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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 37/2021 Foru dekretua, abuztuaren 3koa. Aldatzea 124/1993 Foru 
Dekretua, apirilaren 27koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua onetsi zuena

Maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko 
Ekonomia Itunaren 26. artikuluan xedatutakoaren arabera, Balio Erantsiaren gaineko Zerga 
itundutako zerga da, eta Estatuak une bakoitzean ezarritako funtsezko eta formazko arauei 
jarraituz arautuko da.

Ekainaren 15eko 424/2021 Errege Dekretuak, besteak beste, Balio Erantsiaren gaineko Zer-
garen Erregelamendua aldatzen du, eta erregelamendu bidez garatzen ditu Merkataritza Elek-
tronikoaren arloko Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legean 
jasotako aldaketak, Kontseiluaren 2017ko abenduaren 5eko 2017/2455 (EB) Zuzentarauaren 
transposizioaren ondoriozkoak. Zuzentarau horrek 2006/112/EE Zuzentaraua eta 2009/132/EE 
Zuzentaraua aldatzen ditu, zerbitzuen prestazioetarako eta ondasunen urruneko salmente-
tarako balio erantsiaren gaineko zergari buruzko betebehar jakin batzuei dagokienez, bai eta 
Kontseiluaren 2019ko azaroaren 21eko 2019/1995 (EB) Zuzentaraua ere, ondasunen urruneko sal-
mentei eta ondasunen entrega nazional jakin batzuei buruzko xedapenei dagokienez (2006/112/
EE Zuzentaraua aldatzen duena).

Horren ondorioz, foru dekretu honen bidez, beharrezko egiten da Arabako Lurralde Histori-
koko araudian sartzea Ekonomia Itunean xedatutako aldaketak.

Araudi honek proportzionaltasun printzipioa betetzen du, eta xedapen horrekin bete nahi 
den beharrari erantzuteko ezinbestekoak diren arauak biltzen ditu. Ez dago xede horretarako 
beste neurririk, hartzaileen eskubideak gutxiago murrizten dituenik edo hartzaileei betebehar 
gutxiago jartzen dizkienik.

Ekimen honen bidez segurtasun juridikoaren printzipioa bermatzen da, eta koherentea da 
estatuko eta Europar Batasuneko gainerako ordenamendu juridikoarekin.

Foru dekretu hau izapidetzean gardentasun irizpideari jarraitu zaio, zeina Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluak 
arautzen baitu.

Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordearen Arautegi Organikoak 3. artikuluaren 
hirugarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, batzorde horren txostena ez da aginduzkoa.

Ikusi da Zerga Araudiko Zerbitzuak horri buruz egindako txostena.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Foru 
Gobernuaren Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Balio erantsiaren gaineko zergaren Araudia aldatzea

Ondoko aldaketak egin dira apirilaren 27ko 124/1993 Foru Dekretuan, Balio erantsiaren 
gaineko zergaren Araudia onartu duena:

Bat. 66. artikuluko 2. apartatuko B) letra aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

“B) Aurreko apartatuaren 3 zenbakian aipatutako eragiketei dagokienez:

a) Saltzaileak honako datuak adieraziko ditu:

1. Zein estatu kidetatik igorri edo garraiatu diren ondasunak eta noiz (data).
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2. Ondasunen xede den enpresaburuaren edo profesionalaren balio erantsiaren gaineko 
zergarako identifikazio zenbakia, ondasunak igorri edo garraiatuko diren estatu kideak emana.

3. Ondasunak zer estatu kidetara igortzen edo garraiatzen diren, ondasunen gordailuzaina-
ren identifikazio zenbakia balio erantsiaren gaineko zergarako, gordailuzain hori eta aurreko 
2 zenbakian aipatutako enpresaburu edo profesionala ez denean pertsona bera, ondasunak 
heldutakoan gordeta egongo diren biltegiaren helbidea eta ondasun horiek biltegira noiz (data) 
heldu ziren.

4. Biltegira heldu diren ondasunen balioa, deskribapena eta kopurua.

5. Hasiera batean ondasunen hartzailea zen enpresaburua edo profesionala ordezkatzen 
duen enpresaburuaren edo profesionalaren (zergaren arauaren 9 bis artikuluan, hirugarren 
apartatuan, bigarren paragrafoan, a´) letran aipatzen da) identifikazio zenbakia, bai eta or-
dezkapena izango den data ere, balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako.

6. Zergaren arauaren 9 bis artikuluaren bi apartatuaren lehen gidoian adierazitako egoeretan 
emandako ondasunen deskribapena, zergaren arauaren 78. eta 79. artikuluei jarraituz zehaztu-
tako zerga oinarria, kopurua eta unitateko prezioa, noiz eman zen (data) eta enpresaburu edo 
profesional eroslearen identifikazio zenbakia balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako.

7. Zergaren arauaren 9 bis artikuluaren hiru apartatuaren lehen paragrafoan adierazitako 
egoeretan eskualdatutako ondasunen deskribapena, zergaren arauaren 78. eta 79. artikuluei 
jarraituz zehaztutako zerga oinarria, kopurua eta unitateko prezioa, ondasunak eskualdatzea 
eragin zuten egoeren data eta zergatik egin zen eskualdaketa.

8. Zergaren arauaren 9 bis artikuluaren hiru apartatuaren bigarren paragrafoaren b´) letran 
adierazitako egoeretan itzulitako ondasunen deskribapena, kopurua eta balioa, bai eta noiz 
(data) itzuli zen ere.

b) Honako datuak emango dituzte ondasunen xede diren enpresaburuak edo profesionalak 
eta hura ordezkatzen dutenek:

1. Kontsigna bidezko ondasun salmentari buruzko akordio baten baitan ondasunak eskual-
datzen dituen saltzailearen identifikazio zenbakia balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioe-
tarako.

2. Haren eskuragai jarri ahal izateko igorri diren ondasunen deskribapena eta kopurua.

3. Haren eskuragai jarri ahal izateko igorri diren ondasunak biltegira noiz heldu ziren (data).

4. Eskuratutako ondasunen deskribapena, zergaren arauaren 78. eta 79. artikuluei jarraituz 
zehaztutako zerga oinarria, kopurua eta unitateko prezioa, bai eta zergaren arauaren 9 bis arti-
kuluaren bi apartatuaren bigarren gidoian aurreikusita dagoen Europako Batasunaren barruko 
ondasun eskuraketaren data.

5. Saltzaileak biltegitik atera dituen eta jadanik bereak ez diren ondasunen deskribapena eta 
kopurua, bai eta biltegitik noiz (data) atera diren.

6. Suntsitu edo desagerrarazi diren biltegiko ondasunen deskribapena, kopurua eta balioa, 
eta ondasun horiek noiz (data) suntsitu, galdu edo lapurtu diren edo horren berri noiz (data) 
izan den.

Dena den, enpresaburu edo profesionalak aurreko 1, 2 eta 4 zenbakietan aipatutako da-
tuak baino ez ditu jasoko, ondasun horiek beste enpresaburu edo profesional bati igorri edo 
garraiatzen zaizkionean gordailuan izan ditzan.”

Bi. 69 bis artikuluko 1. apartatuko c) letra aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

“c) Erregelamendu honen 66.1 artikuluaren 1. eta 2. zenbakian aipatzen diren eragiketen 
informazioa, lau eguneko epean, bidaia edo garraioa hasten denetik hasita, edo, hala balegokio, 
dagozkion ondasunak jasotzen direnetik hasita.
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Erregelamendu honetako 66.1 artikuluko 3. zenbakian aipatzen diren eragiketei buruzko 
informazioa, ondasunak biltegira iritsi, eskuratzailearen esku utzi edo erregistratu beharreko 
eragiketaren hurrengo hilaren 16a baino lehen.”

Hiru. 1. artikulua gehitu da; hona:

“1. artikulua. Saltzaileak zeharka esku hartzea bidalketan edo garraioan

Zergaren Arauaren 8. Hiru artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako, ondasunak 
saltzaileak edo haren kontura zeharka igorri edo garraiatu dituela ulertuko da. Zehazki, 
egoera hori gertatzen dela ulertuko da balio erantsiaren gaineko zergaren sistema komunari 
buruzko 2006/112/EE Zuzentaraua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituen Kontseiluaren 2011ko 
martxoaren 15eko 282/2011 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 5 bis artikuluan araututako 
kasuetan.”

Lau. 1 bis artikulua gehitu da; hona:

“1 bis artikulua. Interfaze digital baten bidez emandako ondasun emateak edo zerbitzu 
prestazioak

Zergaren Arauaren 8 bis eta 166 bis artikuluetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, enpre-
saburu edo profesional batek ondasunak entregatzea edo zerbitzuak ematea errazten duela 
ulertuko da, hala badagokio, interfaze digital bat erabiliz, Kontseiluaren 2011ko martxoaren 
15eko 282/2011 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 5 ter eta 54 ter artikuluetan, hurrenez 
hurren, araututako inguruabarrak betetzen direnean. Erregelamendu horrek balio erantsiaren 
gaineko zergaren sistema komunari buruzko 2006/112/EE Zuzentaraua aplikatzeko xedapenak 
ezartzen ditu.”

Bost. 22. artikulua aldatu da. Hona hemen aurrerantzean izango duen testua:

“22. artikulua. Zenbait ondasun emate eta zerbitzu emate zergari ez atxikitzeko aukera

Ondasun emateen gaineko zerga aplikatzen den lurraldetik kanpo zergak ordaintzea erabaki 
duten enpresaburuek edo profesionalek (Zergaren Arauaren 68. artikuluko laugarren zenbakian 
eta Zergaren Arauaren 70. artikuluko 1. zenbakiko 8. paragrafoan aurreikusitako zerbitzu pres-
tazioen atalean jasotakoak, haren 73. artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz), zerga administra-
zioaren aurrean justifikatu beharko dute egindako entregak eta egindako zerbitzuak beste estatu 
kide batean aitortu direla, betiere eragiketa horiek zergaren arauaren IX. tituluko XI. kapituluko 
3. atalean aurreikusitako araubide bereziaren arabera tributatzen dutenean izan ezik.

Justifikazio hori egiteko, bereziki, estatu kide horretan sortutako edo zorretan dagoen BEZa-
ren aitorpen likidazioaren edo diru sarreraren frogagiriak aurkeztu beharko dira.

Hautapena egin eta bi urte natural pasatutakoan enpresaburuak edo profesionalak berriz 
adierazi beharko du horretaz baliatzen segitu nahi duela; hori egin ezean, hautapena besterik 
gabe ezereztatuko da.”

Sei. III bis titulua gehitu da; titulu horrek 23 bis artikulua izango du, eta honela idatzita 
egongo da:

III BIS TITULUA

Sortzapena

23 bis artikulua. Sortzapena

Zergaren Arauaren 75. Hiru eta 163 sexvicies artikuluetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, 
bezeroaren ordainketa onartzen den unea zehazteko, Kontseiluaren 2011ko martxoaren 15eko 
282/2011 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 41 bis eta 61 ter artikuluetan ezarritakoa apli-
katuko da, hurrenez hurren. Erregelamendu horrek balio erantsiaren gaineko zergaren sistema 
komunari buruzko 2006/112/EE Zuzentaraua aplikatzeko xedapenak ezarri ditu.
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Zazpi. 31. artikulua aldatu da. Hona hemen aurrerantzean izango duen testua:

“31. artikulua. Zerga aplikatzen den lurraldean finkatuta ez dauden baina Erkidegoan, 
Kanarietan, Ceutan edo Melillan ezarrita dauden enpresaburuei edo profesionalei egindako 
itzulketak

1. Zerga aplikatzen den lurraldean finkatu gabe baina Erkidegoan, Kanariar Uharteetan, 
Ceutan edo Melillan kokatuta dauden enpresaburuek edo profesionalek zergaren arauaren 119. 
artikuluan aipatzen den balio erantsiaren gaineko zergaren kuotak itzultzeko eskatu ahal izango 
dute, honako baldintza hauek bete beharko dituen eskaera baten bidez:

a) Eskatzailea kokatuta dagoen estatu kideko zerga administrazioaren atari elektronikoan 
horretarako ezarritako formularioaren bidez egingo da aurkezpena bide elektronikoz, agintaritza 
eskudunak onartutako edukiarekin.

Kanarietan, Ceutan edo Melillan ezarritako eskatzaileen kasuan, Zerga Administrazioko 
Estatu Agentziaren atari elektronikoaren bidez aurkeztuko da eskaera.

Organo horrek izango du artikulu honetan aipatzen diren eskabideak izapidetzeko eta ebaz-
teko eskumena, eta eskatzaileari edo haren ordezkariari jakinaraziko dio eskaera noiz jaso duen, 
elektronikoki bidalitako mezu baten bidez.

b) Eskaerak barne hartuko ditu ondasun edo zerbitzuak eskuratzeagatik jasandako kuotak, 
baldin eta kuota horien ondorioz zerga sortu bada eta dagokion aldian dagokion faktura egin 
bada. Ondasun inportazioen kasuan, artikulu honetako 3. paragrafoan zehaztutako itzulketa 
aldian egindakoak jaso beharko dituzte eskabidean.

Era berean, urte natural bati dagokion beste eskaera bat aurkeztu ahal izango da, eta, hala 
denean, aurreko beste batzuetan jaso ez diren eragiketengatik jasandako kuotak jasoko ditu, 
betiere kontuan hartutako urte naturalean egin badira.

c) Agintaritza eskudunak erabaki ahal izango du eskabidearekin batera dagozkion fak-
turen edo inportazio agirien kopia elektronikoa aurkeztea, baldin eta horietako bakoitzean 
kontsignatutako zerga oinarria 1.000 eurotik gorakoa bada oro har, edo 250 eurotik gorakoa, 
erregaia bada.

d) Itzulketa eskaerak informazio hau jaso beharko du:

1. Eskatzailearen izen-abizenak edo sozietate izena eta helbide osoa.

2. Balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako identifikazio zenbakia edo eskatzai-
learen identifikazio fiskaleko zenbakia.

3. Posta elektronikoko helbide bat.

4. Itzuli nahi diren zergaren kuotei dagozkien ondasun eta zerbitzuak eskatzailearen enpresa 
edo lanbide jardueraren deskribapena. Ondorio horietarako, agintari eskudunak ezarri ahal 
izango du deskribapen hori jarduera kode batzuen bidez egitea.

5. Eskabideari dagokion itzulketa aldiaren identifikazioa, artikulu honen 3. paragrafoan 
xedatutakoaren arabera.

6. Eskatzailearen aitorpen bat, non adierazten duen ez duela egiten zergaren aplikazio lurral-
dean zergaren arauaren 119. artikuluaren 2. apartatuko 2 zenbakian jasotzen ez den eragiketarik.

Halaber, baldin eta zergaren aplikazio lurraldean kokatuta dagoen establezimendu iraunkor 
baten titular den enpresaburu edo profesional bat bada, aitorpen horretan adierazi beharko da 
ez dela ondasunik entregatu ez zerbitzurik eman establezimendu iraunkor horretatik, eskaerak 
jasotzen duen aldian.
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Hala ere, zerga aplikatzen den lurraldean finkatuta ez dauden baina Erkidegoan, Kanariar 
Uharteetan, Ceutan edo Melillan ezarrita dauden enpresaburuek edo profesionalek ez dute 6. 
zenbaki honetan xedatutakoa bete beharrik izango araubide horiek aplikagarri zaizkien eragike-
tei dagokienez, baldin eta araubide berezi horiek urrutiko salmentei eta ondasunen eta zerbitzu 
prestazioen barne emate jakin batzuei aplikatzen bazaizkie, horiek zergaren arauaren IX. tituluko 
XI. kapituluan araututa baitaude.

7. Banku kontuaren identifikazioa eta titulartasuna, dagozkion IBAN eta BIC kodeak berariaz 
aipatuta.

Zerga aplikatzen den lurraldean (Kanariar Uharteak, Ceuta edo Melilla) kokatutako kreditu 
erakunde bateko establezimendu batean irekitako kontua ez bada, transferentziak eragindako 
gastu guztiak adostutako itzulketaren zenbatekotik kenduko dira.

8. Faktura edo inportazio agiri bakoitzeko eskatzen diren datu gehigarriak eta kodetze datuak, 
paragrafo honetako a) letran adierazitako formularioan.

2. Itzulketa eskaera aurkeztutzat joko da artikulu honen aurreko paragrafoaren d) idatz zatiak 
aipatutako informazio guztia duenean bakarrik.

3. Itzulketa eskaeran, gehienez ere urte naturalean eta gutxienez hiru hilabetean jasandako 
kuotak sartu ahal izango dira.

Hala ere, eskaerak hiru hilabetetik beherako epean jasandako kuotak jaso ahal izango ditu, 
baldin eta aldi hori urte naturalari geratzen zaiona bada.

4. Itzulketa eskaera aurkezteko epea hiruhileko natural bakoitza edo urte natural bakoitza 
amaitu eta hurrengo egunean hasiko da, eta dagokion kuotak jasan diren urte naturalaren 
ondorengo irailaren 30ean amaituko.

5. Itzulketa eskaera urte natural batetik beherako itzulketa aldiari badagokio, baina ez hiru 
hilabetetik beherakoa, itzulketa eskaeran jasotako zergaren zenbatekoa ezingo da 400 eurotik 
beherakoa izan.

Itzultzeko eskaera urte natural bateko itzulketa aldiari edo urte natural bateko gainerako 
zatiari badagokio, eskabidean jasotako zergaren zenbatekoa ezin izango da 50 eurotik behe-
rakoa izan.

6. Artikulu honetan aipatzen diren itzulketak eskatu ondoren, eskatzailea ezarrita dagoen 
estatu kidean behin-behinean kalkulatutako kenkari ehunekoa erregularizatzen bada, itzulketa 
eskaera batean zuzendu beharko da haren zenbatekoa, eta ehuneko hori zuzendu zaion itzulketa 
aldiaren hurrengo urte naturalean aurkeztu beharko da.

Urte horretan itzulketa eskaerarik aurkeztu ez bada, zuzenketa eskaera bat bidaliko da bide 
elektronikoz, ezarpen estatuko zerga administrazioaren atari elektronikoaren bidez, agintaritza 
eskudunak onartutako edukiarekin.

7. Aurkeztutako eskaera ebazteko eskumena duen organoak uste badu ez duela behar duen 
informazio guztia, beharrezko informazio gehigarria eskatu ahal izango dio eskatzaileari, es-
kaera ezarrita dagoen estatu kideko agintaritza eskudunari edo hirugarrenei, mezu elektroniko 
baten bidez, eskaera jaso eta lau hilabeteko epean. Era berean, organo horrek beharrezkotzat 
jotzen duen geroko edozein informazio eskatu ahal izango du.

Itzulketa eskaera batean edo fakturen edo dagozkion inportazio dokumentuen kopia elek-
tronikoan jasotako datuen baliozkotasunari edo zehaztasunari buruzko zalantzak daudenean, 
izapidetzeko eskumena duen organoak, hala badagokio, jatorrizko datuak aurkezteko eskatu 
ahal izango dio eskatzaileari. Jatorrizko horiek Zerga Administrazioaren esku utzi beharko dira 
zergaren preskripzio epean.

Informazio gehigarriaren edo ondorengoaren eskaerei jasotzaileak hilabeteko epean 
erantzun beharko die, jasotzen dituenetik zenbatzen hasita.
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8. Itzulketa eskaera onartzeko eskumena duen organoak jaso eta hurrengo lau hilabeteetan 
eman beharko zaio ebazpena eskatzaileari.

Hala ere, informazio gehigarria edo geroagokoa eskatu behar denean, ebazpena hartu eta 
eskatzaileari jakinarazi beharko zaio bi hilabeteko epean, eskatutako informazioa jasotzen denetik 
edo informazio hori eman zenetik hilabeteko epea amaitzen denetik, baldin eta hartzaileak eskaera 
horri erantzuten ez badio. Kasu horietan, itzultzeko prozedurak gutxienez sei hilabeteko iraupena 
izango du, ebazteko eskumena duen organoak eskaera jasotzen duenetik zenbatzen hasita.

Nolanahi ere, informazio gehigarria edo geroagokoa eskatu behar denean, itzultzeko es-
kaera ebazteko gehieneko epea zortzi hilabetekoa izango da, eskaera jasotzen den egunetik 
zenbatzen hasita, eta ezetsitzat joko da zenbaki honetan aipatzen diren epeak igaro ondoren ez 
bada ebazpenaren berariazko jakinarazpenik jaso.

9. Itzulketa egin ondoren, artikulu honen aurreko paragrafoan aipatutako epeak amaitu eta 
hurrengo 10 egunetan ordaindu beharko da.

10. Eskatzaileak errekurtsoa jarri ahal izango du aurkeztutako eskabidearen ezespen osoaren 
edo partzialaren aurka, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 
V. tituluan xedatutakoaren arabera.

11. Agintari eskudunak ezarri ahal izango du zein hizkuntzatan bete behar den itzulketa es-
kaera eta organo eskudunak izapidetzeko eta ebazteko eskatzen duen informazio gehigarria 
edo gerokoa.”

Zortzi. Aldatu egiten dira 31. bis artikuluko 1. eta 4. apartatuak, eta honela geratzen dira 
idatzita:

“1. Zerga aplikatzen den lurraldean eta Erkidegoan, Kanarietan, Ceutan edo Melillan ez 
dauden enpresaburuek edo profesionalek zergaren arauaren 119 bis artikuluan aipatzen den 
balio erantsiaren gaineko zergaren kuotak itzultzeko eskatu ahal izango dute, honako baldintza 
hauek bete beharko dituen eskaera baten bidez:

a) Aurkezpena bide elektronikoz egingo da, agintari eskudunak onartutako ereduaren bidez 
eta egiaztapen betekizunak beteta; horiek Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren atari ele-
ktronikoan egongo dira, hura baita izapidetzeko eta ebazteko organo eskuduna.

b) Itzulketa eskaerak gehienez ere urte naturalean eta gutxienez hiru hilabetean jasandako 
kuotak jaso ahal izango ditu.

Hala ere, eskaerak hiru hilabetetik beherako epean jasandako kuotak jaso ahal izango ditu, 
baldin eta aldi hori urte naturalari geratzen zaiona bada.

c) Eskaeran, ondasun edo zerbitzuen eskuraketengatik jasandako kuotak kontsignatuko 
dira, baldin eta kuota horien ondorioz zerga sortu bada eta dagokion aldian dagokion faktura 
egin bada. Ondasunen inportazioen kasuan, eskaera paragrafo honetako b) letran zehaztutako 
itzultze aldian egindakoak izan beharko dira.

Era berean, urte natural bati dagokion beste eskaera bat aurkeztu ahal izango da, eta, hala 
denean, aurreko beste batzuetan jaso ez diren eragiketengatik jasandako kuotak jasoko ditu, 
betiere kontuan hartutako urte naturalean egin badira.

d) Itzulketa eskaerak honako hauek jaso beharko ditu:

1. Eskatzaileak edo bere ordezkariak sinatutako aitorpen bat, non adierazten duen ez duela 
egiten zergaren aplikazio lurraldean zergaren arauaren 119. artikuluaren 2. apartatuko 2 zenba-
kian jasotzen ez den eragiketarik.

Halaber, baldin eta zergaren aplikazio lurraldean kokatuta dagoen establezimendu iraunkor 
baten titular den enpresaburu edo profesional bat bada, aitorpen horretan adierazi beharko da 
ez dela ondasunik entregatu ez zerbitzurik eman establezimendu iraunkor horretatik, eskaerak 
jasotzen duen aldian.
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Hala ere, Erkidegoan finkatuta ez dauden enpresaburuek edo profesionalek, Zergaren Araua-
ren IX. tituluko XI. kapituluan araututako urrutiko salmentei eta ondasunen barne emate eta 
zerbitzu emate jakin batzuei aplika dakizkiekeen araubide bereziei heltzen badiete, ez dute 1. zen-
baki honetan xedatutakoa bete beharrik izango araubide horiei atxikitako eragiketei dagokienez.

2. Eskatzaileak edo haren ordezkariak izenpetutako konpromisoa, bidegabeak diren itzulketen 
zenbatekoa Ogasun Publikoari itzultzeko.

3. Eskatzailea kokatuta dagoen estatuko agintari eskudunek emandako ziurtagiria, zeinetan 
egiaztatuko baita balio erantsiaren gaineko zergari edo antzeko zerga bati lotutako enpresa edo 
lanbide jarduerak egiten dituela bertan, itzultzeko eskatzen diren kuotak sortu diren aldian.”

“4. Itzulketa eskaera urte natural batetik beherako itzulketa aldiari badagokio, baina ez hiru 
hilabetetik beherakoa, itzulketa eskaeran jasotako zergaren zenbatekoa ezingo da 400 eurotik 
beherakoa izan.

Itzultzeko eskaera urte natural bateko itzulketa aldiari edo urte natural bateko gainerako zatiari 
badagokio, eskabidean jasotako zergaren zenbatekoa ezin izango da 50 eurotik beherakoa izan.”

Bederatzi. VIII. tituluaren IX. kapitulua aldarazi da; kapitulu horrek honako idazkera izango du:

IX. KAPITULUA

Urruneko salmenten eta Batasunaren barruko ondasun emate 
eta zerbitzugintza batzuen araubide bereziak

61 duodecies artikulua. Definizioak

Kapitulu honen ondorioetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:

a) “Batasunaren kanpo araubidea”: zergaren arauaren IX. tituluko XI. kapituluko 2. atalean 
araututako araubide berezia.

b) “Batasunaren araubidea”: zergaren arauaren IX. tituluko XI. kapituluko 3. atalean arau-
tutako araubide berezia.

c) “Inportazio araubidea”: zergaren arauaren IX. tituluko XI. kapituluko 4. atalean araututako 
araubide berezia.

61 terdecies artikulua. Aukeratzea eta uko egitea. Ondorioak

1. Kapitulu honetan aipatzen diren araubide berezietako bat aukeratzeko, araubide berezietan 
hasteko adierazpena aurkeztu beharko da identifikazioko estatu kidean, eta ondoreak izango 
ditu:

a) adierazpena aurkeztu eta hurrengo hiruhileko naturaleko lehen egunetik aurrera, Bata-
sunaren kanpo araubidearen eta Batasunaren araubidearen kasuan; edo

b) enpresaburuari edo profesionalari edo bere kontura jarduten duen bitartekariari identi-
fikazio zenbaki indibiduala esleitzen zaion egunetik aurrera, inportazio araubiderako zergaren 
ondorioetarako.

Espainiako Erresuma identifikazioko estatu kidea bada, zergaren arauaren 163 noniesdecies, 
163 duovicies eta 163 septvicies artikuluetan arautzen da hasierako adierazpena.

Aurrekoa gorabehera, Batasunaren kanpo araubidean edo Batasunaren araubidean, enpre-
saburu edo profesional batek aurreko a) letran aipatutako eragin data baino lehen hasten baditu 
araubide berezi horietan jasotako eragiketak, dagokion araubide bereziak lehen entregaren 
edo zerbitzu ematearen datatik aurrera izango ditu ondorioak, baldin eta enpresaburuak edo 
profesionalak hasiera adierazpen hori aurkezten badu, beranduenez ere, horiek hasteko data 
izan eta hurrengo hilabeteko hamargarren egunean.
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Paragrafo honetan ezarritakoak ez dio kalterik egingo estatu kideko tributu administrazioak 
kapitulu honetan aipatzen diren araubide bereziei erregistroa ukatzeko duen ahalmenari, enpre-
saburuak edo profesionalak ez baditu betetzen kasuan kasuko araubideez baliatzeko baldintzak.

2. Kapitulu honetan aipatzen diren araubide berezietako edozeini borondatez uko egiteko, 
araubide bereziei uzteko adierazpena aurkeztu beharko zaio identifikazioko estatu kideari. Adie-
razpen hori honela egin beharko da:

a) araubide berezia erabiltzeari utziko dion hiruhileko naturala amaitu baino hamabost egun 
lehenago gutxienez, eta uzte adierazpena aurkeztu eta hurrengo hiruhileko naturalaren lehen 
egunetik aurrera izango ditu ondorioak, Batasunaren kanpo araubidearen eta Batasunaren 
araubidearen kasuan.

b) gutxienez inportazio erregimena erabiltzeari utziko dion hilaren aurreko hilabetea baino 
hamabost egun lehenago, eta uzte adierazpena aurkeztu eta hurrengo hilaren lehen egunetik 
aurrera izango ditu ondorioak. Kasu horretan, enpresaburuak edo profesionalak araubide berezi 
hori data horretatik aurrera egiten dituen ondasun emateetarako erabiltzeari utziko dio.

Identifikazioko estatu kidea Espainiako Erresuma duen bitartekariak, inportazio erregimenari 
atxikitako enpresaburuen edo profesionalen kontura egiten duen jarduerari amaiera ematen 
badio, Zerga Administrazioko Estatu Agentziari jakinarazi beharko dio hartutako erabakia, bitar-
tekari gisa jarduteari utzi nahi zaion hilaren aurreko hilabete naturala amaitu baino gutxienez 
hamabost egun lehenago.

Espainiako Erresuma identifikazioko estatu kidea bada, zergaren arauaren 163 noniesdecies, 
163 duovicies eta 163 septvicies artikuluetan arautzen da kargu uztearen adierazpena.

3. Erkidegoan finkatutako enpresaburu edo profesional batek, edo, hala badagokio, bere 
kontura diharduen bitartekari batek, bere jarduera ekonomikoaren egoitza estatu kide batetik 
beste batera aldatzen duenean, edo identifikazioko estatu kide batean finkatuta egoteari uzten 
dionean, baina Erkidegoan finkatuta jarraitzen badu eta Batasuneko edo inportazioko araubide 
bereziei atxikita jarraitu ahal izateko baldintzak betetzen baditu, egoitza edo establezimendu 
iraunkorra aldatzen den egunean, identifikazioko estatu kidean uzte adierazpena aurkeztu ahal 
izango du, eta beste estatu kide batean hasiera adierazpena aurkeztu ahal izango du.

Ondasunak entregatzeko Batasunaren araubidea erabiltzen duen enpresaburuak edo pro-
fesionalak Erkidegoan finkatuta egoteari uzten dionean, identifikaziorako estatu kide berri gisa 
adieraziko du ondasunak jaulkitzeko edo garraiatzeko estatu kide bat.

Identifikazioko estatu kidearen aldaketak gertatzen den egunetik izango ditu ondorioak, 
betiere enpresaburuak edo profesionalak, edo, hala badagokio, bere kontura jarduten duen 
bitartekariak, ukitutako identifikazioko estatu kide bakoitzari dagokion adierazpena aurkezten 
badu. Adierazpen horretan identifikazioko estatu kidearen aldaketaren berri emango du, beran-
duenez, egoitza edo establezimendu iraunkorraren aldaketa gertatu eta hurrengo hilabeteko 
hamargarren egunean, edo enpresaburu edo profesional horrek estatu kide horretatik onda-
sunak igortzeari edo garraiatzeari uzten dion egunetik aurrera.

4. Aurreko 3. paragrafoan aipatzen diren kasuetan, eta identifikazioko estatu kidearen al-
daketa dagokion likidazio aldiko lehen egunaren ondoren gertatzen bada, enpresaburuak edo 
profesionalak, edo, hala badagokio, bere kontura jarduten duen bitartekariak, identifikazioko 
bi estatu kideetan aldaketa gertatu den hiruhileko edo hilabete naturalari dagokion zergaren 
aitorpen likidazioa aurkeztu beharko du, estatu kide bakoitza identifikazioko estatu kide izan 
den aldietan egindako eragiketak kontuan hartuta.

61 quaterdecies artikulua. Erregimenetik kanpo uztea eta ondorioak

1. Enpresaburu edo profesional bat kapitulu honetan aipatutako araubide berezietako edozei-
netatik baztertzea identifikazioko estatu kideak bakarrik onartuko du, eta horren erabakia enpre-
saburu edo profesional horri jakinarazi beharko zaio bide elektronikoz, eta ondoreak izango ditu:

a) jakinarazpena egin eta hurrengo hiruhileko naturaleko lehen egunetik aurrera, Batasuna-
ren kanpo araubidearen eta Batasunaren araubidearen kasuan; edo
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b) jakinarazpena egin eta hurrengo hilaren lehen egunetik aurrera, inportazio araubidearen 
kasuan, salbu eta baztertzea araubide honetako arauak behin eta berriz ez betetzearen ondorio 
bada; kasu horretan, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Enpresaburuak edo profesionalak bitartekariarekin jarduten duenean, bitartekaria hurrengo 
paragrafoaren arabera kanporatzeko erabakiak bitartekariaren kontura jarduten zuten enpre-
saburuak edo profesionalak inportazio araubidetik kanpo uztea dakar. Enpresaburu edo pro-
fesional horiek arrazoi horrengatik kanporatzen badira, horietako bakoitzari jakinaraziko zaio, 
eta jakinarazpena egin eta hurrengo hilaren lehen egunetik aurrera izango ditu ondorioak, 
bitartekaria kanporatzeko arrazoia edozein izanda ere.

Aurrekoa gorabehera, baztertzearen arrazoia bada jarduera ekonomikoaren egoitza edo 
establezimendu iraunkorra aldatzea edo enpresaburuak edo profesionalak ondasunak bidali 
edo garraiatzen hasteko tokia aldatzea, aldaketa horren datatik aurrera izango ditu ondorioak, 
baldin eta enpresaburuak edo profesionalak aldaketa adierazpena aurkezten badio ukitutako 
identifikazioko bi estatu kideetako bakoitzari, eta, bertan, identifikazioko estatu kidearen aldake-
taren berri ematen badu, beranduenez ere, egoitza edo establezimendu iraunkorra aldatu eta 
hurrengo hilaren hamargarren egunean.

2. Inportazio erregimenari atxikitako enpresaburu edo profesional baten kontura diharduen 
bitartekari bat baztertzea identifikazioko estatu kideak bakarrik onartuko du. Estatu kide horren 
erabakia bide elektronikoz jakinarazi beharko zaio, eta jakinarazpen hori egin eta hurrengo 
hilaren lehen egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Hala ere:

a) baztertzea jarduera ekonomikoaren egoitza edo establezimendu iraunkorra aldatzean 
sortzen bada, aldaketa horren datatik aurrera izango ditu ondorioak, baldin eta bitartekariak 
aldaketa adierazpena aurkezten badio ukitutako identifikazioko estatu kide bakoitzari, eta bertan 
jakinarazten badu identifikazioko estatu kidea aldatu dela, beranduenez egoitza edo establezi-
mendu iraunkorra aldatu eta hurrengo hilabeteko hamargarren egunean; edo

b) araubide horretako arauak behin eta berriz ez betetzearen ondorio bada baztertzea, jaki-
narazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Nolanahi ere, bitartekariak azken hilabete naturaleko aitorpen likidazioa aurkeztu beharko 
du, bere kontura diharduen enpresaburu edo profesional bakoitzari dagokion araubidean.

3. Kapitulu honetan aipatzen diren araubide berezietatik baztertzeko arrazoiak izango dira 
jarraian zerrendatzen diren hauetatik edozein:

a) Enpresaburu edo profesionalak erregimenari uzteko aitorpena aurkeztea edozein erregi-
men bereziren barruan dauden zerbitzuak emateari uzteagatik; horretarako, enpresaburu edo 
profesionalak aitorpen hori aurkeztu beharko dio identifikazioko estatu kideari, gehienez ere, 
egoera hori gertatu ondorengo hilabeteko hamargarren egunean.

Espainiako Erresuma identifikazioko estatu kidea bada, zergaren arauaren 163 noniesdecies, 
163 duovicies eta 163 septvicies artikuluetan arautzen da kargu uztearen adierazpena.

b) Enpresaburuak edo profesionalak bere jarduerak araubide berezietako edozeinetan egi-
teari utzi diola uste izatea ahalbidetzen duten gertaerak egotea. Aurrekoa gertatu dela joko 
da enpresaburuak edo profesionalak kontsumoko estatu kide batean ere araubide bereziek 
aipatzen dituzten eragiketetako bat bi urtez egiten ez duenean.

c) Araubide berezi hauetako bati heltzeko behar diren betekizunak ez betetzea.

d) Behin eta berriz ez betetzea erregimen berezi horien araudiak ezarritako betebeharrak. Ez 
betetze hori honelakoetan gertatuko da, besteak beste:

a’) enpresaburuari edo profesionalari aurreko hiru aitorpen aldietan aitorpen bat aurkezteko 
betebeharraren jakinarazpenak edo oharrak bidali izana, eta dagokion zergaren aitorpena hamar 
eguneko epean aurkeztu ez izana, ohar edo jakinarazpen bakoitza bidaltzen denetik zenbatzen 
hasita;
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b’) enpresaburuari edo profesionalari aurreko hiru aitorpen aldietan ordainketa bat egiteko 
betebeharraren jakinarazpenak edo oharrak bidali izana, eta batuketa osoa hamar eguneko 
epean ordaindu ez izana, ohar edo jakinarazpen bakoitza bidaltzen denetik zenbatzen hasita, 
salbu eta aitorpen bakoitzari dagokion eta ordaintzeke dagoen zenbatekoa 100 eurotik behe-
rakoa denean;

c´) enpresaburuak edo profesionalak ez duenean bete bere erregistroak identifikazioko estatu 
kidearen edo kontsumoko estatu kidearen esku baliabide elektroniko bidez uzteko betebeharra 
identifikazioko estatu kideak bidalitako ohar edo jakinarazpena egin zenetik hilabeteko epean.

d’) inportazio erregimenari atxikitako enpresaburuak edo profesionalak araubide berezia 
behin eta berriz erabiltzea 150 eurotik gorako berezko balioa duten edo zerga bereziei lotuta 
dauden ondasunak inportatzeko.

e) Bitartekari baten bidez jarduten duen eta inportazio araubideari atxikitako enpresaburu 
edo profesionalarentzat, bitartekari horrek zerga administrazioari jakinaraz diezaiola hura 
ordezkatzeari utzi diola; horretarako, bitartekariak hori jakinarazi beharko dio identifikazioko 
estatu kideari, gehienez ere egoera hori gertatu eta hurrengo hilabeteko hamargarren egunean.

Baztertzea aurreko d) letran aipatutako kasuetan gertatzen denean, bazterketaren eragin 
datatik zenbatzen hasita, gutxienez bi urteko epean izango ditu ondorioak, hiru araubide be-
reziei dagokienez.

4. Inportazio erregimenari atxikitako enpresaburu edo profesional baten kontura jarduten 
duen bitartekaria baztertzeko arrazoiak izango dira:

a) Bitartekari gisa bi hiruhileko naturaletan ez jardutea.

b) Bitartekari gisa aritzeko ezarritako baldintzak ez betetzea.

c) Araubide berezi horretako araudiak ezarritako betebeharrak behin eta berriz ez betetzea; 
besteak beste, honako kasu hauetan:

a’) bitartekariari aurreko hiru aitorpen aldietan aitorpen bat aurkezteko betebeharraren jaki-
narazpenak edo oharrak bidali izana, eta hamar eguneko epean dagokion zergaren aitorpena 
aurkeztu ez izana, ohar edo jakinarazpen bakoitza bidaltzen denetik zenbatzen hasita;

b’) aurreko hiru aitorpen aldietan ordainketa bat egiteko betebeharra jakinarazteko edo go-
gorarazteko jakinarazpenak bitartekariari bidali izana, eta batuketa osoa hamar eguneko epean 
ordaindu ez izana, ohar edo jakinarazpen bakoitza bidaltzen denetik zenbatzen hasita, salbu eta 
aitorpen bakoitzari dagokion eta ordaintzeke dagoen zenbatekoa 100 eurotik beherakoa bada;

c’) bitartekariak ez badu bete identifikazioko estatu kidearen edo kontsumoko estatu kidearen 
esku bere erregistroak bide elektronikoz jartzeko betebeharra, hilabeteko epean, identifikazioko 
estatu kideak dagokion oharretik edo jakinarazpenetik zenbatzen hasita;

d’) Bitartekariak erregistro liburuetan jasotako eragiketei buruzko informazioa emateko 
betebeharra arautzen duen otsailaren 10eko 12/2009 Foru Dekretuaren Hirugarren Xedapen 
Gehigarriaren 1. zenbakiko c) letran ezarritako baldintzak betetzen baditu.

c) idatz zati honen kasuan, bitartekariak ezin izango du horrela jardun araubide berezitik 
baztertua izan den hilabetearen ondorengo bi urteetan.

5. Batasuneko kanpo araubidetik edo Batasuneko araubidetik kanpo geratu diren enpre-
saburuek edo profesionalek zuzenean ordaindu beharko dituzte, dagokion kontsumoko estatu 
kideko zerga agintarien aurrean, Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez beharrezko 
betebehar guztiak, Bazterketa gauzatu den dataren ondoren sortutako ondasun entregengatik 
edo zerbitzu prestazioengatik.
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61 quinquiesdecies artikulua. Informazio betebeharrak

Kapitulu honetan aipatzen diren araubide berezietako edozeini atxikita dagoen enpre-
saburuak edo profesionalak, edo bere kontura diharduen bitartekariak, hala badagokio, aldaketa 
adierazpen bat aurkeztu beharko dio identifikazioko estatu kideari, hari emandako informazioan 
edozein aldaketa gertatuz gero; adierazpen hori aldaketa gertatu eta hurrengo hilaren hamar-
garren egunean aurkeztu beharko da, beranduenez.

Espainiako Erresuma identifikazioko estatu kidea bada, zergaren arauaren 163 noniesdecies, 
163 duovicies eta 163 septvicies artikuluetan arautzen da aldaketa adierazpena.

61 sexiesdecies artikulua. Betebehar formalak

1. Batasunaren kanpo araubidera eta Batasunaren araubidera bildutako enpresaburuek eta 
profesionalek araubide berezi horietan jasotako eragiketen erregistroa eraman behar dute, 
behar besteko xehetasunez, kontsumoko estatu kideko zerga administrazioak zergaren ai-
torpenetan jasotako datuak egiaztatu ahal izateko. Horretarako, erregistro horrek ondorengo 
informazioa izango du:

a) eragiketak egin diren kontsumoko estatu kidea;

b) egindako zerbitzu emate mota edo entregatutako ondasunen deskribapena eta kopurua;

c) eragiketa egin den eguna;

d) zerga oinarria, zein moneta erabili den adierazita.

e) zerga oinarrian ondoren egin den edozein gehitze edo murrizketa;

f) aplikatu den zerga tasa;

g) zergaren zenbateko zordundua, erabilitako moneta adierazita.

h) jasotako ordainketen data eta zenbatekoa;

i) eragiketa egin aurretik jasotako edozein aurrerakin;

j) fakturan jasotako informazioa, jaulkiz gero.

k) bezeroaren establezimendua zehazteko erabilitako informazioa, edo haren ohiko bizilekua, 
zerbitzu prestazioak direnean, eta, ondasunen kasuan, horien bidalketa edo garraioa hasten eta 
amaitzen den tokia zehazteko erabilitako informazioa;

l) Ondasunen balizko itzulketen edozein froga, zerga oinarria eta aplikatutako zergaren tasa 
barne.

2. Enpresaburuek edo profesionalek, edo beren kontura diharduten bitartekariek, inporta-
zio araubideari helduta, araubide berezi honetan jasotako eragiketen erregistro bat eraman 
beharko dute, behar besteko xehetasunez, kontsumoko estatu kideko zerga administrazioak 
zergaren aitorpenetan jasotako datuak egiaztatu ahal izan ditzan. Horretarako, erregistro horrek 
ondorengo informazioa izango du:

a) ondasunak ematen diren kontsumoko estatu kidea;

b) entregatutako ondasunen deskribapena eta kopurua;

c) ondasunak noiz entregatu diren;

d) zerga oinarria, zein moneta erabili den adierazita.

e) zerga oinarrian ondoren egin den edozein gehitze edo murrizketa;

f) aplikatu den zerga tasa;

g) zergaren zenbateko zordundua, erabilitako moneta adierazita.
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h) jasotako ordainketen data eta zenbatekoa;

i) fakturan jasotako informazioa, jaulki bada;

j) bezeroari zuzendutako ondasunen bidalketa edo garraioa non hasten eta amaitzen den 
zehazteko erabilitako informazioa;

k) ondasunen balizko itzulketen edozein froga, zerga oinarria eta aplikatutako zergaren tasa 
barne;

l) eskaera zenbakia edo transakzio zenbaki bakarra;

m) bidalketaren zenbaki bakarra, enpresaburuak edo profesionalak entregan zuzenean esku 
hartzen duenean.

3. Aurreko paragrafoetan aurreikusitako informazioa elektronikoki, berehala eta egindako 
eragiketa bakoitzeko erabiltzeko moduan gorde beharko da, eta eskuragarri egongo da bai 
kontsumoko estatu kidearentzat, bai identifikazioko estatu kidearentzat.

4. Fakturaren jaulkipena, bidezkoa den kasuetan, identifikazioko estatu kidearen arauen 
arabera zehaztu eta doituko da.

Espainiako Erresuma identifikazioko estatu kidea bada, fakturaren jaulkipena eta entrega 
indarreko legerian aurreikusitakoaren arabera egingo da.

61 septiesdecies artikulua. Inportazio erregimenean bitartekari gisa jarduteko baldintzak 
eta betekizunak

Operadore batek Espainiako Erresuman bitartekari gisa jardun ahal izateko inportazio erre-
gimenaren ondorioetarako, erregimenaren eskubideak eta betebeharrak bere gain hartuz, 163 
quinvicies artikuluan ezarritako baldintzetan (Zergaren Arauaren bi zenbakiko b) letra) honako 
baldintza hauek bete beharko ditu:

a) Zergaren Arauaren 164. Bat.2. artikuluan aipatzen den identifikazio fiskaleko zenbakia 
izatea.

b) Zerga aplikatzen den lurraldean finkatuta egotea.

c) Bitartekari gisa jarduteko eskaera aurkeztu aurreko lau urteetan Ogasun Publikoaren 
aurkako delitu bat edo zerga arloko arau hauste larri bat egiteagatik kondenatua edo zigortua 
ez izatea, bere jarduera ekonomikoari dagokionez, epai edo administrazio ebazpen irmo baten 
bidez.

Baldintza hori betetzat joko da honako pertsona hauetako bat ere ez badago aurreko para-
grafoan adierazitako egoeran bere jarduera ekonomikoari dagokionez, eskatzailearen jarduera 
ekonomikoa barne, hala badagokio:

a’) operadorea,

b’) aduana eta/edo zerga gaiez arduratzen diren langileak,

c’) operadoreaz arduratzen den edo haren zuzendaritza kontrolatzen duen pertsona edo 
pertsonak.

Aurrekoa gorabehera, betekizun hori betetzat jo ahal izango da baldin eta Zerga Adminis-
trazioak uste badu arau hauste bat ez dela garrantzitsua lotutako eragiketen kopuruari edo 
magnitudeari dagokionez, eta zalantzarik ez badu eskatzailearen fede onari dagokionez.

Operadorea ez den c’) tartekian aipatzen den pertsona hirugarren herrialde batean ezarrita 
badago edo bertan bizi bada, zerga administrazioak irizpidea betetzen den ebaluatu beharko 
du, dituen erregistroetan eta informazioan oinarrituta.

Operadoreak lau urte baino gutxiago badaramatza ezarrita, zerga administrazioak irizpidea 
betetzen den ebaluatu beharko du, dituen erregistroetan eta informazioan oinarrituta.
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d) Finantza kaudimena; egiaztatutzat joko da operadoreak bere konpromisoak betetzea 
ahalbidetzen dion finantza maila duenean, dagokion jarduera motaren ezaugarriak behar bezala 
kontuan hartuta.

Betekizun hori egiaztatutzat joko da eskatzaileak honako baldintza hauek betetzen dituenean:

a’) ez dagoela konkurtso prozedura batean sartuta;

b’) bitartekari gisa jarduteko eskaera aurkeztu aurreko azken lau urteetan, aduana eta zerga 
zorrak ordaintzeari dagokionez dituen finantza betebeharrak bete dituela;

c’) Eskabidea aurkeztu aurreko azken lau urteetarako eskuragarri dauden erregistroetan 
eta informazioan oinarrituta, erakusten du finantza gaitasun nahikoa duela bere betebeharrak 
betetzeko eta merkataritza jardueren izaerari eta bolumenari buruzko konpromisoei aurre egi-
teko, bereziki aktibo garbi negatiborik ez duela, estali ahal badira izan ezik.

Operadoreak lau urte baino gutxiago badaramatza ezarrita, finantza kaudimena erregistroe-
tan eta eskuragarri dagoen informazioan oinarrituta ebaluatuko da.

Baldintza horiek betetzen direla ulertuko da operadorea operadore ekonomiko baimendua 
denean, Batasuneko Aduana Kodearen eta haren aplikazio xedapenen arabera.

Zerga administrazioak bitartekari izaera ukatu ahal izango du inportazio araubidearen on-
dorioetarako, operadoreak ez baditu betetzen aurrez ezarritako baldintza guztiak.”

Hamar. Aldatu egiten da 62. artikuluaren 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

“2. Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez da aplikatuko araubide berezi erraztuei, nekazaritza, 
abeltzaintza eta arrantzari eta baliokidetasun errekarguari lotutako jarduerei dagokienez, 
araubide berezi horien arau erregulatzaileetan ezarritako salbuespenekin, ez eta Zergaren 
Arauaren 5. artikuluko bat paragrafoko e) idatz zatian aipatzen diren pertsonek noizbehinka 
garraiobide berriak entregatzeari dagokionez ere.”

Hamaika. 62 bis artikulua gehitu da; hona:

“62 bis artikulua. Eragiketen erregistroa

1. Baldin eta enpresaburu edo profesional batek, hala diharduela, ez enpresaburu ez pro-
fesional ez diren pertsonei ondasunak ematea edo zerbitzuak egitea bideratzen badu interfaze 
digital baten bidez (lineako merkatua, plataforma, ataria edo antzekoren bat) eta ez bada on-
dasun emate eta zerbitzugintza horien subjektu pasiboa, eragiketa horien erregistroa eduki 
beharko du.

Erregistroa behar bezain zehatza izango da, Zerga Administrazioak zerga behar bezala de-
klaratu den egiaztatu ahal izateko, eta honako hauek jaso beharko ditu:

a) hornitzailearen izena, posta helbidea eta helbide elektronikoa edo webgunea, zeinaren 
entregak edo prestazioak interfaze elektronikoaren bidez ematen baitira, eta eskuragarri dauden:

a’) identifikazio zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako, edo hornitzai-
learen identifikazio fiskaleko zenbaki nazionala; eta

b’) hornitzailearen banku kontuaren edo kontu birtualaren zenbakia;

b) ondasunen deskribapena, horien balioa, bidalketa edo garraioa iritsi den lekua, 
entregatzeko unea eta, eskuragarri badaude, eskaera zenbakia edo transakzio zenbaki bakarra;

c) zerbitzuen deskribapena, horien balioa, zerbitzua non eta noiz emango den zehazteko 
informazioa eta, eskuragarri badaude, eskaera zenbakia edo transakzio zenbaki bakarra.

2. Aurreko paragrafoan aipatutako erregistroak elektronikoki egon beharko du, aldez aurretik 
eskatuta, estatu kide interesdunen eskura.

Erregistroa hamar urtez gorde beharko da eragiketa egiten den urtea amaitu ondoren.”
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Hamabi. Aldatu egiten da 74. artikuluaren 1. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

“1. Zerga honi dagozkion eta ondasunak inportatzeko eragiketetan aduanek likidatutako 
zerga kuoten bilketa eta sarrera Zerga bilketako Erregelamendu Orokorrean xedatutakoaren 
arabera egingo dira.

Hala ere:

a) Aurreko hori gorabehera, inportatzailea enpresari edo profesional bat denean eta hala 
diharduenean, eta haren likidazio epea bat datorrenean hil naturalarekin, Erregelamendu honen 
71.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, aukeran izango du likidazio hori jasotzen duen agiria 
jasotzen dueneko epeari dagokion aitorpen likidazioan aduanek likidatutako kuota sartzea, 
eta, kasu horretan, inportazio eragiketetan likidatutako kuoten ordainketa egiteko epea bat 
etorriko da araudi honen 72. artikuluan ezarritakoarekin. Osoki Estatuaren Administrazioan 
tributatzen ez duten subjektu pasiboen kasuan, aduanek likidatutako kuota osorik sartuko da 
Estatuaren Administrazioari aurkeztutako aitorpen likidazioan. Zergak foru zerga administrazio 
baten aurrean soilik ordaintzen dituzten subjektu pasiboen kasuan, osorik sartuko da Estatuko 
Administrazioaren aurrean aurkezten duten aitorpen likidazio batean, agintaritza eskudunak 
ezarritako eredu, leku, modu eta epeetan.

Aukera hori baliatzeko, errolda aitorpen bat aurkeztu beharko zaio Estatuko Zerga Adminis-
trazioaren Agentziari, eragina izaten hasi behar duen urtea hasi aurreko azaroan, eta adituko da 
handik aurrerako urteetan urtero-urtero luzatzen dela, uko egiten ez zaion artean edo kanpoan 
geratzen ez den artean.

Aukera hori subjektu pasiboak egiten dituen inportazio guztietarako izango da, aldian aldiko 
aitorpen likidazioetan sartu beharrekoak badira.

Uko egiteko, Estatuaren Zerga Administrazioaren Agentziaren organo jakinarazi beharko 
zaio, dagokion errolda aitorpena aurkeztuz, eragina izaten hasi behar duen urtea hasi aurreko 
azaroan. Uko egiteak hiru urterako izango ditu ondorioak, gutxienez.

Zenbaki honetan aipatzen den aukera baliatu duten subjektu pasiboak aplikaziotik kanpo 
geratuko dira haien likidazio aldia ez datorrenean bat hilabetearekin.

Kanpo geratze hori eragiten hasiko da hilabeteroko aitorpen likidazioak aurkezteko betebe-
harra amaitzen den egunean.”

b) Zergaren Arauaren IX. tituluko XI. kapituluko 4. atalean aipatzen diren eragiketak egi-
ten dituzten enpresaburuek edo profesionalek atal horretan aurreikusitako araubide berezia 
aplikatzen ez badute, zerga aplikatzen den lurraldean ondasunak inportatzaileen kontura adua-
nan aurkezten dituen pertsonak modalitate berezi bat aukeratu ahal izango du dagokion balio 
erantsiaren gaineko zerga aitortzeko eta ordaintzeko.

Aukera hori egin dela ulertuko da ondasunak aduanan aurkezten dituen pertsonak adieraz-
ten duenean modalitate berezia bide telematikoz erabiltzeko asmoa duela aduanan.

Zergaren Arauaren 167 bis artikuluan aurreikusitako modalitate berezi horrek honako hauek 
eskatzen ditu:

a) Inportatzaileen konturako salgaien aurkezlea dela aduanan egiaztatu izana, aduana arau-
dian aurreikusitako moduan.

b) Batzordearen 2015eko uztailaren 28ko 2015/2446 (EB) Erregelamendu Eskuordetuaren 143 
bis artikuluan aipatzen diren aduana formalitateen arabera inportatutako merkantzia guztiei 
buruzko hileko aitorpena aurkeztea, inportatzaileen kontura. Erregelamendu horrek Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 952/2013 (EB) Erregelamendua osatzen du, Batasuneko 
Aduana Kodearen xedapen jakin batzuei buruzko garapen arauekin. Hori hala egingo da, salbu 
eta biresportazioa frogatzen bada edo suntsitzea edo bertan behera uztea erabaki bada, aduana 
araudian xedatutako moduan.
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c) Modalitate bereziaren arabera aurkeztutako adierazpenean jasotako eragiketen erre-
gistroa eramatea. Horretarako, erregistro horretan, hilabete natural bakoitzeko eta bidalketa 
bakoitzerako, informazio hau jaso beharko da:

a’) aurkeztutako inportazio aitorpenaren identifikazio zenbakia;

b’) ondasunak aduanan aurkeztu ziren eguna;

c’) biresportazioaren deklarazioaren edo jakinarazpenaren zenbakia, edo, hala badagokio, 
zerga aplikatzen den lurraldea suntsitzearen edo bertan behera uztearen frogarena, hartzaileak 
entregatu edo baztertu gabeko ondasunen bidalketen gainekoa;

d’) bidalketaren identifikazio zenbakia;

e’) salgaia entregatu den lekua eta data, eta salgaia jaso duen pertsonaren identifikazio 
zenbakia;

f’) ondasunen berezko balioa;

g’) bildutako zergaren zenbatekoa;

h’) zergaren kuotaren diru sarrera jaso duen pertsonaren identifikazioa, inportatzailea ez 
bada;

i’) Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 101. artikuluan au-
rreikusitako moduan, hartzaileak entregatu edo baztertu gabeko ondasunen bidalketen gaineko 
zerga ordaindu ez izanaren froga, bakoitzaren berezko balioa barne;

j’) inportazio horren ondorioz sortutako kuotak ordaintzeko hileko aitorpenaren zenbakiaren 
identifikazioa.

Erregistroak bide elektronikoz egon beharko du, aldez aurretik eskatuta, zerga administra-
zioaren eskura, eta lau urtez mantenduko da, eragiketa egin den urtearen amaieratik aurrera.

Hamahiru. Aldatu egiten da 82. artikuluaren 1. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

“1. Zergaren Arauaren 164. Bat.7 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta hurrengo 3. 
paragrafoan ezarritakoari kalterik egin gabe, zerga aplikatzen den lurraldean finkatuta ez dau-
den subjektu pasiboek lurralde horretan egoitza duen pertsona fisiko edo juridiko bat izendatu 
eta jakinarazi beharko diote zerga administrazioari, zergapeko eragiketak egin aurretik, arau 
horretan eta erregelamendu horretan ezarritako betebeharrak betetzeari dagokionez haien 
ordezkari izan dadin.

Betebehar hori ez zaie aplikatuko Kanarietan, Ceutan edo Melillan, Batasuneko beste estatu 
kide batean edo Batasunean eratutakoen antzeko elkarrekiko laguntza tresnak dituen estatu 
batean finkatuta dauden subjektu pasiboei, ez eta Zergaren Arauaren IX. tituluko XI. kapituluan 
araututako urrutiko salmentei eta ondasunen barne emate eta zerbitzu emate jakin batzuei 
aplikatzekoak zaizkien araubide bereziei heltzen dieten subjektu pasiboei ere.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu honek ALHAOn argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra, eta 2021eko 
uztailaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, Bat eta Bi puntuetan xedatutakoa izan ezik, 
2021eko maiatzaren 27tik aurrera izango baititu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abuztuaren 3a
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