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Eskatzailea
IFZ Deiturak eta izena edo Sozietatearen izena

JEK JBK

Eskatzailearekin harremanetan jartzeko datuak
IFZ Deiturak eta izena edo Sozietatearen izena

Telefonoa Emaila

Lehentasunezko bidaltze data Aurreko urteko batez besteko graduazioa

Marka fiskalen izakinak Zerga administrazioan eratutako bermea

Aurreko urteko salbuespenik gabeko etendura araubideko irteerak (litroak)

Botilaren edo ontziaren aurreko urteko batez besteko bolumena

Establezimenduaren helbidea
Helbidea Zenbakia

Udalerria Lurralde Historikoa

Entrega fisiko mota

Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren bitartez egindako entrega zuzena Zerga administrazioaren bitartez egindako entrega

Marka fiskalen eskaera
Kodea Deskribapena Kopurua

Zerga Administrazioaren bitartez fisikoki jasotzeko baimenduta dagoen pertsona
IFZ Sinadura

Abizenak eta izena

Zerga zigiluen eskaerak

Zerga zigiluen eskaerak, inportatutako edo Batasuneko beste lurralde batetik iritsitako edari deribatuei dagozkienak,  
Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 6 eta 7 apartatuetan aurreikusiak.

Helmugan itsatsia
Zerga zigiluak itsatsiko diren helbidea

Jatorrian itsatsia

Eskatzaileak adierazten du baimentzen duela harremanetarako datuak Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalari lagatzea, soilik zerga 
zigiluen entrega fisikoekin lotutako bidalketak eta gorabeherak kudeatzeko.

Oharrak

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betetzeko, honako hau jakinarazten dizugu:
– Jasotako datuak fitxategi batean sartuko dira, eta fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko zuzendaritza eskuduna izango da, datuok tributuen 
izapidetzean, ikuskapenean eta diru-bilketan erabiltzeko.
– Bermatzen da jasotako datuen konfidentzialtasuna. Ezingo zaizkie utzi hirugarren batzuei nahiz beste entitate batzuei, salbu eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean ezartzen diren kasuetan.
– Araudi horretan jasotzen denaren arabera, baldin eta interesdunak bere eskubideak erabili nahi baitu (eskuratzea, zuzentzea, ezereztea, aurka egitea eta mugatzea), orduan idatzizko 
komunikazio bat aurkeztu behar du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezartzen diren eretatik edozein 
baliatuz.
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