Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan

www.gipuzkoa.eus/ogasuna
*8400030352021*

035

Hasiera edo aldaketa aitorpena. Batasuneko araubidea
1. Aurkezteko arrazoia
Hasiera .................................................
Aldaketa. ...............................................

2. Aitortzailea
IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

Izendapen komertziala

Atzerriko egoitzaren herrialdea, EBko enpresa ez bada :
Herrialde kodea

Herrialdea

Batasun barruko enpresa ez bada, adierazi ba ote dezun BEZaren ondorioetarako establezimendu iraunkorrik Gipuzkoako lurralde historikoan. BAI

EZ

Entitate talde batean sartuta ...............................................................................................................
Adierazpena, ondasunen salmenta ahalbidetzen duen interfaze elektronikoa izateari buruzkoa ......
Adierazpena, BEZaren ondorioetarako EBn ezarrita ez egoteari buruzkoa ......................................

3. Aitortzailearen datuak
Telefonoa

Posta elektronikoa

Web orria
Helbidea: kalea
Hiria

Zenbakia
P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Barrutia

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

Harremanetarako pertsona

4. Banku datuak
IBAN

Bankua (BIC)

Titularra

 ,GHQWL¿ND]LRKHUULDOGHDUHQDOGDNHWD
Herrialde kodea

Aurreko herrialdeko Batasuneko araubideko operadore zenbakia

6. Aurreko eragiketen jakinarazpena
Egin al duzu araubide berezian sartutako eragiketarik, edo horrelakorik egingo al duzu? ............. BAI
Baiezkoan, adierazi eragiketen hasiera data

EZ

Herrialde kod.

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan

www.gipuzkoa.eus/ogasuna
*8400030352021*
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Hasiera edo aldaketa aitorpena. Batasuneko araubidea
IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

7. EBko beste herrialdeetako establezimendu iraunkorrak edo ondasunen bidalketa edo garraioa hasten den
EBko beste herrialdeetako tokiak
Badu establezimendu iraunkorra EBko estatu kidean
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

IFZ-BEZ

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria

P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

Barrutia
Herrialde kod.

Badu establezimendu iraunkorra EBko estatu kidean
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

IFZ-BEZ

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria

P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

Barrutia
Herrialde kod.

Badu establezimendu iraunkorra EBko estatu kidean
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

IFZ-BEZ

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria

P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

 (%NREHVWHKHUULDOGHEDW]XHWDQHVWDEOH]LPHQGXULNJDEHNRJLVDLGHQWL¿NDWXWD
Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

9. Lehenago edo gaur egun edozein araubide berezitan sartuta egotea
Araubidea

Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

Araubidea

Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

Araubidea

Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

Barrutia
Herrialde kod.

www.gipuzkoa.eus/ogasuna
*8400030352021*

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan
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Amaiera aitorpena: Batasuneko araubidea
1. Aurkezteko arrazoia
Amaiera ................................................

2. Aitortzailea
IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

3. Bajaren data eta arrazoia
Araubide berezira bildutako zerbitzuak emateari edota ondasunak entregatzeari uztea
,GHQWL¿ND]LRNR(%NRHVWDWXNLGHDDOGDW]HD;HKHWDVXQD:
Borondatezkoa, eta gutxienez 2 urte igaro dira Gipuzkoako lurralde historikoan araubide berezian erregistratu
nintzen urtea amaitu zenetik
Establezimendu iraunkorra Gipuzkoako lurralde historikoan amaitzeagatik edo ondasunen bidalketa edo garraioa zergaren aplikazio eremuan (ZAEan)
hasteari uzteagatik, data honetatik aurrera:
Egoitza EBko beste estatu batera eramateagatik, data honetatik aurrera:

.DVXKRULHWDNRHGR]HLQHWDQDGLHUD]LLGHQWL¿ND]LRNRHVWDWXNLGHEHUULDQGX]XQ,)=%(=D
Herrialde kodea

IFZ-BEZ

Araubidearen baldintzak betetzeari uztea, jarduera uzteagatik edo egoitza, establezimendu iraunkorra edo garraioa hasten den lekua
ZAEtik kanpo lekualdatzeagatik
Borondatezkoa

www.gipuzkoa.eus/ogasuna
*8400030352021*

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan

035

Aitortzailearen hasiera edo aldaketa aitorpena. Inportazio araubidea
1. Aurkezteko arrazoia
Hasiera .................................................
Aldaketa. ...............................................

2. Aitortzailea
Bitartekariaren bidez jarduten da
*LSX]NRDNROXUUDOGHKLVWRULNRNRLGHQWL¿ND]LRD
Araubideko operadore zenbakia (NIOSS)

IFZ/IKI

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Izendapen komertziala
(JRLW]DKHUULDOGHNRLGHQWL¿ND]LRD ]HUJDUHQDSOLND]LRHUHPXWLNNDQSREDGDJR 
Herrialde kodea

,GHQWL¿ND]LR¿VNDO]HQEDNLD,)=%(=

Egoitza zergaren aplikazio eremuan (ZAEan) ez badago, adierazi ba ote dezun BEZaren
ondorioetarako establezimendu iraunkorrik Gipuzkoako lurralde historikoan ......................................................................... BAI

EZ

3. Bitartekariaren datuak
,QSRUWD]LRDUDXELGHNRELWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LR]HQEDNLD 1,266,Q

IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

4. Aitortzailearen datuak
Telefonoa

Posta elektronikoa

Web orria
Helbidea: kalea
Hiria

Zenbakia
P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

Harremanetarako pertsona

5. Banku datuak
IBAN

Bankua (BIC)

Titularra

 ,GHQWL¿ND]LRKHUULDOGHDUHQDOGDNHWD
Herrialde kodea

Aurreko herrialdean araubideko operadore zenbakia (NIOSS)

Barrutia
Herrialde kod.

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan
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Aitortzailearen hasiera edo aldaketa aitorpena. Inportazio araubidea
IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

7. Establezimendu iraunkorrak EBko beste herrialde batzuetan
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

IFZ-BEZ

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

P.-K. (ZIP)
IFZ-BEZ

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

Barrutia
Herrialde kod.

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

P.-K. (ZIP)
IFZ-BEZ

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

Barrutia
Herrialde kod.

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria

P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

8. Lehenago edo gaur egun edozein araubide berezitan sartuta egotea
Araubidea

Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

Araubidea

Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

Araubidea

Herrialde kodea

Araubideko operadore zenbakia

Barrutia
Herrialde kod.

www.gipuzkoa.eus/ogasuna
*8400030352021*

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan
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Aitortzailearen amaiera aitorpena. Inportazio araubidea
1. Aurkezteko arrazoia
Amaiera ................................................

2. Aitortzailea
Bitartekariaren bidez jarduten du
$ $LWRUW]DLOHDUHQLGHQWL¿ND]LRD
Araubideko operadore zenbakia (NIOSS)
Abizenak eta izena, edo sozietate izena

% %LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LRD
%LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LR]HQEDNLD 1,266,Q 

IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

3. Bajaren data eta arrazoia
Araubide berezira bildutako inportazioak egiteari uztea
,GHQWL¿ND]LRNR(%NRHVWDWXNLGHDDOGDW]HD;HKHWDVXQD:
Borondatezkoa, eta gutxienez 2 urte igaro dira Gipuzkoako lurralde historikoan araubide berezian erregistratu
nintzen urtea amaitu zenetik
Establezimendu iraunkorra Gipuzkoako lurralde historikoan amaitzeagatik, data honetatik aurrera:
Egoitza EBko beste estatu batera eramateagatik, data honetatik aurrera:
.DVXKRULHWDNRHGR]HLQHWDQDGLHUD]LLGHQWL¿ND]LRNR(%NRHVWDWXNLGHEHUULDQGX]XQ,)=%(=D
Herrialde kodea

IFZ-BEZ

Araubidearen baldintzak betetzeari uztea, jarduera uzteagatik edo egoitza edo establezimendu iraunkorra ZAEtik kanpo lekualdatzeagatik
Bitartekariak aitortzailearen kontura jarduteari uztea
Borondatezkoa

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan

www.gipuzkoa.eus/ogasuna
*8400030352021*
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Bitartekariaren hasiera edo aldaketa aitorpena. Inportazio araubidea
1. Aurkezteko arrazoia
Hasiera .................................................
Aldaketa. ...............................................

 %LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LRD
Atzerriko egoitzaren herrialdea, ez bada EBko enpresa bat:
Herrialde kodea

Herrialdea

*LSX]NRDNROXUUDOGHKLVWRULNRNRLGHQWL¿ND]LRD
%LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LR]HQEDNLD 1,266,Q 

IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

Izendapen komertziala

Adierazpena, operadore ekonomiko baimendua izateari edo bitartekari gisa jarduteko arauzko betekizunak betetzeari buruzkoa

3. Bitartekariaren datuak
Telefonoa

Posta elektronikoa

Web orria

Egoitzak edo establezimendu iraunkorrak Gipuzkoako lurralde historikoan duen helbidea:
Helbidea: kalea
Zenbakia Blok./Ataria/Eskail.
Solairua/Atea
Hiria

P.-K. (ZIP)

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

Harremanetarako pertsona

4. Banku datuak
IBAN

Titularra

Bankua (BIC)

Barrutia
Herrialde kod.

www.gipuzkoa.eus/ogasuna
*8400030352021*

Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan
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Bitartekariaren hasiera edo aldaketa aitorpena. Inportazio araubidea
IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

5. Establezimendu iraunkorra EBko beste herrialde batzuetan
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

IFZ-BEZ

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

IFZ-BEZ

Barrutia
Herrialde kod.

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria
IFZ-BEZa ematen duen herrialdea

P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDWHPDWHQ
duen herrialdea

IFZ-BEZ

Barrutia
Herrialde kod.

%HVWHLGHQWL¿ND]LR¿VNDOEDW H]EDGX
IFZ-BEZik)

Abizenak eta izena, edo sozietate izena
Helbidea: kalea

Zenbakia

Hiria

P.-K. (ZIP)

Blok./Ataria/Eskail.

Solairua/Atea

Probintzia edo Lurralde Historikoa/ Eskualdea/ Estatua

Barrutia
Herrialde kod.

 ,GHQWL¿ND]LRKHUULDOGHDUHQDOGDNHWD
Herrialde kodea

$XUUHNRKHUULDOGHDQLQSRUWD]LRDUDXELGHDQELWDUWHNDULJLVDGXHQLGHQWL¿ND]LR]HQEDNLD 1,266,Q

 %LWDUWHNDULDUHQDXUUHNRLGHQWL¿ND]LRDN
Herrialde kodea

%LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LR]HQEDNLD 1,266,Q

Herrialde kodea

%LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LR]HQEDNLD 1,266,Q

Herrialde kodea

%LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LR]HQEDNLD 1,266,Q

www.gipuzkoa.eus/ogasuna
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Eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena,
baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten
edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne
entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatu beharreko araubide berezietan
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Bitartekariaren amaiera aitorpena. Inportazio araubidea
1. Aurkezteko arrazoia
Amaiera ................................................

 %LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LRD
%LWDUWHNDULDUHQLGHQWL¿ND]LR]HQEDNLD 1,266,Q 

IFZ

Abizenak eta izena, edo sozietate izena

3. Bajaren data eta arrazoia
Bitartekari gisa jarduteari uztea
,GHQWL¿ND]LRNR(%NRHVWDWXNLGHDDOGDW]HD;HKHWDVXQD:
Borondatezkoa, eta gutxienez 2 urte igaro dira Gipuzkoako lurralde historikoan araubide berezian erregistratu
nintzen urtea amaitu zenetik
Establezimendu iraunkorra Gipuzkoako lurralde historikoan amaitzeagatik, data honetatik aurrera:
Egoitza EBko beste estatu batera eramateagatik, data honetatik aurrera:
.DVXKRULHWDNRHGR]HLQHWDQDGLHUD]LLGHQWL¿ND]LRNR(%NRHVWDWXNLGHEHUULDQGX]XQ,)=%(=D
Herrialde kodea

IFZ-BEZ

Bitartekari gisa jarduteko baldintzak betetzeari uztea, egoitza edo establezimendu iraunkorra ZAEtik kanpora eramateagatik edo
beste arrazoi batzuengatik

