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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 216/2015 Foru Agindua, apirilaren 9koa, 
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 160/2011 Foru Agindua aldatzekoa 
(160/2011 Foru Agindua, martxoaren 8koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru di-
putatuarena, zeinaren bidez Arabako Foru Aldundiaren Zergadunen Errolda Bakarreko alta, 
aldaketa eta baja aitorpenen 036, 037 eta 009 ereduak onartzen baitira eta bi foru agindu 
aldatzen: 41/2009 Foru Agindua, urtarrilaren 28koa, 006 eredua onartzen duena, identifikazio 
fiskaleko zenbakia esleitzeko, aldatzeko eta baja emateko eskatzekoa eta identifikazio fiskale-
ko zenbakiaren frogagiria eskatzekoa, eta 39/2010 Foru Agindua, otsailaren 3koa, zergapeko 
batzuek eredu jakin batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta 
prozedura ezartzen dituena

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren martxoaren 8ko 160/2011 Foru Agin-
duaren bidez, 036, 037 eta 009 ereduak onartu ziren, Arabako Foru Aldundiaren zergadunen 
errolda bakarreko alta, aldaketa eta baja aitorpenei buruzkoak, eta, halaber, urtarrilaren 28ko 
41/2009 Foru Agindua aldatu zen, 006 eredua onartzekoa, alegia, identifikazio fiskaleko zenbakia 
esleitzeko, aldatzeko eta baja emateko eskatzeko eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren frogagi-
ria eskatzeko eredua, bai eta otsailaren 3ko 39/2010 Foru Agindua ere, zergapeko batzuek eredu 
jakin batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri 
zituena. Foru Agindu hori, geroago, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 
uztailaren 18ko 501/2014 Foru Aginduak aldatu zuen.

Oraintsu onartu dira zenbait foru arau, axolazko berrikuntzak sartzen dituztenak; 2015eko 
urtarrilaren 1etik aurrera hasiko dira eragina izaten, eta 036 eta 037 errolda ereduak aldatzera 
behartzen dute. Hona hemen berrikuntza horietako batzuk:

Lehen-lehenik, BEZa dela eta, 2015eko martxoaren 10eko 1/2015 Zerga Premiazko 
Araugintzako Dekretuak “subjektu pasiboaren inbertsioaren arauaren” aplikazio-kasu berriak 
sartzen ditu zenbait produktu entregatzen direnerako; esate baterako, telefono mugikor, bi-
deojokoen kontsola, ordenadore eramangarri eta tableta digitalak entregatu behar direnean eta 
hartzaileak, enpresari edo profesionalak izanik, ondasun horiek berriro saltzen dituztenerako. 
Enpresari edo profesional birsaltzaile horien betebeharren artean dago zerga administrazioari 
birsaltzaile direla jakinarazi beharra dagokion errolda aitorpena aurkeztuz; jarduera hasten 
dutenean edo aitorpenak eragina izan behar duen urte naturala hasi aurreko azaroan aurkeztu 
behar dute aitorpena. Halaber, birsaltzaile izateari utzi diotela jakinarazi beharko dute aldake-
taren errolda aitorpena aurkeztuz. Dena den, birsaltzaile direlako jakinarazpena, 2015 urterako, 
urte horretako martxoaren 31n egin ahal izango dute 2014. urtean enpresari edo profesional 
jardueretan dabiltzan enpresari eta profesionalek, dagokion errolda aitorpena aurkeztuz.

Bigarrenik, aldatu egiten da bidaia agentzien araubide berezia, hartara araubide hori Europar 
Batasuneko Auzitegi Nagusiak irailaren 26an emandako epaiari egokitzearren (C-189/11 auzia), 
halako moldez non ezabatu egin baita araubide berezi horren barruan zerga oinarria oro har 
finkatzeko aukera. Epai horrek dio zerga oinarria eragiketaz eragiketa baizik ezingo dela finkatu.

Hirugarrenik, 28/2014 Legeak (azaroaren 27koa, honako hauek aldatu zituena: 37/1992 Legea, 
abenduaren 28koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoa; 20/1991 Legea, ekainaren 7koa, 
Kanaria Uharteetako Ekonomia eta Zerga Araudiaren zerga-alderdiak aldatzekoa; 38/1992 Legea, 
abenduaren 28koa, Zerga Bereziena, eta 16/2013 Legea, urriaren 29koa, zenbait neurri ezartzen 
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dituena ingurumenaren zerga-araubidearen arloan eta beste tributu eta finantza neurri batzuk 
onartzen dituena) kontzeptu aldaketa axolazkoa dakar elektrizitatearen gaineko zergan, ez baita 
aurrerantzean fabrikazio zerga berezi bat izango, baizik eta zera zergapetzen duen zerga bat, 
kontsumorako produzitutako elektrizitatea hornitzea edo energia elektrikoaren porduktoreek 
eurek sortutako energia elektrikoa kontsumitzea. Hori dela eta, beharrezkoa da “Zerga Bereziak 
eta Beste Zerga Batzuk” izeneko atala aldatzea 036 eta 037 errolda ereduetan eta, orobat, ele-
ktrizitatearen zerga berezia fabrikazio zerga berezien multzotik kanpo uztea.

Azkenik, errolda ereduak egoitza elektronikoaren bidez aurkezteko beste kanal bat sartzen 
da, “Errolda ereduak-erakunde laguntzaileak” izenekoa, 50/2001 Foru Dekretuan ezarritakoaren 
arabera hirugarren pertsonen aitorpenak aurkezteko baimena duten erakunde laguntzaileentzat 
ez beste inorentzat.

Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da 036 eta 037 eredu berriak onartzea eta eredu horiek 
aurkezteko modu eta prozedura berriak ezartzea.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren martxoaren 8ko 160/2011 Foru Agin-
dua aldatzea; Foru Agindu horren bidez, 036, 037 eta 009 ereduak onartu ziren, Arabako Foru 
Aldundiaren zergadunen errolda bakarreko alta, aldaketa eta baja aitorpenei buruzkoak, eta, 
halaber, urtarrilaren 28ko 41/2009 Foru Agindua aldatu zen, 006 eredua onartzekoa, hau da, 
identifikazio fiskaleko zenbakia esleitzeko, aldatzeko eta baja emateko eskatzeko eta identifikazio 
fiskaleko zenbakiaren frogagiria eskatzeko eredua, bai eta otsailaren 3ko 39/2010 Foru Agindua 
ere, zergapeko batzuek eredu jakin batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko baldintza 
orokorrak eta prozedura ezarri zituena.

Bat. Ordeztu egiten da I. eranskina, 036 eredua daukana, “Arabako Foru Aldundiaren zer-
gadunen errolda bakarreko alta, aldaketa eta baja aitorpena. Espainiako lurraldean bizi diren 
pertsona juridikoak, Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo diren erakunde nortasun 
juridikorik gabeak, administrazio publikoak eta beste organismo batzuk” izenekoa, eta, haren 
lekuan, Foru Agindu honetako I. Eranskinekoa sartzen.

Bi. Ordeztu egiten da II. Eranskina, 037 eredua daukana, “Arabako Foru Aldundiaren zer-
gadunen errolda bakarreko alta, aldaketa eta baja aitorpena. Jarduera ekonomikoa daukaten 
pertsona fisikoak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak eta errenta egozpeneko araubidean 
diren beste erakunde batzuk” izenekoa, eta, haren lekuan, Foru Agindu honetako II. Eranski-
nekoa sartzen.

Hiru. Aldatu egiten da 6. artikulua. Hona nola geratzen den idatzita:

“6. artikulua. 036, 037 eta 009 errolda ereduak aurkeztea telematikoki (egoitza elektronikoa)..

1. 036, 037 eta 009 errolda ereduak Internetez telematikoki aurkeztu ahal izango dituzte bai 
aitortzaileak berak, bai hirugarren batek haren ordezkari gisa, Diputatuen Kontseiluaren api-
rilaren 13eko 15/2010 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, zeinak Arabako Foru Aldundian 
zerga arloko zenbait izapide eta jardun egiteko borondatezko ordezkaritza arautzen baitu eta 
Borondatezko Ordezkarien Erregistroa eratzen.

Era berean, apirilaren 20ko 50/2001 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera aitorpen-likida-
zioak aurkezteko baimena duten erakunde laguntzaileek aukeran izango dute beren bezeroen 
errolda aitorpenak Internetez aurkeztea borondatezko ordezkaritza baliozkotzeko izapidea egin 
gabe ere.
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2. 036, 037 eta 009 aitorpenak Internet bidez telematikoki aurkezteko, dela aitortzaileak be-
rak, dela haren borondatezko ordezkariak aurkeztu behar baditu ere, honako baldintza hauek 
bete beharko dira:

a) Aitortzaileak identifikazio fiskaleko zenbakia (IFK) eduki behar du.

b) Aitortzaileak edo haren ordezkariak “aldundidigitala” webguneko zerbitzuak erabiltzeko 
modua izan behar du, Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 5eko 26/2011 Foru Dekretuan eza-
rritakoarekin bat etorriz (26/2011 Foru Dekretua, apirilaren 5ekoa, Arabako Foru Aldundiaren 
egoitza elektronikoa sortzekoa; ondoren, azaroaren 29ko 74/2011 Foru Dekretuak aldatu zuen).

3. 036, 037 eta 009 aitorpenak Internet bidez telematikoki aurkezteko prozedura, berezkoa, 
nahiz aitortzaileak berak, nahiz haren borondatezko ordezkariak aurkeztu behar baditu ere, 
honako hau izango da:

a) Aitortzailea edo haren borondatezko ordezkaria Arabako Foru Aldundiaren www.alava.net 
helbide elektronikoan sartuko da.

b) Ondoren, “aldundidigitalean” bere nortasuna egiaztatuko du ziurtagiri elektroniko onar-
tuaren bidez.

c) Nortasuna aurreko b) hizkian adierazten den eran behar bezala egiaztaturik, “Errolda 
ereduak” hautatuko du:

— Aitortzaileak berak aurkezten badu aitorpena, “Errolda eredu berria” hautatuko du.

— Borondatezko ordezkariak aurkezten badu aitorpena, lehenbizi aitortzailearen IFZ adierazi 
behar du, eta, borondatezko ordezkarien erregistroan une horretan indarrean den zerrenda 
batean aitortzaile ordezkatuaren izena ageri bada, eta kudeaketa hau egiteko behar besteko 
maila baldin badu ordezkaritzak, aukeran izango du ondoren “Errolda eredu berria” hautatzea.

d) Gero, ordezkatua pertsona fisikoa bada, zein zergadun mota den edo zein zergadun mo-
taren ordezkari gisa ari den, errolda eredu bat edo bestea hautatu beharko du, 009 edo 037, 
eta, hala, eredua betetzeko laguntza programara sartu ahal izango da.

e) Eredua betetzen amaitutakoan, “bidali” hautatu beharko da, eta, hala, ereduaren edu-
kiaren azken baliozkotzea gertatuko da; positiboa bada eta berretsi egiten bada, telematikoki 
aurkeztuko da.

f) Bidalketa onartu egiten bada, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak hartu-agiri bat sor-
tuko du, hau da, eredua bera PDF formatuan, eta, bertan, sarrerako erregistro zenbakia eta 
aurkeztu deneko data eta ordua egongo dira agerian. Hartu-agiri hori inprimatu ere inprimatu 
ahal izango da, bidalitako errolda eredua hartu delako frogagiri gisa.

g) Baldin bidalketak errorea sorrarazten badu, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak jaki-
narazi egingo dio aurkezleari zergatik eman zaion ezezkoa bere aurkezpenari. Behin hauteman-
dako erroreak konpondutakoan, berriro ekin ahal izango zaio ereduari eta hura hartu izanaren 
agiria inprimatzeari.

4. Erakunde laguntzaileek, hirugarrenen aitorpenak aurkezteko baimena izanik apirilaren 
20ko 507/2001 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, 036, 037 eta 009 aitorpenak Internet 
bidez telematikoki aurkeztu behar badituzte, eta artean ez badituzte baliozkotu beren bezeroen 
borondatezko ordezkatzea egiteko eskabideak, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) b) Hirugarrenen aitorpenak aurkezteko baimena duen erakunde laguntzaileak modua 
izan behar du “aldundidigitala” webguneko zerbitzuak erabiltzeko, Diputatuen Kontseiluaren 
apirilaren 5eko 26/2011 Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz (26/2011 Foru Dekretua, api-
rilaren 5ekoa, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa sortzekoa; ondoren, azaroaren 
29ko 74/2011 Foru Dekretuak aldatu zuen).
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b) Erakunde laguntzaileak aukeran izango du hirugarrenen errolda aitorpenak “erakunde 
laguntzaileen errolda ereduaren” bidez aurkeztea; horretarako, baina, eskaturik izan behar du 
bere bezeroaren borondatezko ordezkaritza, gutxienez 2c ordezkaritza mailarekikoa. Izapide 
horren bitartez, erakunde laguntzaileak ez du sarbiderik izango bere bezeroaren errolda datue-
tara, ez eta bezeroaren IFZaren frogagiriaren kopiak eskuratzeko ere.

c) Behin erakunde laguntzaileak bezero baten borondatezko ordezkaritzaren eskabidea ba-
liozkotu ondoren, bezero horren errolda ereduak aurkeztu beharko ditu egoitza elektronikoko 
“errolda ereduak” izeneko izapidearen bitartez.

5. Erakunde laguntzaileek, hirugarrenen aitorpenak aurkezteko baimena izanik apirilaren 
20ko 507/2001 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, 037, 037 eta 009 aitorpenak aurkeztu 
behar badituzte, eta artean ez badituzte baliozkotu beren bezeroen borondatezko ordezkatzea 
egiteko eskabideak, honako prozedura honi jarraitu beharko diote:

a) erakunde laguntzailea Arabako Foru Aldundiaren www.alava.net helbide elektroniko 
honetan sartuko da.

b) Ondoren, “aldundidigitalean” bere nortasuna egiaztatuko du ziurtagiri elektroniko onar-
tuaren bidez.

c) Nortasuna aurreko b) hizkian adierazten den eran behar bezala egiaztaturik, “Errolda 
ereduak-erakunde laguntzaileak” hautatuko du, eta, ondoren, “eredu berria”.

d) Ondoren, ordezkatuaren IFZ eta aurretik egin duen borondatezko aurkezpenaren eskabi-
dearen zenbakia sartuko ditu.

e) Ondoren, ordezkatua pertsona fisikoa bada, zein zergadun mota den edo zein zergadun 
motaren ordezkari gisa ari den, errolda eredu bat edo bestea hautatu beharko du, 009 edo 037, 
eta, hala, eredua betetzeko laguntza programara sartu ahal izango da.

f) Eredua bete ondoren, “bidali” hautatuko du, eta, hala, ereduaren edukiaren azken 
baliozkotzea gertatuko da; positiboa bada eta berretsi egiten bada, telematikoki aurkeztuko da.

g) Bidalketa onartu egiten bada, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak hartu izanaren agiria 
sortuko du, hau da, aurkeztutako eredua bere PDF formatuan, eta, bertan, sarrerako erregistro 
zenbakia eta aurkeztu zeneko data eta ordua egongo dira agerian. Hartu izanaren agiri hori 
inprimatu ere inprimatu ahal izango da, bidalitako errolda eredua jaso izanaren frogagiri gisa.

h) Bidalketak errorea eragiten badu, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak jakinarazi 
egingo dio aurkezleari zergatik eman zaion ezezkoa. Behin hautemandako erroreak konpon-
dutakoan, berriro ekin ahal izango zaio ereduari eta hura hartu izanaren agiria inprimatzeari.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko apirilaren 9a

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
AITOR URIBESALGO LORENZO

Ogasun zuzendaria
JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

5/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

6/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

7/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

8/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

9/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

10/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

11/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

12/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

13/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

14/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

15/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

16/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

17/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

18/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

19/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

20/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

21/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

22/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

23/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

24/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

25/26

2015-01803

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

www.araba.net



2015eko apirilaren 17a, ostirala  •  46 zk. 

26/26

2015-01803

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

www.araba.net


		2015-04-17T23:02:18+0000




