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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
Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetako foru diputatuaren 694/2021 Foru Agindua, azaroaren
15ekoa, 369 eredua onesten duena (“Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren
pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne
emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien
autolikidazioa”), eta hura aurkezteko modua eta prozedura zehazten dituena
Foru agindu honen xedea da 369 eredua onestea (“Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak
eta ondasunen barne emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko
araubide berezien autolikidazioa”), ekainaren 8ko 4/2021 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak balio erantsiaren gaineko zergan sartutako aldaketak garatzeko. Dekretu horren bidez
hauen transposizioa onesten da: batetik, Kontseiluaren 2017ko abenduaren 5eko 2017/2455 (EB)
Zuzentarauarena, zeinak aldatzen baititu 2006/112/EE Zuzentaraua eta 2009/132/EE Zuzentaraua,
zerbitzuak emateko eta ondasunak urrutitik saltzeko balio erantsiaren gaineko zergari buruzko
zenbait obligaziori dagokienez; bestetik, Kontseiluaren 2019ko azaroaren 21eko 2019/1995 (EB)
Zuzentarauarena, zeinak aldatzen baitu 2006/112/EE Zuzentaraua, ondasunen urrutiko salmentei
eta ondasunen barne entrega batzuei buruzko xedapenei dagokienez.
Horrez gainera, eta aurreko zuzentarau horren transposizioa burutzeko, abuztuaren 3ko
37/2021 Foru Dekretua onesten da, balio erantsiaren gaineko zergaren arautegia (apirilaren
27ko 124/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsitakoa) aldatzen duena.
Aurreko aldaketak 2021eko uztailaren 1etik aplikatzen dira. Izan ere, aldaketa garrantzitsuak
egin dira honako hauen tributazioan: azken kontsumitzaileek Interneten eta plataforma digitalen
bidez eskuratzen dituzten ondasunen emateak, hornitzaileak Batasuneko beste estatu batetik
edo hirugarren herrialde edo lurralde batetik bidaltzen dituenean; zerga egitatea kokatzeko
arauen arabera balio erantsiaren gaineko zerga ordaindu behar den Batasuneko estatuan
egoitza ez duten enpresariek azken kontsumitzaileen alde egindako zerbitzuak.
Bestalde, administrazio zamak murrizteko eta zergaren bilketa errazteko, leihatila bakarreko
araubide berezi berriak sartu dira. Araubide horiek aplikatzea hautatu ahal izango dute enpresaburuek eta profesionalek, orokorrean egoitza eragiketek zergaren karga jasaten duten Batasuneko estatuan ez dutenek, egoitza Batasunean duten azken kontsumitzaileen alde egindako
ondasun emateengatik eta zerbitzuengatik sortutako BEZa aitortzeko eta likidatzeko.
Hala, araubide berezi berri bat sartzen da, “Batasuneko araubidea” izenekoa, egoitza Batasunean duten enpresaburuek edo profesionalek emandako zerbitzuei aplikatzekoa, baina ez Batasuneko kontsumoko estatuan ez enpresaburu ez profesional gisa jarduten ez duten hartzaileei
emandakoei, Batasunaren barruko urrutiko ondasun salmentei eta interfaze digitalen titularrei
egotzitako ondasunen emateei, egoitza Batasunean ez duen hornitzaile batek ondasun horiek
azken kontsumitzaileari ematea errazten badute.
Era berean, beste araubide berezi bat ezartzen da, “Inportazio araubidea”, hirugarren herrialde edo lurraldeetatik inportatutako ondasunen urrutiko salmentei aplikatzeko. Araubide hau
kasu jakin batzuetan aplikatu ahal izango dute hirugarren herrialde edo lurraldeetatik inportatutako ondasunen urrutiko salmentak egiten dituzten enpresaburuek edo profesionalek, zuzenean
edo egoitza Batasunean duen bitartekari baten bidez, 150 eurotik gorako berezko balioa ez
duten bidalketetan, zerga berezien xede diren produktuak izan ezik.
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Leihatila bakarreko araubide berezi horiei esker enpresaburuek eta profesionalek autolikidazio
bakar baten bitartez ordaindu ahal izango dute Batasunean (kontsumo estatuak) hiruhileko edo
hil natural bakoitzean egin diren eta kasu bakoitzean araubide berezia aplikatzen zaien eragiketa
guztiengatik sortutako BEZa. Autolikidazio hori bide elektronikoz aurkeztuko zaio hautatu den
edo araubidea aplikatzen den Batasuneko estatuko (identifikazio estatua) zerga administrazioari.
Agindu honen helburua da 369 eredua onestea (“Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu
pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta
ondasunen barne emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko
araubide berezien autolikidazioa”). Eredu horren bidez 12/1993 Foru Dekretuak (urtarrilaren 19koa, balio erantsiaren gaineko zergarena) IX. tituluaren XI. kapituluan ezartzen dituen
araubide berrietan aipatzen diren eragiketen autolikidazioa egin ahal izango dute.
Horregatik, hau
XEDATZEN DUT
1. artikulua. 369 eredua onestea
369 eredua onesten da (“Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei
zerbitzuak ematen dizkieten eta urrutiko ondasun salmentak eta barruko ondasun emate jakin
batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa”),
formatu elektronikokoa, zeinaren edukia foru agindu honen eranskinean ageri baita.
2. artikulua. 369 eredua aurkeztu behar dutenak
369 eredua (“Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak
ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne emate jakin batzuk
egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa”) honako
hauek aurkeztu behar dute, are aitorpenaldian beste araubide batzuk aplikatu beharreko ondasun ematea edo zerbitzuak egin badira ere:
a) Hiruhileko natural bakoitzean autolikidazioa aurkeztu behar dute Europar Batasunaren
barruko ondasunen urrutiko salmentei, Batasuneko estatu baten barruan interfaze elektronikoen bidez egiten diren ondasun emateei eta egoitza Batasunean (kontsumo estatuan ez beste
batean) duten subjektu pasiboek (identifikazio estatua Espainia izanez gero) egindako zerbitzuei
aplikatzen zaien araubide bereziari heldutako enpresariek eta profesionalek.
b) Hilabete natural bakoitzeko autolikidazio bat aurkeztu beharko dute hirugarren lurraldeetatik edo herrialdeetatik inportatutako ondasunen urrutiko salmentei aplikatzen zaie araubide
bereziari heldutako enpresariek eta profesionalek, baldin eta bitartekaririk izendatu ez badute
eta beren identifikazio estatua Espainia bada.
c) Hilabete natural bakoitzeko autolikidazio bat aurkeztu beharko dute jarduten duten enpresaburu edo profesional bakoitzeko egoitza zergaren aplikazio lurraldean duten bitartekariek,
baldin eta hirugarren lurraldeetatik edo herrialdeetatik inportatutako ondasunen urrutiko salmenten araubide bereziari heldutako enpresarien edo profesionalen kontura jarduten badute
eta beren identifikazio estatua Espainia bada.
3. artikulua. 369 eredua aurkezteko epealdia
369 eredua likidazioaldiaren (hiruhilekoa edo hila, kasuan kasukoa) ondoko hileko lehen
hogeita bost egun naturaletan aurkeztu behar da, uztailekoa izan ezik, hori irailaren 10era arte
aurkeztu ahal izango da eta.
4. artikulua. 369 eredua aurkezteko moduak
369 eredua (“Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak
ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa”) telematikoki
aurkeztuko da nahitaez, azaroaren 20ko 603/2020 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorrita.
Foru agindu horren bidez zergapeko pertsona eta entitate jakin batzuek zerga eredu eta eskaerak
modu telematikoan, Internet bidez, aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.
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5. artikulua. 369 eredua aurkezteko gaikuntza
369 eredua honako hauek aurkez dezakete Interneten bidez:
a) Enpresariek eta profesionalek edo bere legezko ordezkariek.
b) Bitartekarielk edo beraren legezko ordezkariek, enpresaria edo profesionala bitartekariaren bidezko inportazioen araubidean badago.
c) Aurrekoen borondatezko ordezkariek.
6. artikulua. 369 eredua aurkezteko baldintza orokorrak
369 eredua Internet bidez elektronikoki aurkeztu ahal izateko, honako baldintza orokor hauek
bete behar dira:
a) Enpresariak edo profesionalak, edo bitartekariak edo aurrekoen borondatezko identifikazio
fiskaleko zenbakia eduki behar dute.
Enpresaria edo profesionala bitartekariaren bidezko inportazioen araubidean badago, identifikazio fiskaleko zenbakirik ezean banako identifikazio kodea eduki behar du.
b) Aurkezpen elektronikoa egiteko, ziurtagiri digitala beharko da edo, bestela, indarrean dagoen araudiarekin bat etorrita, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan sartzeko gaitzen
den beste sistema bat.
c) Aurkezpen elektronikoa egiteko, aurkezleak Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan baliagarri dagoen 369 eredua bete eta bidali behar du.
7. artikulua. 369 eredua aurkezteko prozedura
1. Hauxe da 369 eredua aurkezteko prozedura:
Aurkezlea Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoarekin konektatu behar da, ondoren
369 ereduko formularioa bete behar du eta gero foru agindu honen 6. artikuluan ezartzen den
sistemaren bidez bidali.
Autolikidazioaren emaitzako kopuru osoa ordaindu behar da. Bi aukera daude: helbideratu
edo ordain gutuna sortu.
2. Baldin eta autolikidazioaren aldian ez bada egin araubide berezia aplikatu beharreko ondasun ematerik ez zerbitzurik eta ez bada aldatu aurreko autolikidazioren bateko zenbatekorik,
aurkezlea Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoarekin konektatuko da, 369 eredua
aurkezteko izapidean sartuko da, formularioan adieraziko du jarduerarik gabeko aitorpena dela
eta azkenik agindu honen 6. artikuluan arautzen den prozeduraren bidez bidaliko du.
3. Aldi bateko autolikidazioa aurkeztu ondoren ezin da aldatu. Aurretik aurkeztutako autolikidazio batean esleitutako zenbateko bat doitu behar izanez gero, hurrengo likidazioaldi bateko
autolikidazioan egin beharko da. Horretarako, ezinbestekoa da aldatu nahi den autolikidazioaren
aldia amaitu denetik hiru urte baino gehiago ez pasatzea.
Hiru urteko epealdia igarota badago, aldaketa zuzenean aurkeztu ahal izango zaio hark
eragiten dion Batasuneko kontsumo estatuari.
4. Aurreko autolikidazio baten emaitzako zenbatekoa osorik ordaindu ez bada eta falta den
kopurua sartu nahi bada, hauxe egin behar da:
a) Enpresaria edo profesionala, edo bitartekaria edo aurkezlea, Arabako Foru Aldundiaren
egoitza elektronikoarekin konektatuko da eta aurreko aitorpen baten sarrera gehigarria egiteko
izapidean sartuko da.
Ondoren ordainketa egiteko eskatzen diren datuak adierazi behar ditu eta aitorpenaren
erreferentzia zenbakia zehaztu behar du.
b) Jarraian ordainketa egin behar du, artikulu honen 1. zenbakian azaldu den bezala.
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Xedapen gehigarria
Datu pertsonalen tratamendua.
Zergapekoak bere zerga betebeharrak betetzeko emandako datu pertsonalak datu horien
titularrek web atari honen bidez egindako eragiketa edo izapideetan eskatutako helburuetarako
baino ez dira erabiliko. Aipatutako datuak inoiz ere ez dira landuko eta ez zaizkie beste batzuei
lagako, ez bada datuen titularraren baimen argi eta garbiarekin edo berariazkoarekin edo, baimen hori gabe, ondoko xedapen hauetan aurreikusitako salbuespenezko kasuetan: Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Arautegiak, datu pertsonalen
lanketari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak
eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duenak, 6. eta 7. artikuluan xedatutako kasuetan.
Xedapen iragankor bakarra
Foru agindu honen 3. artikuluan xedatzen dena gorabehera, salbuespenez, harik eta 369
eredua baliabide telematikoen bidez aurkeztu ahal izan arte, 2021eko ekitaldiko uztaileko, abuztuko eta iraileko autolikidazioak, baita hirugarren hiruhilekokoa ere, 2021eko urriaren 29ra arte
aurkeztu ahal izango dira.
Azken xedapenak
Lehenengoa. Aldatzea Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 603/2020 Foru
Agindua, azaroaren 20koa, pertsona eta erakunde jakin batzuentzat zerga ereduak eta eskabideak Internet bidez aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen dituena.
Aldatzen da Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 603/2020 Foru Agindua,
azaroaren 20koa, pertsona eta erakunde jakin batzuentzat zerga ereduak eta eskabideak Internet
bidez aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen dituena, 035 eta 369 ereduak bide telematikoz
aurkeztea nahitaezkoa izan dadin.
Honako hau sartzen da 1. artikuluan, Bat apartatuan, “Urteko laburpenak, informazio eta
errolda aitorpenak” azpiapartatuan:
— 035 eredua. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo urrutiko
ondasun salmentak edo barruko ondasun emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei
aplikatzekoak zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo eteteko
aitorpena.
Honako hau sartzen da 1. artikuluan, Bat apartatuan, “Autolikidazioak” azpiapartatuan:
— 369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak
ematen dizkieten eta urrutiko ondasun salmentak eta barruko ondasun emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa.
Bigarrena. Indarrean jartzea.
Foru agindu hau ALHAOn argitaratzen den egunean jarriko da indarrean eta 2021eko uztailaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 10a
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO
Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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Balio erantsiaren gaineko zerga
Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen
dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega
jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak

Impuesto sobre el valor añadido
Régimenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios
a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes

BATASUNEKO ARAUBIDEA. Autolikidazioa
RÉGIMEN DE LA UNIÓN. Autoliquidación
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

369
1. ORRIA
PÁGINA 1

Erreferentzia zk.

53 N.º referencia

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

BEZAREN AITORPENA. BATASUNEKO ARAUBIDEA n DECLARACIÓN IVA. RÉGIMEN DE LA UNIÓN
1. Aitortzailea n Declarante
Deiturak eta izena, edo sozietate izena n Apellidos y nombre o razón social

IFZ n NIF

2. Ekitaldia eta zergaldia n Ejercicio y período
Ekitaldia
Ejercicio
Zergaldia
Período

10

Data (Noiztik)*
Fecha desde *

11

Data (Noiz arte)*
Fecha hasta*

* Identifikazio herrialdea aldatzearen ondorioz, hiruhilabete honetarako BEZaren aitorpen bat baino gehiago aurkeztu behar
baduzu, aitortutako zergaldiari dagozkion datak bete.
Cumplimente las fechas correspondientes al período declarado, únicamente si debe presentar más de una declaración del IVA
para este trimestre como consecuencia de haber cambiado de EMID.

90
930

Jarduerarik gabeko aitorpena
Declaración sin actividad
Epez kanpo eta errekerimendu
bidez aurkeztua
Presentación fuera de plazo
por requerimiento

3. Identifikazio herrialdetik eta EBtik kanpo dauden establezimendu iraunkorretatik eginiko zerbitzu prestazioak
Prestaciones de servicios desde el estado miembro de identificación y desde establecimientos permanentes situados fuera de la UE
100

Kontsumoko estatukidearen herrialde kodea
Código país EM de consumo

101

BEZ tasa
Tipo de IVA

102

Zerga oinarria (EUR)
Base imponible (EUR)

103

BEZ kuota (EUR)
Cuota IVA (EUR)

153

BEZ kuota (EUR)
Cuota IVA (EUR)

4. Identifikazio herrialdetik igorritako edo garraiatutako ondasunen entregak
Entregas de bienes expedidos o transportados desde el Estado miembro de identificación
Kontsumoko estatukidearen herrialde kodea
Código país EM de consumo

151

BEZ tasa
Tipo de IVA

152

Zerga oinarria (EUR)
Base imponible (EUR)

RE. 21/269

150
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Balio erantsiaren gaineko zerga
Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen
dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega
jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak

369

Impuesto sobre el valor añadido
Régimenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios
a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes

BATASUNEKO ARAUBIDEA. Autolikidazioa
RÉGIMEN DE LA UNIÓN. Autoliquidación
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

2. ORRIA
PÁGINA 2

Erreferentzia zk.

53 N.º referencia

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Deiturak eta izena, edo sozietate izena n Apellidos y nombre o razón social

IFZ n NIF

5. Espainia ez diren beste estatukide batzuetan kokaturik dauden establezimendu iraunkorretatik eginiko zerbitzu prestazioak
Prestaciones de servicios desde establecimientos permanentes situados en Estados miembros distintos de España
Establezimendu iraunkorra
Establecimiento permanente
200 Herrialde kodea 201
Código país

IFZ-BEZa
NIVA

202 Kontsumoko estatukidearen herrialde kodea 203
Código país EM de consumo

BEZ tasa
Tipo de IVA

204

Zerga oinarria (EUR)
Base imponible (EUR)

205

BEZ kuota (EUR)
Cuota IVA (EUR)

6. Espainia ez diren beste estatukide batzuetatik igorritako edo garraiatutako ondasunen entregak:
Entregas de bienes expedidos o transportados desde otros EM distintos de España:
250

Bidalketako
herrialde kodea
Código País
de envío
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251

252
IFZ-BEZa edo
beste identifikazio
kode batzuk
NIVA u otros códigos
identificativos

Kontsumoko estatukidearen
herrialde kodea
Código país EM de consumo

253
BEZ tasa
Tipo de IVA

254

255
Zerga oinarria (EUR)
Base imponible (EUR)

BEZ kuota (EUR)
Cuota IVA (EUR)
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Balio erantsiaren gaineko zerga
Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen
dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega
jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak

Impuesto sobre el valor añadido
Régimenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios
a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes

BATASUNEKO ARAUBIDEA. Autolikidazioa
RÉGIMEN DE LA UNIÓN. Autoliquidación
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

IFZ n NIF

369
3. ORRIA
PÁGINA 3

Erreferentzia zk.

53 N.º referencia

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Deiturak eta izena, edo sozietate izena n Apellidos y nombre o razón social

7. Aurreko zergaldietako autolikidazioen zuzenketak (3 urte gehienez)
Correcciones de autoliquidaciones de periodos anteriores (máximo 3 años)
300

Kontsumoko estatukidearen herrialde kodea
Código país EM de consumo
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301

Ekitaldia
Ejercicio

302

Zergaldia
Período

303

BEZ kuotaren zuzenketa (EUR)
Corrección de la cuota de IVA (EUR)

2022-00324
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354

Zerbitzu
355 Ondasun
prestazioak
entregak
(5. ataleko kuoten
(6. ataleko
batura)
kuoten batura)
Prestaciones
Entregas de bienes
de servicios
(suma cuotas
(suma cuotas apdo. 5)
apdo. 6)
5. eta 6.
ataletako kuoten
batura
Suma cuotas
apdos. 5 y 6

356

Resultado de la autoliquidación por EM de consumo

Zerbitzu
352 Ondasun
353
prestazioak
3. eta 4.
entregak
(3. ataleko kuoten
ataletako kuoten
(4. ataleko
batura)
batura
kuoten batura)
Prestaciones
Suma cuotas
Entrega de bienes
de servicios
apdos. 3 y 4
(suma cuotas apdo. 4)
(suma cuotas apdo. 3)

351

(1) IMPORTANTE: Los importes a devolver por los Estados miembros de consumo son provisionales y están sujetos al procedimiento
que cada Estado miembro de consumo haya podido establecer. La devolución que eventualmente acuerde cada Estado miembro
de consumo se efectuará en la cuenta bancaria consignada en el formulario 035.

(1) GARRANTZITSUA: kontsumoko estatukideek itzuli beharreko zenbatekoak behin-behinekoak dira, eta kontsumoko estatukide
bakoitzak ezarritako prozeduraren mende daude. Kontsumoko estatukide bakoitzak erabakitzen duen itzulketa 035 formularioan
adierazitako banku kontuan egingo da.

Kontsumoko
estatukidearen
herrialde kodea
Cod País
EM consumo

350

n

Deiturak eta izena, edo sozietate izena n Apellidos y nombre o razón social

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

8. Kontsumoko estatukideen autolikidazio emaitza

IFZ n NIF

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

357
Zergaldiko
kuoten batura
Total cuotas
del periodo

BATASUNEKO ARAUBIDEA. Autolikidazioa n RÉGIMEN DE LA UNIÓN. Autoliquidación

7. ataleko
zuzenketa
negatiboak
Correcciones
negativas apdo. 7

359

Kontsumoko
estatukidearen
emaitza
Resultado por
EM de consumo

360

Arabako Lurralde Historikoan ordaintzekoa
Saldo a ingresar en el Territorio Histórico de Álava

7. ataleko
zuzenketa positiboak
Correcciones
positivas apdo. 7

358

53 N.º referencia

Erreferentzia zk.

390

361

Régimenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos,
que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes

Impuesto sobre el valor añadido

Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen
barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak

Balio erantsiaren gaineko zerga

Ordaintzekoa
A ingresar

estatukideak
itzultzekoa (1)
A devolver
por el EM
de consumo (1)

362 Kontsumoko

4. ORRIA
PÁGINA 4

369

2022ko otsailaren 18a, ostirala • 21 zk.

2022-00324

8/12

2022ko otsailaren 18a, ostirala • 21 zk.

Balio erantsiaren gaineko zerga
Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen
dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega
jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak

369

Impuesto sobre el valor añadido
Régimenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios
a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes

INPORTAZIO ARAUBIDEA. Autolikidazioa
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN . Autoliquidación
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

1. ORRIA
PÁGINA 1

Erreferentzia zk.

53 N.º referencia

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

BEZAREN AITORPENA. INPORTAZIO ARAUBIDEA n DECLARACIÓN IVA. RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN
1. Aitortzailea n Declarante
Deiturak eta izena, edo sozietate izena n Apellidos y nombre o razón social

IFZ / IKI n NIF / CII

12 Araubideko operadore zenbakia (NIOSS) n Número de operador en régimen (NIOSS)
13

Bitartekari gisa jarduten da n Actúa a través de intermediario

BAI n SÍ

EZ n NO

14 Bitartekariaren identifikazio zenbakia (NIOSSIn) n Número de identificación del intermediario (NIOSSIn)

2. Ekitaldia eta zergaldia n Ejercicio y período
Ekitaldia
Ejercicio
Zergaldia
Período

10

Data (Noiztik)*
Fecha desde *

11

Data (Noiz arte)*
Fecha hasta*

* Identifikazio herrialdea aldatzearen ondorioz, hilabete honetarako BEZaren aitorpen bat baino gehiago aurkeztu behar
baduzu, aitortutako zergaldiari dagozkion datak bete.
Cumplimente las fechas correspondientes al período declarado, únicamente si debe presentar más de una declaración del IVA
para este mes como consecuencia de haber cambiado de EMID.

90
930

Jarduerarik gabeko aitorpena
Declaración sin actividad
Epez kanpo eta errekerimendu
bidez aurkeztua
Presentación fuera de plazo
por requerimiento

3. 150 €-tik beherako ondasun inportazioa n Importaciones de bienes de menos de 150€
400

Kontsumoko estatukidearen herrialde kodea
Código país EM de consumo

www.araba.eus
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401

BEZ tasa
Tipo de IVA

402

Zerga oinarria (EUR)
Base imponible (EUR)

403

BEZ kuota (EUR)
Cuota IVA (EUR)

2022-00324
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Balio erantsiaren gaineko zerga
Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen
dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega
jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak

Impuesto sobre el valor añadido
Régimenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios
a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes

INPORTAZIO ARAUBIDEA. Autolikidazioa
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN . Autoliquidación
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

IFZ / IKI n NIF / CII

369
2. ORRIA
PÁGINA 2

Erreferentzia zk.

53 N.º referencia

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Deiturak eta izena, edo sozietate izena n Apellidos y nombre o razón social

4. Aurreko zergaldietako autolikidazioen zuzenketak (3 urte gehienez)
Correcciones de autoliquidaciones de periodos anteriores (máximo 3 años)
450

Kontsumoko estatukidearen herrialde kodea
Código país EM de consumo
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451

Ekitaldia
Ejercicio

452

Zergaldia
Período

453

BEZ kuotaren zuzenketa (EUR)
Corrección de la cuota de IVA (EUR)

2022-00324
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Kontsumoko estatukidearen
herrialde kodea
Cod País EM consumo

501

Ondasunen inportazioa
(3. ataleko kuoten batura)
Importaciones de bienes
(suma de cuotas apdo 3)

502
4. ataleko zuzenketa
positiboak
Correcciones positivas apdo. 4

(1) IMPORTANTE: Los importes a devolver por los Estados miembros de consumo son provisionales y
están sujetos al procedimiento que cada Estado miembro de consumo haya podido establecer. La
devolución que eventualmente acuerde cada Estado miembro de consumo se efectuará en la cuenta
bancaria consignada en el formulario 035.

503

504
Kontsumoko
estatukidearen emaitza
Rdo. por EM de consumo

540

505

Erreferentzia zk.

53 N.º referencia

Arabako Lurralde Historikoan ordaintzekoa
Saldo a ingresar en el Territorio Histórico de Álava

4. ataleko zuzenketa
negatiboak
Correcciones negativas apdo. 4

Resultado de la autoliquidación por EM de consumo

(1) GARRANTZITSUA: kontsumoko estatukideek itzuli beharreko zenbatekoak behin-behinekoak dira,
eta kontsumoko estatukide bakoitzak ezarritako prozeduraren mende daude. Kontsumoko estatukide
bakoitzak erabakitzen duen itzulketa 035 formularioan adierazitako banku kontuan egingo da.

500

n

Deiturak eta izena, edo sozietate izena n Apellidos y nombre o razón social

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

5. Kontsumoko estatukideen autolikidazio emaitza

IFZ/IKI n NIF/CII

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

INPORTAZIO ARAUBIDEA. Autolikidazioa n RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN. Autoliquidación

Ordaintzekoa
A ingresar

Régimenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos,
que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes

Impuesto sobre el valor añadido

Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen
barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak

Balio erantsiaren gaineko zerga

506

Kontsumoko estatukideak
itzultzekoa (1)
A devolver por el EM
de consumo (1)

3. ORRIA
PÁGINA 3

369

2022ko otsailaren 18a, ostirala • 21 zk.

2022-00324
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2022ko otsailaren 18a, ostirala • 21 zk.

Balio erantsiaren gaineko zerga
Araubide bereziak, subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen
dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega
jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatzekoak

Impuesto sobre el valor añadido
Régimenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios
a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes

369
1. ORRIA
PÁGINA 1

Erreferentzia zk.

53 N.º referencia

AUTOLIKIDAZIOA n AUTOLIQUIDACIÓN
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

ALDEZ AURRETIK AURKEZTUTAKO AITORPEN BATEN SARRERA GEHIGARRIA
INGRESO ADICIONAL DE UNA DECLARACIÓN PRESENTADA PREVIAMENTE
1. Aitortzailea n Declarante
IFZ / IKI n NIF / CII

12

Deiturak eta izena, edo sozietate izena n Apellidos y nombre o razón social

Araubideko operadore zenbakia (NIOSS) n Número de operador en régimen (NIOSS)

2. Ekitaldia eta zergaldia n Ejercicio y período
Ekitaldia
Ejercicio

10

Data (Noiztik)
Fecha desde

Zergaldia
Período

11

Data (Noiz arte)
Fecha hasta

15
902

Diru sarrera berria
Nuevo ingreso
Aurreko aurkezpenaren zenbakia
Nº de presentación anterior

3. Kontsumoko estatukidearen emaitza n Resultado por EM de consumo
550
Kontsumoko
estatukidearen herrialde kodea
Código País EM de consumo

552

551
Aitorpenaren emaitza
Resultado de la declaración

553
Kentzekoa
(ordaindutako zenbatekoa)
A deducir (saldo ingresado)

Identifikazio estatukidean guztira ordaintzeke dagoena
Importe total pendiente de ingresar en el Estado miembro de identificación
(1) GARRANTZITSUA: kontsumoko estatukideek itzuli beharreko zenbatekoak behinbehinekoak dira, eta kontsumoko estatukide bakoitzak ezarritako prozeduraren
mende daude.

554
Ordaintzekoa
A ingresar

Kontsumoko
estatukideak ordaintzekoa,
ordainketa abisuagatik (1)
A ingresar en EM de consumo por
existir recordatorio de pago (1)

590
(1) IMPORTANTE: Los importes a ingresar en los Estados miembros de consumo
son provisionales y están sujetos al procedimiento que cada Estado miembro de
consumo haya podido establecer
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