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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

49/2015 FORU AGINDUA,  otsailaren 2koa, 591 ere-
dua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren
gaineko zerga. Zergadunekin egindako eragiketen
urteko aitorpena», eta 588 eredua, «Energia elektri-
koaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Jar-
duera urtarriletik urrira bitartean eteteagatik aurkez-
tutako autolikidazioa» onartu, eta horiek nola eta zein
epetan aurkeztu ezar tzen duena.

Akats zuzenketa

2015eko  otsailaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, 22.
zenbakian, argitara eman da  otsailaren 2ko 49/2015 Foru Agin-
dua, 591 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa-
ren gaineko zerga. Zergadunekin egindako eragiketen urteko
aitorpena», eta 588 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpena-
ren balioaren gaineko zerga. Jarduera urtarriletik urrira bitar-
tean eteteagatik aurkeztutako autolikidazioa» onartu, eta horiek
nola eta zein epetan aurkeztu ezar tzen duena. Hainbat akats
atze man direnez, jarraian behar den eran zuzen tzen dira:

1.  2. orrialdean, euskaraz hau esaten duen lekuan:
«2. artikulua. 591 eredua aurkeztera behartuak.

591 eredua aurkeztera behartuta daude per tsona fisiko edo
juridikoak, publikoak zein pribatuak izan, eta Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005
Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluan aipa tzen diren entita-
teak, baldin eta energia elektrikoaren produkzioaren balioaren
gaineko zergaren zergadunei diru kopuruak ordain tzen badiz-
kiete energia elektronikoa ekoizteagatik edo hura sistema elek-
trikoan sar tze agatik».

— Hau esan behar du:
«2. artikulua. 591 eredua aurkeztera behartuak.

591 eredua aurkeztera behartuta daude per tsona fisiko edo
juridikoak, publikoak zein pribatuak izan, eta Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005
Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluan aipa tzen diren entita-
teak, baldin eta energia elektrikoaren produkzioaren balioaren
gaineko zergaren zergadunei diru kopuruak ordain tzen badiz-
kiete energia elektronikoa ekoizteagatik eta hura sistema elek-
trikoan sar tze agatik».

2.  2. orrialdean, 4. artikuluko bigarren paragrafoak euska-
raz hau esaten duen lekuan:

«Era berean, 1. artikuluko bigarren apartatuan aipa tzen den
fitxa tegiak «pdf betegarria»ren diseinua bete beharko du».

— Hau esan behar du:
«Era berean, «pdf betegarri»ari 1. artikuluaren bigarren apar-

tatuan aipa tzen den fitxa tegia eran tsi beharko zaio».

3.  4. orrialdean, xedapen gehigarriak euskaraz hau esa-
ten duen lekuan:

«Aldaketak sar tzen dira maia tza ren 14ko 308/2014 Foru
Aginduaren I. eranskinean –agindu horren bidez bi eredu onartu

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

ORDEN FORAL 49/2015, de 2 de febrero, por la que
se aprueban los modelos 591 «Impuesto sobre el
valor de la producción de la energía eléctrica. Decla-
ración anual de operaciones con contribuyentes» y
588 «Impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica. Autoliquidación por cese de activi-
dad de enero a octubre» y se establece la forma y
plazo de presentación.

Corrección de errores

Advertidos errores en la publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa número 22 de 4 de febrero de 2015, de la Orden Foral
49/2015, de 2 de febrero, por la que se aprueban los modelos
591 «Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyen-
tes» y 588 «Impuesto sobre el valor de la producción de la ener-
gía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a
octubre» y se establece la forma y plazo de presentación, se pro-
cede a su subsanación:

1.  En la página 2, donde dice en euskera:
«2. artikulua. 591 eredua aurkeztera behartuak.

591 eredua aurkeztera behartuta daude per tsona fisiko edo
juridikoak, publikoak zein pribatuak izan, eta Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005
Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluan aipa tzen diren entita-
teak, baldin eta energia elektrikoaren produkzioaren balioaren
gaineko zergaren zergadunei diru kopuruak ordain tzen badiz-
kiete energia elektronikoa ekoizteagatik edo hura sistema elek-
trikoan sar tze agatik».

— Debe decir:
«2. artikulua. 591 eredua aurkeztera behartuak.

591 eredua aurkeztera behartuta daude per tsona fisiko edo
juridikoak, publikoak zein pribatuak izan, eta Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005
Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluan aipa tzen diren entita-
teak, baldin eta energia elektrikoaren produkzioaren balioaren
gaineko zergaren zergadunei diru kopuruak ordain tzen badiz-
kiete energia elektronikoa ekoizteagatik eta hura sistema elek-
trikoan sar tze agatik».

2.  En la página 2, segundo párrafo del artículo 4, donde
dice en euskera:

«Era berean, 1. artikuluko bigarren apartatuan aipa tzen den
fitxa tegiak «pdf betegarria»ren diseinua bete beharko du».

— Debe decir:
«Era berean, «pdf betegarri»ari 1. artikuluaren bigarren apar-

tatuan aipa tzen den fitxa tegia eran tsi beharko zaio».

3.  En la página 4, disposición adicional, donde dice en
euskera:

«Aldaketak sar tzen dira maia tza ren 14ko 308/2014 Foru
Aginduaren I. eranskinean –agindu horren bidez bi eredu onartu
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ziren, 583 eredua –Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa-
ren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak–,
eta 584 eredua –Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko
zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak–, eta horiek aur-
kezteko erak eta prozedurak ezarri zituen–, eta haren ordez foru
agindu honetan jaso tzen den IV. eranskina erabiliko da».

— Hau esan behar du:
«Aldaketak sar tzen dira maia tza ren 14ko 308/2014 Foru

Aginduaren I. eranskinean –agindu horren bidez bi eredu onartu
ziren, 583 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa-
ren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak», eta
587 eredua, «Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga.
Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak», eta horiek aurkezteko
erak eta prozedurak ezarri zituen–, eta haren ordez foru agindu
honetan jaso tzen den IV. eranskina erabiliko da».

Donostia, 2015eko  otsailaren 24a.—M.ª Jesus Perez Garcia-
rena, Ogasun eta Finan tza Departamentuko idazkari teknikoa.

(1816)

ziren, 583 eredua –Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa-
ren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak–,
eta 584 eredua –Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko
zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak–, eta horiek aur-
kezteko erak eta prozedurak ezarri zituen–, eta haren ordez foru
agindu honetan jaso tzen den IV. eranskina erabiliko da».

— Debe decir:
«Aldaketak sar tzen dira maia tza ren 14ko 308/2014 Foru

Aginduaren I. eranskinean –agindu horren bidez bi eredu onartu
ziren, 583 eredua –Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa-
ren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak–,
eta 587 eredua –Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko
zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak–, eta horiek aur-
kezteko erak eta prozedurak ezarri zituen–, eta haren ordez foru
agindu honetan jaso tzen den IV. eranskina erabiliko da».

San Sebastian, a 24 de febrero de 2015.—La secretaria téc-
nica del Departamento de Hacienda y Finanzas, M.ª Jesus Perez
Garciarena. (1816)
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