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3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
ALDUNDIA - OGASUNA ETA FINANTZAK
Uztailaren 11ko 531/2000 Foru Agindua, zenbait inprimaki ereduren euskarri
informatikoen ezaugarriei buruzkoa

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Uztailaren 11ko 531/2000 FORU AGINDUA, luzatutako agiri
laguntzaileen eta batasun barruko trafikoan jasotako agiri laguntzaileen
laburpen zerrendei buruzko eredu berriak (bi kasuetan, agiri erraztuak
barne) eta euskarri magnetikoak onartzen dituena.
Euskal Autonomia Elkartearen Ekonomia Ituna aldatu zuen abuztuaren 4ko 38/1997
Legeak lurralde historikoei eman zien Zerga Bereziak ordainarazteko eta aitorpen
ereduak onartzeko eskumena.
Eskumen hori erabiliz, eta uztailaren 7ko 1.165/1995 Errege Dekretuak, Zerga Berezien
Erregelamenduari buruzkoak, 29.1 eta 32.3 artikuluetan jasotakoaren arabera, irailaren
30eko 750/1997 Agindua onartu zen, Eragiketak aitortzeko bestelako ereduekin batera
Fabrikazio Zerga Berezietan egindako eta jasotako agiri laguntzaileen asteko zerrendak
hurrenez hurren aurkezteko 501 eta 502 ereduak onartzen dituena.
Bestalde, abenduaren 17ko 1.041/1997 Foru Aginduaren bidez onartu zen 501 eta 502
ereduak euskarri magnetikoan aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak. Aldi berean,
diseinu horiek urriaren 20ko 860/1999 Foru Aginduaren bidez aldatu ziren, eurora
egokitzeko asmoz.
Helburu berarekin, urtarrilaren 4ko 2/1999 Foru Aginduaren bitartez, eurotan
aurkezteko 501 eta 502 ereduak onartu ziren besteak beste, abenduaren 21eko 7/1998
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 1999ko Aurrekontu Orokorrei
buruzkoak, hamahirugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa betez. Aipatu xedapenean,
euroa epe iragankorrean sartzea errazteko neurri batzuk onartu ziren.
1998ko uztailaren 31n, Estatuko Aldizkari Ofizialean 1998ko uztailaren 16ko Agindua
argitaratu zen. Horren bitartez, Fabrikazio Zerga Berezien kudeaketan erabilitako
aitorpenen eta agirien transmisio elektronikorako sistema ezarri zen. Aldi berean,
1999ko maiatzaren 7ko Ebazpeneko III. tituluan garatu zen Agindua.
Foru agindu honen bitartez, Gipuzkoan aitorpenak eta agiriak aurkeztu behar dituzten
operadoreei aukera ematen zaie datuen transmisio elektronikorako sistema hori
erabiltzeko, ondoko hauek aurkezten dituztenean: Luzatutako agiri laguntzaileak eta
batasun barruko trafikoan jasotako agiri laguntzaileak (bi kasuetan, agiri erraztuak
barne); bideko salmentaren prozeduran egindako emate orriak; eta zirkulazio agiri horiei
buruzko gorabehera orriak.

Luzatu edo jasotako agiri laguntzaileen zerrendetan emandako informazioa eta agiri
horien transmisio elektronikoaren bidez (EDI sistema) lortutakoa bera izan dadin,
komeni da laburpen zerrenden eta euskarri magnetikoen eredu berriak ezartzea.
Gauzak horrela, emandako eskurantzak erabiliz, hau,
XEDATU DUT

1. artikulua.551 eredua onartzea pezetatan eta eurotan.
Bat.Zerga Berezien Erregelamenduak 29. artikuluaren 1 apartatuan jasotakoaren arabera (uztailaren 7ko
1.165/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua), pezeta eta eurotako 551 ereduak onartu dira, astean
egindako agiri laguntzaileen eta agiri laguntzaile erraztuen zerrenda egiteko. Foru agindu honen I. eta II.
eranskinetan sartuta daude ereduak.
Bi.Eredu hauek bi ale dituzte:
—Administrazioaren alea.
—Subjektu pasiboaren alea.
Hiru.Agiri laguntzaileak luzatzen dituztenek 551 eredua erabiliko dute, hau da, aste bakoitzean luzatutako
agiriak zerrendatzen dituena.
2. artikulua.552 eredua onartzea pezetatan eta eurotan.
Bat.Zerga Berezien Erregelamenduak 32. artikuluaren 3 apartatuan jasotakoaren arabera (uztailaren 7ko
1.165/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua), pezeta eta eurotako 552 ereduak onartu dira, astean
batasun barruko trafikoan jasotako agiri laguntzaileen eta agiri laguntzaile erraztuen zerrenda egiteko.
Foru agindu honen III. eta IV. eranskinetan jasota daude ereduak.
Bi.Eredu hauek bi ale dituzte:
—Administrazioaren alea.
—Subjektu pasiboaren alea.
Hiru.Batasunaren gainerako lurralde eremutik Fabrikazio Zerga Bereziei atxikitako produktuak erregimen
etenean jasotzen dituztenek agiri laguntzailearen 2., 3. eta 4. aleak aurkeztu behar dituzte, produktua noiz
eta non jaso duten bertan adierazita. Gainera, hartu izanaren ziurtagiria izenpetu eta adostasuna espresuki
adieraziko dute; horrekin batera, mota eta kopuruan izandako diferentziak adieraziko dituzte, halakorik
egonez gero agirian adierazitako produktuen eta benetan jasotakoen artean.
Astean jasotako agiriak laburbiltzen dituen 552 ereduarekin batera aurkeztuko dira ale horiek.
3. artikulua.551 eta 552 ereduak aurkezteko epea.
Bat. 551 eredua bertan aipatutako datuei dagokien astea amaitu eta ondorengoan aurkeztuko da.
Bi. 552 eredua produktuak jasotzen diren astea amaitu eta ondorengoan aurkeztuko da.
4. artikulua.551 eta 552 ereduak aurkezteko tokia.
Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko bulegoetan aurkeztuko
dira foru agindu honetan onartzen diren 551 eta 552 ereduak.

5. artikulua.500 eta 503 ereduen eta emate orrien euskarri magnetikoa onartzea.
500 eta 503 ereduen eta emate orrien euskarri magnetikoa onartu da (Egindako agiri laguntzaileen hileko
zerrenda. Batasun barruko trafikoan jasotako agiri laguntzaileen zerrenda. Emate orriak. Hodi finko
bidezko igorpenak). Aipatu euskarri magnetikoan, ondoko datu hauek sartuko dira: Luzatutako agiri
laguntzaileak eta batasun barruko trafikoan jasotako agiri laguntzaileak (kasu bietan, agiri erraztuak
barne); eta Zerga Berezien Erregelamenduak 27.3, 29.1 eta 32.4 artikuluetan jasotako bideko salmentaren
prozeduraz egin diren emate orriak. Aipatu euskarria UN/EDIFACT/CUSDEC/CUSRES/I-E500
mezuaren ezaugarri teknikoak kontuan hartuz formalizatuko da, 1998ko uztailaren 16ko Aginduak,
Fabrikazio Zerga Bereziak kudeatzean erabilitako aitorpen eta agirien transmisio elektronikorako
sistemari buruzkoak, jasotakoaren arabera.
Euskarri magnetikoak agiri honekin batera aurkeztuko dira: «500 eta 503 ereduak eta emate orrien
euskarri magnetikoa eman izanaren frogagiria». Aipatu agiriaren eredua foru agindu honen V.
eranskinean ageri da.
Frogagiriak bi ale ditu:
—Administrazioaren alea.
—Subjektu pasiboaren alea.
6. artikulua. Euskarri magnetikoa aurkezteko tokia.
Bat. Aurreko artikuluan aipatutako euskarri magnetikoak eta emate frogagiriak, Zeharkako Zergak
Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza
Departamentuan.
Zerbitzu horrek eman izanaren frogagiriaren subjektu pasiboaren alea bueltatuko dio euskarri
magnetikoaren aurkezleari, eta adierazita utziko du euskarriaren datuak behin-behinekoak direla osorik
prozesatu eta egiaztatu arte. Gorabeherarik agertuz gero, Zerbitzuak horien berri eman beharko dio
aurkezleari.
Bi. Datuak euskarri bakarrean aurkeztea baimendu dezake Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuak,
titular berak Gipuzkoako lurralde historikoan kokatuta dituen establezimenduei buruzkoak direnean.
7. artikulua. Euskarri magnetikoa aurkezteko epea.
Aitortzen den hilabetea amaitu ondorengo lehen bost lanegunen barruan aurkeztuko dira 500 eta 503
ereduen eta emate orrien euskarri magnetikoa eta horrekin batera doan eman izanaren frogagiria.
8. artikulua.Transmisio elektronikorako sistemaren aurkezpena.
Bat. Ondoko hauek guztiak datuen transmisio elektronikoaren bidez aurkeztu ahal izango dira,
Ogasuneko Zuzendari Nagusiak hala baimendu ondoren: Luzatutako agiri laguntzaileak eta batasun
barruko trafikoan jasotako agiri laguntzaileak (bi kasuetan, agiri erraztuak barne); bideko salmentaren
prozeduran egindako emate orriak; eta zirkulazio agiri horiei buruzko gorabehera orriak. Administrazio,
merkataritza eta garraiorako datuen trukaketa elektronikoaren (EDIFACT) araudian oinarrituko da mezu
elektronikoa.
Datuen transmisio elektronikorako bide hau erabiltzen denean, bete beharko dira 1998ko uztailaren 16ko
Aginduan eta hori garatzeko beste xedapen batzuetan araututako ezaugarri teknikoak, baldintzak Izan ere,
aipatu aginduan ezarri da Fabrikazio Zerga Bereziak kudeatzean erabilitako aitorpenen eta agirien
transmisio elektronikorako sistema.
Ogasuneko zuzendari nagusiak baimenduko du transmisio elektroniko bidezko aurkezpen sistema honen
erabilpena.

Bi.Ondorio guztietarako, aurrerantzean agiri guztien transmisio elektronikoa erabiliko da (baimena lortu
ondoren establezimendu berak luzatutako agiri laguntzaileak, agiri laguntzaile erraztuak eta emate orriak
nahiz zirkulazio agiri horiei buruzko gorabehera orriak) agiri horien asteko edo hileko laburpen
zerrendaren aurkezpenaren ordez (uztailaren 7ko 1.165/1995 Errege Dekretuak, Zerga Berezien
Erregelamenduari buruzkoak, 27.3, 29.1 eta 32.3 artikuluetan jasotakoa) eta gorabehera orrien
aurkezpenaren ordez (Erregelamenduak 16.A.4, 17.2, 29.3 eta 38.4 artikuluetan jasotakoak).
Xedapen iragankorra.
Laburpen zerrendak eta euskarri magnetikoak aurkeztera behartuta daudenek epe iragankor bat izango
dute, 2000ko urriaren 1ean amaituko dena, haien aitorpenak hemen onartzen diren eredu berrietara
egokitzeko.
Foru agindu hau indarrean jartzen denetik 2000ko urriaren 1era bitartean, orain indargabetu diren eredu
eta euskarriak nahiz foru agindu honetan onartutako berriak erabili ahal izango dira.
Xedapen indargabetzailea.
Ondoko xedapen hauek 2000ko urriaren 1etik aurrera indarrik gabe geratuko dira:
a) Urriaren 20ko 860/1999 Foru Agindua, Zerga Berezietako 501 eta 502 ereduak euskarri magnetiko
bidez aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak onartzen dituena.
b) 1. artikuluaren bi apartatua, 3. artikulua eta 4. artikuluaren bi eta hiru apartatuak irailaren 30eko
750/1997 Foru Aginduan: Eragiketak aitortzeko 510, 553, 554, 557, 558, 570, 580 eta E-55 ereduak nahiz
Fabrikazio Zerga Berezietan luzatutako eta jasotako agiri laguntzaileen asteko zerrendari buruzko 501 eta
502 ereduak onartzen dituena.
c) Eurotako 501 eta 502 ereduak. Eredu horiek onartu zituen urtarrilaren 4ko 2/1999 Foru Aginduak,
aitorpen eta aitorpen-likidazioko eredu batzuk eurotan onartu eta haiek aurkezteko jarraibideak ematen
dituenak, XI. eta XII. eranskinetan.
Amaierako xedapena.
Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean jarriko da indarrean.
Donostia, 2000ko uztailaren 11a.—Antton Marquet Artola, Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru
Diputatua.
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