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3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
ALDUNDIA - OGASUNA ETA FINANTZAK
Martxoaren 11ko 220/2002 FORU AGINDUA, zerga berezien zenbait alderdiei
dagokiena.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Martxoaren 11ko 220/2002 FORU AGINDUA, zerga bereziei buruzko
zenbait gai arautzen dituena.
Foru agindu honen xedea dagoeneko araututa dauden zenbait alderdi aldatzea da.
Horretarako, hainbat artikulu jasotzen ditu, erregulatu beharreko gaiak banan-banan
hartzen dituztenak.
1. artikuluan, esate baterako, martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuak, Gipuzkoako
zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legean xedatutakora
egokitzen duenak, jasotzen duen izendapen konbinatuaren erreferentziak eguneratzen
dira. Izan ere, foru dekretu horrek, zerga berezien harmonizazioari buruzko Europako
arteztarauek ezarritakoari jarraiki, fabrikazio zerga berezien esparru objektiboa finkatu
zuen izendapen arantzelario eta estatistikoaren kodeak («izendapen konbinatua»)
erreferentzia harturik, besteak beste.
Europako Batzordearen 2001eko abuztuaren 6ko Erregelamenduak, 2.031/2001
zenbakidunak, hainbat aldaketa sartu ditu, 2002ko urtarrilaren 1etik aurrerako
ondorioekin, Europako Kontseiluaren 1987ko uztailaren 23ko 2.658/87
Erregelamenduaren I. Eranskinean –izendapen arantzelario eta estatistikoa («izendapen
konbinatua») eta aduanako tarifa bateratua arautzen dituen erregelamendua da–.
Aldaketa horren ondorioz, 2.710 partidan jasotzen diren kode guztiak aldatu egin dira.

20/1998 Foru Dekretuak 18. artikuluaren 2 apartatuan ezartzen duenez, izendapen
konbinatuaren egituran aldaketarik gertatzen bada, Ogasuneko eta Finantzetako foru
diputatuak formalki eguneratuko ditu foru dekretu horren testuan NC kodeei egindako
erreferentziak.
Bestalde, foru agindu honen 2. artikuluak derrigorrezkoa egiten du bideko salmenten
prozeduran emate-orriak egiteko erabiltzen den albaran zenbakia adieraztea. Era berean,
uztailaren 11ko 531/2000 Foru Aginduak, luzatutako agiri laguntzaileen eta batasunaren
barruko trafikoan jasotako agiri laguntzaileen laburpen zerrendei buruzko eredu berriak
(bi kasuetan, agiri erraztuak barne) eta euskarri magnetikoak onartzen dituenak, 500/503
ereduen eta emate orrien euskarri magnetikoa onartu zuen 5. artikuluan. Zirkulazio
agiriak aurkeztu, jaso eta tratatzeko ezarri diren teknika berriak direla-eta, komenigarri

jo da emate-orriak egiteko erabiltzen den alabaran zenbakia Administrazioari
jakinarazteko obligazioa ezartzea.
3. artikuluak hauxe du helburu: Hidrokarburoen gaineko zergaren bigarren tarifako
produktuak 50.000 litroko edo hortik gorako kantitatean jasotzen dituztenen urteko
zerrenda aurkezteko eredua onartzea. Horrekin bete egiten da uztailaren 7ko 1.165/1995
Errege Dekretuak, Zerga Berezien Erregelamendua onartzekoak, informazioa emateko
obligazioari buruz dioena (166bis artikuluaren 4.b) artikulua).
Azkenik, 4. artikuluan kuota bateratuak aitortzeko erabili beharreko eredua onartzen da.
Hauxe du helburu: Aitorpenean aipatzen diren establezimenduei buruz banan-banako
informazioa edukitzea subjektu pasiboak aitorpen bakarra aurkezten duenean 1.
165/1995 Errege Dekretuaren 44.2 artikuluak baimena eman diolako establezimendu
edo harrera-lekuei dagozkien aitorpen-likidazioen aurkezpena eta ordainketa modu
bateratuan egiteko.
Horiek horrela, honako hau,
XEDATU DUT

1. artikulua. Martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuan, Gipuzkoako zerga araudia Zerga Bereziei
buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legean xedatutakora egokitzen duenak, izendapen konbinatuaren
kodeei egiten zaizkien erreferentziak eguneratzea.
Lehena. Martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuak, Gipuzkoako zerga araudia Zerga Bereziei buruzko
abenduaren 28ko 38/1992 Legean xedatutakora egokitzen duenak, 49. artikuluaren 1 apartatuko a), b), c),
d), e), f) eta g) letretan aipatzen dituen NC kodeak honako hauek direla ulertuko da:
a) letra: 2710.11.31, 2710.11.51 eta 2710.11.59
b) letra: 2710.11.41, 2710.11.45 eta 2710.11.49
c) letra: Lehen esaldian 2710.11.11tik 2710.11.90ra bitarteko kodeak direla ulertuko da; eta bigarren
esaldian 2710.11.21 eta 2710.11.25 kodeak izango dira.
d) letra: 2710.19.21 eta 2710.19.25
e) letra: Lehen esaldian 2710.19.11tik 2710.19.29ra bitarteko kodeak direla ulertuko da; eta bigarren
esaldian 2710.19.29 kodea izango da.
f) letra: 2710.19.31tik 2710.19.49ra arteko kodeak
g) letra: 2710.19.51tik 2710.19.69ra arteko kodeak
Bigarrena. Martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuak, Gipuzkoako zerga araudia Zerga Bereziei buruzko
abenduaren 28ko 38/1992 Legean xedatutakora egokitzen duenak, 50. artikuluaren 1 apartatuan aipatzen
dituen NC kodeak, hain zuzen ere,
Hidrokarburoen gaineko Zergaren bigarren tarifako 2.8, 2.9, 2.10 eta 2.11 epigrafeetan jasotzen direnak,
honako hauek direla ulertuko da:
2.8. epigrafean: 2710.11.21, 2710.11.25, 2410.11.70 eta 2710.11.90
2.9 epigrafean: 2710.19.29

2.10 epigrafean: 2710.19.29
2.11 epigrafean: 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 eta 2710.19.99
Hirugarrena. 2710.91.00 eta 2710.99.00 NC kodeetan sailkatzen diren olio hondarrak euren sorburu
diren olio arinen, bitartekoen edo astunen epigrafeetan sartzen direla joko da.
2. artikulua. 500/503 ereduen eta emate orrien euskarri magnetikoa.
Aldaketak sartu dira 500/503 ereduen eta emate-orrien euskarri magnetikoan, uztailaren 11ko 531/2000
Foru Aginduak, azalpen zatian aipatuak, onartutakoan. Eta hauxe da horren helburua: Zergapekoak
euskarri magnetikoan adieraztea zein den fabrikazio zerga bereziei atxikitako produktuak bideko
salmenten prozeduran igortzean luzatzen diren emate-orriak egiteko zirkulazio albaranen zenbakia zerga
hori tasa murriztua aplikatuta sortzen denean.
3. artikulua. Hidrokarburoen gaineko zergaren bigarren tarifako produktuak 50.000 litroko edo hortik
gorako kantitatean jasotzen dituztenen urteko zerrenda aurkezteko eredua onartzea.
Hidrokarburoen gaineko Zergaren bigarren tarifako produktuen hornitzaileek aurkeztu behar duten urteko
zerrenda, Zerga Berezien Erregelamenduak 116bis artikuluaren 4 apartatuko b) letran aipatzen duena,
foru agindu honetako I. Eranskinean ageri den formatuan aurkeztuko da.
Establezimendu bakoitzeko urteko zerrenda bana beteko da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Zeharkako
Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztu beharko da ale bikoiztuan, urte bakoitzeko lehen hiruhilekoaren
barruan. Ale bat zerga Administrazioarentzat izango da, eta bestea interesatuari itzuliko zaio, behin bisatu
ondoren.
4. artikulua. (KUBA) Kuota bateratuak banakatzeko aitorpen eredua onartu eta aurkeztea.
1.Onarturik geratzen da Fabrikazio Zerga Berezien kuota bateratuak banakatzeko erabiliko den KUBA
aitorpen eredua, foru agindu honetako II. Eranskinean jasota ageri dena.
2.Kuota bateratuen banakaketarako aitorpena ale bikoiztuan aurkeztuko da Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan, eta aitorpenari ordainketa egin izanaren aitorpen-likidazio
balidatuaren kopia edo Administrazioaren alea erantsiko zaio, edo horren ezean, ordainketa geroratu edo
zatikatzeko baimena. Ale bat bulego kudeatzailearentzat izango da, eta bestea interesatuari itzuliko zaio,
behin bisatu ondoren. Eredu hau fabrikazio zerga berezi guztietarako izango da erabilgarria, baina zerga
bakoitza independenteki hartuz.
Amaierako xedapena.
Foru agindu hau argitaratu ondorengo egunean sartuko da indarrean. Dena den, 3. eta 4. artikuluetan
xedatutakoak 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak, eta data horretatik aurrera aurkeztu
behar diren aitorpenei nahiz hortik aurrera egin beharreko ordainketei aplikatuko zaie, nahiz eta bertan
aipatzen diren egitate ezargarriak 2001. urtean sortuak izan.
Donostia, 2002ko martxoaren 12a.—Antton Marquet Artola, Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru
Diputatua.
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