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3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
ALDUNDIA - OGASUNA ETA FINANTZAK
Abenduaren 3ko 1037/1998 Foru Agindua, zenbait aitorpen eredu eta itzulketa
eskatzeko eredu onartzeari buruzkoa (zerga bereziak)

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Abenduaren 3ko 1.037/1998 FORU AGINDUA, Fabrikazio Zergei
dagokienean 518, 519, 520, 555 eta 556 aitorpen ereduak eta 506, 507,
508 eta 590 itzulketa ereduak onartzen dituena.
Zerga Berezien Erregelamenduak (uztailaren 7ko 1.165/1995 Errege Dekretua) 82. eta
83. artikuluetan jasotakoaren arabera, fabrikatzaileek Zerga Administrazioari
informazioa emateko betebeharrak dituzte alkoholaren fabrikazioari dagokionez.
Gauzak horrela, 82. artikuluaren 1 apartatuan ezarrita dagoenez, alkohol fabrikatzaile
guztiek, beren industriako zuzenketa edo destilazio aparatuak abian jarri aurretik, lan
aitorpen bat sinatuko dute Zerga Administrazioak onartutako ereduari loturik eta urte
naturalen arabera aparte numeraturik, instalatuta daukaten aparatu bakoitzeko. Aitorpen
horretan datu hauek jaso beharko dira: prozesuan erabili beharreko lehengaiaren
kopurua eta mota (aitorpena egitean fabrikan egon beharko da eta izakin moduan
agertu); lehengai horren alkoholaren edukia, litro absolututan adierazita; aparatuak
lanean jarri behar diren egun eta orduak, eta eragiketaren hasiera eta amaiera.
Halaber, 82. artikuluaren 5 apartatuan jasotzen denez, jarduera aldiaren amaiera
egunean fabrikatzaileak emaitza orria eman edo bidali behar dio Eskuhartze Zerbitzuari
lan eragiketei buruz, Zerga Administrazioa onartutako ereduari lotuta. Emaitza orri
horretan benetan erabilitako lehengaiak eta azkenean lortutako alkohola jasoko dira,
kasu bietan aberastasun alkoholikoa litro absolutuetan adieraziz. Eskuhartze Zerbitzuak
aparatuak zigilatuko ditu, fabrikatzailearekin batera diligentzia sinatuz.
Bestalde, 83. artikuluan jasotakoari jarraiki, fabrikatzailea behartuta dago Eskuhartze
Zerbitzuari berehala jakinaraztera, jakinarazpena jasota utz dezakeen edozein bitarteko
erabiliz, matxuragatik edo ezinbesteko arrazoiengatik fabrikazio eragiketak etenez gero.
Martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuak, Gipuzkoako araudia Zerga Bereziei buruzko
martxoaren 3ko 38/1998 Legearen xedapenetara egokitzen duenak, 10. artikuluan
jasotako itzulketa eskubideari dagokionean, Zerga Berezien Erregelamenduak 7., 8., 9.,
10. eta 57.4 artikuluetan ezarritakoaren arabera, itzulketa eskaerak Zerga
Administrazioak onartzen dituen eredura egokituko dira produktuen esportazio edo
bidalketa suposamenduetan, gordailu fiskalean jartzean, igorpen bermatuen sistema edo
urrutiko salmenta erabiltzen denean.

Azkenik, E-55 eredua, tarteko produktuen fabrikako eta gordailu fiskaletako eragiketen
aitorpenari buruzkoa (irailaren 30eko 750/1997 Foru Aginduaren bitartez onartua)
aldatu behar da, informazioa lortzeko tresna gisa hobeto erabili ahal izateko.
Horren indarrez, hau
XEDATU DUT

1. artikulua. 518, 519 eta 520 aitorpen ereduak onartzea.
1. Ondoren aipatuko diren Fabrikazio Zerga Berezien aitorpen ereduak onartu dira. Foru agindu honen
eranskinean ageri dira zerrenda honen arabera:
1. eranskina: 518 eredua. Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Lan aitorpena.
2. eranskina: 519 eredua. Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Gorabehera orria lan
eragiketetan.
3. eranskina: 520 eredua. Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Emaitza orria lan
eragiketetan.
Eredu horiek hiruna ale dauzkate:
—Zeharkako Zergen Zerbitzuaren alea.
—Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzaren alea.
—Fabrikatzailearen alea.
2. artikulua. 518 eredua erabiltzea.
1. Lan aitorpenari buruzko 518 eredua eragiketa hauek dokumentatzeko erabiliko da:
—Destilazio, zuzenketa eta deshidratazio eragiketak alkohol fabriketan.
—Destilazio eragiketak edari deribatuen fabriketan.
—Desnaturalizazio eragiketak alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletan.
2. Lan aitorpen bat aurkeztuko da abian jarri behar den aparatu bakoitzeko, haren zenbakia adieraziz.
Eragiketaren epean ezin dira sartu bi zergaldi desberdinetako egunak. Lan aitorpenak elkarren segidan
numeratuko dira urte natural bakoitzaren barruan, banan-bana instalatuta dagoen aparatu bakoitzeko.
3. Lan aitorpena Ogasun eta Finantza Departamentuko Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzari aurkeztu
behar zaio bitarteko hauetako bat erabiliz:
a) Zuzenean emanez, eragiketa hasi baino hogeita lau ordu lehenago.
Aipatu zuzendariordetzak agiria onartu ondoren, horrek fabrikatzailearen alea itzuliko dio azken honi, eta
bere alea gorde eta Zeharkako Zergen Zerbitzuari dagokion alea emango dio hogeita lau ordutik gorakoa
izango ez den epean.
b) Posta ziurtatuan bidaliz, eragiketa hasi baino hirurogeita hamabi ordu lehenago.

Fabrikatzaileak posta ziurtatuaren bidez Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzari bidaliko dizkio honen aleak
eta Zeharkako Zergen Zerbitzuaren aleak, eta bere alea eta gutun ziurtatuaren frogagiria beretzat gordeko
ditu. Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzak Zeharkako Zergen Zerbitzuari dagokion alea bidaliko dio hura
jaso duenetik hogeita lau ordutik gorakoa izango ez den epean. Eragiketak hasi aurretik fabrikan egin
dezakeen lehen bisita dela-eta, eta aitorpenari buruzko egiaztapenak egitea eragotzi gabe,
Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzak fabrikatzailearen eta Zuzendariordetzaren aitorpenaren aleak
diligentziatuko ditu, adostasunik badago, eta Zeharkako Zergen Zerbitzuari dagokion alearen fotokopia
bidaliko dio, gorabeheren bat gertatuz gero.
c) Telefax bitartez bidaliz, eragiketa hasi baino hogeita lau ordu lehenago.
Aurkezpen sistema honek Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzaren baimena behar du aldez aurretik,
establezimenduari dagokionez.
Fabrikatzaileak telefaxez fabrikatzailearen alea bidaliko dio Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzari, eta
aitorpenaren ale guztiak eta bidalketaren frogagiria beretzat gordeko ditu. Ikuskatzailetzako
Zuzendariordetzak jasotako alearen fotokopia bidaliko dio Zeharkako Zergen Zerbitzuari alea jaso
denetik hogeita lau ordutik gorakoa ez den epean. Eragiketak hasi aurretik fabrikan egin dezakeen lehen
bisita dela-eta, eta aitorpenari buruzko egiaztapenak egitea eragotzi gabe, Ikuskatzailetzako
Zuzendariordetzak aitorpenaren ale guztiak diligentziatuko ditu, adostasunik badago, eta Zeharkako
Zergen Zerbitzuari dagokion alea emango dio.
3. artikulua. 519 eredua erabiltzea.
1. Lan eragiketen gorabehera orriari buruzko 519 eredua gorabehera hauen berri emateko erabiliko da:
—Eragiketak ez hastea.
—Lan eragiketak etetea.
—Lan eragiketak berriz hastea.
—Lan eragiketak deuseztatzea.
Gorabehera horietako bakoitzari buruz aitorpen bat egin beharko da aparte.
2. Gorabehera orriak elkarren segidan numeratuko dira lan aitorpen bakoitzaren barruan. Orri horretan
zenbakia eta lan aitorpena adierazi beharko dira, bai eta gorabehera mota ere.
3. Fabrikazio eragiketetan gertatzen diren gorabeherak, lan aitorpen batez dokumentatuta,
eskuhartzaileari jakinarazi behar zaizkio bitartekorik azkarrena erabiliz: telefonoa erabil daiteke
gorabehera bete eta geroago bidaltzeaz gain. Matxura izan ondoren instalazioei derrigorrez zigilua kenduz
eragiketak berriz hasiz gero, gorabehera orria aparatuak abian jarri baino hogeita lau ordu lehenago
aurkeztu beharko da gutxienez.
4. Gorabehera orria Ogasun eta Finantza Departamentuko Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzari aurkeztu
behar zaio bitarteko hauetako bat erabiliz:
a) Zuzenean emanez.
Aipatu zuzendariordetzak agiria bidali ondoren, horrek fabrikatzailearen alea itzuliko dio azken horri, eta
bere alea gorde eta Zeharkako Zergen Zerbitzuari dagokion alea emango dio hogeita lau ordutik gorakoa
izango ez den epean.
b) Telefax bitartez bidaliz.

Aurkezpen sistema honek Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzaren baimena behar du aldez aurretik,
establezimenduari dagokionez.
Fabrikatzaileak Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzari fabrikatzailearen alea bidaliko dio telefaxez, eta
aitorpenaren ale guztiak eta bidalketaren frogagiria beretzat gordeko ditu. Ikuskatzailetzako
Zuzendariordetzak berari bidalitako alearen fotokopia bidaliko dio Zeharkako Zergen Zerbitzuari alea
jaso denetik hogeita lau ordutik gorakoa izango ez den epean. Fabrikan egiten duen lehen bisita dela-eta,
eta orrian jasotako gorabeherari buruzko egiaztapenak egitea eragotzi gabe, Ikuskatzailetzako
Zuzendariordetzak orriaren ale guztiak diligentziatuko ditu, adostasunik badago, eta Zeharkako Zergen
Zerbitzuari dagokion alea emango dio.
4. artikulua. 520 eredua erabiltzea.
1. Lan eragiketen emaitza orriari buruzko 520 eredua lan aitorpen bakoitzeko aurkeztuko da, Halaber,
zenbakia, lan aitorpena, aparatua eta zergaldia adieraziko dira. Emaitza orriak elkarren segidan
numeratuko dira establezimenduaren arabera urte naturalaren barruan, zer aparatu erabili den lan
aitorpenaren zenbakia zein den kontuan hartu gabe.
2. Emaitza orria Ogasun eta Finantza Departamentuko Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzari aurkeztu
behar zaio, eragiketa amaitu denetik hogeita lau ordukoa baino handiagoa ez den epean, bitarteko
hauetako bat erabiliz:
a) Zuzenean emanez.
Zuzendariordetzak dokumentua onartu ondoren, fabrikatzailearen orria itzuliko dio honi, bere alea
beretzat gordez eta Zeharkako Zergen Zerbitzuari dagokion alea emanez hogeita lau ordutik gorakoa ez
den epean. Enpresaren karpeta fiskalean behar bezala sartuta geratuko dira Ikuskatzailetzako
Zuzendariordetzaren alea, lan aitorpena eta aitorpenari buruz aurkeztu diren gorabehera orriak.
b) Posta ziurtatuan bidaliz.
Fabrikatzaileak posta ziurtatuaren bidez ale guztiak bidaliko dizkio Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzari,
eta bere alea eta gutun ziurtatuaren frogagiria beretzat gordeko ditu. Agiria onartu ondoren,
Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzak fabrikatzaileari dagokion alea itzuliko dio, behar bezala
diligentziatuta, posta ziurtatuaren bitartez edo fabrikara egiten duen lehen bisitan. Enpresaren karpeta
fiskalean behar bezala sartuta geratuko dira Ikuskatzailetzako Zuzendariordetzaren alea, bidezkoa denean
fabrikatzailearen alea bidali izanaren frogagiriari lotuta, lan aitorpena eta aitorpenari buruz aurkeztu diren
gorabehera orriak. Zeharkako Zergen Zerbitzuari dagokion alea hogeita lau ordutik gorakoa izango ez den
epean emango zaio.
5. artikulua. Fabrikazio Zerga Berezien itzulketa eskatzeko 506, 507, 508 eta 590 ereduak onartzea.
Fabrikazio Zerga Berezien itzulketa eskatzeko eredu hauek onartu dira, eta foru agindu honen eranskin
gisa ageriko dira:
5. eranskina: 506 eredua. Itzulketa eskaera gordailu fiskalean sartzeagatik.
6. eranskina: 507 eredua. Itzulketa eskaera bidalketa bermatuen sistemarengatik.
7. eranskina: 508 eredua. Itzulketa eskaera urrutiko salmenten sistemarengatik.
8. eranskina: 590 eredua. Itzulketa eskaera esportazio edo bidalketagatik.
506, 507 eta 508 ereduek bina ale dauzkate:
—Administrazioaren alea.

—Eskatzailearen alea.
590 ereduak hiru ale dauzka:
—Administrazioaren alea.
—Esportazio/bidalketa aduanaren alea.
—Eskatzailearen alea.
6. artikulua. 506, 507, 508 eta 590 ereduak aurkezteko tokia eta epea.
1. 506, 507 eta 508 ereduak Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzuaren
bulegoetan aurkeztuko dira: 506 eredua denean, helburuko estatu kidean produktuak jaso diren
hiruhilabetea eta, 507 eta 508 ereduak direnean, helburuko estatu kidean produktu bidalien zerga bereziak
ordaindu diren hiruhilabetea amaitu ondorengo hilabetearen lehen hogeita bost egunetako epean.
2. 590 eredua esportazioko aduana-agiriarekin batera aurkeztuko da, aurkezlearen zerga helbideari
dagokion kudeaketa bulegoan.
7. artikulua. 555 eta 556 aitorpen ereduak onartzea.
1. Onartuta geratu dira tarteko produktuen fabrika eta gordailu fiskaletan Tarteko Produktuen gaineko
Zergaren eragiketak aitortzeko 555 eredua eta tarteko produktuen fabriketan Alkoholaren eta Edari
deribatuen gaineko Zergaren eragiketak aitortzeko 556 eredua. Foru agindu honen 8. eta 9. eranskin gisa
ageri dira hurrenez hurren.
555 eta 556 ereduek bina ale dauzkate:
—Administrazioaren alea.
—Sujetu pasiboaren alea.
2. 555 eredua erabiliko da fabrika eta gordailu fiskalei buruzkoak diren aitorpenetan bakarrik eta 556
eredua, ordea, erregimen berezian ari diren tarteko produktuen fabriken aitorpenetan bakarrik (20/1998
Foru Dekretuko 37. artikulua).
3. Sujetu pasiboak behartuta daude hilabete edo hiruhilabete bakoitzean egindako eragiketei buruzko
aitorpenak aurkeztera, behar denaren arabera, baita izakinak besterik ez dituztenean ere, aurreko bat
apartatuan onartutako ereduei jarraiki.
8. artikulua. 555 eta 556 ereduak aurkezteko epea eta tokia.
1. Sujetu pasiboek 555 eta 556 ereduko eragiketen aitorpenak aurkeztuko dituzte sortzapenak gertatu
edo, hala behar bada, sortzapenak izan diren hiruhilabetea amaitu ondorengo bigarren hilabetearen lehen
bost lanegunen barruan.
2. Foru agindu honetan onartutako 555 eta 556 ereduak Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako
Zergen Zerbitzuko bulegoetan aurkeztu behar dira.
Xedapen indargabetzailea.
Indargabetuta geratu da, fabriketan eta gordailu fiskaletan tarteko produktuei buruz egindako eragiketak
aitortzeko E-55 ereduari dagokion guztian, irailaren 30eko 750/1997 Foru Agindua, hain zuzen
Fabrikazio Zerga Bereziei lotutako eragiketak aitortzeko erabili beharreko 510, 553, 554, 557, 558, 570,

580 eta E-55 ereduak nahiz astean zehar luzatu eta jasotako agiri laguntzaileak zerrendatzeko 501 eta 502
ereduak onartzen dituena.
Amaierako xedapena.
Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.
Donostia, 1998ko abenduaren 3a.—Antton Marquet Artola, Ogasuna eta Finantza Departamentuko Foru
Diputatua.
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