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3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
ALDUNDIA - OGASUNA ETA FINANTZAK
Abenduaren 14ko 1281/2001 Foru Agindua, 565 eredua onartzen duena.

Abenduaren 14ko 1.281/2001 FORU AGINDUA, Zenbait Garraiobideren gaineko
Zerga Bereziaren aitorpen-likidaziorako 565 eredu berria onartzen duena.
Irailaren 15ko 785/1998 Foru Aginduaren bidez 565 eredu berria onartu zen, Zenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren aitorpen-likidazioari buruzkoa.
Urtarrilaren 30eko 2/2001 Foru Dekretuaren bidez, 4 apartatua gehitu zitzaion Zerga
Bereziei buruzko 20/1998 Foru Dekretuari. Apartatu horretan, Zenbait Garraiobideren
gaineko Zerga Bereziaren oinarri ezargarriaren zenbatekoa 100eko 50 murriztu ahal
izateko beste kasu bat arautu da, gidariaren plaza barne hartuta gutxienez bost eta
gehienez bederatzi plazako edukiera homologatua duten ibilgailu automobilei
dagokienez, baldin eta familia ugarientzat bakarrik erabiltzen badira, aurretik Zerga
Administrazioak hala aitortuta.
Komeni da aitorpen-likidaziorako eredua aldatzea, oinarri ezargarria murrizteko beste
kasu hau jasotzeko asmoz.
Martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuak, Gipuzkoako lurralde historikoaren zerga
araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legera egokitzen duenak,
77.1 artikuluan Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuari baimena ematen dio zerga
autolikidatu eta ordaintzeko tokia, modua, epeak eta inprimakiak erabaki ditzan.
Beraz, eta baimen horiek erabiliz, hauxe,
XEDATU DUT

1. artikulua. 565 eredu berria onartzea.
565 eredu berria onartu da, Zenbait Garraiobideren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioari buruzkoa. Foru
agindu honen eranskinean ageri da, eta lau ale dauzka: Bat entitate laguntzailearena; beste bat
interesatuarena; eta gainerakoak Administrazioarenak.
2. artikulua. 565 eredua aurkeztera behartuak.
565 eredua ondoko hauek aurkeztu behar dute: Gipuzkoan garraiobideak (estatuan eginak, inportatuak,
berriak edo erabiliak)lehen aldiz eta behin betiko beren izenean matrikulatzen dituzten zergapekoek;
Zerga Bereziei buruzko 20/1998 Foru Dekretuak xedapen gehigarri bakarrean aipatutako pertsona edo
entitateek, dekretu bereko 70.1.d)artikuluan jasotako kasuan; edo, bestela, beren izenean garraiobidea
matrikulatzen dituzten pertsonek edo entitateek, Zerga Bereziei buruzko Foru Dekretuak 70.3 artikuluan
jasotako kasuetan.
Eredu hori, era berean, zergaren araudiari jarraiki zergapetu gabe eta salbuetsita dauden kasuak gertatzen
direnean ere aurkeztu beharko da.

3. artikulua. Aitorpen-likidazioa aurkezteko tokia.
565 eredua Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergak
Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztu beharko da. Dena den, aurretik zerga ordaindu beharko da, hala
dagokionean, Zergabilketaren Erregelamenduak jasotako moduan zergabilketan laguntzaile gisa jarduteko
baimenduta dauden entitateetako batean: Bankuak, aurrezki kutxak edo kreditu kooperatibak.
Foru Ogasuneko zerga bulegoetan ere aurkez daiteke eredua, baldin eta atzerritik datorren ibilgailu bati
buruzko aitorpen positiboa ez bada edo aitorpen kenkariduna, murrizpena, salbuetsia edo zergari lotu
gabea ez bada.
Eredua Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan edo zerga bulegoetan aurkeztu ondoren,
Administrazioaren aleetako bat aitortzaileari emango zaio organismo eskudunari aurkez diezaion:
Gipuzkoako Trafiko Buruzagitza, Itsasontzien Matrikulen Erregistroa edo Aireontzien Erregistroa.
Garraiobidea matrikulatzeko, erosleei exigituko zaie Gipuzkoako Foru Ogasunak zigilatutako 565 eredua
aurkeztea, hala dagokienean ordaindu ondoren.
4. artikulua. Aitorpen-likidazioa aurkezteko epea.
565 ereduaren aurkezpena eta, hala dagokionean, ordainketa hilabeteko epean egingo dira garraiobidea
eskuratu denetik aurrera eta, nolanahi ere, garraiobidea behin betiko matrikulatu baino lehen.
5. artikulua. Dokumentazioa.
Aitorpen-likidazioaren 565 eredua aurkezterakoan, dokumentazio hau erantsi beharko da:
a)Zergapekoaren identifikazio fiskaleko zenbakiaren fotokopia.
b)Garraiobidearen erosketaren fakturaren jatorrizkoa eta kopia.
c)Ibilgailuaren ikuskapen teknikoaren agiriaren fotokopia edo, itsasontzi edo aireontziak direnean,
ezaugarri teknikoen agiriak.
d)«Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazio ez aldizkakoari» buruzko 309 eredua, zerga
ordaindu ondoren, baldin eta Espainia ez den Europako Batasuneko estatu batean erositako garraiobide
berri bat matrikulatzen bada eta subjektu pasiboa ez badago behartuta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren
aldizkako aitorpen-likidazioa aurkeztera.
e)«Aitorpen-likidazioa. Ibilgailu erabilien salerosketa» 620 eredua, hala dagokionean zerga ordaindu
ondoren, edo «Dohaintzak» 671 eredua Espainia ez den Europako Batasuneko estatu bateko enpresaria
edo profesionala ez den pertsona bati erositako garraiobide erabili bat matrikulatzen denean.
f)Inportazioari buruzko zerga ordaindu izanaren frogagiria, baldin eta Europako Batasunaren lurraldetik
kanpo erositako garraiobidea bada.
g)Zergapetu gabe, salbuetsita edo murriztua egotearen arrazoien frogagiriak, hala gertatzen denean.
Amaierako xedapena.
Foru agindu hau 2002ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.
Donostia, 2001eko abenduaren 14a.—Antton Marquet Artola, Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru
Diputatua.
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