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“Azken arau-aldaketa: 2022/04/01” 

297/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa; honen 
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 
(BAO Otsailaren 1ekoa) 

Maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoaren Ekonomi 
Itunean ezarrita dago zerga bereziak itundutako zergak direla eta Estatuak ezartzen dituen 
funtsezko arau eta arau formal eurek eraenduko dituztela. 

Oraintsu, Estatuak aldaketa batzuk egin ditu zerga bereziei buruzko arautegian. Hain zuzen 
ere, zerga maula saihesteko neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legeko laugarren 
artikuluak Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legea aldatu du: 52 bis artikulua 
gehitu dio. Artikulu honen bidez bertan adierazitako ibilgailuen motorrean erregai gisa erabiltzen 
den erabilera orokorreko gasolioa dela eta Hidrokarburoen gaineko Zergaren zioz ordaindu edo 
jasandako kopuruaren zati bat itzultzeko eskubidea aintzatetsi da. 

Halaber, zerga maula saihesteko neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legeko azken 
xedapenetako laugarrenak Zerga, Administrazio eta Gizarte Neurriei buruzko abenduaren 27ko 
24/2001 Legeko 9. artikulua, Hidrokarburo batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga 
araupetu duena, aldatu du: sei bis zenbakia sartu du. Zenbaki honetan ezarri denaren arabera, 
erabilera orokorreko gasolioaren gaineko karga tasa autonomikoa finkatu duten autonomia 
erkidegoek tasa hori oso-osorik zein partzialki ez aplikatzeko aukera izango dute eta Legean 
aipatutako ibilgailuetan erabilitako erabilera orokorreko gasolioagatik kuotak jasan dituztenek 
haiek osorik edo beraien zati bat itzultzeko eskubidea dute.  

Ondorioz, gasolioa kontsumitzeagatik Hidrokarburoen gaineko Zerga jasan duten ibilgailu 
titularrei kargatutakoaren zati bat itzultzeko eta kontsumo horregatik beragatik Hidrokarburo 
Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren tasa autonomikoa aplikatu zaienei hura 
itzultzeko (osorik edo zati bat), prozedura bat ezarri behar da zerga egoitza Bizkaian duten 
zergadunentzat.  

Hori dela bide, hauxe, 

XEDATU DUT: 

1. artikulua. Aplikazio-eremua. 

1. Ondoren zehaztuko diren kasuetan Bizkaiko Foru Aldundiak edukiko du gasolio 
profesionalaren onuradunen zentsuan alta, baxa eta aldaketa aitorpenak izapidetzeko 
eskumena: 

a) Onuraduna Espainiako egoiliarra da, eta beraren zerga egoitza Bizkaiko lurraldean 
dago Ekonomi Itunean ezarritako erregelen arabera. 

b) Onuraduna ez da Espainiako egoiliarra eta Europar Batasuneko beste estatu batean du 
egoitza edo establezimendu iraunkorra, eta identifikazio fiskaleko zenbakia lortzeko 
izapidetza Foru Ogasunak egin behar du eta zerga ordezkariaren zerga egoitza 
Bizkaian dago. 
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2. Itzulketarako eskubidea duen onuradunaren zerga egoitza Bizkaian badago, gasolio 
profesionalaren txartelen bidezko hornidurei dagokien itzulketa Bizkaiko Foru Aldundiak 
egingo du. 

3. Hornidura-establezimenduaren titularraren zerga egoitza Bizkaian badago, gasolio 
profesionalaren horniduren zerrenda Foru Ogasunari aurkeztuko zaio, itzulketak egiteko. 

4. Itzulketarako eskubidea duen onuraduna Bizkaiko zentsuan inskribatuta badago, zentsuko 
ibilgailu bakoitzak urtean egindako kilometroen berri ematen duen aitorpena Foru 
Ogasunari aurkeztu behar zaio. 

2. artikulua. Definizioak. 

Foru agindu honen ondoreetarako, definizio hauek ezarri dira: 

1. «Itzulketaren oinarria». Hidrokarburoen gaineko Zerga. Oinarri hau kalkulatzeko ondokoak 
biderkatu behar dira: Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legeko 52 bis.5. 
artikuluan ezarritako koefiziente zuzentzaileetako bat eta interesatuak dena delako aldian 
baimendutako ibilgailuetan erregai gisa erabiltzeko eskuratutako gasolioaren bolumena 
(milako litrotan); bioerregai nahaskinetako gasolioa ere zenbatu behar da. 

2. «Itzulketaren oinarria». Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga. 
Artikulu honetako 14.b) idatz-zatian aipatutako itzulketa tasa ezarri duen autonomia 
erkidego bakoitzean, interesatuak bertan eskuratu eta baimendutako ibilgailuetan erregai 
gisa erabilitako gasolioaren bolumena (milako litrotan). 

3. «Gasolio profesionalaren ziozko itzulketen onuradunen eta beraien ibilgailuen zentsua». 
Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legeko 52 bis artikuluan aipatutako 
Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketa partzialerako eskubidea eta Zerga, 
Administrazio eta Gizarte Neurriei buruzko abenduaren 27ko 24/2001 Legeko 9.Sei bis 
artikuluan ezarritakoaren arabera Hidrokarburo batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko 
Zergaren karga tasa autonomikoa (osorik edo zati bat) itzultzeko eskubidea duten ibilgailu 
titularren zentsua da. 

4. «Norberaren kontsumorako gasolio profesionalaren instalazioen zentsua». Artikulu 
honetako 9. idatz-zatian aipatutako instalazioen zentsua da 

5. «Itzulketaren gehieneko zenbatekoa». Artikulu honetako 1 eta 2. idatz-zatietan ezarritako 
oinarriak aintzat hartuta, urteko eta ibilgailuko 50.000 litroko kontsumoari dagokion 
zenbatekoa.Taxien kasuan, itzulketaren gehieneko zenbatekoa ezin da izan urteko 5.000 
litroko kontsumoari dagokiona baino gehiago. 

6. «Erakunde emailea». Zerga Administrazioak baimena emanik, eta ordain bideak emateari 
buruzko indarreko arautegiarekin bat etorriz, gasolio profesionalaren txartela ematen duen 
pertsona edo erakundea. 

7. «Gasolio profesionala». Artikulu honetako 15. puntuan aipatutako ibilgailu baimenduetan 
erabiltzen den erabilera orokorreko gasolioa, are bioerregaiekin nahasia ere. 

8. «Itzulketa aplikatuko zaien kuotak». Hidrokarburoen gaineko Zergarenak, Zerga Bereziei 
buruzko 38/1992 Legeko 52 bis artikuluan xedatutakoaren arabera, Hidrokarburo batzuen 
Txikizkako Salmentaren gaineko Zergarenak, Zerga, Administrazio eta Gizarte Neurriei 
buruzko abenduaren 27ko 24/2001 Legeko 9.Sei bis artikuluan xedatutakoaren arabera. 

9. «Norberaren kontsumorako establezimenduak». Erabilera orokorreko gasolioa jasotzen 
duen establezimendua, erregai hori Jarduera eta Establezimendu Kodearen (hemendik 
aurrera JEK) kargura bakarrik jaso dezakeena titularraren ibilgailuak hornitzeko instalazioan 
bertan. Foru Ogasunari dagokionez, norberaren kontsumorako instalazioak uztailaren 7ko 
1165/1995 Errege Dekretuak onetsitako Zerga Berezien Araudiko 40. artikuluan aipatutako 
erregistroan inskribatu behar dira.  
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10. «Txikizkako salmentako instalazioa». Jendeari zuzeneko kontsumorako erabilera 
orokorreko gasolioa saltzeko instalazio finkoak dituen establezimendua, petrolio-produktuen 
merkataritzari buruzko indarreko arautegiaren arabera jarduera horretarako baimena 
duena. 

11. «Erreferentziako aldia». Egutegiko hila. 

12. «Gasolio profesionalaren txartela». Zerga Administrazioak gasolioa erosteko ordain bide 
gisa erabiltzeko baimendutako txartela (kargu, kreditu edo erosketakoa), itzultzeko 
eskatzen den zerga aplikatu zaiona eta bertan zehaztutako ibilgailua hornitzeko baizik balio 
ez duena. Txartelean, ageri-agerian agertu behar da «Gasolio profesionala». 

13. «Erregai mota». Establezimenduek eman behar duten informazioan eta egindako 
horniduren zerrendetan, erregai mota hiru digituren bidez identifikatu behar da: zenbakiak 
erregaiaren biodiesel ehunekoa adierazi behar du (ehunekoa %5 baino gehiago bada, 
unitatera biribilduko da). 

14. «Itzulketa tasa». Hona: 

a) Hidrokarburoen Zerga: Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legeko 52 
bis.6.a) artikuluan ezarritakoa. 

b) Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zerga: kasuan kasuko 
autonomia erkidegoak Zerga, Administrazio eta Gizarte Neurriei buruzko abenduaren 
27ko 24/2001 Legeko 9.Sei bis. 6.a) artikuluan ezarritakoaren arabera finkatutakoa. 

15. «Baimendutako ibilgailuaren titularra». Foru agindu honen ondoreetarako, baimendutako 
ibilgailu baten titulartzat hartuko da garraioaren arloko eskumena duen agintaritzaren 
erregistroan hala ageri den pertsona edo erakundea edo, bestela, trafikoaren, bide 
segurtasunaren eta zirkulazioaren arloko eskumena duen agintaritzaren erregistroan ageri 
dena, kasuan kasukoa. 

16. «Baimendutako ibilgailua». Hauexek dira baimendutako ibilgailuak: 

a) Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legeko 52 bis artikuluan ezarritako 
baldintzak betetzen dituzten ibilgailuak, Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketarako. 

b) Zerga, Administrazio eta Gizarte Neurriei buruzko abenduaren 27ko 24/2001 Legeko 
9.Sei bis artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten ibilgailuak, Hidrokarburo 
Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren itzulketarako. 

3. artikulua. Gasolio profesionalaren ziozko itzulketen onuradunen eta beraien ibilgailuen 
zentsua. 

1. Foru agindu honetan aipatutako zergen itzulketarako eskubidea gasolio profesionala 
kontsumitu baino lehen itzulketaren onuradunen zentsuan inskribatuta dauden ibilgailu 
titularrei aintzatetsiko zaie. 

2. Zentsu horretan inskribatzeko eskabidea aurkeztu behar da Interneten bidez. Itzulketaren 
onuraduna ez bada Espainiako egoiliarra eta Europar Batasuneko beste estatu batean 
badu egoitza edo establezimendu iraunkorra, Espainiako identifikazio fiskaleko zenbakia 
lortu behar du. Honelako kasuetan, Ogasun eta Finantza Sailarekiko harremanetarako, 
egoiliar ez den onuradunak egoitza Bizkaian duen ordezkaria izendatu behar du eta haren 
IFZ adierazi eskabidean. 

a) Zentsuan inskribatzeko, inskripzioa aldatzeko edo baxa emateko, datu hauek adierazi 
behar dira eskabidean: 

1. Eskatzailearen IFZ. 
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2. Eskatzailea egoiliarra ez bada, itzulketaren titularraren zerga ordezkariaren IFZ.  

3. Jarduerari ekin zaion eguna; baxa eman bazaio, hori gertatu den eguna ere bai. 

4. Itzultzen diren kopuruak transferituko diren finantza erakundearen identifikazioa eta 
kontuaren kodea IBAN formatuan. Nazioarteko kontu korrontea bada, SWIFT 
kodea. 

b) Gainera, gasolio profesionala kontsumituko duen ibilgailu bakoitzaren datu hauek eman 
behar dira: 

1. Ibilgailuaren matrikula. 

2. Matrikulatuta dagoen Batasuneko herrialdea. 

3. Ibilgailuaren jarduera hasi den eguna; jarduerari utzi bazaio, hori gertatu den eguna 
ere bai. 

4. Ibilgailuak Espainiako matrikula badu eta arautegiaren arabera garraio txartela 
behar duten merkatugaiek garraiatzeko erabiltzen bada, txartelaren zenbakia 
zehaztu behar da, bai eta ibilgailuaren baimendutako gehieneko masa ere. 

5. Ibilgailuak Espainiako matrikula badu eta pertsonen garraiorako erabiltzen delako 
arautegiaren arabera enpresa baimena behar badu, horren zenbakia adierazi behar 
da. 

6. Auto-taxien kasuan, ibilgailuak ez badu Sustapen Ministerioak ematen duen 
baimena, hura barik udal lizentziaren zenbakia eta udalerria adierazi behar dira. 

7. Ibilgailua EBeko beste estatu batean matrikulatuta badago eta titularrak egoitza 
duen estatuko arautegiaren arabera garraioan jarduteko administrazio baimena 
behar bada, baimenaren zenbakia eta hura ematen duen erakundearen izena 
adierazi behar dira. 

3. Aurkezten diren eskabideei erregistro zenbakia emango zaie eta, aurreko zenbakian 
aipatutako datuak adieraziz gero, eskatzailea onuradunen zentsuan inskribatuko da, 
bidezkoa bada. Bestela, eskabidea ezetsiko da. 

Eskabideen izapidetza zertan den Internet bidez begiratu ahal izango da. 

4. Eskabidean edo hari atxikitako dokumentazioan adierazitako daturen bat aldatu nahi izanez 
gero, aldaketa Internet bidez aurkeztu beharko da. Halaber, itzulketarako eskubidea sortzen 
duen jarduerari uzten bazaio edo jardueran erabiltzen den ibilgailu bat deusez geratzen 
bada, horren berri ere eman beharko da. 

Aldaketa eskabideei erregistro zenbakia emango zaie, eta Internet bidez begiratu ahal 
izango da zertan den haien izapidetza. 

Beharrezkoa denean, Foru Ogasunak ofizioz jardun ahal izango du onuradunen eta haien 
ibilgailuen zentsuko aldaketetan eta baxetan. 

4. artikulua. Gasolio profesionalaren txartelen baimena. 

1. Gasolio profesionalaren txartelak Zerga Administrazioak baimendu behar ditu; txartel hauek 
gasolio profesionala (itzultzeko eskatzen den zerga jasanarazten duena) eskuratzeko 
berariazko ordain bide gisa erabiltzen dira. Horretarako, txartelak ematen dituzten 
erakundeek txartelak gasolio profesionalaren txartelen erregistroan  inskribatzeko eskatu 
behar dute; hori egindakoan baimen zenbakia emango zaie, eta zenbaki hau Zerga 
Administrazioarekiko harremanetan erabili beharko dute. Inskripzioak erakundeak 
merkataritzako izendazio berarekin ematen dituen txartel guztiak baimenduko ditu. 
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2. Eskabidean datu hauek adierazi behar dira, gutxienez:  

a) Identifikazio fiskaleko zenbakia. 

b) Eskatzailea Espainiako egoiliarra ez den erakunde bada eta Europar Batasuneko beste 
estatu batean badu egoitza edo establezimendu iraunkorra, Bizkaian duen 
ordezkariaren IFZ.  

c) Txartelaren merkataritzako izendazioa. 

3. Txartela baliozkoa izango bada, gasolio profesionalaren txartelak eta beraren erabilera 
kudeatzeko eta kontrolatzeko sistemak baldintza hauek bete behar dituzte: 

a) Gasolio profesionalaren txartela baimendutako ibilgailuaren titularraren izenean eman 
behar da, eta bertan titularraren izena edo sozietatearen izena eta baimendutako 
ibilgailuaren matrikula agertu behar dira. 

Txartel hau Europar Batasuneko beste estatu bateko egoiliar izanik Espainiako 
lurraldean establezimendu iraunkorrik ez duten pertsona eta erakundeen izenean eman 
daiteke, aurretik zentsuan sartutako ibilgailu baten titular izanez gero. 

b) Gasolio profesionalaren txartela ematen duen erakundeak txartelaren bidez 
ordaindutako horniduren zerrenda aurkeztea ahalbideratzen duen kudeaketa sistema 
ezarri behar du, foru agindu honetako 6.1. artikuluan ezarri denaren ildotik. 

c) Gasolio profesionalaren txartela ematen duen erakundeak haren baimena (artikulu 
honetako 1. idatz-zatian aipatua) emateko eskatutako betebeharretako bat betetzen ez 
badu, Zerga Administrazioak baimena ezeztatu ahal izango du. 

5. artikulua. Gasolio hornidura txikizkako salmentako instalazioetan. 

Gasolioa baimendutako ibilgailuei hornitzen bazaie txikizkako salmentako instalazioetan, 
zergen itzulketaren aintzatespenak eta eraginkortasunak baldintza hau edukiko dute: hornitzen 
den gasolioa gasolio profesionalaren txartelaren bidez ordaindu behar da. 

Honen ondoreetarako, onuradunek txartel hori erabiltzen badute gasolioa ordaintzeko, erabilera 
hori itzulketa eskatzeko zio den zerga aitorpentzat joko. 

Gasolio profesionalaren txartela ordain bide gisa onartzen den instalazioen titularrek 
erreferentziako aldian egindako horniduren berri eman beharko die txartelok ematen dituzten 
erakundeei; hain zuzen ere, hornidurak foru agindu honetako 6.1. artikuluko b), c), d), e), f) eta 
g) puntuetan aipatutako datuak emanez xehekatu beharko dituzte. 

6. artikulua. Zergen itzulketarako eskubidea sortzen duten horniduren zerrenda. 

1. Txartelak ematen dituzten erakundeek egiten direnetik astebete igaro baino lehen bidali 
behar diote hornidurei buruzko informazioa Zerga Administrazioari. Aparteko kasuetan, 
gorabehera teknikoren bat gertatzen denean (behar bezala frogatuta), epealdia hilabete 
luzatu ahal izango da. Informazioa bidaltzeko zehaztapen teknikoak ezarriko dira.  

Txartelak ematen dituzten erakundeek ondoko datuen bidez xehekatu beharko dituzte 
hornidurak, txartelak eta hornidurak banakatuta: 

a) Hornidura islatzen duen kontabilitateko erregistroaren adierabakarreko identifikatzailea, 
edo egindako doikuntza positibo edo negatiboarena. 

b) Hornidura egin duen pertsonaren txikizkariaren identifikazio kodea (hemendik aurrera 
TIK). 

c) Baimendutako ibilgailuaren matrikula. 
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d) Ibilgailuaren titularraren identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ). 

e) Hornidura noiz egin den: eguna eta ordua. 

f) Hornitutako erregai kopurua, litrotan. 

g) Gasolinen, gasolioen, fuelolioen eta petrolioaren gas likuatuen zehaztapenak ezarri eta 
bioerregai batzuen erabilera araupetu duen urtarrilaren 31ko 61/2006 Errege Dekretuko 
8.4. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar bada, erregaia zein motatakoa den. 
Erregaiaren mota foru agindu honetako 2. artikuluko 13. idatz-zatian ezarritakoaren 
arabera adierazi behar da. 

2. Txartelak ematen dituzten erakundeek erantzukizuna izango dute zerrenda horietan ageri 
diren datuen eta gasolio profesionalaren txartelaren erabileratik ondorioztatutako datuen 
arteko bateragarritasunari dagokionez. 

3. Okerreko datu batek hornidura bat ezeztatzen badu, txartelak ematen dituen erakundeak 
zuzendu beharko du, eta gero berriro bidali beharko ditu horniduraren datuak. 

7. artikulua. Gasolio hornidura norberaren kontsumorako instalazioetan. 

Norberaren kontsumorako instalazioen titularrek (foru agindu honetako 3. artikuluan aipatutako 
zentsuan ageri direnek) eskuratzen duten gasolioa norberaren kontsumorako hornitzeko 
establezimendu bat badute (2.9. artikuluan ezarri da), ondoren zehaztuko diren baldintzak bete 
beharko dituzte itzulketarako eskubidea edukitzeko: 

1. Foru Ogasunari dagokionez, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuak onetsitako Zerga 
Berezien Araudiko 40 eta 41. artikuluetan aipatutako erregistroan inskribatu behar dira. 

2. Hornidurako aparatuetan kontabilitateko sistema informatikoa eduki behar dute, Foru 
Ogasunak onetsia. Sistema horrek instalazioetan jasotzen den gasolioaren mugimenduak 
agertu behar ditu eta hornidura bakoitzaren datu xehekatuak eskuratzea ahalbideratu behar 
du, foru agindu honetako 6. artikuluan ezarri den bezala (diferentzia bat dago: TIK jarri 
beharrean JEK adierazi behar da). Kontabilitate sistema honetan datu hauek agertu behar 
dira, gutxienez: 

a) Karguan, aldi bakoitzean jasotzen den erabilera orokorreko gasolioaren kopurua 
idaztohartuko da, eta noiz jaso den adierazi behar da, bai eta hornitzailearen izena edo 
sozietatearen izena eta IFZ ere (behar denean, JEK ere bai). Horiez gainera, erabilera 
orokorreko gasolioa norberaren kontsumorako instalaziora garraiatzeko baliatu den 
zirkulazio-agiriaren erreferentzia ere adierazi behar da. 

b) Datan, instalazioaren titularraren baimendutako ibilgailuen hornidura edo botaldiak 
banakatuta idaztohartu behar dira, ibilgailuaren matrikula eta foru agindu honetako 6. 
artikuluan zehaztutako gainerako datuak adierazita (diferentzia bat dago: norberaren 
kontsumorako instalazioari dagokion TIK jarri beharrean JEK adierazi behar da). 

3. Norberaren kontsumorako instalazioen titularrek erreferentziako aldi bakoitzeko horniduren 
zerrenda Internet bidez aurkeztu behar dute aldia amaitzen denetik hogeita bost egun igaro 
baino lehen. 

8. artikulua. Norberaren kontsumorako instalazioetako gasolio horniduren zerrendaren 
formatu elektronikoaren eta hura telematikoki aurkezteko prozeduraren onespena. 

1. Norberaren kontsumorako instalaziotako gasolio horniduren zerrendaren formatu 
elektronikoa onetsi da (instalazioen titular onuradunek egindako horniduren zerrenda). 

2. Aurreko idatz-zatian aipatutako zerrendak ondoren zehaztuko den prozeduraren bidez 
aurkeztuko dira telematikoki: 
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a) Foru Ogasunak zerbitzari bat du Interneten eta bertako esteka baten bidez aitortzaileek 
telematikoki aurkez dezakete norberaren kontsumorako instalazioetako gasolio 
horniduren zerrenda. Zerbitzu honetaz baliatzeko, aitortzaileak Ogasun eta Finantza 
Sailaren atariaren helbidearekin konektatu behar dira, gero BizkaiBai zerbitzura joan 
eta han horniduren zerrenda bidaltzeko atala hautatu; datu hauek zehaztu behar dira: 

1. IFZ: 9 karaktere. 

2. Zerga ekitaldia: zerrendaren erreferentziako aldiaren urtearen lau zifrak. 

3. Aldia: 3 karaktere (hila adierazteko bi zenbakia eta M letra). 

b) Hornidura bakoitza xehekatu behar da, foru agindu honetako 6.1. artikuluan ezarritako 
informazioa emanez (diferentzia bat: TIK eremuan norberaren kontsumorako 
instalazioari dagokion JEK jarri behar da). 

c) Ondoren, zerrenda BizkaiBai sistemaren bidez bidali behar da. 

d) Zerrenda onartzen bada, Foru Ogasunak elektronikoki balidatutako aitorpena 
pantailaratuko du, aurkeztu den eguna eta ordua ere ageri direla. 

Zerrenda onartzen ez bada, aurkitu diren okerrak agertuko dira pantailan. 
Honelakoetan, okerrak zuzendu behar dira eta gero zerrenda berriz bidali. 

9. artikulua. Egindako horniduren kuoten itzulketa. 

1. Egutegiko hil bakoitza amaitutakoan, Foru Ogasunak, aurkeztutako zerrendak oinarritzat 
hartuta, haiei dagozkien zerga kuotak itzultzea erabakiko du, bidezkoa bada. Kopuruak 
banku transferentziaren bidez sartuko dira onuradunen kontuetan.  

2. Itzuli beharreko kopurua kalkulatzeko Hidrokarburoen gaineko Zergaren eta Hidrokarburo 
Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren itzulketa tasak aplikatuko dira (2.14. 
artikuluan aipatu dira), hain zuzen ere hornidura egin denean indarrean izan direnak. 
Onuradunak Internet bidez aztertu ahal izango ditu itzuli beharreko kopurua kalkulatzeko 
oinarritzat hartutako baimendutako hornidurak.  

3. Itzulketa egutegiko hil bakoitza amaitu eta ondorengo sei hilabeteetan egingo da. 

10. artikulua. Onuradunen betebeharrak. 

1. Itzulketarako eskubidea duen onuradunak aitorpen bat aurkeztu behar dio urtero Internet 
bidez Foru Ogasunari, egutegiko urtea amaitu eta hurrengo hogeita bost egunetan. 
Aitorpen horretan aitorpenaren urtean onuradunen zentsuan inskribatuta eduki duen 
ibilgailu bakoitzak urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte egindako kilometroen kopurua 
zehaztu behar da.Takografoa erabili behar den ibilgailuen kilometro kopurua takografotik 
aterako da. 

2. Ibilgailuren bat ez bada izan ekitaldi osoan onuradunarena, zerrendan onuraduna titular 
izan den aldian egindako kilometroak baizik ez dira adierazi behar. 

11. artikulua. Urteko kilometroen zerrendaren formatu elektronikoaren eta hura 
telematikoki aurkezteko prozeduraren onespena. 

1. Urteko kilometroen zerrendaren formatu elektronikoa eta hura telematikoki aurkezteko 
prozedura onetsi dira. 

2. Aurreko idatz-zatian aipatutako zerrendak ondoren zehaztuko den prozeduraren bidez 
aurkeztuko dira telematikoki: 
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a) Foru Ogasunak zerbitzari bat du Interneten eta bertako esteka baten bidez aitortzaileek 
telematikoki aurkez dezakete urteko kilometroen zerrenda. Zerbitzu honetaz baliatzeko, 
aitortzaileak Ogasun eta Finantza Sailaren atariaren helbidearekin konektatu behar 
dira, gero BizkaiBai zerbitzura joan eta han horniduren zerrenda bidaltzeko atala 
hautatu; datu hauek zehaztu behar dira:  

1. IFZ: 9 karaktere; eta zerga ekitaldia, zerrendaren erreferentziako aldiaren urtearen 
lau zifrak. 

2. Zerrenda: foru agindu honetako 10. artikuluan adierazitako datuak. 

b) Ondoren, zerrenda BizkaiBai sistemaren bidez bidali behar da. 

c) Zerrenda onartzen bada, Foru Ogasunak elektronikoki balidatutako aitorpena 
pantailaratuko du, aurkeztu den eguna eta ordua ere ageri direla. 

Zerrenda onartzen ez bada, aurkitu diren okerrak agertuko dira pantailan. Hala gertatuz 
gero, okerrak zuzendu behar dira sarrera formularioan, edo, okerra beste zerbaitek 
eragin badu, aurkezpen prozesuari berriz ekin. 

12. artikulua. Jarduteko eskumenaren titularrak. 

Foru agindu honen xede diren jarduketak pertsona edo erakunde hauek egin ditzakete:  

a) Onuradunak, baldin eta Bizkaibain alta emanda badago bere izenean. 

b) Baldin eta garraiolariak, pertsona fisikoa zein juridikoa, pertsona edo erakunde bati emana 
badio izapideak Bizkaibai sistema erabiliz Internet bidez egiteko ordezkaritza, pertsona edo 
erakunde horrek haren izenean jardun ahal izango du zentsuko altak, baxak edo aldaketak 
eskatzeko eta baliabide horretaz baliatuta egiten diren gainerako jarduketa guztiak egin 
ahal izango ditu. 

Aurreko paragrafoan aipatutako profesionalek gasolio profesionalaren itzulketarako berariaz 
sortutako zentsu telematiko baten bidez eman ahal izango diete alta euren bezero berriei; 
hau da, bezero berriak erregistratzeko eta haiei alta emateko ez dute edukiko abenduaren 
11ko 3623/2000 Foru Aginduko 9. artikuluan araupetutako alta eta erregistro gakoen 
sistema tradizionala erabili beharrik. 

Hala ere, bezero berrien erregistroak eta altak BizkaiBai sistema tradizionalaren bidez egin 
beharko dituzte haien itzulketak aztertzeko, itzulketa eskabideak bidaltzeko eta gai honen 
inguruan egin beharreko jarduketa guztiak egiteko. 

c) .... 

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Bakarra. Ogasuneko zuzendari nagusiaren ahalmena. 

Ogasuneko zuzendari nagusiari ahalmena eman zaio foru agindu honetan ezarritakoa 
betearazteko behar dira xedapen eta jarraibide guztiak emateko. 

XEDAPEN IRAGANKORRA 

Bakarra. Betekizunak betetzeko epea eta itzulketarako eskubidearen denbora-eremua. 

Foru agindu honetan araupetutako itzulketen onuradunek 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera 
egindako gasolio-eskuraketen gaineko zergen itzulketari heltzen badiote, 2007ko martxoaren 
31ra arteko epea edukiko dute foru agindu honetan ezarritako betekizunak eta baldintzak 
betetzeko. 
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Txikizkako salmentako instalazioetan 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako gasolio 
hornidurek kuoten itzulketarako eskubidea sortuko dute, baldin eta gasolioa erabili duten 
titularrak eta ibilgailuak foru agindu honetan ezarritakoaren arabera 2007ko martxoaren 31 
baino lehen inskribatuta badaude, eta erabilitako ordain bideek foru agindu honetako 4. 
artikuluan ezarritako betekizunak betetzen badituzte gasolioa hornitzean eta 2007ko 
martxoaren 31 baino lehen baimendu badira. 

Halaber, norberaren kontsumorako instalazioetan 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako 
gasolio hornidurek kuoten itzulketarako eskubidea sortuko dute, baldin eta instalazioen 
titularrak foru agindu honetan ezarritako betekizunak eta baldintzak betetzen badituzte aurrean 
adierazitako epealdia amaitu baino lehen. 

AZKEN XEDAPENA 

Bakarra. Indarrean jarri. 

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da 
indarrean, eta 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondoreak. 
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