

eramaten hastean, zergaren xede izan edo ez izan. 

A02. Barruko sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barruko 

lurralde esparrutik datozen produktuen sarrerak, zergaren xede izan edo ez izan. 

Kanarietako sarrera moduan idatzi behar diren sarrerak izan ezik. 

A03. Kanarietako sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

Kanarietatik datozen eta tarteko produktuen zergaren xede diren produktuen 

edo alkoholaren eta eratorritako edarien gaineko zergaren xede diren 

produktuen sarrerak. 

A04. EBko sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barrukoa ez 

den Europar Batasuneko lurralde esparrutik datozen produktuen sarrerak, 

zergaren xede izan edo ez izan. 

A05. Sarrera, ZBE 12. artikulua (+ zeinua): Aldi berean biltegi fiskal eta jasotze 

gordailu moduan edo erabiltzaile eta jasotze gordailu moduan baimendutako 

establezimenduetara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bitartez, 

establezimenduak bere biltegi fiskalaren edo erabiltzailearen kontabilitatean 

idazten du aurretik jaso eta jasotze gordailuaren kontabilitatean idatzi dituen eta 

zergaren xede diren produktuen mugimenduak. 

A06. Inportazioen sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

hirugarren herrialde batetik datozen produktuen sarrerak, zergaren xede izan 

edo ez izan. 

A07. Sarrera, ZBE 55. artikulua (+ zeinua): Mugimendu horren bidez idazten dira 

ZBEaren 55. artikuluan aurreikusitako kasuetan itzulitako produktuengatik 

establezimenduan izandako sarrerak. 

A08. Barruko irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barruko 
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lurralde esparruko helmuga duten irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, Kanarietako irteera moduan idatzi behar diren irteerak izan ezik. 

A09. Kanarietako irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

Kanarietara doazen eta tarteko produktuen zergaren xede diren produktuen edo 

alkoholaren eta eratorritako edarien gaineko zergaren xede diren produktuen, 

aurretik kontabilizatutakoen irteerak. 

A10. EBerako irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barrukoa 

ez den Europar Batasuneko lurralde esparrurako irteerak, aurretik 

kontabilizatutako produktuenak, 

A11. Esportazioen irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

hirugarren herrialde bat helmuga duten irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, 

A12. Irteera, ZBE 12. artikulua (+ zeinua): Aldi berean biltegi fiskal eta jasotze 

gordailu moduan edo erabiltzaile eta jasotze gordailu moduan baimendutako 

establezimenduetara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bitartez, 

establezimenduak jasotze gordailuaren kontabilitatean idazten du aurretik jaso 

eta jasotze gordailuaren kontabilitatean idatzi dituen eta zergaren xede diren 

produktuak biltegi fiskalaren edo erabiltzailearen kontabilitaterako mugimendua. 

A13. Helmuga aldaketa (zeinurik gabe) Idazpen honen bidez kontabilizatzen dira 

helmuga aldaketa abtetik eratorritako datuak, ZBEaren 29. artikuluaren A1B) 7. 

eta B1e) apartatuei eta, hala badagokio, ZBEaren 38. artikuluari jarraituz. 

A14. Autokontsumoa/erabilia (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

kontabilizatutako produktuen kontsumoa edo erabilera, produktu horiek 

zergaren xede izan ala ez, establezimenduaren barruko fabrikazio edo eraldaketa 

prozesurako egindakoa. 

A15. Fabrikatua/lortua (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

kontabilizatutako establezimenduaren barruko prozesuaren sortutako 

produktuen lorpena, produktu horiek zergaren xede izan ala ez. 

A16. Sarrera, kode aldaketagatik (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

aurretik kontabilizatutako produktuei lotutako kode aldaketa. 

A17. Irteera, kode aldaketagatik (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

aurretik kontabilizatutako produktuei lotutako kode aldaketa. 

A18. Konpentsazio automatikoa, ZBE 88. artikulua (- zeinua): Alkohol erauzkin 

eta alkohol-kontzentratuen fabriketara mugatutako mugimendua. Mugimendu 
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honen bidez idazten da establezimenduaren barruan, fabrikatutako 

erauzkinetatik eta kontzentratutatik, lortutako aromatizatzaileen irteera, 88. 

ZBEaren 88. artikuluaren 3. apartatuari jarraituz. 

A19. Irteera, ZBE 14.3. artikulua (- zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da aurretik 

kontabilizatutako eta zergaren xede den produktu baten irteera, aduanako 

autoritateak baimendutako toki baterakoa, gero esportaziora aurkezteko, 

ZBEaren 14. artikuluaren 3. apartatuari jarraituz. 

A20. Sarrera, ZBE 14.3. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

den produktu baten itzulketa, aduanako autoritateak baimendutako toki batean 

gordetzen zena, gero esportaziora aurkezteko, ZBEaren 14. artikuluaren 3. 

apartatuari jarraituz. 

A21. Biltegi osagarrirako irteera (- zeinua): Ardoaren eta edari hartzituen 

zergaren xede diren produktuak edo tarteko produktuen gaineko zergaren xede 

diren produktuak fabrikatzeko baimendutako establezimenduetara mugatutako 

mugimendua. Mugimendu honen bidez, fabrikazio establezimenduak idatziko du 

biltegi osagarrirako irteteko kontabilizatutako produktuen irteera, ZBEaren 65. 

eta 70. artikuluei jarraituz baimendutakoa 

A22. Biltegi osagarriko sarrera (+ zeinua): Ardoaren eta edari hartzituen zergaren 

xede diren produktuak edo tarteko produktuen gaineko zergaren xede diren 

produktuak fabrikatzeko baimendutako establezimenduetara mugatutako 

mugimendua. Mugimendu honen bidez, fabrikazio establezimenduak idatziko du 

biltegi osagarrira sartzeko kontabilizatutako produktuen sarrera, ZBEaren 65. eta 

70. artikuluei jarraituz baimendutakoa 

A23. Jarduera uzteagatiko sarrera, ZBEaren 15.5. artikulua (+ zeinua): 

Fabriketara eta gordailu fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu 

horren bidez idazten da zergaren xede diren produktuen sarrera, salbuetsitako 

araubidean zeuden beste establezimendu batetik etorritakoa, azken horrek 

jarduera utzi duelako. 

A24. Birsarrera, ZBE 38.1. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, baimendutako hartzaileari ezin izan 

bazaizkio eman,  ZBEaren 88. artikuluaren 1. apartatuari jarraituz. 

A25. Birsarrera, ZBE 38.2. eta 38.3. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, ZBEaren 38. artikuluaren 2. eta 3. 
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apartatuetan aurreikusitako kasuetakoa. 

A26. Birsarrera, ZBE 27. artikulua (+ zeinua): Fabriketara, gordailu eta biltegi 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu horren bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, bertatik bideko salmenten 

prozeduran ateratakoena. 

A27. Sarrera, ZBL 10. artikulua (+ zeinua): Gordailu fiskaletara mugatutako 

mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede diren objektuen 

sarrera, gero barrukoa ez den Europar Batasuneko lurralde esparrura bidali behar 

badira. 

A28. Suntsitzea (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

diren produktuen suntsipena, establezimendu barruan gertatutakoa. 

A29. Galerak, ZBL 6.2. artikulua (- zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten dira ZBLaren 6. 

artikuluko 2. apartatuak erreferentzia egiten dien galerak.  

A30. Diferentziak, biltegiratze gutxiago. (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, kontabilizatutako eta establezimenduan 

biltegiratutako produktuetakoak. 

A31. Diferentziak, biltegiratze gehiago. (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gehiagoko diferentziak, kontabilizatutako eta establezimenduan 

biltegiratutako produktuetakoak.  

A32. Diferentziak, fabrikatze gutxiago. (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, fabrikazio unitate edo prozesu bakoitzean 

sartzen diren produktuen eta bertatik irteten diren produktuen baturaren 

artekoak.  

A33. Diferentziak, fabrikatze gehiago. (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gehiagoko diferentziak, fabrikazio unitate edo prozesu bakoitzean 

sartzen diren produktuen eta bertatik irteten diren produktuen baturaren 

artekoak.  

A34. Diferentziak, garraio gutxiago. (Zeinurik ez): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, zerga berezien xede diren produktuen 

garraioan izandakoak, arauzko ehunekoak gainditzen dituztenak, hasieran 

kontabilizatutako araubide fiskala aldatzeko.  

A35. Neurketen doikuntza positiboak. (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira hasieran kontabilizatutako kopuruen doikuntza positiboak, geroko 
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neurketa edo kuantifikazio baten ondoriozkoak.  

A36. Neurketen doikuntza negatiboak. (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira hasieran kontabilizatutako kopuruen doikuntza negatiboak, geroko 

neurketa edo kuantifikazio baten ondoriozkoak.  

A37. Sarrera, garagardoa birprozesatzeagatik. (+ zeinua): Mugimendu honen 

bidez idazten dira garagardo fabrika moduan baimendutako establezimenduetan 

egindako garagardoa birprozesatzeko eragiketak, amaitutako produktua saltzeko 

baldintza organoleptikoak edo beste baldintza batzuk betetzen ez zituen 

amaitutako garagardoarekin egindakoak, birprozesatu eta salmentarako egoki 

moduan kalifikatzeko beharrezko parametroak zuzentzekoak.  

A38. Irteerak, garagardoa birprozesatzeagatik. (- zeinua): Mugimendu honen 

bidez idazten dira garagardo fabrika moduan baimendutako establezimenduetan 

egindako garagardoa birprozesatzeko eragiketak, amaitutako produktua saltzeko 

baldintza organoleptikoak edo beste baldintza batzuk betetzen ez zituen 

amaitutako garagardoarekin egindakoak, birprozesatu eta salmentarako egoki 

moduan kalifikatzeko beharrezko parametroak zuzentzekoak.  

A39. Gutxiagoko diferentziak, garagardo fabriketan, ZBE 61.2. artikulua. 

Mugimendu honen bidez idazten dira gutxiagoko diferentziak, urtean 5.000 

hektolitro edo gutxiago ekoizten duten garagardo fabriketan izandakoak. 
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1.2 HIDROKARBUROEN GAINEKO ZERGA 

H01. Irekiera (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira produktuen 

izakinak, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan kontabilitatea 

eramaten hastean, zergaren xede izan edo ez izan. 

H02. Barruko sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barruko 

lurralde esparrutik datozen produktuen sarrerak, zergaren xede izan edo ez izan. 

H03. EBko sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barrukoa ez 

den Europar Batasuneko lurralde esparrutik datozen produktuen sarrerak, 

zergaren xede izan edo ez izan. 

H04. Sarrera, ZBE 12. artikulua (+ zeinua): Aldi berean biltegi fiskal eta jasotze 

gordailu moduan edo erabiltzaile eta jasotze gordailu moduan baimendutako 

establezimenduetara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bitartez, 

establezimenduak bere biltegi fiskalaren edo erabiltzailearen kontabilitatean 

idazten du aurretik jaso eta jasotze gordailuaren kontabilitatean idatzi dituen eta 

zergaren xede diren produktuen mugimenduak. 

H05. Inportazioen sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

hirugarren herrialde batetik datozen produktuen sarrerak, zergaren xede izan 

edo ez izan. 

H06. Kutsatutako produktuen itzulketa, ZBE 112. artikulua (+ zeinua): 

Mugimendu horren bidez idazten dira ZBEaren 112. artikuluan aurreikusitako 

kasuetan itzulitako produktu kutsatuengatik establezimenduan izandako 

sarrerak. 

H07. Lurrunak berreskuratzea, ZBE 116. artikulua: Mugimendu honen bidez 

idatziko da lurrunak berreskuratzeko gailuak instalatuta dituzten 

establezimenduetako titularrek egindako kontabilitate idazpena, lurrundutako 

eta berreskuratutako gasolinen kontabilitate zuzenketarena, ZBEaren 116.7. 

artikuluan aurreikusitako baldintzei jarraituz. 

H08. Barruko irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barruko 

lurralde esparruko helmuga duten irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, 

H09. EBetako irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barrukoa 

ez den Europar Batasuneko lurralde esparrurako irteerak, aurretik 

kontabilizatutako produktuenak, 

H10. Esportazioen irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 
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hirugarren herrialde bat helmuga duten irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, 

H11. Irteera, ZBE 12. artikulua (- zeinua): Aldi berean biltegi fiskal eta jasotze 

gordailu moduan edo erabiltzaile eta jasotze gordailu moduan baimendutako 

establezimenduetara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bitartez, 

establezimenduak jasotze gordailuaren kontabilitatean idazten du aurretik jaso 

eta jasotze gordailuaren kontabilitatean idatzi dituen eta zergaren xede diren 

produktuak biltegi fiskalaren edo erabiltzailearen kontabilitaterako mugimendua. 

H12. Helmuga aldaketa: Idazpen honen bidez kontabilizatzen dira helmuga 

aldaketa abtetik eratorritako datuak, ZBEaren 29. artikuluaren A1B) 7. eta B1e) 

apartatuei eta, hala badagokio, ZBEaren 38. artikuluari jarraituz. 

H13. Autokontsumoa/erabilia (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

kontabilizatutako produktuen kontsumoa edo erabilera, produktu horiek 

zergaren xede izan ala ez, establezimenduaren barruko fabrikazio edo eraldaketa 

prozesurako egindakoa. 

H14. Fabrikatua/lortua (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

kontabilizatutako establezimenduaren barruko prozesuaren sortutako 

produktuen lorpena, produktu horiek zergaren xede izan ala ez. 

H15. Sarrera, kode aldaketagatik (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

aurretik kontabilizatutako produktuei lotutako aginduaren eranskineko I.9.8. 

apartatuan aurreikusitako erreferentzia kodearen aldaketa. 

H16. Irteera, kode aldaketagatik (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

aurretik kontabilizatutako produktuei lotutako aginduaren eranskineko I.9.8. 

apartatuan aurreikusitako erreferentzia kodearen aldaketa. 

H17. Irteera, ZBE 14.3. artikulua (- zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da aurretik 

kontabilizatutako eta zergaren xede den produktu baten irteera, aduanako 

autoritateak baimendutako toki baterakoa, gero esportaziora aurkezteko, 

ZBEaren 14. artikuluaren 3. apartatuari jarraituz. 

H18. Sarrera, ZBE 14.3. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

den produktu baten itzulketa, aduanako autoritateak baimendutako toki batean 

gordetzen zena, gero esportaziora aurkezteko, ZBEaren 14. artikuluaren 3. 

apartatuari jarraituz. 

H19. Jarduera uzteagatiko sarrera, ZBEaren 15.5. artikulua (+ zeinua): 
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Fabriketara eta gordailu fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu 

horren bidez idazten da zergaren xede diren produktuen sarrera, salbuetsitako 

araubidean zeuden beste establezimendu batetik etorritakoa, azken horrek 

jarduera utzi duelako. 

H20. Birsarrera, ZBE 38.1. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, baimendutako hartzaileari ezin izan 

bazaizkio eman,  ZBEaren 88. artikuluaren 1. apartatuari jarraituz. 

H21. Birsarrera, ZBE 38.2. eta 38.3. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, ZBEaren 38. artikuluaren 2. eta 3. 

apartatuetan aurreikusitako kasuetakoa. 

H22. Birsarrera, ZBE 27. artikulua (+ zeinua): Fabriketara, gordailu eta biltegi 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu horren bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, bertatik bideko salmenten 

prozeduran ateratakoena. 

H23. Sarrera, ZBL 10. artikulua (+ zeinua): Gordailu fiskaletara mugatutako 

mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede diren objektuen 

sarrera, gero barrukoa ez den Europar Batasuneko lurralde esparrura bidali behar 

badira. 

H24. Suntsitzea (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

diren produktuen suntsipena, establezimendu barruan gertatutakoa. 

H25. Galerak, ZBL 6.2. artikulua (- zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten dira ZBLaren 6. 

artikuluko 2. apartatuak erreferentzia egiten dien galerak.  

H26. Diferentziak, biltegiratze gutxiago (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, kontabilizatutako eta establezimenduan 

biltegiratutako produktuetakoak.  

H27. Diferentziak, biltegiratze gehiago (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gehiagoko diferentziak, kontabilizatutako eta establezimenduan 

biltegiratutako produktuetakoak.  

H28. Diferentziak, fabrikatze gutxiago (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, fabrikazio unitate edo prozesu bakoitzean 

sartzen diren produktuen eta bertatik irteten diren produktuen baturaren 

artekoak.  
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H29. Diferentziak, fabrikatze gehiago (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gehiagoko diferentziak, fabrikazio unitate edo prozesu bakoitzean 

sartzen diren produktuen eta bertatik irteten diren produktuen baturaren 

artekoak.  

H30. Diferentziak, garraio gutxiago (zeinurik ez): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, zerga berezien xede diren produktuen 

garraioan izandakoak, arauzko ehunekoak gainditzen dituztenak, hasieran 

kontabilizatutako araubide fiskala aldatzeko.  

H31. Neurketen doikuntza positiboak. (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira hasieran kontabilizatutako kopuruen doikuntza positiboak, geroko 

neurketa edo kuantifikazio baten ondoriozkoak.  

H32. Neurketen doikuntza negatiboak. (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira hasieran kontabilizatutako kopuruen doikuntza negatiboak, geroko 

neurketa edo kuantifikazio baten ondoriozkoak. 

H33. De-fuelling doikuntza positiboak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira establezimenduaren titularrak aireontzeitako soberako abiazioko 

erregaiak erauzteagatik eskuratutako zenbatekoak, establezimendutik abiazioko 

erregai hornidura edo zuzkidura egin aurretik erauzitakoengatik. 

H34. De-fuelling doikuntza negatiboak (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira establezimenduaren titularrak aireontzeitako soberako abiazioko 

erregaiak erauzteagatik emandako zenbatekoak eta aurretik berak 

eskuratutakoak, establezimendutik abiazioko erregai hornidura edo zuzkidura 

egin aurretik erauzitakoengatik..  

H35. Diferentzia, garraio gehiago: Mugimendu honen bidez idazten dira 

gehiagoko diferentziak, zerga berezien xede diren produktuen garraioan 

izandakoak, arauzko ehunekoak gainditzen dituztenak, hasieran kontabilizatutako 

araubide fiskala aldatzeko. 
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1.3 TABAKO LABOREEN GAINEKO EZRGA 

T01. Irekiera (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira produktuen 

izakinak, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan kontabilitatea 

eramaten hastean, zergaren xede izan edo ez izan. 

T02. Barruko sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barruko 

lurralde esparrutik datozen produktuen sarrerak, zergaren xede izan edo ez izan. 

Kanarietako sarrera moduan idatzi behar diren sarrerak izan ezik. 

T03. EBko sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barrukoa ez 

den Europar Batasuneko lurralde esparrutik datozen produktuen sarrerak, 

zergaren xede izan edo ez izan. 

T04. Sarrera, ZBE 12. artikulua (+ zeinua): Aldi berean biltegi fiskal eta jasotze 

gordailu moduan edo erabiltzaile eta jasotze gordailu moduan baimendutako 

establezimenduetara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bitartez, 

establezimenduak bere biltegi fiskalaren edo erabiltzailearen kontabilitatean 

idazten du aurretik jaso eta jasotze gordailuaren kontabilitatean idatzi dituen eta 

zergaren xede diren produktuen mugimenduak. 

T05. Inportazioen sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

hirugarren herrialde batetik datozen produktuen sarrerak, zergaren xede izan 

edo ez izan. 

T06. Sarrera, ZBE 124. artikulua (+ zeinua): Mugimendu horren bidez idazten dira 

ZBEaren 124. artikuluan aurreikusitako kasuetan itzulitako produktuengatik 

establezimenduan izandako sarrerak. 

T07. Barruko irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barruko 

lurralde esparruko helmuga duten irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, Kanarietako irteera moduan idatzi behar diren irteerak izan ezik. 

T08. EBetako irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barrukoa ez 

den Europar Batasuneko lurralde esparrurako irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, 

T09. Esportazioen irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

hirugarren herrialde bat helmuga duten irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, 

T10. Irteera, ZBE 12. artikulua (+ zeinua): Aldi berean biltegi fiskal eta jasotze 

gordailu moduan edo erabiltzaile eta jasotze gordailu moduan baimendutako 

establezimenduetara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bitartez, 
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establezimenduak jasotze gordailuaren kontabilitatean idazten du aurretik jaso 

eta jasotze gordailuaren kontabilitatean idatzi dituen eta zergaren xede diren 

produktuak biltegi fiskalaren edo erabiltzailearen kontabilitaterako mugimendua. 

T11. Helmuga aldaketa (zeinurik gabe) Idazpen honen bidez kontabilizatzen dira 

helmuga aldaketa abtetik eratorritako datuak, ZBEaren 29. artikuluaren A1B) 7. 

eta B1e) apartatuei eta, hala badagokio, ZBEaren 38. artikuluari jarraituz. 

T12. Autokontsumoa/erabilia (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

kontabilizatutako produktuen kontsumoa edo erabilera, produktu horiek 

zergaren xede izan ala ez, establezimenduaren barruko fabrikazio edo eraldaketa 

prozesurako egindakoa. 

T13. Fabrikatua/lortua (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

kontabilizatutako establezimenduaren barruko prozesuaren sortutako 

produktuen lorpena, produktu horiek zergaren xede izan ala ez. 

T14. Sarrera, kode aldaketagatik (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

aurretik kontabilizatutako produktuei lotutako kode aldaketa. 

T15. Irteera, kode aldaketagatik (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

aurretik kontabilizatutako produktuei lotutako kode aldaketa. 

T16. Irteera, ZBE 14.3. artikulua (- zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da aurretik 

kontabilizatutako eta zergaren xede den produktu baten irteera, aduanako 

autoritateak baimendutako toki baterakoa, gero esportaziora aurkezteko, 

ZBEaren 14. artikuluaren 3. apartatuari jarraituz. 

T17. Sarrera, ZBE 14.3. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

den produktu baten itzulketa, aduanako autoritateak baimendutako toki batean 

gordetzen zena, gero esportaziora aurkezteko, ZBEaren 14. artikuluaren 3. 

apartatuari jarraituz. 

T18. Birsarrera, ZBE 38. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

diren produktuen birsarrera, baimendutako hartzaileari ezin izan bazaizkio eman 

baimendutako hartzaileari ez dagozkion arrazoiengatik. 

T19. Birsarrera, ZBE 38.2. eta 38.3. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, ZBEaren 38. artikuluaren 2. eta 3. 

apartatuetan aurreikusitako kasuetakoa. 
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T20. Birsarrera, ZBE 27. artikulua (+ zeinua): Fabriketara, gordailu eta biltegi 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu horren bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, bertatik bideko salmenten 

prozeduran ateratakoena. 

T21. Sarrera, ZBL 10. artikulua (+ zeinua): Gordailu fiskaletara mugatutako 

mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede diren objektuen 

sarrera, gero barrukoa ez den Europar Batasuneko lurralde esparrura bidali behar 

badira. 

T22. Suntsitzea (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

diren produktuen suntsipena, establezimendu barruan gertatutakoa. 

T23. Galerak, ZBL 6.2. artikulua (- zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten dira ZBLaren 6. 

artikuluko 2. apartatuak erreferentzia egiten dien galerak. 

T24. Diferentziak, biltegiratze gutxiago (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, kontabilizatutako eta establezimenduan 

biltegiratutako produktuetakoak.  

T25. Diferentziak, biltegiratze gehiago (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gehiagoko diferentziak, kontabilizatutako eta establezimenduan 

biltegiratutako produktuetakoak.  

T26. Diferentziak, fabrikatze gutxiago (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, fabrikazio unitate edo prozesu bakoitzean 

sartzen diren produktuen eta bertatik irteten diren produktuen baturaren 

artekoak.  

T27. Diferentziak, fabrikatze gehiago (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten 

dira gehiagoko diferentziak, fabrikazio unitate edo prozesu bakoitzean sartzen 

diren produktuen eta bertatik irteten diren produktuen baturaren artekoak.  

T28. Diferentziak, garraio gutxiago (zeinurik ez): Mugimendu honen bidez idazten 

dira gutxiagoko diferentziak, zerga berezien xede diren produktuen garraioan 

izandakoak, arauzko ehunekoak gainditzen dituztenak, hasieran kontabilizatutako 

araubide fiskala aldatzeko.  

T29. Neurketen doikuntza positiboak. (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira hasieran kontabilizatutako kopuruen doikuntza positiboak, geroko 

neurketa edo kuantifikazio baten ondoriozkoak.  

T30. Neurketen doikuntza negatiboak. (- zeinua): Mugimendu honen bidez 
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idazten dira hasieran kontabilizatutako kopuruen doikuntza negatiboak, geroko 

neurketa edo kuantifikazio baten ondoriozkoak. 

 

1.4 TABAKO LABOREEN ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKO ZERGA 

Tabako laboreen eta edari alkoholikoen gaineko ezrgaren inguruan 

baimendutako establezimenduen kasuan, honako hauek dira tauletan 

aurreikusitako mugimenduak: 

M01. Irekiera (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira produktuen 

izakinak, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan kontabilitatea 

eramaten hastean, zergaren xede izan edo ez izan. 

M02. Barruko sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barruko 

lurralde esparrutik datozen produktuen sarrerak, zergaren xede izan edo ez izan. 

Kanarietako sarrera moduan idatzi behar diren sarrerak izan ezik. 

M03. Kanarietako sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

Kanarietatik datozen eta tarteko produktuen zergaren xede diren produktuen 

edo alkoholaren eta eratorritako edarien gaineko zergaren xede diren 

produktuen sarrerak. 

M04. EBko sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barrukoa ez 

den Europar Batasuneko lurralde esparrutik datozen produktuen sarrerak, 

zergaren xede izan edo ez izan. 

M05. Sarrera, ZBE 12. artikulua (+ zeinua): Aldi berean biltegi fiskal eta jasotze 

gordailu moduan edo erabiltzaile eta jasotze gordailu moduan baimendutako 

establezimenduetara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bitartez, 

establezimenduak bere biltegi fiskalaren edo erabiltzailearen kontabilitatean 

idazten du aurretik jaso eta jasotze gordailuaren kontabilitatean idatzi dituen eta 

zergaren xede diren produktuen mugimenduak. 

M06. Inportazioen sarrerak (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

hirugarren herrialde batetik datozen produktuen sarrerak, zergaren xede izan 

edo ez izan. 

M07. Barruko irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barruko 

lurralde esparruko helmuga duten irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, Kanarietako irteera moduan idatzi behar diren irteerak izan ezik. 

M08. Kanarietako irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 
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Kanarietara doazen eta tarteko produktuen zergaren xede diren produktuen edo 

alkoholaren eta eratorritako edarien gaineko zergaren xede diren produktuen, 

aurretik kontabilizatutakoen irteerak. 

M09. EBetako irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira barrukoa 

ez den Europar Batasuneko lurralde esparrurako irteerak, aurretik 

kontabilizatutako produktuenak, 

M10. Esportazioen irteera (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten dira 

hirugarren herrialde bat helmuga duten irteerak, aurretik kontabilizatutako 

produktuenak, 

M11. Irteera, ZBE 12. artikulua (+ zeinua): Aldi berean biltegi fiskal eta jasotze 

gordailu moduan edo erabiltzaile eta jasotze gordailu moduan baimendutako 

establezimenduetara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bitartez, 

establezimenduak jasotze gordailuaren kontabilitatean idazten du aurretik jaso 

eta jasotze gordailuaren kontabilitatean idatzi dituen eta zergaren xede diren 

produktuak biltegi fiskalaren edo erabiltzailearen kontabilitaterako mugimendua. 

M12. Helmuga aldaketa (zeinurik gabe) Idazpen honen bidez kontabilizatzen dira 

helmuga aldaketa abtetik eratorritako datuak, ZBEaren 29. artikuluaren A1B) 7. 

eta B1e) apartatuei eta, hala badagokio, ZBEaren 38. artikuluari jarraituz. 

M13. Sarrera, kode aldaketagatik (+ zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

aurretik kontabilizatutako produktuei lotutako kode aldaketa. 

M14. Irteera, kode aldaketagatik (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da 

aurretik kontabilizatutako produktuei lotutako kode aldaketa. 

M15. Irteera, ZBE 14.3. artikulua (- zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da aurretik 

kontabilizatutako eta zergaren xede den produktu baten irteera, aduanako 

autoritateak baimendutako toki baterakoa, gero esportaziora aurkezteko, 

ZBEaren 14. artikuluaren 3. apartatuari jarraituz. 

M16. Sarrera, ZBE 14.3. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

den produktu baten itzulketa, aduanako autoritateak baimendutako toki batean 

gordetzen zena, gero esportaziora aurkezteko, ZBEaren 14. artikuluaren 3. 

apartatuari jarraituz. 

M17. Birsarrera, ZBE 38.1. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, baimendutako hartzaileari ezin izan 
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bazaizkio eman baimendutako hartzaileari ez dagozkion arrazoiengatik. 

M18. Birsarrera, ZBE 38.2. eta 38.3. artikulua (+ zeinua): Fabriketara eta gordailu 

fiskaletara mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da 

zergaren xede diren produktuen birsarrera, ZBEaren 38. artikuluaren 2. eta 3. 

apartatuetan aurreikusitako kasuetakoa. 

M19. Sarrera, ZBL 10. artikulua (+ zeinua): Gordailu fiskaletara mugatutako 

mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede diren objektuen 

sarrera, gero barrukoa ez den Europar Batasuneko lurralde esparrura bidali behar 

badira. 

M20. Suntsitzea (- zeinua): Mugimendu honen bidez idazten da zergaren xede 

diren produktuen suntsipena, establezimendu barruan gertatutakoa. 

M21. Galerak, ZBL 6.2. artikulua (- zeinua): Fabriketara eta gordailu fiskaletara 

mugatutako mugimendua. Mugimendu honen bidez idazten dira ZBLaren 6. 

artikuluko 2. apartatuak erreferentzia egiten dien galerak.  

M22. Diferentziak, biltegiratze gutxiago (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, kontabilizatutako eta establezimenduan 

biltegiratutako produktuetakoak.  

M23. Diferentziak, biltegiratze gehiago (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gehiagoko diferentziak, kontabilizatutako eta establezimenduan 

biltegiratutako produktuetakoak. 

M24. Diferentziak, garraio gutxiago (zeinurik ez): Mugimendu honen bidez 

idazten dira gutxiagoko diferentziak, zerga berezien xede diren produktuen 

garraioan izandakoak, arauzko ehunekoak gainditzen dituztenak, hasieran 

kontabilizatutako araubide fiskala aldatzeko.  

M25. Neurketen doikuntza positiboak. (+ zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira hasieran kontabilizatutako kopuruen doikuntza positiboak, geroko 

neurketa edo kuantifikazio baten ondoriozkoak.  

M26. Neurketen doikuntza negatiboak. (- zeinua): Mugimendu honen bidez 

idazten dira hasieran kontabilizatutako kopuruen doikuntza negatiboak, geroko 

neurketa edo kuantifikazio baten ondoriozkoak.  

M27. Aireontzietarako irteerak. (- zeinua): Mugimendu honen bidez idatzi ahal 

izango dituzte aireontzietan kontsumitzeko edo saltzeko edari alkoholdunak edo 

tabako laboreak hornitzeko gordailu fiskal moduan baimendutako 

establezimenduek aireontzi batera kargatutako produktuak, bertara 
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kontsumitzeko edo bertan saltzeko kargatutakoak. 

M28. Aireontzietako itzulerak. (- zeinua): Mugimendu honen bidez idatzi ahal 

izango dituzte aireontzietan kontsumitzeko edo saltzeko edari alkoholdunak edo 

tabako laboreak hornitzeko gordailu fiskal moduan baimendutako 

establezimenduek aireontzi batetik bueltan datozen produktuak, bertara 

kontsumitzeko edo bertan saltzeko kargatutakoak. 
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