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369 eredua 

Aurkezteko beharra 
369 eredua aurkeztu beharko dute, aitorpen aldian kasuan kasuko araubideak estalitako ondasun emateak edo zerbitzu emateak egin 

badira ere: 

 Hiruhileko natural bakoitzeko autolikidazio bat aurkeztu beharko dute honako hauek: zerga aplikatzen den lurraldean finkatuta 

dauden enpresaburuek edo profesionalek, Europar Batasunaren barruko ondasunen urrutiko salmentei, estatu kide baten 

barruko ondasun-entregei, entrega horiek errazten dituzten interfaze elektronikoen bidez egindakoei eta Erkidegoan (baina ez 

kontsumoko estatu kidean, zeinaren identifikazioko estatu kidea Espainia baita) emandako zerbitzuei dagokienez. 

 Hilabete natural bakoitzeko autolikidazio bat aurkeztu beharko dute honako hauek: zerga aplikatzen den lurraldean finkatuta 

dauden enpresaburuek edo profesionalek, hirugarren lurraldeetatik edo hirugarren herrialdeetatik inportatutako ondasunen 

urrutiko salmentei aplikatu beharreko araubide berezia baliatzen dutenek, bitartekari bat izendatu ez badute eta identifikazioko 

estatu kidea Espainia bada 

 Autolikidazio bat aurkeztu beharko dute hilabete natural bakoitzeko eta jarduten duten enpresaburu edo profesional bakoitzeko: 

zerga aplikatzen den lurraldean ezarritako bitartekariek, enpresaburuen edo profesionalen kontura jarduten dutenak, hirugarren 

lurraldeetatik edo hirugarren herrialdeetatik inportatutako ondasunen urruneko salmentei aplikatu beharreko araubide bereziari 

atxikita daudenak eta identifikazioko estatu kidea Espainia dutenak. 

Aurkezteko epea 
Eredua aurkeztuko da autolikidazioak aipatutako epealdia amaitu eta 1etik 25era arte hurrengo hilabete naturalaren barnean. 

Autolikidazioaren edukia 

Batasuneko araubidea 
Aitortzailea 

Aitortzailearen IFZ eta deiturak eta izena edo sozietatearen izena adieraziko da. 

Ekitaldia eta epealdia 

Ekitaldia. Autolikidazioaren urtea jarri behar da. 

Epealdia. Hauetako gako bat adieraziko da: 

1H = 1. hiruhilekoa 2H = 2. hiruhilekoa 3H = 3. hiruhilekoa 4H = 4. hiruhilekoa 

Aitortuko aldiari dagozkion datak. Bete datak: Noiztik eta Noiz arte. Aitortutako zergaldiari dagozkio, hiruhileko naturalarekin bat ez 

datorrenean; bakarrik hiruhilekoan identifikazioaren EKa aldatzeagatik (Batasuneko araubidea aplikatzen jarraituko da, baina beste 

identifikazio-estatu batean), hiruhileko horretan BEZaren aitorpen bat baino gehiago aurkeztu behar denean (hasierako identifikazio-

estatuan aldaketa baino lehen sortutako BEZaren zatia aitortuko da; hiruhilekoaren gainerako BEZa, ordea, identifikazio-estatu 

berrian aitortuko da). Ondorio horietarako:  

 Identifikazioaren EK berria Espainia bada, altaren zentsu-inprimakian (035 eredua) jakinaraziko da “identifikazio-herrialdearen 

aldaketa”. Aldaketaren data (egoitza aldatzeagatik edo establezimendu iraunkorra ixteagatik) hiruhileko naturalaren lehenengo 

egunarekiko desberdina bada, data hori “noiztik” atalean idatziko da. Halakoetan, “Noiz arte” datan hiruhileko naturalaren 

azkeneko eguna azalduko da. 

 Hasierako identifikazioaren EKa Espainia bazen eta identifikazioaren EKa aldatzeagatik baja eskatzen bada (eteteko 035 

ereduaren bitartez), kontuan hartuko da Espainian araubide berezian baja ematearen data hiruhileko naturalaren lehen 

egunarekiko desberdina den honako arrazoi batean funtsatuta: 
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⋅ Identifikazioaren estatu kidea aldatzea Espainian establezimendu iraunkorra uzteagatik edo Espainiatik ondasunak ez bidali 

ala garraiatzeagatik 

⋅ Identifikazioaren estatu kidea aldatzea egoitza EBko beste estatu batera eramateagatik. 

“Noiz arte” data bat etorriko da Espainian Batasuneko araubidearen barruan eraginkortasunez baja emandako egunarekin. 

Halakoetan, “Noiztik” datan hiruhileko naturalaren lehenengo eguna azalduko da. 

Bete Jarduera gabeko aitorpena aitorpenaren zergaldian enpresaburuak edo profesionalak araubide bereziaren barruan eragiketarik ez 

duenean egin, eta aurreko hiruhilekoetako 369 ereduan aitortutako BEZaren kuotak ez dituenean zuzendu behar. 

Zerbitzu-prestazioa Espainia identifikazioko estatu kidetik eta EBetik kanpoko establezimendu iraunkorretatik (1) 

Kontsumoko estatu kide bakoitzean araubide honen araberako zerbitzuak eman badira, ondorengo datu hauek bete beharko dituzte: 

Kontsumoko EK-ko Herrialdearen kodea, kontsumoko EKan BEZaren tasa, Zerga-oinarria eurotan eta BEZaren kuota eurotan. 

Atal honetan ezingo dira sartu zergaren aplikazio-lurraldean kokatzen diren zerbitzuak. Eragiketa horiek zergaren araubide 

orokorraren bidez aurkezten diren BEZaren aitorpenetan sartuko dira. Halaber, ezingo dira atal horretan sartu establezimendu 

iraunkorra duen estatu kidean emandako zerbitzuak. Eragiketa horiek establezimendu iraunkorrari dagozkion BEZaren aitorpen 

nazionaletan sartuko dira. 

Espainia identifikazioko estatu kidetik bidali edo garraiatutako ondasun-emateak (2) 

Kontsumo estatu kidera Espainiatik bidali edo garraiatutako ondasunak iristen direnean, hurrengo datu hauek bete beharko dira: 

Kontsumoko EK-ko Herrialdearen kodea, kontsumoko EKan BEZaren tasa, Zerga-oinarria eurotan eta BEZaren kuota eurotan. 

Emate horiek aitortuko dira alde batera utzita aitortzaileak ondasunak iristen diren estatu kidean establezimendu iraunkorra duen edo 

ez. Hau da, aitortzaileak Espainiatik establezimendu iraunkorra duen beste kontsumoko estatu kide batzuetara bidalitako edo 

garraiatutako ondasunak entregatzen baditu, haiek atal honetan sartuko dira.  

Gainera, aitortzailea, ondasunen saltzailea Erkidegoan kokatuta ez dagoelako, emateen subjektu pasibotzat jotzen den interfaze 

elektronikoa bada, atal honetan sartuko dira ondasunen emate nazionalak, hots, kontsumoko estatu kide Espainia dutenak (garraioa 

Espainian hasi eta amaituko da).  

Espainia ez diren estatu kideetako establezimendu iraunkorretatik egindako zerbitzu-prestazioak (3) 

Establezimendu iraunkor bakoitzari dagokionez, establezimenduaren herrialdeari dagokion kodea eta EKak BEZerako esleitutako 

identifikazio-zenbakia (BEZ IFZ) izendatu beharko dira.  

Establezimendu iraunkor bakoitzeko eta kontsumoko estatu kide bakoitzeko araubide honen araberako zerbitzuak eman badira, 

ondorengo datu hauek bete beharko dituzte: Kontsumoko EK-ko Herrialdearen kodea, kontsumoko EKan BEZaren tasa, Zerga-

oinarria eurotan eta BEZaren kuota eurotan. 

Ezingo dira atal honetan estatu kide bateko zerbitzuak sartu, enpresaburuak edo profesionalak bere ekonomia-jardueraren egoitza 

edo establezimendu iraunkorra bertan badu.  Eragiketa horiek zerbitzuak kokatzen diren estatuetako BEZaren aitorpen nazionaletan 

sartuko dira. 

Espainia ez den estatu kidetik bidali edo garraiatutako ondasun-emateak (4) 

Ondasunak Espainiaz kanpoko herrialde batetik bidali edo garraiatzen badira, bakoitzeko bidaltzen duen herrialdearen kodea eta BEZ 

IFZ/bestelako identifikazio-kode fiskala izendatuko dira (bidaltze-herrialdean BEZ IFZrik/bestelako identifikazio-kode fiskalik ez 

badute, ez da eremu hau beteko). 

Bidaltzen duen herrialde bakoitzeko eta ondasunak iristen diren kontsumoko estatu kide bakoitzeko ondorengo datu hauek beteko 

dira: Kontsumoko EK-ko Herrialdearen kodea, kontsumoko EKan BEZaren tasa, Zerga-oinarria eurotan eta BEZaren kuota eurotan. 

Emate horiek aitortuko dira alde batera utzita subjektu pasiboak ondasunak iristen diren estatu kidean establezimendu iraunkorra 

duen edo ez. Hau da, aitortzaileak EK batetik (bidaltze-herrialdea) bidalitako edo garraiatutako ondasunak jardueraren egoitza 

kokatzen den estatu kidean (Espainia) edo establezimendu iraunkorrean (kontsumoko EKa) entregatzen baditu, emate horiek atal 

honetan sartuko dira. 
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Gainera, aitortzailea, ondasunen saltzailea Erkidegoan kokatuta ez dagoelako, emateen subjektu pasibotzat jotzen den interfaze 

elektronikoa bada, atal honetan sartuko dira ondasunen emate nazionalak, hots, kontsumoko estatu kide bidaltze-herrialdea dutenak 

(garraioa Espainiaz kanpoko EK berean hasi eta amaituko da). 

Aurreko aldietako autolikidazioen zuzenketak (gehienez 3 urte) (5) 

Hiru urtetan autolikidazioak zuzendu ahalko dira, hasierako autolikidazioa aurkeztu behar den datatik zenbatzen hasita. 3 urte horiek 

igarotzen direnean, leihatila bakarreko sistemaren bitartez ezingo da zuzenketarik egin; zuzenean harremanetan jarri beharko da 

nahasitako kontsumoko estatu kidearekin.  

Kontsumoko estatu kidean aurreko zergaldietan autolikidazioak doitu badira, bakoitzeko hurrengo datu hauek bete beharko dira: 

Kontsumoko EK-ko Herrialdearen kodea, autolikidazioaren Ekitaldia eta Epealdia, BEZaren kuota zuzendu nahi bada; eta BEZaren 

kuota zuzenduta (positiboa edo negatiboa izan daiteke). 

BEZaren kuotaren zuzenketa (EUR) atalean izendatu behar den zenbatekoa da zuzendu nahi den zergaldian aitortutako BEZaren 

kuotari dagokion alde positiboa edo negatiboa. Hau da, Alemania kontsumoko EKari dagokionez, 2022ko lehenengo hiruhilekoan 

BEZaren 300 euroko kuota aitortu ondoren, faktura zuzentzaileak daudelako aitortutako kuota 250 euro aitortzeko zuzendu nahi 

bada, honako hauek izendatu behar dira:  

Kontsumoko EKaren herrialdeko kodea: DE (Alemania) 

Ekitaldia: 2022 

Epealdia: 1H 

BEZaren kuotaren zuzenketa (EUR): -50 

Kontsumoko estatu kidearen autolikidazioaren emaitza 

Atal hau automatikoki beteko da aurreko ataletan izendatutako datuekin, beraz, ezin daiteke daturik sartu.  

(5) atalean izendatutako zuzenketen ondorioz estatu kide batek emaitzak saldo negatiboa badu, zenbatekoa “kontsumoko EKak 

itzultzekoa” zutabean agertuko da (Garrantzitsua: kontsumoko estatu kideek itzultzeke dituzten zenbatekoak behin-behinekoak dira, 

eta kontsumoko estatu kide bakoitzak zehaztutako prozedura beteko dute). 

Kontsumoko estatu kideak behin-behinekoz erabakitako zenbatekoa 035 inprimakian azaldutako banku-kontuan itzuliko da).  

Kontsumoko EK zehatzarekin saldo negatiboa izanez gero, ez da orekatuko beste kontsumoko estatu kide baten kasuan izan daitekeen 

saldo positiboarekin, eta hori oso-osorik ordainduko da.  

“BLHn ordaintzeko saldoa” kontsumoko EKetako emaitza positibo guztien batura da. Zenbateko hori da, alegia, Bizkaian ordaindu 

beharrekoa.  

Horrenbestez, autolikidazioaren emaitza beti zerokoa edo hortik gorakoa izango da, saldo negatiboarengatik kontsumoko estatuek 

egiten dituzten behin-behineko itzulerak gorabehera.  

Oharra: gomendatzen da aitorpena sinatu eta bidali baino lehen aitortutako datu guztiak ikuskatzea, sinatu eta bidalitakoan aldaketak 

hurrengo hiruhilekoko 369 ereduaren zuzenketa-atalean sartu behar baitira. Ezingo da aurkeztu datu zuzenduak dituen aitorpena, 

dagoeneko sinatu eta bidalitako aitorpena ordezkatzeko. 

Inportazio-araubidea 
Aitortzailea 

IFZ/IKI eta Izen-abizenak edo sozietatearen izena eremuak aitortzailearen (hau da, subjektu pasiboa) datuekin osatuko dira, 

bitartekariaren bitartez jardutea gorabehera.  

Operadore zenbakia, inportazio-araubidearen ondorioetarako. (NIOSS) eremuan izendatu “IM” aurrizkiaz hasitako zk., aitortzaileari edo, 

bidezkoa bada, aitortzailearen kontura diharduen bitartekariari araubidean alta ematean esleitutakoa.  
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Aitortzaileak bitartekariaren bidez jarduten badu, hala adierazi beharko da. Bitartekariak aurkeztu beharko du 369 eredua. Beraz, 

markatu beharko da bitartekariaren bidez aritzen dela eta, modu berean, Bitartekariaren identifikazio-zenbakia. (NIOSSIn) eremua 

izendatuko da. Hori “IN” aurrizkiaz hasiko da. Zenbaki hori bitartekari modura alta ematen den ebazpenean ageri da.  

Ekitaldia eta epealdia 

Ekitaldia. Autolikidazioaren urtea jarri behar da. 

Epealdia. Hauetako gako bat adieraziko da: 

01 = Urtarrila 02 = Otsaila 03 = Martxoa 04 = Apirila 

05 = Maiatza 06 = Ekaina 07 = Uztaila 08 = Abuztua 

09 = Iraila 10 = Urria 11 = Azaroa 12 = Abendua 

Aitortuko aldiari dagozkion datak. Bete datak: Noiztik eta Noiz arte. Aitortutako zergaldiari dagozkio, hilabete naturalarekin bat ez 

datorrenean; bakarrik hilabetean identifikazioaren EK aldatzeagatik (Inportazioaren araubidea aplikatzen jarraituko da, baina beste 

identifikazio-estatu batean), hilabete horretan BEZaren aitorpen bat baino gehiago aurkeztu behar denean (hasierako identifikazio-

estatuan aldaketa baino lehen sortutako BEZaren zatia aitortuko da; hilabetearen gainerako BEZa, ordea, identifikazio-estatu berrian 

aitortuko da). Ondorio horietarako:   

 Identifikazioaren EK berria Espainia bada, altaren zentsu-inprimakian (035 eredua) jakinaraziko da “identifikazio-herrialdearen 

aldaketa”. Aldaketaren data (egoitza aldatzeagatik edo establezimendu iraunkorra ixteagatik) hiruhileko naturalaren lehenengo 

egunarekiko desberdina bada, data hori “noiztik” atalean idatziko da. Halakoetan, “Noiz arte” datan hilabete horren azkeneko 

eguna azalduko da.  

 Hasierako identifikazioaren EKa Espainia bazen eta identifikazioaren EKa aldatzeagatik baja eskatzen bada (eteteko 035 

ereduaren bitartez), kontuan hartuko da Espainian araubide berezian baja ematearen data hiruhileko naturalaren lehen 

egunarekiko desberdina den honako arrazoi batean funtsatuta:  

⋅ Espainian establezimendu iraunkorra uzteagatik identifikazioaren estatu-kidea aldatzea. 

⋅ Identifikazioaren estatu kidea aldatzea egoitza EBko beste estatu batera eramateagatik. 

“Noiz arte” data bat etorriko da Espainian inportazioaren araubidearen barruan eraginkortasunez baja emandako egunarekin. 

Halakoetan, “Noiztik” datan hilabete horren lehenengo eguna azalduko da. 

Bete Jardunik gabeko aitorpena aitorpenaren zergaldian enpresaburuak edo profesionalak araubide bereziaren barruan eragiketarik ez 

duenean egin, eta aurreko hilabeteko 369 ereduan aitortutako BEZaren kuotak ez dituenean zuzendu behar.  

150 euro baino gutxiagoko ondasun-inportazioak (1) 

Kontsumoko estatu kidera beste herrialde edo lurralde batzuetatik ondasunak bidali edo garraiatzen direnean, bakoitzeko hurrengo 

datu hauek bete beharko dira: Kontsumoko EK-ko Herrialdearen kodea, kontsumoko EKan BEZaren tasa, Zerga-oinarria eurotan eta 

BEZaren kuota eurotan. 

Inportatutako ondasunen emate horiek aitortuko dira alde batera utzita subjektu pasiboak ondasunak iristen diren estatu kidean 

establezimendu iraunkorra duen edo ez. Hau da, aitortzaileak beste lurralde edo herrialde batetik Espainiara ala establezimendu 

iraunkorra duen bestelako kontsumoko estatu kideetara bidalitako edo garraiatutako ondasunak entregatzen baditu, haiek atal 

honetan sartuko dira.  

Aurreko aldietako autolikidazioen zuzenketak (gehienez 3 urte) (2) 

Hiru urtetan autolikidazioak zuzendu ahalko dira, hasierako autolikidazioa aurkeztu behar den datatik zenbatzen hasita. 

3 urte horiek igarotzen direnean, leihatila bakarreko sistemaren bitartez ezingo da zuzenketarik egin; zuzenean harremanetan jarri 

beharko da nahasitako kontsumoko estatu kidearekin. 

Kontsumoko estatu kidean aurreko zergaldietan autolikidazioak doitu badira, bakoitzeko hurrengo datu hauek bete beharko dira: 

Kontsumoko EK-ko Herrialdearen kodea, autolikidazioaren Ekitaldia eta Epealdia, BEZaren kuota zuzendu nahi bada; eta BEZaren 

kuotaren zuzenketa (positiboa edo negatiboa izan daiteke). 
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BEZaren kuotaren zuzenketa (EUR) atalean izendatu behar den zenbatekoa da zuzendu nahi den zergaldian aitortutako BEZaren kuotari 

dagokion alde positiboa edo negatiboa. Hau da, Alemania kontsumoko EKari dagokionez, 2022ko urtarrilean BEZaren 300 euroko 

kuota aitortu ondoren, faktura zuzentzaileak daudelako aitortutako kuota 250 euro aitortzeko zuzendu nahi bada, honako hauek 

izendatu behar dira: 

Kontsumoko EKaren herrialdeko kodea: DE (Alemania)  

Ekitaldia: 2022  

Epealdia: urtarrila  

BEZaren kuotaren zuzenketa (EUR): -50 

Kontsumoko estatu kidearen autolikidazioaren emaitza 

Atal hau automatikoki beteko da aurreko ataletan izendatutako datuekin, beraz, ezin daiteke daturik sartu. 

(2) atalean izendatutako zuzenketen ondorioz estatu kide batek emaitzak saldo negatiboa badu, zenbatekoa “kontsumoko EKak 

itzultzekoa” zutabean agertuko da (Garrantzitsua: kontsumoko estatu kideek itzultzeke dituzten zenbatekoak behin-behinekoak dira, 

eta kontsumoko estatu kide bakoitzak zehaztutako prozedura beteko dute). 

Kontsumoko estatu kideak behin-behinekoz erabakitako zenbatekoa 035 inprimakian azaldutako banku-kontuan itzuliko da). 

Kontsumoko EK zehatzarekin saldo negatiboa izanez gero, ez da orekatuko beste kontsumoko estatu kide baten kasuan izan daitekeen 

saldo positiboarekin, eta hori oso-osorik ordainduko da.  

“BLHn ordaintzeko saldoa” kontsumoko EKetako emaitza positibo guztien batura da. Zenbateko hori da, alegia, Bizkaian ordaindu 

beharrekoa.  

Horrenbestez, autolikidazioaren emaitza beti zerokoa edo hortik gorakoa izango da, saldo negatiboarengatik kontsumoko estatuek 

egiten dituzten behin-behineko itzulerak gorabehera.  

Oharra: gomendatzen da aitorpena sinatu eta bidali baino lehen aitortutako datu guztiak ikuskatzea, sinatu eta bidalitakoan aldaketak 

hurrengo hilabeteko 369 ereduaren zuzenketa-atalean sartu behar baitira. Ezingo da aurkeztu datu zuzenduak dituen aitorpena, 

dagoeneko sinatu eta bidalitako aitorpena ordezkatzeko. 
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