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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

53/2020 Foru Agindua, otsailaren 14koa honen bidez Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko 
Zergaren marka fiskalak eskatzeko 517 eredua eta horiek aurkezteko modua onartzen dituena

Martxoaren 15eko 205/2012 Foru Aginduak fabrikazio zerga berezien kargapeko eredu jakin 
batzuk onetsi eta zenbait kudeaketa arau eguneratu zituen. Hirugarren artikuluan, 517 eredua 
onartzen zen (Fabrikazioko Zerga Bereziak. Zerga Markak eskatzea) paperezko euskarrian, eta 
hori aurkezteko ez dago eperik. Gauzak horrela, Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta 
Aurrekontu Saileko Zeharkako Zergen Zerbitzuaren bulegoetan egin behar da izapidea (BEZaren 
eta Zerga Berezien Atala).

Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuak onartutako Zerga Berezien Erregelamenduaren 
26. artikuluaren idazketa berria, abenduaren 28ko 1512/2018 Errege Dekretuak emandakoa, 
2020ko urtarrilaren 1ean indarrean jartzeak berekin ekarri du etete erregimenetik kanpoko 
edari deribatuen ontzi guztiak atxikita eraman beharko dituzten zerga markaren eredu berriak 
onartzea, foru agindu honetan ezartzen den aldi iragankorrean izan ezik.

Aldaketa garrantzitsuak egin dira zirkulazio zigilu horietan; izan ere, zigilu horiek, ikusteko 
moduko identifikazio kodeaz gain, segurtasun kode elektroniko bat dute, eta, horri esker, be-
rehala egiaztatu ahal izango da egiazkotasuna, eta elektronikoki lotu ahal izango dira marka 
fiskal bakoitza entregatzen diren establezimenduari (jarduera kodea eta establezimendua) eta 
titularrari (identifikazio fiskaleko zenbakia) buruzko datuekin.

Eredu berrietan, segurtasun tekniken eta dokumentu tinbratu horien inprimaketaren ikuspe-
gitik egindako hobekuntzak sartzen dira; izan ere, segurtasun kode horien bidez, kontrolerako 
organo eskudunek eta kontsumitzaileek berek haien egiazkotasuna in situ egiaztatzea ahalbi-
detuko dute, gardentasun eta fidagarritasuna handiagoa izan dadin.

Azaldutakoagatik, beharrezkoa da Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zergaren zerga 
markak eskatzeko 517 eredua eguneratzea, bai eta aurkezteko modua ere.

Zeharkako Zergen Zerbitzuak egindako txostena aztertu da.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua. “Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergaren marka fiskalen eskaera” 
517 eredua onartzea

1. “Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zergaren zerga marken eskaera” 517 eredua 
onartu da, bai eta hura betetzeko jarraibideak ere, zeinak foru agindu honen eranskin gisa 
erantsi baitira.

2. 517 eredua bide elektronikoz aurkeztu beharko da Arabako Foru Aldundiaren egoitza ele-
ktronikoan. Horretarako, eskaeraren edukia foru agindu honen eranskinean ageri diren diseinu 
eta edukietara egokituta aurkeztu beharko da.

517 eredua aplikagarria izango da, halaber, zerga bereziak arautzen dituen otsailaren 16ko 
1/1999 Zerga Premiazko Dekretu Arauemailearen 20. artikuluaren 6. paragrafoan aipatzen diren 
artisau destilatzaileen zigilu eskaeretarako, Zerga Berezien Araua, Zerga Berezien Erregela-
menduko 97. eta 98. artikuluetan ezarritako baldintzak betez.
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3. Eskabidea elektronikoki aurkeztu ahal izango du establezimendu eskatzailearen titularrak 
berak, pertsona fisikoak edo juridikoak, edo haren borondatezko ordezkariak, otsailaren 3ko 
39/2010 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorriz. Agindu horren bidez, zergapeko eta eredu 
jakin batzuk Internet bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

4. Eskabideak akatsik badu, edo interesdunak edo bere borondatezko ordezkariak identi-
fikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) errebokatuta badu, identifikazio fiskaleko zenbakiari eta haren 
osaerari buruzko betebeharrak arautzen dituen uztailaren 8ko 71/2008 Foru Dekretuaren 17. 
artikuluaren arabera, eskaera atzera botako da, ez onartzeko arrazoiak adierazita. Atzera botatzen 
bada, zergapekoak beharrezko zuzenketak egin beharko ditu, eta beste eskaera bat aurkeztu. 
Eskabidea onartu ondoren, sistemak egiaztapen kode seguru bat itzuliko du, aurkezpen data 
eta orduaz gain, horren egiaztagiria izateko.

2. artikulua. Marka fiskalak baimentzeko eta fisikoki entregatzeko prozedura

1. Gordailu fiskalen eta harrera gordailuen fabrikatzaileek eta titularrek, bai eta, hala bada-
gokio, noizbehinka erregistratutako hartzaileek, hartzaile baimenduek, urrutiko saltzaileen or-
dezkari fiskalek, erregistratutako igorleek eta inportatzaileek ere, bide elektronikoz formulatuko 
dituzte marka fiskalen eskaerak, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, foru 
agindu honen eranskinean onartutako 517 ereduaren bidez, hain zuzen ere.

Artikulu honetako 3. paragrafoko a) idatz zatian aurreikusitako zuzeneko entregen kasuan, 
establezimendu eskatzaileek hurrengo ekitaldian eskatuko dituzten zigiluen kopuruaren eta 
ereduaren gutxi gorabeherako aurreikuspena igorri beharko diote zerga administrazioari urte 
bakoitzeko azken hiruhilekoan.

2. Eskaera 517 ereduaren bidez jaso ondoren, Zerga Administrazioak eskatutako zigilu fis-
kalak entregatzeko baimena eman edo ukatu beharko du, Zerga Berezien Erregelamenduaren 
26. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatuz. Bi kasuetan, zerga administrazioak 
mezu elektroniko bat bidaliko dio eskatzaileari, eta adieraziko dio ezen fisikoki entregatu ahal 
izango direla, edo, bestela, eskatutakoa eskuratzea eragozten duen arrazoia eta hautemandako 
akatsak zuzentzeko aukera.

3. Zerga administrazioak eskaera baimendu ondoren, entrega fisikoa bi eratara egingo da:

a) Establezimendu horrek aurreko urtean 500.000 zigilu baino gehiago eskatu baditu, Di-
ruaren eta Zerga zigiluaren Fabrika Nazionalak eskatzaileari zuzenean ematea baimendu ahal 
izango da, 517 ereduan adierazitako lekuan.

Entrega fisikoa jaso izana Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez jakinarazi 
beharko du establezimendu eskatzailearen titularrak, harrera egin eta hurrengo berrogeita zortzi 
orduetan, eta honako informazio hau erantsi beharko du;

1. Zerga markak noiz jaso diren. UUUU/HH/EE.

2. Jasotako zigiluen serieen zenbaketa (nondik nora).

3. Emandako zigiluei dagokien eskabidearen zenbakia (517 eredua),

Gainera, entrega fisikoa egin ondoren benetan jasotako zerga marken kopuruan, zenbaketan 
edota motan gorabeherak edo akatsak antzematen badira, titular horrek zerga administrazioari 
jakinarazi beharko dizkio, ezagutzen diren unean.

Harrera fisikoan gorabeheraren bat gertatzen bada, zerga administrazioak horiek egiaztatzeko 
jarduketa egokiak egingo ditu hurrengo bost egun baliodunetan, eta epe horretan establezi-
mendu hartzaileak ezin izango ditu eragindako zigiluak erabili, harik eta zerga administrazioak 
berariaz baimena eman arte edo, halakorik ezean, aurreko epea igaro arte, jarduketa horiek 
egin gabe.
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b) Establezimenduak aurreko urtean 500.000 zigilu baino gutxiago eskatu baditu, entrega 
fisikoa Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailean egingo da, artikulu 
honen 2. zenbakian aurreikusitako mezu elektronikoaren ondoren.

Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak entrega fisikoa egiten badu, 
Zerga Administrazioak grabatu egin beharko du dataren, zigiluen zenbakiaren eta eskaera zen-
bakiaren (517 eredua) berrespena jasotzen duen unean, hartu agiriaren kopia barne.

Diruaren eta Zerga zigiluaren Fabrika Nazionaletik zuzenean entregatzeko aurreikusitako 
moduan, (aurreko a letra), establezimendu eskatzailearen titularrak zerga administrazioari 
jakinarazi beharko dio, atzematen duenean, benetan jasotako zerga marken kantitatean, zen-
bakietan edota motan izandako edozein gorabehera edo akats.

Harrera fisikoan gorabeheraren bat gertatzen bada, zerga administrazioak horiek egiaztatzeko 
jarduketa egokiak egin beharko ditu hurrengo bost egun baliodunetan, eta epe horretan esta-
blezimendu hartzaileak ezin izango ditu eragindako zigiluak erabili, harik eta zerga administra-
zioak berariaz baimendu arte edo, halakorik ezean, aurreko epea igaro arte, jarduketa horiek 
egin gabe.

4. Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 9. paragrafoan aurreikusitako zerga 
bereziaren kuoten likidazioa egiteko entregatutako zigilurik ezean, aurreko urtean eskatzailearen 
establezimendutik atera diren ontzien edo botilen batez besteko gaitasunen arabera egingo da 
likidazioaren kalkulua.

3. artikulua. Marka fiskalak jaso ondoren sartu beharreko informazioa

1. Marka fiskalak fisikoki jaso ondoren, establezimendu eskatzaileak Arabako Foru Aldundia-
ren egoitza elektronikoan sartu beharko du, zigiluak establezimendu eskatzailetik atera aurretik, 
Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 4. zenbakian aurreikusitako baldintzetan, 
honako informazio hau:

a) Jasotze establezimenduaren identifikazio fiskala.

b) Marka fiskalak bideratutako edari botila edo ontziei fisikoki atxikitzeko lekua (establezi-
mendu eskatzailea, atxikipena). Jatorrian edo botilaratzeko edo ontziratzeko instalazio inde-
pendentea).

c) Establezimenduaren titularra (IFZ, JEK, izen-abizenak edo izen soziala), zigiluen hartzailea, 
edari deribatuen botiletara edo ontzietara atxikitzeko.

d) Botiletan edo ontzietan sartutako produktuaren lote zenbakia.

e) Zigiluak atxikitzen zaizkien ontzien edukiera.

f) Ontzi horietako edari deribatuen alkohol gradua.

g) Produktuaren deskribapen komertziala.

2. Ontzi edo aireontzietan kontsumitu edo saltzeko edari alkoholdunak hornitzeko soilik bai-
mendutako gordailu fiskalen kasuan, bidaiariei egiten zaizkien edari deribatuen salmentei da-
gokienez, baldin eta edari horiek zigilu fiskala izan behar badute eta hilabete natural bakoitzean 
egin badira, gordailu horiek Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez soilik 
jakinarazi beharko dituzte saldutako botila edo ontziei atxikitako zigiluen zenbakia eta unitate 
kopurua, hurrengo hilabeteko lehen bost egun baliodunetan.

3. Artisau destilatzaileek zigiluak jasotzen dituztenean, ez da aplikatuko artikulu honetan 
xedatutakoa.

4. artikulua. Marka fiskalen kontabilitatea

1. Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 10. zenbakian aurreikusitakoarekin bat 
etorriz, marka fiskalak hartzen dituzten establezimenduen titularrek marka fiskalen liburu bat 
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izan beharko dute, eta bertan, hala badagokio, hileko aldi bakoitzaren hasierako eta amaierako 
izakinak, fisikoki entregatu zaizkien marka fiskalak eta dagozkien botila edo ontziei atxikitako 
markak idatzi beharko dira, establezimenduan bertan daudenak zein bertatik ateratzen direnak, 
betiere suspentsio erregimenean gertatzen diren irteerak eta zerga berezia sorrarazten duten 
irteeretatik bereiziz.

2. Marka fiskalak hartzen dituzten establezimenduek (kontabilitatea paperean eraman behar 
duten artisau destilatzaileak izan ezik) hilero jakinaraziko dituzte aurreko atalean aipatutako 
liburuak, bide elektronikoz, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, betiere 
egoitza elektroniko horretan unean-unean adierazten den formatuan.

3. Nolanahi ere, zerga marken kontabilitate liburuetako idazpenek aukera eman beharko 
diote zerga administrazioari edozein unetan egiaztatzeko indarrean dagoen araudiak eskatzen 
dituen betekizunak eta baldintzak betetzen direla, batez ere bermeen arloan, Zerga Berezien 
Erregelamenduaren 26. artikuluaren 5. paragrafoan aurreikusitakoari dagokionez eta artikulu 
horren 9. paragrafoan aurreikusitako zerga marken zenbaketari dagokionez.

5. artikulua. Segurtasun kodeak suntsitzeko, baliogabetzeko edo elektronikoki baja emateko 
prozedura

1. Zerga Berezien Erregelamenduko 26. artikuluko 11. zenbakian eta 53 bis artikuluko 3. 
zenbakian aurreikusitako kasuetan, edari deribatuen ontzi edo ontziei atxikitako marka fiskalei 
erantsitako segurtasun kodeak suntsitzea, baliogabetzea edo baja elektronikoa establezimendu 
interesdunak berak eskatuta egin ahal izango da, betiere zerga administrazioaren kontrolpean 
eta barneko lurralde eremu horretatik irten aurretik, segurtasun kode horiei baja elektronikoa 
emateko eskaera telematiko bidez.

2. Eskaera telematiko horretan, eskaera egin duen establezimenduak zehaztu beharko du 
zein den baja eman nahi zaion segurtasun kode elektroniko guztien identifikazioa, eta adierazi 
beharko du irteera esportazio bat edo Erkidego barruko bidalketa bat den, itzulketa eskaera bat 
edo eskaera eragin duen arrazoia, bai eta marka fiskal horiek atxikita dauden ontzi mota eta 
merkataritza produktua ere.

3. Zerga Administrazioak, baja elektroniko horren aurretik, behar den guztia xedatuko du, 
bost egun balioduneko epean dagozkion egiaztapen fisikoak egin daitezen, zehaztutako kode 
elektronikoak eskatzaileak dituen ontzi edo ontziekin eta bajaren arrazoiarekin bat datozela 
egiaztatzeko. Alderdi horiek osorik edo zati batean egiaztatuta, segurtasun kodeen baja elek-
tronikoa egingo da.

Aipatutako segurtasun kodeen baja elektronikoa egin ondoren, zerga administrazioak bide 
elektronikoz jakinaraziko dio eskatzaileari baja hori, edo, bestela, hura ukatzeko arrazoia, azke-
nean baimendu ez bada.

4. Zerga Berezien Erregelamenduaren 6. artikuluaren 5. paragrafoan aurreikusitako itzulketa 
eskaeren kasuetan, baliogabetzea edo baja elektronikoa eskatu ez bada eta, beraz, zigilu fiskalak 
fisikoki suntsitu behar badira, eskatzaileak Zerga Administrazioari jakinarazi beharko dio aurrei-
kusitako suntsitze modua eta data. Jakinarazpen hori egin eta hurrengo hiru egun balioduneko 
epean, suntsipen hori egiteko beharrezko izapideak egingo dira, betiere Zerga Administrazioko 
zerbitzuen kontrolpean.

Xedapen gehigarri bakarra. Izakinen deklarazioa 
eta marka fiskalen suntsipena

1. 2020ko urriaren 31 baino lehen, gordailu fiskalen eta harrera gordailuen fabrikatzaileek 
eta titularrek, bai eta, hala badagokio, noizbehinka erregistratutako hartzaileek, baimendutako 
hartzaileek, urrutiko saltzaileen ordezkari fiskalek, erregistratutako igorleek eta inportatzaileek 
izakinetan dituzten atxiki gabeko zigilu fiskalak jasotzen dituen aitorpena aurkeztuko diote Zerga 
Administrazioari, Foru Agindu hau indarrean sartu arte indarrean izandako E4, E5, P3, P4, P5, 
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P6, P7, P8, G3, G4 eta G5 ereduekin bat egin gabe, eta betiere zenbakia adierazita. Aitorpen hori 
aurkeztu ondoren, eta betiere 2020ko abenduaren 31 baino lehen, lehen adierazitako zigiluak 
emango dizkiote Zerga Administrazioari, suntsitu ditzan. Entregatzen den une horretatik aurrera, 
zigilu horiei dagokien Zerga Bereziaren balioa ez da zenbatuko Zerga Berezien Erregelamendua-
ren 26. artikuluan aurreikusitako bermeen muga kalkulatzeko.

2. Zerga administrazioak, 2021eko martxoaren 31 baino lehen, aurreko paragrafoan aipa-
tutako zigiluak suntsituko ditu, bai eta Zerga Administrazioak berak dituen E4, E5, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, G3, G4 eta G5 ereduetatik entregatu gabeko zigilu izakinak ere. Suntsiketa horren 
akta egingo da, eta suntsitutako zigiluen mota, zenbakia eta kopurua, suntsiketaren lekua eta 
data berretsiko dira.

Lehenengo xedapen iragankorra. Establezimenduak berak 
izakinetan marka fiskalak atxikitzeko aldi iragankorra

2020ko lehen sei hilabeteetan, establezimenduek zerga administrazioari 2020ko urtarrilaren 
1a baino lehen eskatu dizkioten zigiluak atxikitzen jarraitu ahal izango dute, aurreko xedapen 
gehigarri bakarrean aipatutako E4, e5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 eta G5 ereduetako zigiluak, 
hain zuzen, betiere foru agindu honen 4. artikuluan aurreikusitako informazioa sartzeko bete-
beharrik izan gabe.

Bigarren xedapen iragankorra

Foru agindu honen 1. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe, salbuespen gisa eta 517 
eredua bide elektronikoz aurkezteko gaituta egon arte, eredu hori paperean aurkeztuko da.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea

Edukirik gabe uzten da martxoaren 15eko 205/2012 Foru Aginduaren hirugarren artikulua, 
Fabrikazioko Zerga Bereziei buruzko zenbait eredu onartu eta zenbait kudeaketa arau eguneratu 
zituena.

Azken xedapen bakarra. Indarrean sartzea

Foru Agindu hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean, 
eta 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko otsailaren 14a

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

Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

517
Solicitud de marcas fiscales del Impuesto 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas

Fabrikazioaren Zerga Bereziak
Alkohol eta edari deribatuen gaineko zergaren marka fiskalen eskaera

Impuestos Especiales de Fabricación

12

Marka fiskalen 
eskaera 
Petición de  
Marcas fiscales

Kodea n  Código Deskribapena n  Descripción Kopurua n  Cantidad

3
Establezimendua-
ren helbidea
Domicilio del 
establecimiento

13
Kudeaketa bulegoaren bitartez fisikoki 
jasotzeko baimenduta dagoen pertsona 
Persona física autorizada para recepción 
física a través de oficina gestora

1 IFZ n NIF

Eskatzailea
Solicitante Deiturak eta izena / Sozietatearen izena n  Apellidos y nombre / Razón social

Helbidea n  Domicilio Zk. n  N.º

Udalerria n  Municipio Probintzia n  Provincia

JEK n  CAE JBK n  CAR

10

11 Botilaren edo ontziaren aurreko urteko batez besteko bolumena 
Capacidad media de la botella, envase o recipiente en el año anterior

14
Oharrak
Observaciones

6 7Lehentasunezko bidaltze data
Fecha envío preferente

Aurreko urteko batez besteko graduazioa
Graduación media año natural anterior

8 9Marka fiskalen izakinak 
Existencias de Marcas fiscales

Kudeaketa bulegoan eratutako bermea
Importe de garantía constituida ante la oficina gestora

4

Eskatzailearekin 
harremanetan 
jartzeko datuak 
Datos de contacto 
del solicitante

Eskatzaileak adierazten du baimentzen duela harremanetarako datuak Diruaren eta  Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalari 
lagatzea, soilik zerga zigiluen entrega fisikoekin lotutako bidalketak eta gorabeherak kudeatzeko. 

El solicitante manifiesta su conformidad a la autorización para la cesión de los datos de contacto a la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, a los únicos efectos de gestionar los envíos e incidencias asociadas a las entregas físicas de las precintas.

5

Zerga zigiluen 
eskaerak 
Solicitudes de 
precintas fiscales

Helmugan itsatsia
Adherida en destino

Zerga zigiluak itsatsiko diren helbidea n  Dirección de adhesión de las precintas

Jatorrian itsatsia
Adherida en origen

Zerga zigiluen eskaerak, inportatutako edo Batasuneko beste lurralde batetik iritsitako edari deribatuei dagozkienak,  
Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 6 eta 7 apartatuetan aurreikusiak 
Solicitudes de precintas fiscales en los supuestos de importación o de recepción de bebidas derivadas del ámbito territorial 
comunitario no interno, previstos en los apartados 6 y 7 del artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales. 

2

Entrega fisiko mota
Tipo de entrega 
física

Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren bitartez egindako entrega zuzena  
Entrega directa por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

IFZ n NIF Sinadura  
Firma

Deiturak eta izena n Nombre y apellidos

Aurreko urteko salbuespenik gabeko etendura araubideko irteerak (litroak) 
Salidas del régimen suspensivo sin exención del año anterior (litros)

IFZ n NIF Telefonoa n Teléfono Posta elektronikoa n Correo electrónico

Deiturak eta izena / Sozietatearen izena n  Apellidos y nombre / Razón social

Kudeaketa bulegoaren bitartez egindako entrega
Entrega a través de la oficina gestora

RE
: 2
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LEGE OHARRA. DATUEN BABESA

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan 
(Datuak babesteko erregelamendu orokorra) jasotakoa betetzeko xedearekin, jakinarazten 
dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko Zergadunen 
Fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamenduak zergak kudeatzeko, ikuskatzeko eta 
biltzeko egiten dira.

Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen dugu, ez baitzaizkie jakinaraziko hirugarrenei, 
salbu eta legez baimentzen diren kasuetan. 

Erregelamendu horretan aitortzen diren datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak 
ezerezteko, haien aurka egiteko eta datuak mugatzeko eskubideak egikaritu ahal izango dituzu 
Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren Bulegoan (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba).

Informazio gehiago:
http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

AVISO LEGAL. PROTECCIÓN DE DATOS

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos),  
le informamos que los datos que nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Contribuyentes 
titularidad de la Diputación Foral de Álava cuyos tratamientos se realizan para la gestión, 
inspección y recaudación de los diferentes tributos. 

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas 
fuera de los supuestos habilitados legalmente. 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, supresión, oposición y limitación  
que reconoce el citado Reglamento dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral  
de Álava, (Plaza de la Provincia, 5, 01001 Vitoria-Gasteiz, Álava).

Para más información: 
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
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JARRAIBIDEAK

“Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergaren zerga marken eskaeraren” 517 eredua 
betetzeko jarraibideak.

Onartutako 517 ereduak eremu eta deskribapen hauek ditu.

1. Eskatzailearen nortasuna

— Eskatzailearen izen-abizenak edo sozietatearen izena (inola ere ezingo da agertu izen 
komertziala).

— Eskatzailearen IFZ.

— Eskatzailearen JEK. Eskatzailea Zerga Berezien Lurralde Erregistroan inskribatuta dagoe-
nean jaso beharko da.

— Eskatzailearen JBK. Eskatzaileari Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako zerga 
berezien xede diren produktuak jasotzeko baimena eman zaionean jaso beharko da.

2. Entrega fisiko mota

□ Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren bitartez egindako entrega zuzena.

□ Zerga Administrazio bidezko entrega.

3. Establezimenduaren egoísta

Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalak zuzenean entregatzen duenean bakarrik 
adierazi beharko da establezimendu hartzailearen helbide osoa.

4. Eskatzailearen harremanetarako datuak

Bloke honetan, aukeran, zigiluen eskaerari buruzko harremanetarako datuak adieraziko 
dira. Zerga Administrazioak edo Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalak datu horiek 
erabiliko dituzte eskabideari eta hari lotutako entregei buruzko informazioa igortzeko.

— IFZ.

— Izen-abizenak edo sozietatearen izena.

— Telefonoa.

— Posta elektronikoko helbidea.

□ Nolanahi ere, eskatzaileak berariaz adierazi beharko du ados dagoela harremanetarako 
datuak Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalari lagatzeko baimenarekin, zigilu fiskalen 
entrega fisikoei lotutako bidalketak eta gorabeherak kudeatzeko soilik.

5. Zerga zigiluen eskaerak, inportatutako edo Batasuneko beste lurralde batetik iritsitako 
edari deribatuei dagozkienak, Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 6 eta 7. apar-
tatuetan aurreikusiak

□ Helmugan atxikitzea.

Zigiluak atxikitzeko izendatutako lekuaren helbide osoa, Zerga Administrazioko Esku hartze 
Zerbitzuen kontrolpean.

□ Jatorrian atxikitzea.

6. Lehentasunezko bidalketaren data

Zigiluak entregatzeko lehentasunezko data adierazi behar da. Benetako entrega data aldatu 
ahal izango da, haien erabilgarritasunaren arabera.

7. Aurreko urte naturaleko batez besteko graduazioa

Aurreko urte naturalean establezimendutik atera diren edari deribatuen batez besteko alko-
hol graduazioa adierazi beharko da, bi hamartarrekin.
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8. Marka fiskalen izakinak

Establezimendu eskatzaileek marka fiskalen izakinak adierazi behar dituzte, bai atxikiak bai 
ontzi edo ontziei atxikitzeke daudenak.

9. Bulego kudeatzailearen aurrean eratutako bermearen zenbatekoa

Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 5. paragrafoak eskatutako bermearen 
zenbatekoa adierazi beharko da, eurotan adierazita.

10. Aurreko urteko salbuespenik gabeko etendura araubideko irteerak

Zerga bereziaren salbuespenik gabe, zerga araubideko irteerei dagozkien edari deribatuetan 
dauden litroak adierazi behar dira, bi dezimalekin, eskaera egin aurreko urteari dagozkionak.

11. Botilaren edo ontziaren edukiera

Aurreko urte naturalean eskatzailearen establezimendutik irtendako zigiluak dituzten botila 
edo ontzien batez besteko edukiera adierazi beharko da, bi dezimalekin.

12. Zerga marka eskatzea

Eskatutako zigiluaren/zigiluen eredua (kodea eta deskribapena) eta kopurua adierazi behar 
dira.

Hainbat zigilu eredu eskatu ahal izango dira eskabide berean.

13. Harrera fisikoa, zerga administrazioaren bidez

Harrera fisikoa egiteko baimena duen pertsona fisikoaren izen- abizenak.

Eskatzailearen IFZ.

Sinadura.

14. Oharren eremua
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