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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA
ZEHARKAKO ZERGEN SERBITZUA – BEZAREN ETA ZERGA BEREZIAREN ATALA

438/2019 Foru Agindua, irailaren 4koa, onespena ematea Zerga Berezien Erreglamenduaren 27, 
101, 102 eta 110 artikuluak garatzeko arauei

Maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoaren Eko-
nomia Ituneko 33. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, fabrikazioaren gaineko zerga bereziak 
zerga itunduak dira eta araubide erkideko lurraldean indarrean dauden funtsezko eta erazko 
arau berberak aplikatzen zaizkie; horrek ez du inolaz ere eragozten foru aldundiek zerga berezien 
aitorpen-ereduak onesteko eta zerga horien kargak ordaintzeko epealdiak ezartzeko daukaten 
eskumena.

Bestalde, Ekonomia Itunaren lehenengo xedapen gehigarriak xedatzen du lurralde histori-
koetako erakunde eskudunek Ekonomia Ituna aplikatzeko behar diren xedapenak eman arte lu-
rralde erkidean indarrean dauden arauak aplikatuko direla eta ordezko zuzenbidea izango direla.

Arabako Lurralde Historikoko erakunde eskudunek Premia Fiskalari buruzko otsailaren 16ko 
1/1999 Arau Dekretua onetsi zuten, zeinak Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legea 
Arabako zerga-araudira egokitu baitzuen. Baina orain arte ez da arauketa hori arautegi bidez ga-
ratu; horrenbestez, aipatutako lehenengo xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, ordezko 
zuzenbide gisa aplikatu behar da lurralde erkide bakoitzean unean-unean indarrean dagoen 
uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuak onetsitako Zerga Bereziei buruzko Erregelamendua.

Abenduaren 29ko 1075/2017 Errege Dekretuaren bidez araudi hori aldatu zen, zehazki 27 
artikulua, zeinak bideko salmentako prozedura arautzen baitu.

Artikulu horretan xedatutakoarekin bat etorriz, bideko salmentaren prozedura erabiliz atera 
ahal izango dira fabrikako edo biltegi fiskaleko produktuak, betiere zerga-tasa arrunta edo mu-
rriztua aplikatuta sortu bada zerga eta agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen badira.

Halakoetan, bidalketa baino lehen eta zirkulazioaren hasiera-data baino zazpi egun natural 
lehenago, gehienez ere, zirkulazio-albaranaren zirriborroa beteko du bidaltzaileak bitarteko 
elektronikoak erabiliz, eta zergen administrazioari igorriko dio baliozkotu dezan, Zerga Be-
rezien Erregelamendua garatzeko xedapenek dakartzaten jarraibideak beteko dituen sistema 
informatizatuaren bidez.

Zergen administrazioak zirkulazio-albaranaren zirriborroko datuak egiaztatuko ditu bitarteko 
elektronikoak erabiliz eta, baliozkoak badira, erreferentziako kode elektronikoa esleituko dio.

Produktua hartzaile bakoitzari ematean, emate-oharra emango da, zirkulazio-albaranaren 
kargura, onesten den ereduari jarraituz.

Jatorriko establezimendura itzuli bezain laster eta zirkulazioa bukatu ondorengo bost egun 
balioduneko epearen barruan, zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharretan bildutako 
informazioa helaraziko dio bidaltzaileak zergen administrazioari, bitarteko elektronikoak erabiliz 
eta onetsitako prozedurarekin bat etorriz.

Baldintza horiek garatze aldera, Zerga Berezien Erregelamenduko 27. artikuluan xedaturi-
koa egingo da, era honetan: zirkulazio-albaranaren zirriborroa betetzeko eta zergen administra-
zioari bidaltzeko beharrezko jarraibideak onartuta, zirkulazio-albaranaren kargurako hornidura 
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bakoitzeko igorri beharreko emate-oharren ereduak, emate-oharrak betetzeko argibideak eta 
horietan bildutako informazioa zergen administrazioari bitarteko elektronikoak erabiliz jakinaraz-
teko jarraibideak onetsita, baita zergen administrazioak sistema informatikorik ez duenean zirku-
lazio-albarana zirkulazioa hasi ondoren bitarteko elektronikoak erabiliz betetzeko baldintzak ere.

Bestalde, Zerga Berezien Erregelamenduko 101. artikuluak xedatzen duenez, aireontziei egi-
niko erregai-horniduretan, Zerga Bereziak arautzen dituen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 
16ko Premia Fiskalari buruzko 1/1999 Arau Dekretuaren 51.2.a) artikuluan ezarritako salbuespena 
justifikatzeko, onesten den ereduari jarraituko dioten emate-frogagiriak erabiliko dira. Hartara, 
hornidura horietan, emate-frogagirietan bildutako informazioa aurkeztuko du hornitzaileak 
ezartzen den epean eta bitarteko eta prozedura elektronikoak, informatikoak edo telematikoak 
erabiliz.

Hori dela eta, emate-frogagiriaren eredua onetsi da, baita emate-frogagirietan bildutako 
informazioa zergen administrazioari aitortzeko prozeduraren garapena ere.

Bukatzeko, Zerga Berezien Erregelamenduko 110. artikuluan ezarrita dagoenez, itzultzeko 
eskubidea sortzen duten horniduretan, emate-ordainagiriak erabiliko dira, onetsitako ereduari 
jarraituz betiere.

Horiek horrela, Zerga Berezien Erregelamenduko 110. artikulu hori garatu da, eta horrelako 
horniduretan aplikatu beharreko emate-ordainagiriaren eredua onetsi.

Zeharkako Zergen Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

Horregatik, dauzkadan ahalmenez baliatuz, hauxe

XEDATZEN DUT

1. artikulua. Bideko salmentaren prozeduran galdatzekoa den zirkulazio-albarana betetzeko 
arauak onestea

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 27. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, bideko salmentaren prozedurako 
zirkulazio-albaranaren zirriborroa betetzeko arauak onesten dira, baita zirkulazio-albaranaren 
zirriborroaren mezu elektronikoak egiteko, zirkulazio-albaranaren zirriborroa ezabatzeko eta 
bideko salmentaren prozeduran emandako produktuak (I. eranskinean daude jasota) establezi-
menduan berriz sartzeko jarraibideak ere.

2. artikulua. Zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharren ereduak onestea bideko sal-
mentaren prozeduran Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien xedeko produktuen horniduretan

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 27. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, zirkulazio-albaranaren kargurako ema-
te-oharren ereduak onetsi dira bideko salmentaren prozeduran Fabrikazioaren gaineko Zerga 
Berezien xedeko produktuen horniduretan. Foru Agindu honetako II. eranskinean, III. eranski-
nean eta I. eranskinean bildu dira ereduok.

Foru Agindu honetako II., III. eta IV. eranskinetan onetsitako eredua betetzen direla 
kontsideratuko da dokumentuetan edo bitarteko elektronikoak erabiliz eginiko emate-oharrak 
badira eta, gutxienez, eranskin horietan bildutako datu eta argibide berdinak biltzen badituzte.

3. artikulua. Bideko salmentaren sistemako emate-oharrak betetzeko jarraibideak eta Zer-
gen Administrazioari emate-oharretan bildutako informazioa telematika bidez jakinarazteko 
jarraibideak onestea

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 27. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, zirkulazio-albaranaren kargurako 
emate-oharren ereduak onetsi dira bideko salmentaren sisteman, baita bideko salmentaren 
prozedurako zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharretan bildutako informazioa Zergen 
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Administrazioari bitarteko elektronikoak erabiliz jakinarazteko mezu elektronikoa egiteko ja-
rraibideak ere, betiere uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga 
Berezien Erregelamenduko 27. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

4. artikulua. Zirkulazio-albaranaren zirriborroa jakinarazteko sistema informatikoa 
erabiltzeko moduan ez dagoenean jarraitu beharreko prozedura

1. Baldin eta zirkulazio-albaranaren zirriborra bitarteko elektronikoak erabiliz aurkezteko 
sistema informatikoa erabiltzeko moduan ez badago, bideko salmentaren prozeduraren bidez 
ekin diezaioke bidaltzaileak zerga berezien xedeko produktuen zirkulazioari, betiere baldintza 
hauek betetzen badira:

a) Bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko zatekeen albaranaren zirriborroak dituen 
datu berak biltzen dituen albaranarekin batera joan behar dute produktuek.

b) Bidaltzailearen bulego kudeatzaileari jakinarazi behar zaio zirkulazio-albarana bitarteko 
elektronikoen bidez aurkezteko sistema informatikoa erabiltzeko moduan ez dagoela, baita 
baliaezintasunaren arrazoiak eta aurreikusitako iraupena ere, horren berri izanez gero. Alabaina, 
bulego kudeatzaileak baimena eman baino lehen, aipaturiko jakinarazpenaren balio bera eman 
dakioke bidaltzaileak erregistro automatizatuak eta auditatzeko modukoak izateari, zirkulazio-al-
baranaren zirriborroa jakinarazteko ezintasuna egiaztatzeko.

2. Bulego kudeatzaileak jakinarazpen hori jaso izana agerraraztea ahalbidetzen duen edozein 
bitarteko erabil daiteke sistema informatikoa erabiltzeko moduan ez dagoela jakinarazteko.

Ondorio horietarako, jakinarazpenerako erabil daitezke Zerga Administrazioaren Erregistro 
Elektronikoa, faxa edo posta elektronikoa.

Bidaltzaileak zirkulazioa abiaraz dezake sistema informatikoa erabiltzeko moduan ez dagoela 
jakinarazitakoan, bulego kudeatzailearen erantzuna jaso ez badu ere.

3. Sistema berriz ere erabiltzeko moduan dagoenean, eta beranduen konexioa berriz ezarri 
eta hurrengo egun baliodunean, zirkulazio-albarana beteko du bidaltzaileak bitarteko elektro-
nikoak erabiliz, I. eranskinean bildutako jarraibideen arabera.

5. artikulua. Egiaztagiriaren eredua onestea, aireontzientzako erregaien horniduretan eman 
beharrekoa

Zerga Berezien Erregelamenduko 101. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, 
aireontzientzako horniduretan erabili beharreko egiaztagiriaren eredua onesten da, baldin eta 
Premia Fiskalari buruzko otsailaren 16ko 1/1999 Legearen 51.2a) artikuluan ezarritako salbues-
pena aplikatu beharra badago (VI. eranskina).

Foru Agindu honetako IV. eranskinean onetsitako eredua betetzen dela kontsideratuko da 
dokumentuetan edo bitarteko elektronikoen bidez eginiko emate-oharrak badira eta, gutxienez, 
eranskin horietan bildutako datu eta argibide berdinak biltzen badituzte.

6. artikulua. Aireontzientzako horniduretako emate-ziurtagiria betetzeko jarraibideak ones-
tea, baita emate-egiaztagirietan bildutako informazioa Zergen Administrazioari telematika 
bidez aurkezteko prozedura ere

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 101. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, aireontzientzako horniduretako ema-
te-ziurtagiria betetzeko jarraibideak eta emate-egiaztagirietan bildutako informazioa Zergen 
Administrazioari telematika bidez helarazteko mezu elektronikoa egiteko jarraibideak onesten 
dira, baita aurkezteko epeak ere. Hori guztia VII. Eranskinean bildu da.
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7. artikulua. Hidrokarburoen gaineko zergaren zioz ordainarazitako kuotak itzultzeko es-
kubidea sortzen duten itsasontzientzako horniduretako emate-ordainagiriaren eredua onestea, 
Zerga Berezien Erregelamenduko 110. artikuluan ezarritako baldintzetan

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 110. artikuluan xedaturikoaren ondorioetarako, Hidrokarburoen gaineko Zergaren 
zioz ordainarazitako kuotak itzultzeko eskubidea sortzen duten itsasontzientzako hornidure-
tako emate-ordainagiriaren eredua onetsi da, baita eredu hori betetzeko jarraibideak ere. VIII. 
eranskinean bildu dira.

Foru Agindu honetako VIII. eranskinean onetsitako eredua betetzen dela kontsideratuko 
da dokumentuetan edo bitarteko elektronikoen bidezko eginiko emate-oharrak badira eta, 
gutxienez, eranskin horietan bildutako datu eta argibide berdinak biltzen badituzte.

8. artikulua. Datuen hornidura elektronikoa egiteko baldintza orokorrak

1. Bitarteko elektronikoak erabiliz egingo da Zergen Administrazioarentzako honako hauen 
transmisioa, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Erregelamenduko 101. artikuluan xedaturikoaren bat etorriz: bideko salmentaren prozeduran 
emandako zirkulazio-albaranaren zirriborroa, bideko salmentaren prozeduran zirkulazio-alba-
ranaren kargurako emate-oharretan bildutako informazioa eta aireontzientzako horniduretako 
emate-egiaztagiriek bildutako informazioa. Horretarako, dokumentu bakoitzeko bete beharreko 
datuak bitarteko elektronikoak erabiliko dira, horien edukia osatzen dutenak hain zuzen ere. 
Foru Agindu honetako I., V. eta VII. eranskinetan zehaztu dira.

Zirkulazio-albaranaren bidaltzaileak berak eman ditzake datu horiek bitarteko elektronikoak 
erabiliz, zirkulazio-albaranaren zirriborroa eta emate-oharrak badira, edo bestela, emate-egiaz-
tagirien bidaltzaileak edo horren ordez jardungo duen beste batek.

2. Honako baldintza hauek bete beharko dira Foru Agindu honetako ereduei eta dokumen-
tuei dagozkien datuak bitarteko elektronikoen bidez emateko:

a) Zirkulazio-albaranaren bidaltzaileak, zirkulazio-albaranaren zirriborroa bada, eta ema-
te-egiaztagirien bidaltzaileak, emate-oharrak badira, identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) izan 
behar du eta, bidalketa baino lehen, Zergadunen Errolda eta haren inguruko betebeharrak 
arautzen dituen urtarrilaren 25eko 3/2011 Foru Dekretuaren 2. artikuluan aipaturiko zergapekoen 
erroldan identifikatuta egon behar du.

b) Zirkulazio-albaranaren bidaltzaileak, zirkulazio-albaranaren zirriborroa denean, eta ema-
te-egiaztagirien bidaltzaileak emate-oharrak direnean, datuak eman ahal izango ditu, oro har, 
Zergen Administrazioak aitortutako ziurtagiri elektroniko onargarriaren bidez.

Ordezkariek ematen badute bitarteko elektronikoen bidezko hornidura, haiek izan beharko 
dute onartutako ziurtagiri elektronikoa.

Alabaina, mezuak aurkezteko Foru Agindu honetako 10.1. artikuluan arauturiko prozedura 
aukeratzen bada, HAC/1147/2018 Aginduaren 9. artikuluan xedaturikoa bete beharko da.

9. artikulua. Datuak bitarteko elektronikoen bidez emateko prozedura

1. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 27., 101., 102. eta 110. artikuluetan xedaturikoa garatzeko arauak onesteko urriaren 
9ko HAC/1147/2018 Aginduak ezarritako prozedurak jarraituko dira.

2. Datuen transmisio elektronikoa telematikoki ere egin daiteke, hain zuzen Ogasun, Finantza 
eta Aurrekontu Sailaren zergen webgunean (http://www.araba.eus) jarritako laguntza-progra-
maren bitartez; bertan azaltzen dira zehaztapen teknikoak.

http://www.araba.eus
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10. artikulua. Mezu informatikoen formatua eta diseinua

Erregistro-eremuetan ezarritakoa bete beharko da honako hauei buruzko datuak Zergen 
Administrazioari jakinarazteko egiten diren mezu elektronikoak: zirkulazio-albarana, zirkula-
zio-albaranaren kargurako emate-oharrak, emate-egiaztagiriak, Foru Agindu honetan arautuak. 
Horien edukia zehaztuta ageri da I. eranskinean, V. eranskinean eta VII. eranskinean, eta Zergen 
Administrazioaren Egoitza Elektronikoak Interneten bildutakoa izango dira horien formatua eta 
diseinua.

Xedapen iragankor bakarra. Aldi iragankorra

Foru-agindu honetan ezarritakoa gorabehera, 2019ko irailaren 30era arte onartuko da 2019ko 
uztailaren 1era arte indarrean egon diren sistemen bidez aurkeztea informazioa zerga-admi-
nistrazioari.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea

Edukirik gabe uzten dira, besteren artean, 511 eredua onesten duen abenduaren 31ko 
1612/1997 Foru Aginduko lehenengo xedapeneko laugarren apartatua eta fabrikazioaren gai-
neko zerga berezien zenbait eredu onesten eta haiek kudeatzeko zenbait arau eguneratzen di-
tuen martxoaren 15eko 205/2012 Foru Aginduaren laugarren xedapeneko hirugarren apartatua.

Azken xedapen bakarra. Indarrean sartzea

Foru arau hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean, eta 
2019ko uztailaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 4a

Ogasun, Finanza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Ogasun zurendaria
TERESA VIGURI MARTINEZ
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I. ERANSKINA 
Zirkulazio-albaranari buruzko mezuak betetzeko arauak bideko salmentaren prozeduran

I. Zirkulazio-albaranaren mezuaren zirriborroko laukiak betetzeko jarraibideak

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 27. artikuluan ezarritako bideko salmentaren prozedura erabiltzen bada, zirkulazioa 
hasten deneko establezimenduetako titularrek zirkulazio-albaranaren zirriborroa formalizatu 
beharko dute bidalketa bakoitzeko, gida honetan bildutako jarraibideen arabera beteta.

Zirriborroa Zerga Administrazioari aurkeztu behar zaio agirian ezarritako bidalketa-dataren 
aurreko zazpi egunetan. Zerga Administrazioak zirriborroko datuak egiaztatuko ditu. Datuak 
baliozkoak ez badira, horren berri emango dio bidaltzaileari. Datuak baliozkoak badira, Zerga 
Administrazioak ARC kodea ezarriko dio agiriari eta bidaltzaileari jakinaraziko dio nahitaez.

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 27.4. artikuluan ezarritako kasuan, baldin eta zirkulazio-albaranaren zirriborroa aurkez-
teko sistema informazioa erabiltzeko moduan ez badago, zerga berezien menpeko produktuen 
zirkulazioari egin diezaioke bidaltzaileak. Hala denean, zirkulazioa hasi ondoren aurkeztu da-
kioke zirkulazio-albarana Zergen Administrazioari, albaran hori konexioa berrezarri eta hurrengo 
egun baliodunean aurkeztuta beranduen.

Bideko salmentaren prozeduraren bidezko produktuen zirkulazioa babesteko, Erreferentziako 
Kode Elektronikoaren bidez baliozkotutako zirkulazio-albaranaren ale bat erabiliko da. Horreta-
rako, eranskin honetan bildutako ereduari lotzen zaion alea erabil daiteke, edo garraioa identifi-
katu eta argi eta garbi Zergen Administrazioak zirkulazio-albaranari esleituriko Erreferentziako 
Kode Elektronikoa identifikatzen duen bestelako edozein merkataritzako agiri.

1. Operadore bidaltzailea.

Nahitaezko datu multzoa.

Produktuak ematen diren establezimenduaren titularrak bidaliko du dokumentua.

1a. Bidaltzailearen IFZ.

Nahitaezkoa.

Bidaltzailearen identifikazio fiskaleko zenbakia ezarri beharko da.

1b. Bidaltzailearen izena.

Nahitaezkoa.

Bidaltzailearen izen-abizenak ezarriko dira, edo sozietate-izena.

1c. Bidaltzailearen JEK.

Nahitaezkoa.

Produktuak bidaltzen diren establezimenduari dagokion jardueraren eta establezimenduaren 
kodea (JEK) ezarriko da.

2. Bidalketaren datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

2a. Mugimendu motaren kodea.

Nahitaezkoa.

Balio hauetako bat ezarriko da:

BALIOA DESKRIPZIOA

1 Bideko salmentak itsasontziei eginiko horniduretan.
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BALIOA DESKRIPZIOA

2 Bideko salmentak aireontziei eginiko horniduretan.

3 Gainerakoetan.

2b. Lokalaren erreferentzia zenbakia.

Nahitaezkoa.

Bidaltzaileak zirkulazio-albaranari esleituriko zenbakia, zeinaren bidez bidaltzaileak bidalketa 
identifikatzen baitu bere erregistroetan. 11 karaktereko zenbakikuntza izango da. Lehen biak 
bidalketa-urtearen azken bi digituak izango dira, eta ondoren sekuentzia zenbakia, urteka, eta 
hala denean, seriea.

2c. Zerga araubidea.

Nahitaezkoa.

Zerga-araubidea zehazten duen gakoa jarri behar da; hona gakoen taula:

ZERGA ARAUBIDEA DESKRIPZIOA

A Itsasontziei edo aireontziei eginiko hornidura salbuetsiak.

V Produktuen irteera zerga-tasa murriztuan.

P Produktuen irteera zerga-tasa arruntean.

2d. Zirkulazioaren hasiera-data.

Nahitaezkoa.

Zirkulazioa hasi den eguna. Agiri administratibo elektronikoaren zirriborroa aurkeztu ondoko 
zazpi egunetako bat izan behar da.

Produktuak establezimendutik irteten diren data ezarriko da, UU/HH/EE formatuan adierazia.

2f laukia betez gero (aurkezpen geroratua), bidalketaren data zirriborroa aurkeztu ondokoa 
izan daiteke).

2e. Zirkulazioaren hasiera-ordua.

Nahitaezkoa.

Zirkulazioa hasten deneko ordua ezarriko da, OO: MM formatua adierazia.

2f. Aurkezpen geroratua.

Kasu batzuetan bakarrik.

Zirkulazio-albaranaren zirriborroa zirkulazioa hasi ondoren aurkezten denean formalizatuko 
da.

Balio hau ezarriko da:

BALIOA DESKRIPZIOA

1 Zirkulazioa hasi baino lehen Zergen Administrazioaren sistema informatikoa erabiltzeko moduan ez izateagatik 
aurkeztu ez zen zirkulazio-albara ezarrita hasitako mugimendurako bidaltzen bada zirriborroa.

2g. Bulego kudeatzailea.

Nahitaezkoa.

Bidaltzaileak inskribatuta dagoen lurralde erregistroari dagokion bulego kudeatzailearen 
kodea ezarriko da, Foru Agindu honetako IX. eranskinen bildutako bulego kudeatzaileen kodeen 
arabera.
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3. Garraioaren datuak.

Datu multzoa batzuetan bakarrik.

Ez da beharrezkoa betetzea bideko salmentaren prozeduraren bidez itsasontziei Hidrokarbu-
roaren gaineko Zergatik salbuetsitako hornidurak badira eta erregaien garraioa establezimendu 
hornitzailetik hornidura egiten den tokiraino egiten ez bada.

3a. Garraiobidearen kodea.

Kasu batzuetan bakarrik.

Garraiobidea adieraziko da, honako kode hauen arabera:

KODEA DESKRIPZIOA

1 Itsasoko garraioa.

2 Errepideko garraioa.

3 Beste batzuk.

3b. Garraioaren antolatzailearen kodea.

Kasu batzuetan bakarrik.

Lehenengo garraioa antolatuko duen pertsonaren kodea zehaztu behar da; hona taula:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 Bidaltzailea.

2 Produktuen jabea.

3 Beste bat.

3c. Garraioari buruzko informazio osagarria

Aukerakoa.

Garraioari buruzko edozein argibide ezarriko da, adibidez, garraiobidearen deskripzioa 3a lau-
kian (Garraiobidearen kodea) 0 balioa (Beste batzuk) ezarri bada, aurreikusitako etenaldiak, etab.

3d. Garraiobidearen identifikazioa.

Kasu batzuetan bakarrik.

Ibilgailuaren edo itsasontziaren matrikula adieraziko da, bideko salmentaren prozeduraren 
bidez banaturiko produktuak garraiatzeko erabilia, eta hala denean, trazioburuaren, atoiaren 
eta edukiontziaren matrikula zehaztuko da.

4. Garraioa antolatu duen eragilea.

Nahitaezko datu multzoa.

Garraioa bidaltzaileak edo hartzaileak antolatzen badu, datu hauek ez dira eman behar.

Kasu honetan bakarrik zehaztu behar dira: 3b laukian jarritako lehenengo garraioaren agentea-
ren kodea 2 (produktuaren jabea) edo 3 (beste bat, ez bidaltzailea, ez hartzailea, ez jabea) denean.

4a. Garraioaren antolatzailearen identifikaziorako dokumentu mota.

Garraioaren antolatzailearen identifikaziorako dokumentu mota ezarri beharko da, kodetzen 
honen arabera:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 IFZ edo AIZ espainiarra.

2 Batasunaren barruko IFZ BEZ.

3 Beste batzuk.
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Garraioaren antolatzaileak IFZ edo AIZ espainiarra badu, 1 balioa ezarriko da.

Ez badu IFZ espainiarrik, baina Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste estatu bateko 
zergen administrazioak esleituriko IFZ BEZ badu, 2 balioa ezarriko da.

Bestelakoetan, 3 balioa ezarriko da.

4b. Garraioaren antolatzailearen identifikaziorako dokumentuaren zenbakia.

4a laukiko 1 balioa bete bada, garraioaren antolatzailearen IFZ edo AIZ ezarriko da.

4a laukiko 2 balioa ezarri bada, Espainiakoa ez beste edozein estatu kidek garraio 
antolatzaileari esleituriko IFZ BEZ adieraziko da.

4a laukiko 3 balioa ezarri bada, garraioaren antolatzailea identifikatzea ahalbidetzen duen 
beste edozein zenbaki adieraziko da.

4c. Garraioaren antolatzailearen izena.

Garraioa antolatu duena ez bada ez bidaltzailea ez hartzailea, antolatzailearen izena idatzi 
behar da (izen-deiturak edo sozietate-izena).

5. Produktua

5a. Produktuaren epigrafe kodea.

Nahitaezkoa.

Produktuaren epigrafe kodea adieraziko da, Foru Agindu honetako X. eranskinean bildutako 
kodeen arabera.

5b. NC kodea.

Nahitaezkoa.

Muga-zergen nomenklaturari, estatistikari eta aduanetako muga-zerga erkideari buruzko 
uztailaren 23ko 2658/1987 Erregelamenduan (EEE) ezarritako NC kodea adieraziko da, indarrean 
dagoen I. eranskineko azken aldaketarekin bat etorriz.

5c. Produktu kopurua.

Nahitaezkoa.

Kantitatea adieraziko da, produktuaren epigrafe kodearekin loturiko neurketa-unitatean, Foru 
Agindu honetako X. eranskinean bildutako zerga-unitateen zerrendaren arabera.

Baldin eta produktuaren bolumenarekin osatutako Zerga Bereziaren zerga-oinarria duten 
produktuak badira, zergaren zerga-oinarria zehaztuko den tenperatuaren arabera adierazi be-
harko da kantitatearen zehaztapena.

5d. Neurketa-unitatea.

Nahitaezkoa.

Foru Agindu honetako X. eranskinean bildutako taulan ezarritako zerga-unitateen kodea 
zehaztuko da.

5e. Dentsitatea.

Kasu batzuetan bakarrik.

Baldin eta produktuaren bolumenarekin osatutako Zerga Bereziaren zerga-oinarria duten hi-
drokarburoak badira, dentsitatea 15ºC-tan emango da, kg/litrotan adierazita, hiru hamartar erabiliz.

5f. Produktuaren izena.

Nahitaezkoa.
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Produktuen merkataritza izena adieraziko da, garraiaturiko produktuak identifikatzeko.

5g. Trazadoreak/Markadoreak.

Kasu batzuetan bakarrik.

Trazadoreak edo Markadoreak daramatzaten hidrokarburoak direnean, inguruabar hori 
adieraziko da, eta honako balio hau ezarriko da:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 Trazadorea edo markadorea duen hidrokarburoa.

II. Zirkulazio-albarana ezabatzeko mezua betetzeko jarraibideak

Zergen Administrazioari aurkeztutako zirkulazio-albarana ezabatu ahal izango da, betiere 
zirkulazioa hasi ez bada.

Zirkulazio-albarana ezabatzeko, honako datu hauek bildu behar dituen mezu elektronikoa 
erabili behar da:

1. Dokumentua.

Nahitaezko datu multzoa.

1a. Erreferentziako Kode Elektronikoa.

Nahitaezkoa.

Ezabatzea eskatzen zaio zirkulazio-albaranaren Erreferentziako Kode Elektronikoa adieraziko 
da.

2. Ezabatzea.

Nahitaezko datu multzoa.

2a. Agiria ezabatzeko arrazoia.

Nahitaezkoa.

Taula honetako kodeetako bat hautatu behar da:

BALIOAK DESKRIPZIOA

0 Beste bat.

1 Akats numerikoa edo deskriptiboa.

2 Merkataritza eragiketa eten da.

3 Zirkulazio-albaranaren bi ale.

4 Zirkulazioa ez da hasi emate-datan.

2b. Informazio osagarria.

Aukerakoa.

Ezabatzeko arrazoiari buruzko edozein informazio osagarri ezarriko da.

III. Bideko salmentaren prozeduraren bidez bidalitako produktuen establezimenduan berriz 
sartzeko mezua betetzeko jarraibideak

Fabrikatik edo zerga-biltegitik bideko salmentaren prozeduraren bidez bidalitako produktuak 
badira eta berriz sartzen badira establezimenduan, bidalitako zirkulazio-albaranarekin justifikatuko 
da produktua berriz sartzea, eta horretarako, berriz sartzeari buruzko mezu elektronikoa igorriko 
zaio Zergen Administrazioari, atal honetan ezarritako arauen eta jarraibideen arabera beteta.

Establezimenduan berriz sartzeari buruzko mezua bitarteko elektronikoak erabiliz jakinara-
ziko zaio Zergen Administrazioari garraiobidea jatorriko establezimendura itzuli bezain laster 
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eta, nolanahi ere, zirkulazioa bukatu eta ondorengo bost egun balioduneko epearen barruan, 
salbu eta aurretik bulego kudeatzaileak baimena emanda epe hori luzatu ahal bada horretarako 
arrazoiak adieraziz.

1. Dokumentua.

Nahitaezko datu multzoa.

1a. Erreferentziako Kode Elektronikoa.

Nahitaezkoa.

Berriz sartzea justifikatzeko zirkulazio-albaranaren Erreferentziako Kode Elektronikoa adie-
raziko da.

1b. Lokalaren erreferentzia zenbakia.

Nahitaezkoa.

Bidaltzaileak berriz sartzea justifikatzeko zirkulazio-albaranari esleitutako zenbakia, zeinaren 
bidez bidalketa identifikatzen baitu bere erregistroetan.

2. Berriz sartzearen datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

2a. Berriz sartzeko arrazoia.

Nahitaezkoa.

Taula honetako kodeetako bat hautatu behar da:

BALIOAK DESKRIPZIOA

0 Berriz sartzeak, ZBEren 27. art.

1 Berriz sartzeak, ZBEren 38. art.

2b. Berriz sartzearen data.

Nahitaezkoa.

Establezimenduan berriz sartu direneko data.

Produktuak establezimenduan berriz sartu direneko data ezarriko da, UU/HH/EE formatuan 
adierazia.

3. Produktua.

3a. Produktuen epigrafeko kodea.

Nahitaezkoa.

Produktuaren epigrafeko kodea adieraziko da, Foru Agindu honetako X: eranskinean bildu-
tako kodetzearen arabera.

3b. NC kodea.

Nahitaezkoa.

Muga-zergen nomenklaturari, estatistikari eta aduanetako muga-zerga erkideari buruzko 
uztailaren 23ko 2658/1987 Erregelamenduan (EEE) ezarritako NC kodea adieraziko da, indarrean 
dagoen I. eranskineko azken aldaketarekin bat etorriz.

3c. Produktuaren kantitatea.

Nahitaezkoa.
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Kantitatea adieraziko da, produktuaren epigrafe kodearekin loturiko neurketa-unitatean, Foru 
Agindu honetako X. eranskinean bildutako zerga-unitateen zerrendaren arabera.

Baldin eta produktuaren bolumenarekin osatutako Zerga Bereziaren zerga-oinarria duten 
produktuak badira, zergaren zerga-oinarria zehaztuko den tenperatuaren arabera adierazi be-
harko da kantitatearen zehaztapena..

3d. Neurketa-unitatea.

Nahitaezkoa.

Foru Agindu honetako X. eranskinean ezarritako zerga-unitateen kodea zehaztuko da.

3e. Dentsitatea.

Kasu batzuetan bakarrik.

Baldin eta produktuaren bolumenarekin osatutako Zerga Bereziaren zerga-oinarria duten 
hidrokarburoak badira, dentsitatea 15ºC-tan emango da, kg/litrotan adierazita, hiru hamartar 
erabiliz.

3f. Produktuen izena.

Nahitaezkoa.

Produktuen merkataritza izena adieraziko da.

3g. Trazadoreak/markadoreak

Kasu batzuetan bakarrik.

Trazadoreak edo markadoreak daramatzaten hidrokarburoak direnean, inguruabar hori 
adieraziko da, eta honako balio hau ezarriko da:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 Trazadorea edo markadorea duen hidrokarburoa.
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1/1 
 

ZIRKULAZIO ALBARANA  
SALMENTA-PROZEDURA BIDEAN  

ALBARÁN DE CIRCULACIÓN  
PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA 

 
EKE - Erreferentziazko Kode Elektronikoa   
CRE - Código de Referencia Electrónico   

      

ONARTUTAKO AITORPENA CSVREKIN: 
 

  
DECLARACIÓN ACEPTADA CON CSV:   

      
 (1a) Bidaltzailearen IFZ (1b) Bidaltzailearen izena  (1c) Bidaltzailearen JKK 

(1) Bidaltzailea NIF expedidor Nombre expedidor  CAE expedidor 
      

 
 

  Expedidor  
        
 
 
 
 
 

(2) Bidalketaren datuak 
Datos de expedición 

 
 

(2a) Mugimendu-mota 
 

 (2b) Tokiko erreferentzia zk. 
 Tipo de Movimiento  Nº  referencia local     

      

(2c) Araubide fiskala   
Régimen Fiscal  

     
      

(2d - e) Zirkulazioaren hasierako data eta ordua  
 

  
Fecha y Hora de inicio de la circulación    

    

     

(2f) Aitorpen geroratuaren adierazlea   (2g) Bulego kudeatzailea  Indicador de declaración diferida   Oficina Gestora    

      

 
 (3a) Garraioaren modua      
 Modo transporte     
        
         

 (3b) Garraioaren antolatzailea   
 

  
 Organizador del transporte     
        

         

(3) Garraioaren datuak (3c) Informazio osagarria    
Datos transporte Información complementaria       

     
       
         

 (3d) Garraioaren identifikazioa   
 

   
 Identificación del transporte      
        
         

         
 (4a) Identifikatzeko dokumentu mota    (4b) Identifikatzeko dokumentu zk.  
 Tipo Documento identificación     N.º Documento identificación  

(4) Garraioaren antolatzailea         
Organizador transporte 

        

(4c) Izena      
     

 Nombre        

         
         
 (5a) Epigrafearen kodea 

 
 (5b) NK kodea 

  Código de Epígrafe  Código NC        
         

 (5c) Kopurua      
 Cantidad     
        
         

(5) Produktua (5d) Neurrizko unitatea   (5e) Dentsitatea  Unidad de medida  Densidad Producto       
        

(5f) Produktua izena  
  

   
 Nombre del producto   
        

         
 (5g) Trazatzaileak / Markatzaileak      
 Trazadores / Marcadores     
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    ENTREGATZE-OHARRA 
    SALMENTA-PROZEDURA BIDEAN 
    NOTA DE ENTREGA 
    PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA 
      

       

   

 Lotutako CRE / CRE asociado   
       

 ZERGA BEREZIKO PRODUKTUEN ZIRKULAZIOA ONARTUTAKO AITORPENA CSVREKIN: 
  

DECLARACIÓN ACEPTADA CON CSV:  CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE IMPUESTOS ESPECIALES      
(1) 

Entregatze-oharra modeloa   
Modelo de nota de entrega 

 

(2) 
(2a) Bidaltzailearen IFZ (2b) Bidaltzailearen izena (2c) Bidaltzailearen JKK 

NIF expedidor Nombre expedidor CAE expedidor 
Bidaltzailea    

 
 

 

Expedidor   
     

 
(3)  

Dokumentuaren datuak  
Datos del Documento 

 
 

(3a) EKE zirkulazio albarana 
 

(3b) EO sekuentziaren zk. 
 CRE albarán de circulación Nº secuencia NE   

    

(3c) EO tokiko erreferentzia zk.    
Nº de referencia local NE   

   

     
(4) 

(4a) Identifikatzeko dok. mota 
 

(4b) Identifikatzeko dok. zk.  
  Tipo doc. identificación Nº doc. identificación  

Destinatarioa 
       

(4c) Izena  
  

Destinatario   
 Nombre      

       

        

        
 (5a) Epigrafearen kodea      
  Código de epígrafe     
       
        

 (5b) Kopurua      
  Cantidad     

(5)       
       

(5c) Neurrizko unitatea 
 

    

Produktua 
    

 Unidad de medida     
Producto 

       

(5d) Produktuaren izena    
   
  Nombre del producto      
        
 (5e) Trazatzaileak / Markatzaileak      
  Trazadores / Marcadores     
       
       

       
 (6a) Herria   (6b) Posta kodea     Localidad  Código postal  
      
       

 (6c) Kalea eta zenbakia      
(6)  Calle y número      

Entregatze-tokia        

(6d) Hartzailea identifikatzeko dok. zk.  
    

eta datuak 
    

 Nº doc. identificación receptor     
      

Lugar y datos entrega (6e) Hartzailearen izena    
  Nombre receptor   
       

 (6f) Zeren izenean      
  En calidad de      
        

 (6g) Entregatze-data      
  Fecha de entrega     
       
        

 (6h) Hartzailearen sinadura      
  Firma del receptor      
          

II ERANSKINA
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ENTREGATZE-OHARRA 
ITSASONTZIETARAKO HORNIDURAK  

SALMENTA-PROZEDURA BIDEAN  
NOTA DE ENTREGA 

AVITUALLAMIENTOS A EMBARCACIONES  
PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA 

 

Lotutako CRE / CRE asociado         
               

ZERGA BEREZIKO PRODUKTUEN ZIRKULAZIOA  ONARTUTAKO AITORPENA CSVREKIN: 
 

  
CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE IMPUESTOS ESPECIALES  DECLARACIÓN ACEPTADA CON CSV:   

               
(1)               

Entregatze-oharra modeloa             
Modelo de nota de entrega               

             

             

(2) 
(2a) Bidaltzailearen IFZ  (2b) Bidaltzailearen izena      (2c) Bidaltzailearen JKK 

NIF expedidor  Nombre expedidor       CAE expedidor 
Bidaltzailea               

 
     

 
  

Expedidor       
       

              

             
(3) 

(3a) EKE zirkulazio albarana  
 

 (3b) EO sekuentziaren zk.      
CRE albarán de circulación    Nº secuencia NE      

Dokumentuaren datuak               

(3c) EO tokiko erreferentzia zk.              

Datos del Documento              
Nº de referencia local NE             

              
              

             
(4) 

(4a) Identifikatzeko dok. mota  
 

(4b) Identifikatzeko dok. zk.  
 

  
Tipo doc. identificación  Nº doc. identificación    

Destinatarioa 
              

(4c) Izena 
           

Destinatario           
Nombre              

              

               

               
 (5a) Epigrafearen kodea              
 Código de epígrafe              
               

 (5b) Kopurua  
 

           

(5) Cantidad             
              

(5c)  Neurrizko unitatea              

Produktua 
 

 
           

Unidad de medida             
Producto 

              

(5d) Produktuaren izena 
 

 
           

             
 Nombre del producto              
               
 (5e) Trazatzaileak / Markatzaileak              
 Trazadores / Marcadores             
              
             

             
 (6a) Itsasontziaren izena     (6b) Bandera      

(6) Nombre del Buque    Bandera     
          

Itsasontzia (6c) Matrikula     (6d) Jarduera    Matrícula    Actividad   

Embarcación           
              

(6e) Armadorearen izena 
 

 
  

(6f) Armadorearen IFZ  
  

      
 Nombre armador    NIF Armador    
          
               

               
 (7a) Entregatze-tokia              

(7) Lugar de entrega              
              

Entregatze-tokia               
eta datuak 

              

(7b) Entregatze-data              
Lugar y datos entrega Fecha de entrega             

             

 (7c) Hartzailearen sinadura              
 Firma del receptor              
                

III ERANSKINA
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      ENTREGATZE-OHARRA       
      AIREONTZIETARAKO HORNIDURAK       
      SALMENTA-PROZEDURA BIDEAN       
      NOTA DE ENTREGA          
      AVITUALLAMIENTOS A AERONAVES       
   PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN RUTA       
                    

                  

 Lotutako CRE / CRE asociado        
                   

 ZERGA BEREZIKO PRODUKTUEN ZIRKULAZIOA   ONARTUTAKO AITORPENA CSVREKIN:      
 CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE IMPUESTOS ESPECIALES   DECLARACIÓN ACEPTADA CON CSV:     
            

                   

 (1)                   
 Entregatze-oharra modeloa                  
 Modelo de nota de entrega                   
                 

                

 
(2) 

(2a) Bidaltzailearen IFZ   (2b) Bidaltzailearen izena       (2c) Bidaltzailearen JKK   
 NIF expedidor   Nombre expedidor       CAE expedidor  
 Bidaltzailea                   

 
 

       
 

    
 Expedidor           
             
                   

                   
                  

 
(3) 

(3a) EKE zirkulazio albarana   
 

   (3b) EO sekuentziaren zk.      
 CRE albarán de circulación      Nº secuencia NE      
 Dokumentuaren datuak                   
 (3c) EO tokiko erreferentzia zk.                 

 Datos del Documento                
 Nº de referencia local NE               
                  
                 

                
 

(4) 
(4a) Identifikatzeko dok. mota   

 
(4b) Identifikatzeko dok. zk.  

 
    

 Tipo doc. identificación    Nº doc. identificación      
 

Destinatarioa 
                  

 
(4c) Izena 

         
 Destinatario         
 Nombre                 
                  

                   
                   
  (5a) Epigrafearen kodea   

 
            

  Código de epígrafe               
                   

  (5b) Kopurua                
 

(5) 
Cantidad               

                 
                   

 (5c)  Neurrizko unitatea   

 
            

 

Produktua 
              

 Unidad de medida               
 

Producto 
                  

 
(5d) Produktuaren izena 

         
          
  Nombre del producto                 
                   
  (5e) Trazatzaileak / Markatzaileak                
  Trazadores / Marcadores               
                  
                   

                   
  (6a) Matrikula   

 
             

  Matrícula               
                  
                   

 (6) (6b) Aireko konpainiaren herrialdea                
 País compañía aérea               
 

Aireontzia 
                

                   

 (6c) Aireko konpainiaren identifikatzeko      (6d) Aireko konpainiaren       
 Aeronave          
 dok. mota    identifikazio dok. zk.     
             

  T. doc. identificación compañía aérea      Nº doc. identificación       
       compañía aérea       
               
                   

  (6e) Aireko konpainiaren izena                
  Nombre compañía aérea               
                  

              

            
 (7) (7a) IFZ    (7b) Izena deiturak/ Sozietatearen izena       
 Erregaiaren jabea NIF    Nombre y apellidos/ Razón social       
                   

                   

 Propietario del carburante               
                   

                  

  (8a) Entregatze-tokia                
 (8) Lugar de entrega                 
                   

 Entregatze-tokia                   
 

eta datuak 
                 

 (8b) Entregatze-data               
 Lugar y datos entrega Fecha de entrega              
                 

  (8c) Hartzailearen sinadura                 
  Firma del receptor                 
                     

IV ERANSKINA
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V. ERANSKINA 
Bideko salmentaren prozeduran zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharrak betetzeko 

arauak, eta emate-oharretan bildutako informazioari buruzko mezu elektronikoak egitea

I. Bideko salmentaren prozeduran zirkulazio-albaranaren kargurako 
emate-oharren laukiak betetzeko jarraibideak eta emate-oharretan 

bildutako informazioari buruzko mezu elektronikoak egitea

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 27. artikuluan ezarritako salmentaren prozedura erabiltzen bada, produktua destina-
tario bakoitzari ematean, Foru Agindu honetako II., III. eta IV eranskinetan onetsitako ereduari 
lotutako emate-oharra igorriko da, arau hauetan bildutako jarraibideen arabera.

Jatorriko establezimendura itzuli bezain laster, eta nolanahi ere zirkulazioa amaitu eta bost 
egun balioduneko epearen barruan, emate-oharretan bildutako informazioa helaraziko dio 
bidaltzaileak Zergen Administrazioari bitarteko elektronikoak erabiliz, arau hauetan bildutako 
jarraibideen arabera beteko diren mezu elektronikoen bidez betiere.

Mezu elektroniko horiek egiteko, kontuan izan behar da ez dela beharrezkoa eranskin honetan 
onetsitako ereduko laukiei dagozkien datuak sartzea Zergen Administrazioari jakinaraziko datuen 
artean, baldin eta beren beregi hala adierazten bada arau hauek dakartzaten jarraibideetan.

1. Emate-oharraren eredua.

Zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharren eredua adieraziko da, kode hauen arabera:

BALIOA DESKRIPZIOA

1 Itsasontzientzako horniduretarako bideko salmentak.

2 Aireontzientzako horniduretarako bideko salmentak.

3 Gainerakoak.

2. Operadore hornitzailea.

Nahitaezko datu multzoa.

2a. Bidaltzailearen IFZ.

Bideko salmentaren prozeduraren bidez produktuak bidaltzen edo ematen direneko esta-
blezimenduaren titularraren identifikazio fiskalaren zenbakia ezarri beharko da.

2b. Bidaltzailearen izena.

Bideko salmentaren prozeduraren bidez produktuak bidaltzen edo ematen direneko esta-
blezimenduaren izen-abizenak adieraziko dira, edo sozietate-izena.

2c. Bidaltzailearen JEK.

Bideko salmentaren prozeduraren bidez produktuak bidaltzen edo ematen direneko esta-
blezimenduaren jardueraren eta establezimenduaren kodea (JEK) ezarriko da.

3. Dokumentuaren datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

Zenbakikuntza sekuentziala erabiliko da zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharretan, 
eta zirkulazio-albaranari esleituriko Erreferentziako Kode Elektronikoarekin osatuko da nume-
razioa; ondoren emate-ohar bakoitzeko zenbaki sekuentziala.

3a. Zirkulazio-albaranari esleitutako Erreferentziako Kode Elektronikoa.

Nahitaezkoa.
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Bidaltzaileak igorritako zirriborroa baliozkotzearen ondorioz Zergen Administrazioak zirku-
lazio-albaranari esleituriko Erreferentziako Kode Elektronikoa ezarriko da.

3b. Emate-oharraren sekuentzia zenbakia.

Nahitaezkoa.

Zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharrei esleituriko zenbaki sekuentziala ezarriko 
da, hiru digitukoa.

3c. Emate-oharraren lokalaren erreferentzia zenbakia.

Nahitaezkoa.

Bidaltzaileak emate-oharrari esleituriko zenbakia ezarriko da, horrelakorik badago.

4. Destinatarioaren datuak.

Datu multzoa batzuetan bakarrik.

Nahitaez beteko dira zirkulazio-albaranaren zerga-araubidea A (Itsasontzientzako edo 
aireontzientzako hornidurak) edo V (Produktuen irteera zerga-tasa murriztuan) denean.

Ez da beharrezkoa izango betetzea zirkulazio-albaranean aitortutako zerga-araubidea P bada 
(Produktuen irteera zerga-tasa arruntean).

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregela-
menduko 102. artikuluan aipaturiko itsasontzietako erregai hornidura salbuetsiak badira eta 
bideko salmentaren prozeduraren bidez egin badira hornidurak, itsasontziaren armadoreari, 
kontsignatarioari edo errentariari dagozkion datuak beteko dira.

Zerga Bereziei buruzko Arauaren 51.2.a) artikuluarekin bat etorriz, hidrokarburoen gaineko 
zergatik salbuetsitako aireontzientzako erregaien hornidurak badira eta bideko salmentaren 
prozeduraren bidez egin badira, hornidura egin zaion aireontziaren aire-konpainiari, jabeari 
edo errentariari dagozkion datuak beteko dira.

4a. Destinatarioaren identifikaziorako dokumentu mota.

Kasu batzuetan bakarrik.

Destinatarioaren identifikaziorako dokumentu mota ezarri beharko da, kode hauen arabera:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 IFZ edo AIZ espainiarra.

2 Batasunaren barruko IFZ BEZ.

3 Beste batzuk.

IFZ edo AIZ espainiarra badu, 1 balioa ezarriko da.

Ez badu IFZ espainiarrik, baina Espainiakoa ez den Europar Batasuneko beste estatu bateko 
zergen administrazioak esleituriko IFZ BEZ badu, 2 balioa ezarriko da.

Bestelakoetan, 3 balioa ezarriko da.

4b. Destinatarioaren identifikaziorako dokumentu zenbakia.

Kasu batzuetan bakarrik.

4a laukian 1 balioa bete bada, emate-oharraren xedeko horniduraren destinatarioaren IFZ 
edo AIZ ezarriko da.

4a laukian 2 balioa ezarri bada, Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste edozein 
estatuk destinatarioari esleituriko IFZ BEZ adieraziko da.
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4a laukian 3 balioa ezarri bada, destinatarioa identifikatzea ahalbidetzen duten beste edozein 
zenbaki adieraziko da.

4c. Destinatarioaren izena.

Kasu batzuetan bakarrik.

Emate-oharraren xedeko horniduraren amaierako destinatario kontsumitzailearen izen-abi-
zenak ezarriko dira, edo sozietate-izena.

5. Produktua.

Nahitaezko datu multzoa.

5a. Produktuaren epigrafeko kodea.

Nahitaezkoa.

Horniduraren xedeko produktuaren epigrafe kodea adieraziko da, Foru Agindu honetako X. 
eranskinean bildutako kodearen arabera.

Bat etorri behar du zirkulazio-albaranean jasotakoarekin.

5b. Kantitatea.

Nahitaezkoa.

Kantitatea adieraziko da, produktuko epigrafearen kodearekin loturiko neurketa-unitatean, 
Foru Agindu honetako X. eranskinean bildutako zerga-unitateen zerrendaren arabera.

Baldin eta produktuaren bolumenarekin osatutako Zerga Bereziaren zerga-oinarria duten 
produktuak badira, zergaren zerga-oinarria zehaztuko den tenperatuaren arabera adierazi be-
harko da kantitatearen zehaztapena.

5c. Neurketa-unitatea.

Nahitaezkoa.

Foru Agindu honetako X. eranskinean ezarritako zerga-unitateen kodea zehaztuko da, pro-
duktuari dagokion epigrafe kodearen arabera.

5d. Produktuaren izena.

Nahitaezkoa.

Produktuen merkataritza izena adieraziko da, hornitutako produktuak identifikatzeko.

5e. Trazadoreak/markadoreak.

Kasu batzuetan bakarrik.

Trazadoreak edo Markadoreak daramatzaten hidrokarburoak direnean, inguruabar hori 
adieraziko da, eta honako balio hau ezarriko da:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 Trazadorea edo markadorea duen hidrokarburoa.

II. eranskinean onetsitako emate-oharraren eredua

Itsasontziei edo aireontziei eginiko hornidurei ez dagokien bideko salmentaren prozedu-
raren bidez gauzatu ez diren horniduretan, Foru Agindu honetako II. eranskinean bildutako 
ohar-ematearen eredua erabiliko da.

Halakoetan, 3 izango da (Gainerakoak) 1 laukian (Emate-oharraren eredua) ezarriko da ba-
lioa.
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Kasu honetan, 6 laukia beteko da, eta laukian bildutako informazioa Zergen Administrazioari 
igortzeko mezu elektronikoak egingo dira, ondoren bilduko diren jarraibideen arabera. Ez da 
beharrezkoa izango Zergen Administrazioari igortzea beren beregi hala adierazitako emate-oha-
rren laukietako informazioa.

6. Emate-tokia eta datuak.

Datu multzoak batzuetan bakarrik.

Nahitaez beteko dira zirkulazio-albaranean aitortutako zerga-araubidea V (Produktuen irteera 
zerga-tasa murriztuan) bada.

Ez da beharrezkoa izango betetzea zirkulazio-albaranean aitortutako zerga-araubidea P de-
nean (Produktuen irteerak zerga-tasa arruntean).

6a. Herria.

Emate-tokiari dagokion herria adieraziko da.

6b. Posta Kodea.

Emate-tokiari dagokion Posta Kodea ezarriko da.

6c. Kalea eta zenbakia.

Emate-oharraren bidez eginiko horniduraren xedeko produktuak emango diren helbidea 
ezarriko da (Kalea eta zenbakia).

6d. Hartzailearen identifikaziorako dokumentu zenbakia.

Produktuaren hartzaileak IFZ edo AIZ espainiarra bada, hori ezarriko da.

Ez badu IFZ espainiarrik, baina Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste estatu ba-
teko zergen administrazioak esleituriko IFZ BEZ badu, titularra deneko IFZ BEZaren zenbakia 
ezarriko da.

Bestelakoetan, hartzailea identifikatzea ahalbidetzen duen beste edozein zenbaki ezarriko da.

Eremu hori ez da igorriko emate-frogagiriaren informazioa jakinarazteko Zergen 
Administrazioarentzako mezu elektronikoan.

6e. Hartzailearen izena.

Kasu batzuetan bakarrik.

Emate-oharraren xedeko horniduraren hartzailearen izen-abizenak ezarriko dira, edo sozie-
tate-izena.

Eremu hori ez da igorriko emate-frogagiriaren informazioa jakinarazteko Zergen 
Administrazioarentzako mezu elektronikoan.

6f. ….den aldetik jasotzea.

Produktuak jasotzeko eskubidearen titularra izatea adieraziko da.

Eremu hori ez da igorriko emate-frogagiriaren informazioa jakinarazteko Zergen 
Administrazioarentzako mezu elektronikoan.

6g. Emateko data.

Ematea gauzatu deneko data beteko da (UU/HH/EE).

6h. Hartzailearen izenpea.

Horniduraren xedeko produktua jasotzen duen pertsonaren izenpea agerraraziko da.

Eremu hori ez da igorriko emate-frogagiriaren informazioa jakinarazteko Zergen Adminis-
trazioarentzako mezu elektronikoan.
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III. eranskinean onetsitako emate-oharraren eredua

Bideko salmentaren prozeduraren bidez itsasontziei eginiko hornidurak badira, agindu 
honetako III. eranskineko emate-oharraren eredua erabiliko da.

Halakoetan, 1 izango da (Itsasontzientzako horniduretarako bideko salmentak) 1 laukian 
(Emate-oharraren eredua) ezarritako balioa, eta eredu horretako 6. eta 7. atalak beteko dira 
ondoren bildutako jarraibideen arabera.

6. Itsasontzia.

Datu multzoa batzuetan bakarrik.

Bideko salmentaren sistemaren bidez eginiko itsasontzientzako horniduretan bete beharko 
dira nahitaez, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien 
Erregelamenduko 102. artikuluan xedatu denarekin bat etorriz, baldin eta zirkulazio-albaranean 
aitortutako zerga-araubidea A bada (Itsasontziei edo aireontziei eginiko hornidura salbuetsiak).

Ez da beharrezkoa izango betetzea zirkulazio-albaranean adierazitako zerga-araubidea P 
bada (Produktuen irteera zerga-tasa arruntean).

6a. Itsasontziaren izena.

Erregaiaren hornidura salbuetsia egiten zaion itsasontziaren izena adieraziko da.

6b. Bandera.

Erregaiaren hornidura egin zaion itsasontziaren matrikulari dagokion bandera duen herrial-
dea adieraziko da, Foru Agindu honetako XI. eranskinean bildutako herrialdeen kodetzearekin 
bat etorriz dagokion herrialde kodea adierazita.

6c. Matrikula.

Itsasontziaren matrikula beteko da.

6d. Jarduera.

Itsasontziak egiten duen jarduera mota adieraziko da, honako kode hauen arabera:

KODEA DESKRIPZIOA

1 Arrantza.

2 Aisialdikoak ez beste jarduera pribatu batzuk.

6e. Armadorearen izena.

Armadorearen, kontsignatarioaren edo errentariaren izena edo sozietate-izena adieraziko 
da, destinatarioa ez bada.

6f. Armadorearen IFZ.

Itsasontziaren armadorearen edo kontsignatarioaren IFZ ezarriko da, destinatarioa ez bada.

7. Ematearen datuak.

Batzuetan bakarrik betetzekoa.

Nahitaez bete beharko da zirkulazio-albaranaren zerga-araubidea A denean (itsasontzientzako 
hornidura salbuetsiak).

Ez da beharrezkoa izango betetzea zirkulazio-albaranean adierazitako zerga-araubidea P 
bada (Produktuen irteera zerga-tasa arruntean).

7a. Emate-tokia.

Hornidura egingo den portua edo tokia adieraziko da.
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7b. Emate-data.

Itsasontziarentzako hornidura egingo den data, UU/HH/EE formatuan adierazia.

7c. Hartzailearen izenpea.

Horniduraren xedeko produktua jasotzen duen pertsonaren izenpea agerraraziko da.

Eremu hori ez da igorriko emate-frogagiriaren informazioa jakinarazteko Zergen Adminis-
trazioarentzako mezu elektronikoan.

IV. eranskinaren bidez onetsitako emate-oharraren eredua

Bideko salmentaren prozeduraren bidez aireontziei eginiko hornidurak badira, agindu ho-
netako IV. eranskineko emate-oharraren eredua erabiliko da.

Halakoetan, 2 izango da (Aireontzietako horniduretarako bideko salmentak) 1 laukian (Ema-
te-oharraren eredua) ezarri beharreko balioa, eta eredu horretako 6., 7. eta 8 atalak beteko dira 
ondoren bilduko diren jarraibideen arabera:

6. Aireontzia.

6a. Aireontziaren matrikula.

Nahitaezkoa.

Emate-oharraren xedeko hornidura egiten zaion aireontziaren matrikula adieraziko da.

6b. Aire konpainiaren herrialdea.

Kasu batzuetan bakarrik.

Hegaldi zerbitzua ematen duen aire konpainiaren datuak beteko dira, horniduraren desti-
natarioa ez bada.

Aire konpainiari dagokion herrialde kodea adieraziko da, Foru Agindu honetako XI. erans-
kinean bildutako herrialde kodeen zerrendaren arabera.

6c. Aire konpainiaren identifikaziorako zenbaki mota.

Kasu batzuetan bakarrik.

Hegaldi zerbitzu ematen duen aire konpainiaren datuak beteko dira, horniduraren destina-
tarioa ez bada.

Hegaldiaren aire konpainiaren identifikaziorako dokumentu mota ezarri beharko da, honako 
kodetzearen arabera:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 IFZ edo AIZ espainiarra.

2 Batasunaren barruko IFZ BEZ.

3 Beste batzuk.

Aire konpainiak IFZ edo AIZ espainiarra badu, 1 balioa ezarriko da.

Ez badu IFZ espainiarrik, baina Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste estatu bateko 
zergen administrazioak esleituriko IFZ BEZ badu, 2 balioa ezarriko da.

Bestelakoetan, 3 balioa ezarriko da.

6d. Aire konpainiaren identifikaziorako dokumentuaren zenbakia.

Kasu batzuetan bakarrik.

Hegaldi zerbitzua ematen duen aire konpainiaren datuak beteko dira, horniduraren desti-
natarioa ez bada.
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6c laukiko 1 balioa bete bada, aire konpainiaren IFZ edo AIZ ezarriko da.

6c laukiko 2 balioa ezarri bada, Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste estatu batek 
aire konpainiari esleituriko IFZ BEZ adieraziko da.

6c laukiko 3 balioa ezarri bada, hegaldiaren aire konpainia titularra identifikatzea ahalbidetzen 
duen beste edozein zenbaki adieraziko da.

6e. Aire konpainiaren izena.

Kasu batzuetan bakarrik.

Hegaldi zerbitzua ematen du aire konpainiaren datuak beteko dira, horniduraren destina-
tarioa ez bada.

Hornidura egiten zaion hegaldiaren aire konpainia operadorearen izena agerraraziko da.

7. Produktuaren jabearen datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

Horniduraren xedeko erregaiaren jabearen datuak ezarriko dira.

7a. Produktuaren jabearen IFZ.

Nahitaezkoa.

Horniduraren xedeko produktuen jabearen IFZ ezarri beharko da.

7b. Izena.

Nahitaezkoa.

Horniduraren xedeko produktuen izen-abizenak ezarriko dira, edo bestela sozietate-izena.

8. Emate-tokia eta datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

8a. Emate-tokia.

Hornidura egin deneko aireportua edo emate-tokia adieraziko da.

8b. Emate-eguna.

Aireontziari hornidura egin zaion data, UU/HH/EE formatuan adierazia.

8c. Hartzailearen izenpea.

Horniduraren xedeko produktua jasotzen duen pertsonaren izenpea agerraraziko da.

Eremu hori ez da igorriko emate-frogagiriaren informazioa jakinarazteko Zergen Adminis-
trazioarentzako mezu elektronikoan.

II. Zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharrak ezabatzeko mezua betetzeko jarraibideak

Zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharrek dakarten informazioa ezabatzeko bideko 
salmenten prozeduran, Zergan Administrazioari jakinarazia, honako datu hauek biltzen dituen 
mezua erabiliko da:

1. Dokumentua.

Nahitaezko datu multzoa.

1a. Erreferentziako Kode Elektronikoa.

Nahitaezkoa.
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Ezabatzeko mezuaren xedeko emate-oharrarekin lotutako zirkulazio-albaranaren Erreferen-
tziako Kode Elektronikoa adieraziko da.

1b. EO sekuentzia zk.

Ezabatzeko mezuaren xedeko zirkulazio-albaranaren kargurako emate-oharraren hasierako 
jakinarazpenean adierazitako sekuentziako zenbakia ezarriko da.

2. Ezabatzea.

Nahitaezko datu multzoa.

2a. Ezabatzeko arrazoia.

Nahitaezkoa.

Taula honetako kodeetako bat hautatu behar da:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 Akats numeriko edo deskrip.

2 Emate-oharraren bi ale.

2b. Informazio osagarria.

Aukerakoa.

Ezabatzeko arrazoiari buruzko edozein argibide osagarri ezarriko da.
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       EMATEAREN FROGAGIRIA      
       AIREONTZIETARAKO HORNIDURAK      

       COMPROBANTE DE ENTREGA      
       AVITUALLAMIENTOS A AERONAVES      
                   
                   

                 

 Lotutako CRE / CRE asociado          
                 
 ZERGA BEREZIKO PRODUKTUEN ZIRKULAZIOA  ONARTUTAKO AITORPENA CSVREKIN:   CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE IMPUESTOS ESPECIALES  DECLARACIÓN ACEPTADA CON CSV:          

                

 
(1) 

(1a) Hornitzailearen IFZ  (1b) Hornitzailearen izena        (1c) Hornitzailearen JKK  
 NIF suministrador  Nombre suministrador         CAE suministrador  
 

Hornitzailea 
                 

 
 

      
 

 
 

Suministrador 
      

            
                  

                
                
  (2a) Entregatze-frogagiria zk.             
  Nº de comprobante de entrega            
               
 

(2) 
              

 (2b) Mugimendu mota          
 Dokumentuaren datuak Tipo movimiento         
              
                  

 Datos del Documento (2c) Araubide fiskala    
  Régimen fiscal   
               
                

  (2d) Bulego kudeatzailea             
  Oficina gestora            
               
               

              
 (3) (3a) IFZ   (3b) Izena eta deiturak/ Sozietatearen izena      
 

Produktuaren jabea 
NIF   Nombre y apellidos/ Razón social      

                  

                  

 Propietario del producto            
               

               
 

(4) 
(4a) Identifikatzeko dok. mota  

 
 (4b) Identifikatzeko dok. zk.  

 
 

 Tipo doc. identificación    Nº doc. identificación   
 

Destinatarioa 
                 

 
(4c) Izena 

         
 Destinatario         
 Nombre              
               

                

                
  (5a) Epigrafearen kodea             
  Código de epígrafe            
               
             

  (5b) Kopurua    (5c) Kopurua giroko tenperaturan    
 

(5) 
Cantidad   Cantidad temperatura ambiente   

         
                  

 (5d)  Neurrizko unitatea  

 
          

 

Produktua 
           

 Unidad de medida            
 

Producto 
                 

 
(5e) Produktuaren izena 

            
             
  Nombre del producto    
        
                

                
  (6a) Matrikula  

 
          

  Matrícula            
               

                

 (6) (6b) Aireko konpainiaren herrialdea             
 País compañía aérea            
 

Aireontzia 
             

                  

 (6c) Aireko konpainia identifikatzeko      (6d) Aireko konpainiaren      

 
Aeronave 

          
 dok. mota     identifikazio dok. zk.      
     Nº doc. identificación   
  T. doc. identificación compañía aérea          

     compañía aérea      
                
                

  (6e) Aireko konpainiaren izena             
  Nombre compañía aérea            
               

               

               
  (7a) Entregatze-tokia             
 (7) Lugar de entrega              
                  

 Entregatze-tokia                  
 

eta datuak 
              

 (7b) Entregatze-data             
 Lugar y datos entrega Fecha de entrega            
              

  (7c) Hartzailearen sinadura              
  Firma del receptor              
                    

VI ERANSKINA
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VII. ERANSKINA 
Aireontzientzako erregaien horniduretan erabili beharreko emate-frogagiriak 

betetzeko arauak, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga 
Berezien Erregelamenduko 101. artikuluan xedatu denarekin bat etorriz, eta emate-
frogagirietan bildutako informazioari buruzko mezu elektronikoak egiteko arauak

I. Aireontzientzako horniduretan hidrokarburoen gaineko zergatik salbuestea 
justifikatzeko emate-frogagirien laukiak betetzeko jarraibideak

Aisialdiko aireko nabigazio pribatua ez den aireko nabigazioan erabilitako erregaietan Zerga 
Bereziei buruzko Arauaren 51.2.a) artikuluan ezarritako salbuespena justifikatzeko, agindu ho-
netako VI. eranskinean onetsitako ereduarekin bat etorriz eginiko emate-frogagiriak erabiliko 
dira, arau horietako jarraibideen arabera beteta. Hartzaile bakoitzari hornidura ematen zaionean 
emango da eredu hori.

Honako hau jakinarazi beharko dio hornitzaile bidaltzaileak Zergen Administrazioari, hilabe-
teko epearen barruan hornidura hasten denetik eta bitarteko elektronikoak erabiliz: uztailaren 
7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregelamenduko 101. arti-
kuluan xedaturikoaren arabera eginiko emate-frogagirietan bildutako informazioa.

Mezu elektroniko horiek egiteko, kontuan izan behar da ez dela beharrezkoa eranskin hone-
tan onetsitako ereduko laukiei dagozkien datuak sartzea Zergen Administrazioari jakinaraziko 
datuen artean, baldin eta beren beregi hala adierazten bada arau hauek dakartzaten jarraibi-
deetan.

1. Operadore hornitzailea.

Nahitaezko datu multzoa.

Hornidura egiten deneko establezimenduaren titularraren datuak ezarriko dira, uztailaren 
7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregelamenduko 101. arti-
kuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

1a. Hornitzailearen IFZ.

Nahitaezkoa.

Hornitzailearen identifikazio fiskaleko zenbakia ezarri beharko da.

1b. Hornitzailearen izena.

Nahitaezkoa.

Hornitzailearen izen-abizenak edo sozietate-izena adieraziko dira.

1c. Hornitzailearen JEK.

Nahitaezkoa.

Produktuak hornitzeko establezimenduari dagokion jardueraren eta establezimenduaren 
kodea (JEK) ezarriko da.

2. Dokumentuaren datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

2a. Emate-frogagiriaren zenbakia.

Nahitaezkoa.

Hornitzaileak emate-frogagiriari esleituriko zenbakia ezarriko da.

2b. Mugimendu mota.

Nahitaezkoa.
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Emate-frogagiriarekin dokumentaturiko mugimendu mota ezarriko da, dagokion mugimen-
duaren kodearen arabera:

MUGIMENDU 
MOTAREN KODEA MUGIMENDU MOTA

4 Aireontzientzako hornidurak, ZBE 101 art

2c. Zerga-araubidea.

Nahitaezkoa.

ZERGA-ARAUBIDEA DESKRIPZIOA

A Aireontzientzako hornidura salbuetsiak

2d. Bulego kudeatzailea.

Nahitaezkoa.

Hornitzailea inskribatuta dagoen lurralde erregistroari dagokion bulego kudeatzailearen 
kodea ezarriko da, Foru Agindu honetako IX. eranskinean bildutako bulego kudeatzaileen ko-
deen arabera.

3. Produktuaren jabearen datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

Horniduraren xedeko erregaiaren jabearen datuak ezarriko dira.

3a. Produktuaren jabearen IFZ.

Nahitaezkoa.

Horniduraren xedeko produktuen jabearen IFZ ezarri beharko da.

3b. Produktuaren jabearen izena.

Nahitaezkoa.

Horniduraren xedeko produktuen jabearen izen-abizenak adieraziko dira, edo sozietate-izena.

4. Destinatarioaren datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

Aire konpainiaren edo horniduraren aireontzi hartzailearen pertsona edo erakunde jabearen 
edo errentariaren datuak ezarriko dira.

4a. Destinatarioaren identifikaziorako dokumentu mota.

Nahitaezkoa.

Destinatarioaren identifikaziorako dokumentu mota ezarri beharko da, kodetze honen arabera:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 IFZ edo AIZ espainiarra.

2 Batasunaren barruko IFZ BEZ.

3 Beste batzuk.

Destinatarioak IFZ edo AIZ espainiarra badu, 1 balioa ezarriko da.

Ez badu IFZ espainiarrik, baina Espainiakoa ez den Europar Batasuneko beste estatu bateko 
zergen administrazioak esleituriko IFZ BEZ badu, 2 balioa ezarriko da.

Bestelakoetan, 3 balioa ezarriko da.
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4b. Destinatarioaren identifikaziorako dokumentuaren zenbakia.

Nahitaezkoa.

4a laukiko 1 balioa bete bada, hornitzailearen destinatarioaren IFZ edo AIZ ezarriko da.

4a laukiko 2 balioa ezarriko da, Espainiakoa ez den Europar Batasuneko beste estatu kide 
batek destinatarioari esleituriko IFZ BEZ adieraziko da.

4a laukiko 3 balioa ezarri bada, destinatarioa identifikatzeko modua duen beste edozein 
zenbaki adieraziko da.

4c. Izena.

Nahitaezkoa.

Emate-frogagiriaren xedeko horniduraren destinatarioaren izen-abizenak ezarriko dira, edo 
sozietate-izena.

5. Produktua.

Nahitaezko datu multzoa.

5a. Produktuaren epigrafeko kodea.

Nahitaezkoa.

Horniduraren xedeko produktuaren epigrafeko kodea adieraziko da, Foru Agindu honetako 
X. Eranskinean ezarritako kasuetatik dagokionaren arabera.

5b. Produktu kantitatea.

Nahitaezkoa.

Kantitatea adieraziko da, produktuko epigrafearen kodearekin loturiko neurketa-unitatean, 
Foru Agindu honetako X. Eranskinean bildutako zerga-unitateen zerrendaren arabera.

Baldin eta produktuaren bolumenarekin osatutako Zerga Bereziaren zerga-oinarria duten 
produktuak badira, zergaren zerga-oinarria zehaztuko den tenperatuaren arabera adierazi be-
harko da kantitatearen zehaztapena.

5c. Produktuaren kantitatea giro-tenperaturan.

Nahitaezkoa.

Baldin eta produktuaren bolumenarekin osatutako Zerga Bereziaren zerga-oinarria duten 
produktuak badira, hornituriko kantitatea adieraziko da, produktuaren epigrafeko kodearekin 
loturiko neurketa-unitatea erabiliz, Foru Agindu honetako X : eranskinean bildutako zerga-uni-
tateen zerrendaren arabera.

Kantitatea beteko da, hornidura egitean dagoen tenperatuaren arabera adierazita betiere.

5d. Neurketa-unitatea.

Nahitaezkoa.

Foru Agindu honetako X. eranskinean ezarritako zerga-unitateen kodea zehaztuko da.

5e. Produktuaren izena.

Nahitaezkoa.

Produktuen merkataritza izena adieraziko da.

6. Aireontzia.

6a. Aireontziaren matrikula.
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Nahitaezkoa.

Emate-frogagiriaren xedeko hornidura egiten zaion aireontziaren matrikula adieraziko da.

6b. Aire konpainiaren herrialdea.

Kasu batzuetan bakarrik.

Hegaldi zerbitzu ematen duen aire konpainiaren datuak beteko dira, horniduraren destina-
tarioa ez bada.

Aire konpainiari dagokion herrialde kodea adieraziko da, Foru Agindu honetako XI. erans-
kinean bildutako herrialde kodeen zerrendaren arabera.

6c. Aire konpainiaren identifikaziorako dokumentu mota.

Kasu batzuetan bakarrik.

Hegaldi zerbitzu ematen duen aire konpainiaren datuak beteko dira, horniduraren destina-
tarioa ez bada.

Hegaldiaren aire konpainiaren identifikaziorako dokumentu mota ezarri beharko da, honako 
kode hauen arabera:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 IFZ edo AIZ espainiarra.

2 Batasunaren barruko IFZ BEZ.

3 Beste batzuk.

Aire konpainiak IFZ edo AIZ espainiarra badu, 1 balioa ezarriko da.

Ez badu IFZ espainiarrik, baina Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste estatu bateko 
zergen administrazioak esleituriko IFZ BEZ badu, 2 balioa ezarriko da.

Bestelakoetan, 3 balioa ezarriko da.

6d. Aire konpainiaren identifikaziorako dokumentuaren zenbakia.

Kasu batzuetan bakarrik.

Hegaldi zerbitzu ematen du aire konpainiaren datuak beteko dira, horniduraren destinatarioa 
ez bada.

6c laukiko 1 balioa bete bada, aire konpainiaren IFZ edo AIZ ezarriko da.

6c laukiko 2 balioa ezarri bada, Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste estatu batek 
aire konpainiari esleituriko IFZ BEZ adieraziko da.

6c laukiko 3 balioa ezarri bada, hegaldiaren aire konpainia titularra identifikatzea ahalbidetzen 
duen beste edozein zenbaki adieraziko da.

6e. Aire konpainiaren izena.

Kasu batzuetan bakarrik.

Hegaldi zerbitzua ematen duen aire konpainiaren izena beteko da, horniduraren destinata-
rioa ez bada.

7. Emate-tokia eta -datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

7a. Emate-tokia.

Hornidura egin deneko aireportua edo emate-tokia adieraziko da.

Eremu hori ez da igorriko emate-frogagiriaren informazioa jakinarazteko Zergen Adminis-
trazioarentzako mezu elektronikoan.
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7b. Emate-data.

Aireontziari hornidura egin zaion data, UU/HH/EE formatuan adierazita.

7c. Hartzailearen izenpea.

Horniduraren xedeko produktua jasotzen duen pertsonaren izenpea agerraraziko da.

Eremu hori ez da igorriko emate-frogagiriaren informazioa jakinarazteko Zergen Adminis-
trazioarentzako mezu elektronikoan.

II. Emate-frogagiriak ezabatzeko mezua betetzeko jarraibideak

Zergen Administrazioari jakinarazitako emate-frogagirietan bildutako informazioa 
ezabatzeko, datu hauek dituen mezua erabili beharko da:

1. Dokumentua.

Nahitaezko datu multzoa.

1a. Emate-frogagiriaren zenbakia.

Nahitaezkoa.

Ezabatzeko mezuaren xedeko emate-frogagiriaren zenbakia ezarriko da.

1b. Zergen Administrazioek esleituriko emate-frogagiriaren zenbakia.

Nahitaezkoa.

Zergen Administrazioak ezabatzearen xedeko frogagiria esleituriko zenbakia adieraziko da, 
bertan bildutako datuen hasierako jakinarazpena onartzeari buruzko mezuan.

2. Ezabatzea.

Nahitaezko datu multzoa.

2a. Ezabatzeko arrazoia.

Nahitaezkoa.

Taula honetako kodeetako bat hautatu behar da:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 Akats numeriko edo deskriptiboa.

2 Emate-frogagiriaren bi ale.

2b. Informazio osagarria.

Aukerakoa.

Ezabatzeko arrazoiari buruzko edozein argibide osagarri ezarriko da.
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VIII. ERANSKINA 
Hidrokarburoen gaineko zerga itzultzeko eskubidea duten itsasontzientzako 

erregai horniduretako emate-ordainagirien laukiak betetzeko jarraibideak. Izan 
ere, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako zerga berezien 

erregelamenduko 110. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz ordainarazitako zerga da

Zerga Bereziei buruzko Arauaren 52. artikuluko b) letran ezarritako hidrokarburoen gaineko 
zergaren itzulketa kasu bakarraren aplikatuko da: hornitzaileak Zerga Bereziei buruzko Arauaren 
50. artikuluko 1. apartatuko 1.4. epigrafean ezarritako zergaren tasa murriztua ordaindu duen 
gasolio-horniduretan.

Zerga Berezien Erregelamenduko 110. artikuluan ezarritako itzulketarako eskubidea duten 
hornidurak emate-ordainagirietan dokumentatuko dira, betiere Foru Agindu honen VIII. erans-
kinean onetsitako ereduari jarraituz eta jarraibide hauen arabera beteta:

1. Operadore hornitzailea.

Nahitaezko datu multzoa.

Hidrokarburoen gaineko zerga itzultzeko eskubidea duten itsasontzientzako gasolio horni-
duretako gunean gasolioa hornitzen duen titularra identifikatuko da, uztailaren 7ko 1165/1995 
Errege Dekretuaren bidez onetsitako zerga berezien erregelamenduko 110. artikuluan ezarri-
takoarekin bat etorriz.

1a. Hornitzailearen IFZ.

Hornitzailearen identifikazio fiskaleko zenbakia ezarriko da.

1b. Hornitzailearen izena.

Hornitzailearen izen-abizenak ezarriko dira, edo sozietate-izena .

1c. Hornitzailearen JEK.

Hidrokarburoen gaineko zergaren zioz ordainarazitako kuotak itzultzeko eskubidea duten 
itsasontzientzako gasolio horniduretako guneari dagokion jardueraren eta establezimenduaren 
kodea (JEK) ezarriko da, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako zerga 
berezien erregelamenduko 110. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

2. Dokumentuaren datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

2a. Emate-ordainsariaren zenbakia.

Nahitaezkoa.

Hornitzaileak emate-ordainagiriari esleituriko zenbakia ezarriko da.

2b. Mugimendu mota.

Nahitaezkoa.

Emate-ordainagiriarekin dokumentaturiko mugimendu mota ezarriko da, dagokion mugi-
mendu kodearen arabera:

MUGIMENDU 
MOTAREN KODEA MUGIMENDU MOTA

5 Itsasontzientzako hornidurak, ZBEren 110. art.

2c. Bulego kudeatzailea.

Nahitaezkoa.

Hornidura-gunearen titularra inskribatuta dagoen lurralde erregistroari dagokion bulego 
kudeatzailearen kodea ezarriko da, Foru Agindu honen IX. eranskinean bildutako bulego 
kudeatzaileen kodetzearen arabera.
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3. Destinatarioaren datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

Hornidura egin zaion itsasontziaren armadorearen, kontsignatarioaren edo errentariaren 
datuak ezarriko dira.

3a. Destinatarioaren identifikaziorako dokumentu mota.

Nahitaezkoa.

Destinatarioaren identifikaziorako dokumentu mota ezarri beharko da, kodetze honen ara-
bera:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 IFZ edo AIZ espainiarra.

2 IFZ Batasunaren barruko BEZ.

3 Beste batzuk.

Destinatarioak IFZ edo AIZ espainiarra badu, 1 balioa ezarriko da.

IFZ espainiarrik ez badu, baina Espainiakoa ez beste Europako Batasuneko estatu bateko 
zergen agintariek esleituriko IFZ BEZ badu, 2 balioa ezarriko da.

Bestelako kasuetan, 3 balioa ezarriko da.

3b. Destinatarioaren identifikazio dokumentuaren zenbakia.

Nahitaezkoa.

3a laukiko 1 balioa bete bada, hornitzailearen destinatarioaren IFZ edo AIZ ezarriko da.

3a laukiko 2 balioa ezarriko da, Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste estatu kide 
batek destinatarioari esleituriko IFZ BEZ adieraziko da.

3a laukiko 3 balioa ezarri bada, destinatarioa identifikatzeko modua duen beste edozein 
zenbaki adieraziko da.

3c. Izena.

Nahitaezkoa.

Emate-ordainagiriaren xedeko horniduraren destinatarioaren izen-abizenak ezarriko dira, 
edo sozietate-izena.

4. Produktua.

Nahitaezko datu multzoa.

4a. Produktuaren epigrafe kodea.

Nahitaezkoa.

Horniduraren xedeko produktuaren epigrafe kodea adieraziko da, xehetasun honen arabera:

Tasa murriztua duten gasolioak: B3.

4b. Kantitatea.

Nahitaezkoa.

Horniduran emandako kantitatea ezarriko da, produktuaren epigrafe kodearekin lotutako 
neurketa-unitatean adierazia, ondoren bildutako zerga-unitateekin bat etorriz:
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PRODUKTUA EPIGRAFEKO 
KODEA ZERGA-UNITATEAK

Tasa murriztua duten gasolioak B3 LTR

Zerga bereziaren zerga-oinarria adierazten deneko tenperatuaren arabera adieraziko beharko 
da litroen zehaztapena, honako xehetasun honen arabera:

Benetako bolumen litroak 15ºC-tan: Bolumenean finkaturiko oinarria duten hidrokarburoak 
eta produktu baliokideak.

4c. Produktuaren kantitatea giro-tenperaturan.

Nahitaezkoa.

Horniduran emandako kantitatea adieraziko da, produktuaren epigrafeko kodearekin loturiko 
neurketa-unitatean emana, 4b laukian bildutako zerga-unitateen zerrendaren arabera.

Horniduran emandako kantitatea beteko da, giro-tenperatuaren arabera adierazia.

4d. Neurketa-unitatea.

Nahitaezkoa.

4b laukian ezarritako zerga-unitateen kodea zehaztuko da, horniduraren xedeko produktuari 
dagokionez.

4e. Produktuaren izena.

Nahitaezkoa.

Produktuen merkataritzako deskripzioa adieraziko da, hornituriko produktuak identifikatzeko.

5. Itsasontzia.

Nahitaezko datu multzoa.

Hornidura egin zaion itsasontziaren datuak beteko dira.

5a. Itsasontziaren izena.

Nahitaezkoa.

Erregaia hornitu zaion itsasontziaren izena adieraziko da.

5b. Itsasontziaren bandera.

Nahitaezkoa.

Erregaiaren hornidura egin zaion itsasontziaren matrikulari dagokion bandera duen herrial-
dea adieraziko da, Foru Agindu honetako XI. Eranskinean bildutako herrialdeen kodeekin bat 
etorriz dagokion herrialde kodea adierazita.

5c. Matrikula.

Nahitaezkoa.

Itsasontziari esleituriko matrikula beteko da.

5d. Jarduera.

Nahitaezkoa.

Itsasontziak eginiko jarduera mota adieraziko da, honako kode hauen arabera:

KODEA DESKRIPZIOA

1 Arrantza.

2 Aisialdikoak ez beste jarduerak.
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5e. Armadorearen identifikaziorako dokumentu mota.

Kasu batzuetan bakarrik.

Bete egingo da itsasontziaren armadorea, kontsignatarioa edo errentaria destinatarioa ez 
bada.

Armadorearen, kontsignatarioaren edo errentariaren identifikaziorako dokumentu mota 
ezarri beharko da, kode hauen arabera:

BALIOAK DESKRIPZIOA

1 IFZ edo AIZ espainiarra.

2 Batasunaren barruko IFZ BEZ.

3 Beste batzuk.

Destinatarioak IFZ edo AIZ espainiarra badu, 1 balioa ezarriko da.

IFZ espainiarrik ez badu, baina Espainiakoa ez beste Europako Batasuneko estatu bateko 
zergen agintariek esleituriko IFZ BEZ badu, 2 balioa ezarriko da.

Bestelako kasuetan, 3 balioa ezarriko da.

5f. Armadorearen identifikazio dokumentuaren zenbakia.

Kasu batzuetan bakarrik.

5e laukiko 1 balioa bete bada, itsasontziaren armadorearen, kontsignatarioaren edo erren-
tariaren IFZ edo AIZ ezarriko da, destinatarioa ez bada.

5e laukiko 2 balioa bete bada, Espainiakoa ez den Europako Batasuneko beste edozein 
estatuk itsasontziaren armadoreari, kontsignatarioari edo errentariari esleituriko IFZ edo AIZ 
adieraziko da.

5e laukiko 3 balioa bete bada, itsasontziaren armadorea, kontsignatarioa edo errentaria 
identifikatzeko modua ematen duen beste edozein zenbaki adieraziko da.

5g. Armadorearen izena.

Kasu batzuetan bakarrik.

Itsasontziaren armadorearen, kontsignatarioaren edo errentariaren izena edo sozietate-izena 
adieraziko da, destinatarioa ez bada.

6. Emate-tokia eta -datuak.

Nahitaezko datu multzoa.

6a. Emate-data.

Itsasontziarentzako hornidura egin deneko data, UU/HH/EE formatuan adierazia.

6b. Emate-tokia.

Hornidura egin deneko guneari dagokion portua adieraziko da.

6c. Hartzailearen izena.

Horniduraren xedeko produktuak jasotzen dituen pertsonaren izen-abizenak adieraziko dira.

6d. Hartzailea identifikatzeko dokumentuaren zenbakia.

Destinatarioak IFZ edo AIZ espainiarra badu, hori ezarriko da.

Bestelakoetan, hartzailea identifikatzea ahalbidetzen duen beste edozein zenbaki ezarriko 
da, hartzailearen ohiko bizilekuko estatuko edo herrialdeko agintariek esleitua.

6e..... den aldetik jasoa.

Produktuak jasotzeko eskubidearen titularra izatea adieraziko da.

6f. Hartzailearen izenpea.

Horniduraren xedeko produktua jasotzen duen pertsonaren izenpea agerraraziko da.
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ENTREGATZE-FROGAGIRIA 

ITSASONTZIETARAKO HORNIDURAK ZBA 110. ART 
 

RECIBO DE ENTREGA 
AVITUALLAMIENTOS A EMBARCACIONES ART.110 RIE 

 

(1) 
(1a) Hornitzailearen IFZ  (1b) Hornitzailearen izena       (1c) Hornitzailearen JKK 

NIF suministrador   Nombre suministrador        CAE suministrador 
Hornitzailea 

             

 
    

 Suministrador 
   
         

             

              
 (2a) Entregatze-frogagiria zk.  

 
         

(2) Nº de recibo de entrega           
            

             

Dokumentuaren datuak 
(2b) Mugimendu mota        

Tipo movimiento       

Datos del Documento             
             

(2c) Bulego kudeatzailea 
 

 
         

           
 Oficina Gestora           
             
              

              

(3) 
(3a) Identifikatzeko dok. mota  

 
 (3b) Identifikatzeko dok. zk.  

 Tipo doc. identificación   Nº doc. identificación  
Destinatarioa 

             

(3c) Izena 
       

Destinatario       
Nombre             

             

              

             
 (4a) Epigrafearen kodea            
 Código de epígrafe           
             
            

(4) 
(4b) Kopurua  

 
(4c) Kopurua giroko tenperaturan 

 
 

Cantidad   Cantidad temp. amb  
Produktua 

             

(4d)  Neurrizko unitatea            
Producto Unidad de medida           

            

 (4e) Produktuaren izena            
 Nombre del producto             
              

             
 (5a) Itsasontziaren izena            
 Nombre del Buque           
            
             

 (5b) Bandera  
 

         
 Bandera           
           

(5) (5c) Matrikula  
 

  (5d) Jarduera     
Itsasontzia 

Matrícula    Actividad    
            

Embarcación 
           

(5e) Armadorea identifikatzeko dok. mota     (5f) Armadorea      
 Tipo doc.identificación armador    identifikatzeko dok. zk.   
        

       Nº doc. identificación      
       Armador      
             

 (5g) Armadorearen izena            
 Nombre armador            
             
             

 (6a) Entregatze-data            
 Fecha de entrega           
             
             

 (6b) Entregatze-tokia            
 Lugar de entrega             

(6)              
Entregatze-tokia 

             

(6c) Hartzailearen izena  
 

     
eta datuak Nombre receptor       

             

Luga y datos entrega (6d) Hartzailea identifikatzeko dok. zk.            
 Nº doc.identificación receptor           
             
              

 (6e) Zeren izenean            
 En calidad de           
             
              

 (6f) Hartzailearen sinadura             
 Firma del receptor             
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BULEGO KUDEATZAILEAREN KODEA  

 

Kodea Deskripzioa 
D01200 Araba 
D02200 Albacete 
D03200 Alacant 
D04200 Almeria 
D05200 Ávila 
D06200 Badajoz 
D07200 Balearrak 
D08200 Bartzelona 
D09200 Burgos 
D10200 Cáceres 
D11200 Cádiz 
D12200 Castelló 
D13200 Ciudad Real 
D14200 Kordoba 
D15200 A Coruña 
D16200 Cuenca 
D17200 Girona 
D18200 Granada 
D19200 Guadalajara 
D20200 Gipuzkoa 
D21200 Huelva 
D22200 Huesca 
D23200 Jaén 
D24200 Leon 
D25200 Lleida 
D26200 Errioxa 
D27200 Lugo 
D28200 Madril 
D29200 Málaga 
D30200 Murtzia 
D31200 Nafarroa 
D32200 Ourense 
D33200 Asturias 
D34200 Palentzia 
D35200 Las Palmas 
D36200 Pontevedra 
D37200 Salamanca 
D38200 Sta. Cruz de Tenerife 
D39200 Kantabria 
D40200 Segovia 
D41200 Sevilla 

IX ERANSKINA
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D42200 Soria 
D43200 Tarragona 
D44200 Teruel 
D45200 Toledo 
D46200 Valentzia 
D47200 Valladolid 
D48200 Bizkaia 
D49200 Zamora 
D50200 Zaragoza 
D51200 Cartagena 
D52200 Xixon 
D53200 Jerez de la Frontera 
D54200 Vigo 
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EPIGRAFE KODEAK ETA ZERGA-UNITATEAK 

 
EPIGRAFE 
KODEAK 

ZERGA-
UNITATEA PRODUKTUAREN DESKRIBAPENA 

B0 LTR Gasolina berundunak 
B2 LTR Erabilera orokorrerako gasolioak 
B3 LTR Tasa murriztuko gasolioak 
B4 KGM Fuelolioak 
B5 KGM Erabilera orokorrerako G.L.P. 
B7 KGM Erregaietarako ez bestelako erabileratarako G.L.P. 
B8 GJ Erabilera orokorrerako gas naturala 
B9 GJ Gas naturala, erregaia ez beste erabilera batzuetarako 
C0 LTR Erabilera orokorrerako kerosenoa 
C1 LTR Kerosenoa erregaia ez den bestelako erabileretarako 
C2 KGM Harrikatz-mundruna 
C3 LTR Bentzolak, toluolak, xilolak 
C4 KGM Kreosota olioak 
C5 KGM Harrikatz-mundrunen destilazioaren ondoriozko olio landugabeak 
C6 LTR Gas naturalaren olio gordin kondentsatuak erabilera orokorrerako 

C7 LTR Olio gordin trinkotuak eta gas naturala, erregaietarako ez beste 
erabileretarako. 

C8 KGM Petrolioaren edo mineral bituminosoen gainerako olio gordinak 

C9 LTR Gasolina bereziak, gasolina motako karburo erreaktoreak eta gainerako olio 
arinak 

D0 LTR Kerosenoak ez beste olio ertain batzuk, erabilera orokorrerako 

D1 LTR Kerosenoak ez beste olio ertain batzuk, erregaia ez beste erabilera 
batzuetarako 

D2 KGM Olio astunak eta NC 2710.19.87 - 2710.19.98 bitarteko kodeetako 
prestaketak 

D3 GJ Hidro. gas. c. NC 2711.29.00 kodeko hidro. gas., metanoa izan ezik, 
erabilera orokorrerako. 

D4 GJ Hidro. gas. c. NC 2711.29.00 kodeko hidro. gas., metanoa izan ezik, 
erregairako ez beste erabileretarako. 

D5 KGM Baselina, parafina eta antzeko produktuak 

D6 KGM Nahaskin bituminosoak, oinarrian asfalto edo betun naturala, petrolioaren 
betuna, mundrun minerala edo mundrun mineraleko brea dutenak 

D7 LTR Konposizio kimiko definituko hidrokarburoak 
D8 KGM NC 3403.11.00 eta 3403.19 kodeetako prestakinak 
D9 LTR Prestakin antidetonanteak eta gehigarriak, NC. 3811 kodea. 
E0 KGM Alkibentzeno nahaskinak eta alkinaftaleno nahaskinak 

E1 LTR Bioetanola eta biometanola, berunik gabeko gainerako 
Gasolinekin nahastuak edo nahastu barik. 

E2 LTR Biodiesela erregai gisa erabiltzeko 
E3 LTR Bioetanola eta biometanola erregai gisa erabiltzeko 

E4 LTR Bioetanola eta biometanola, berunik gabeko 98 gasolinekin edo maila 
handiagokoekin nahastua 

E5 GJ NC 2711.29.00 kodeko hidrokarburo gaseosoak, metanoa izan ezik, xede 
profesionaletarako erabilia. 

E6 KGM NC 2710.91.00 eta 2710.99.00 kodeetan sailkatutako olio hondakinak 
H0 LTR Gasolina berun gabeak, 98 oktanotik gorakoak 
H1 LTR Gasolina berun gabeak, gainerakoak. 
H4 GJ Tasa murriztuko erregaietarako ez bestelakoetarako gas naturala 
H5 LTR Energia elektrikoa edo elektrizitatea eta beroa sortzeko erabiltzen diren 

X ERANSKINA
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gasolioak 
H6 KGM Energia elektrikoa ekoizteko fuelolioak 

 
 

ZERGA-UNITATEEN KODEA 

GJ Gigajouleak 01-01-2013 

KGM Kilogramoak 01-01-2013 

LTR Litroa, benetako bolumena 01-01-2013 
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HERRIALDE KODEA 
 

Kodea Deskripzioa 
AD Andorra 
AE Arabiar Emirerri Batuak 
AF Afganistan 
AG Antigua y Barbuda 
AI Aingira 
AL Albania 
AM Armenia 
AN Antilla Nederlandarrak 
AO Angola 
AQ Antartida 
AR Argentina 
AS Samoa Amerikarra 
AT Austria 
AU Australia 
AW Aruba 
AZ Azerbajan 
BA Bosnia Hercegovina 
BB Barbados 
BD Bangladesh 
BE Belgika 
BF Burkina Faso 
BG Bulgaria 
BH Bahrain 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermudas 
BN Brunei 
BO Bolivia 
BR Brasil 
BS Bahamas 
BT Butan 
BV Bouvet (Uhartea) 
BW Botswana 
BY Bielorrusia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CC Cocos (Uhartea) 
CD Kongoko E.D. 
CF Afrika Erdiko E. 
CG Kongo 
CH Suitza 
CI Boli Kosta 

XI ERANSKINA
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CK Cook (uharteak) 
CL Txile 
CM Kamerun 
CN Txina 
CO Kolonbia 
CR Costa Rica 
CU Kuba 
CV Cabo Verde 
CX Navidad (uhartea) 
CY Zipre 
CZ Txekiar Errepublika 
DE Alemania 
DJ Djibuti 
DK Danimarka 
DM Dominica 
DO E. Dominikarra 
DZ Aljeria 
EC Ekuador 
EE Estonia 
EG Egipto 
ER Eritrea 
ES Espainia 
ET Etiopia 
FI Finlandia 
FJ Fiji 
FK Falkland uharteak 
FM Mikronesia 
FO Feroe (uharteak) 
FR Frantzia 
GA Gabon 
GB Erresuma Batua 
GD Granada 
GE Georgia 
GH Ghana 
GI Gibraltar 
GL Groenlandia 
GM Gambia 
GN Ginea 
GQ Ekuatore Ginea 
GR Grezia 
GS Hego Georgia 
GT Guatemala 
GU Guam 
GW Ginea Bissau 
GY Guyana 
HK Hong Kong 



2019ko irailaren 13a, ostirala  •  106 zk. 

43/46

2019-02895

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

 

 

 

  

 

3/6 
 

HM Heard uharteak eta McDonald uharteak 
HN Honduras 
HR Kroazia 
HT Haiti 
HU Hungaria 
ID Indonesia 
IE Irlanda 
IL Israel 
IN India 
IO Indiako Lurralde Britainiarra 
IQ Irak 
IR Iran 
IS Islandia 
IT Italia 
JM Jamaika 
JO Jordania 
JP Japonia 
KE Kenya 
KG Kirgizistan 
KH Kanbodia 
KI Kiribati 
KM Komoreak 
KN San Cristóbal y Nieves 
KP Ipar Korea 
KR Hego Korea 
KW Kuwait 
KY Kaiman uharteak 
KZ Kazakhstan 
LA Laos 
LB Libano 
LC Santa Lucia 
LI Liechesnstein 
LK Sri Lanka 
LR Liberia 
LS Lesotho 
LT Lituania 
LU Luxenburgo 
LV Letonia 
LY Libia 
MA Maroko 
MD Moldavia 
ME Montenegro 
MG Madagaskar 
MH Marshall (uharteak) 
MK Mazedonia 
ML Mali 
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MM Myanmar 
MN Mongolia 
MO Makao 
MP Iparraldeko Marianak (uharteak) 
MR Mauritania 
MS Montserrat 
MT Malta 
MU Mauricio 
MV Maldivak 
MW Malawi 
MX Mexiko 
MY Malaysia 
MZ Mozambike 
NA Namibia 
NC Kaledonia Berria 
NE Niger 
NF Norfolk (Uhartea) 
NG Nigeria 
NI Nikaragua 
NL Herbehereak 
NO Norvegia 
NP Nepal 
NR Nauru 
NZ Zeelanda Berria 
OM Oman 
PA Panama 
PE Peru 
PF Polinesia Frantsesa 
PG Papua Ginea Berria 
PH Filipinak 
PK Pakistan 
PL Polonia 
PM Saint-Pier eta Mikelune 
PN Pitcairn uharteak 
PS Palestina 
PT Portugal 
PW Palaos 
PY Paraguai 
QA Qatar 
RO Errumania 
RU Errusia 
RW Ruanda 
SA Saudi Arabia 
SB Salomon uharteak 
SC Seychelles 
SD Sudan 
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SE Suedia 
SG Singapur 
SH Santa Helena 
SI Eslovenia 
SK Eslovakia 
SL Sierra Leona 
SM San Marino 
SN Senegal 
SO Somalia 
SR Surinan 
ST Santo Tom eta Principe 
SV El Salvador 
SY Siria 
SZ Suazilandia 
TC Turks eta Caicos (Uharteak) 
TD Txad 
TF Frantziako Lur Australak 
TG Togo 
TH Thailandia 
TJ Tadjikistan 
TK Tokelau (Uharteak) 
TL Ekialdeko Timor 
TM Turkmenistan 
TN Tunisia 
TO Tonga 
TR Turkia 
TT Trinidad eta Tobago 
TV Tuvalu 
TW Taiwan 
TZ Tanzania 
UA Ukraina 
UG Uganda 
UM Uharte Minorrak 
UN Niue (Uhartea) 
US Ameriketako Estatu Batuak 
UY Uruguai 
UZ Uzbekistan 
VA Egoitza Santua (Vatikanoa) 
VC Saint Vicent eta Grenadinak 
VE Venezuela 
VG Birjina Britainiarrak (uharteak) 
VI Birjina Estatu Batuarrak (uharteak) 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WF Wallis eta Futuna 
WS Samoa 
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XC Ceuta 
XK Kosovo 
XL Melilla 
XS Serbia 
YE Yemen 
YT Mayotte 
ZA Hego Afrika 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
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