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I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA

3134 ORDRE HAC/299/2002, de 14 de febrer, per
la qual s’aprova el model 569 de declaració
liquidació i de relació de subministraments
exempts en l’impost sobre vendes minoris-
tes de determinats hidrocarburs. («BOE» 41,
de 16-2-2002.)

L’article 9 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
va crear l’impost sobre vendes minoristes de determinats
hidrocarburs. Es tracta d’un impost de naturalesa indi-
recta que s’aplica sobre el consum de gasolines, gasoils,
fuels i querosens, i es justifica com un instrument de
la política fiscal adreçat a finançar les despeses derivades
de l’aplicació de les polítiques sanitàries i de medi
ambient.

La creació d’aquest impost exigeix l’aprovació d’un
model de declaració liquidació per mitjà de la qual els
subjectes passius puguin complir les seves obligacions
de subministrament d’informació i pagament de l’impost.

En virtut d’això, en ús de les facultats conferides en
la disposició dotze de l’article 9 de la Llei esmentada,
disposo:

Únic.

S’aprova el model 569 de declaració liquidació i rela-
ció de subministraments exempts de l’impost sobre ven-
des minoristes de determinats hidrocarburs. Aquest
model es compon dels documents següents:

a) Declaració liquidació i relació de subministra-
ments exempts, que figura com a annex I. Consta de
tres exemplars: per a l’Administració, per a l’interessat
i per a l’entitat co�aboradora.

b) Full de desglossament de quotes o subministra-
ments exempts corresponents als establiments a través
dels quals opera el mateix subjecte passiu. Figura com
a annex II i consta de dos exemplars: per a l’Administració
i per a l’interessat.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de febrer de 2002.

MONTORO ROMERO

I�m. Sr. Director de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
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Comunitat Autònoma de

Codi Oficina Gestora (1)

Agència Tributària
Model
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Quota total per ingressar ----------------

Se
ns

e 
in

gr
és

(5
)

In
gr

és
(6

)

Su
bj

ec
te

 p
as

si
u

(7
)

Ingrés efectuat a favor del TRESOR PÚBLIC compte restringit de
la Delegació de l’AEAT, per a la RECAPTACIÓ dels TRIBUTS.

Si la liquidació corresponent a aquest tribut, per exercici
i període consignat, resulta AMB QUOTA ZERO marqueu amb
una «X» el requadre.

Import:

En efectiu E.C. Càrrec en compte

Quota zero

I

QuotaProducte Base imposable Tipus impositiu

Impost sobre vendes
minoristes de determinats
hidrocarburs
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
I RELACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS
EXEMPTS

Forma de pagament:

........................................... de ........................... de 200 ..

ANNEX I

Signatura:

Codi compte client (cc)
Núm. de compteDCOficinaEntitat

Id
en

tif
ic

ac
ió

 (2
)

NIF

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

Codi postal

Cognoms i nom o raó social

Municipi

Domicili, localitat, municipi i provincia de l’ESTABLIMENT CIM

Província

Número Esc. Pis Porta Telèfon

(3
)

(Espai reservat per a la numeració per codi de barres)

Exercici ...... Període ....

Subministraments exempts

M
er

ita
ci

ó

Domicili fiscal
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Aquest document s’ha d’emplenar a màquina o amb bolígraf, sobre una superficie dura i amb lletres majúscules.

Comunitat autònoma: s’ha de consignar la comunitat autònoma a la qual corresponen les meritacions.

Instruccions
per emplenar
el model

Impost sobre vendes
minoristes de determinats
hidrocarburs
DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ
I RELACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS
EXEMPTS

Model

569

(1) Codi

S’ha d’indicar sempre el codi identificatiu de l’oficina gestora corresponent al domicili fiscal del subjecte passiu, d’acord amb la codificació
següent:

01 Àlaba 30 Múrcia
03 Alacant 31 Navarra
02 Albacete 22 Osca
04 Almeria 32 Ourense
05 Àvila 33 Oviedo
06 Badajoz 34 Palència
07 Balears 35 Las Palmas
08 Barcelona 36 Pontevedra
48 Biscaia 37 Salamanca
09 Burgos 38 Santa Cruz Tenerife
10 Càceres 39 Santander
11 Cadis 50 Saragossa
12 Castelló 40 Segòvia
13 Ciudad Real 41 Sevilla
16 Conca 42 Sòria
15 Coruña, A 43 Tarragona
14 Còrdova 44 Terol
17 Girona 45 Toledo
18 Granada 46 València
19 Guadalajara 47 Valladolid
20 Guipúscoa 49 Zamora
21 Huelva 51 Cartagena
23 Jaén 52 Gijón
25 Lleida 53 Jerez de la Frontera
24 Lleó 54 Vigo
26 Logroño 55 Ceuta
27 Lugo 56 Melilla
28 Madrid
29 Màlaga

Oficina gestora
S’entén per oficina gestora:

a) En els casos en què la gestió de l’impost correspon a l’Administració de l’Estat, la unitat de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, en l’esfera territorial, competent en matèria de gestió dels impostos especials de fabricació.

b) En els casos en què la competència de gestió sigui exercida per les comunitats autònomes, l’habilitada per cada comunitat autònoma
per a la gestió i la recaptació dels tributs.



856 Dissabte 16 març 2002 Suplement núm. 6

(2) Identificació
Si disposeu d’etiquetes identificatives, adheriu-ne una a l’espai reservat a l’efecte en cada un dels exemplars.
Si no hi adheriu aquestes etiquetes, empleneu les dades d’identificació. En aquest cas, el document s’ha de presentar a la Delegació
o Administració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) corresponent.

Les dades de l’establiment s’han d’emplenar, solament, quan la declaració correspon a un establiment únic des d’on es realitzen les operacions
subjectes.

Codi d’identificació minoristes

El codi d’identificació minoristes (CIM) és el codi que identifica les activitats i els establiments on es realitzen les operacions gravades i que
concedeix l’oficina gestora a la demarcació de la qual estigui ubicat l’establiment.

(3) Meritació

Exercici: S’han de consignar les dues últimes xifres de l’any a què correspon el període pel qual s’efectua la declaració.

Període: Segons la taula següent: 1T = 1r trimestre. 2T = 2n trimestre. 3T = 3r trimestre. 4T = 4t trimestre.

Exemple:

1r trimestre 2002 { Exercici 02

Període 1T

(4) Liquidació

S’entén per oficina gestora:

1. Els subjectes passius de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs estan obligats a presentar una declaració liquidació
per cada una de les comunitats autònomes on es produeixi la meritació, que comprengui les quotes meritades i, si s’escau, els autoconsums
exempts, subministraments exempts a embarcacions o aeronaus i exempcions previstes en la disposició sis.1.f de l’article 9 de la Llei 
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, dins dels terminis que s’indiquen a l’apartat 4 d’aquest
punt, així com a efectuar, simultàniament, el pagament de quotes líquidas.

2. La presentació de la declaració liquidació i el pagament simultani de les quotes els han d’efectuar, amb caràcter general, cada un dels
subjectes passius, en una entitat col·laboradora o entitats de dipòsit que presten servei de caixa a les delegacions administracions de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal.

L’entitat col·laboradora, un cop efectuat l’ingrés, ha de retornar a l’interessat els exemplars per a l’Administració i el subjecte passiu.

3. La presentació dels exemplars per a l’Administració de la declaració liquidació i, si s’escau, els fulls de desglossament esmentats en el
paràgraf següent, s’ha de fer a l’oficina gestora d’impostos especials corresponent al domicili fiscal, fins als cinc primers dies hàbils del mes
següent a l’establert per presentar la declaració i l’ingrés de les quotes.

En els casos en què la declaració liquidació comprengui les quotes de diversos establiments a través dels quals opera el mateix subjecte
passiu, s’han d’incloure al full de desglossament ajustat al model que figura a l’annex II les quotes corresponents a cada un dels establiments
i llocs de consum.

Quan en la declaració liquidació es declarin exclusivament subministraments exempts, s’ha de presentar, si s’escau, juntament amb el full de
desglossament a l’oficina i en els terminis indicats en aquest apartat.

4. Els períodes de liquidació i els terminis per presentar la declaració liquidació i l’ingrés simultani de les quotes són els següents:

a) Període de liquidació: un trimestre natural.
b) Termini: els vint primers dies naturals següents a aquell en què finalitza el trimestre en què s’han produït les meritacions.
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5. Les declaracions liquidacions i, si s’escau, els fulls de desglossament corresponents, es poden presentar per via telemàtica, seguint el
procediment que estableix l’Ordre de 21 de desembre de 2000, per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la
presentació telemàtica per Internet de les declaracions corresponents als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193,
198, 296 i 345, en el que pugui ser d’aplicació.

Una vegada acceptada la presentació, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària li retorna en pantalla la declaració validada amb un codi
electrònic de 16 caràcters a més de l’hora i la data de la presentació.

El declarant ha d’imprimir i conservar la declaració acceptada i validada amb el codi electrònic corresponent.

Les declaracions liquidacions i, si s’escau, els fulls de desglossament, presentats per Internet, no es traslladen a l’oficina gestora que
esmenta l’apartat 3.

6. Les comunitats autònomes que hagin assumit competències en matèria de gestió i recaptació han de decidir el lloc de presentació de la
declaració liquidació, l’ingrés de les quotes i els fulls de desglossament, si s’escau.

7. Les quantitats s’han d’expressar amb un màxim de dues xifres decimals, i s’arrodoneix per defecte o per excés, segons que la tercera xifra
decimal sigui, o no, inferior a 5.

8. Producte: S’ha de consignar el producte d’acord amb la codificació següent:

1. Gasolines; en milers de litres.
2. Gasolis d’ús general; en milers de litres.
3. Gasolis d’usos especials i de calefacció; en milers de litres.

4. Fueloil; en tones mètriques.
5. Querosè d’ús general; en milers de litres.
6. Querosè de calefacció; en milers de litres.

En els casos de productes compresos en l’àmbit objectiu de l’impost, diferents dels anteriors, el codi que s’ha de consignar és el
corresponent al del producte equivalent, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 del punt TRES de l’article 9 de la Llei.

9. Subministraments exempts: la quantitat de producte subministrat exempt en el període, expressada en milers de litres o tones mètriques.

10. Base imposable: les bases imposables són les corresponents al període de liquidació, expressades en milers de litres o tones mètriques.

11. Tipus impositiu: els tipus impositius aplicables són els vigents en el moment de la meritació.

12. Quota: s’ha d’indicar el resultat de multiplicar la base imposable de cada producte pel seu tipus  impositiu corresponent.

13. Quota total que s’ha d’ingressar: És el resultat de sumar, si s’escau, les quotes corresponents a cada producte.

(5) Sense ingrés
Quan la quota sigui zero, ha de marcar amb una «X» l’espai reservat (QUOTA ZERO). En aquest cas, la declaració s’ha de presentar a l’oficina
gestora corresponent al domicili fiscal del subjecte passiu.
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(7) Subjecte passiu
El document ha de ser subscrit pel subjecte passiu.

(6) Ingrés

Forma de pagament: marqueu amb una «X» la casella corresponent a la forma de pagament utilitzada.

Lloc d’ingrés:
– Si hi adheriu les etiquetes identificatives, en qualsevol entitat col·laboradora.
– Si no hi adheriu aquestes etiquetes identificatives, a l’entitat de dipòsit que presta el servei de caixa de la delegació o l’administració

de l’AEAT dins de l’àmbit territorial de l’oficina gestora corresponent al domicili fiscal del subjecte passiu.

En qualsevol cas, NO US DESCUIDEU DE CONSIGNAR L’IMPORT DE L’INGRÉS, que ha de coincidir amb la quota que s’ha d’ingressar. La resta
de dades les ha d’emplenar l’entitat col·laboradora que, una vegada efectuat l’ingrés, ha de retornar a l’interessat els exemplars per a l’Admi-
nistració i per al subjecte passiu.

Terminis de presentació de les declaracions liquidacions i ingrés de les quotes:
– Dins dels vint primers dies naturals següents a aquell en què finalitza el trimestre en què s’han produït les meritacions.
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ANNEX II

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

DECLARACIÓ DE DESGLOSSAMENT PER ESTABLIMENTS (DDE)
Full núm. _____, de/d’ ____

IMPOST SOBRE VENDES MINORISTES DE DETERMINATS HIDROCARBURS
MODEL 569

COMUNITAT AUTÒNOMA DE/D’
Codi oficina gestora: — —

IDENTIFICACIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

NIF: — — — — — — — — ; Cognoms i nom o raó social: — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

MERITACIÓ: Exercici — — — Període — — 

DESGLOSSAMENT DE QUOTES I SUBMINISTRAMENTS EXEMPTS

Agència Tributària

CODI IDENTIFICACIÓ
MINORISTES P

SUBMINISTRAMENTS EXEMPTS
QUOTA PER INGRESSARMilers de litres o tones

Signatura:

_ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ de/d’ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de 200_
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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

IMPOST SOBRE VENDES MINORISTES DE DETERMINATS
HIDROCARBURS

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ
DEL DESGLOSSAMENT DE QUOTES CENTRALITZADES

Aquest document s’ha d’emplenar a màquina o utilitzant un bolígraf sobre una superfície dura i amb
lletres majúscules.

Comunitat autònoma.
S’hi ha de consignar la comunitat autònoma que figura a la declaració liquidació corresponent.

Codi de l’oficina gestora.
S’hi ha d’indicar el codi de l’oficina gestora que figura a la declaració liquidació corresponent.

Identificació del subjecte passiu.
S’hi ha d’indicar el NIF i el nom i els cognoms o la raó social del subjecte passiu.

Meritació.
S’hi han de traslladar les dades consignades sobre això a la declaració liquidació corresponent.

Desglossament de quotes.
Les quantitats s’han d’expressar, amb dues xifres decimals com a màxim, arrodonint per

defecte o per excés, segons si la tercera xifra decimal és inferior a 5 o no.

Codi d’identificació minoristes (d’ara endavant CIM). Per comunitats autònomes, s’han
de consignar els CIM dels establiments des dels quals es fan les operacions subjectes.

P.- Productes. A la columna P s’ha de consignar el codi de producte d’acord amb la
codificació prevista per a la declaració liquidació.

Subministraments exempts. La quantitat de cada producte identificat pel seu codi
expressada en milers de litres o tones mètriques subministrats en el període i per l’establiment de
referència.

Quota líquida. La quota corresponent als subministraments efectuats des de l’establiment
de referència per cada producte identificat pel seu codi.

El document ha de ser subscrit pel subjecte passiu i s’ha de presentar conjuntament amb la declaració
liquidació corresponent a cada comunitat autònoma.


