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“Azken arau-aldaketa: 2018/06/30” 

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1041/2018 
FORU AGINDUA, ekainaren 11koa; honen bidez 
Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde 
Historikoan ari diren atzerrian eratutako errentak 

eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu 

iraunkorrak) autolikidazioa aurkezteko 200 eta 220 
ereduak onetsi dira, 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera 

hasitako ekitaldietarako, eta ereduok telematikoki 
aurkezteko prozedura arautu da.   

(BAO Ekainaren 19koa) 
Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 126. eta 127. 
artikuluetan eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 12/2013 
Foru Arauaren 21. artikuluan ezarri denaren arabera, zergadunek zerga horien autolikidazioa 
aurkeztu behar dute eta dagokien zerga-zorra zehaztu eta ordaindu beharko dute, Ogasun eta 
Finantzen foru diputatuak zehaztuko dituen eran eta tokian.  

Orain onartzen diren ereduetan errepikatu egiten da aurreko ekitaldiko autolikidazioen edukien 
egitura bera. Dena den, 200 eredua sinplifikatzeko, erabaki da eragiketa lotuei buruz eta 
paradisu fiskaltzat jotako herrialdeekin edo lurraldeekin lotutako eragiketei eta egoerei buruz 
eman behar den informazioa kentzea. Informazio hori 232 ereduan arautuko da, hau da, 
Eragiketa lotuen eta paradisu fiskaltzat jotako herrialdeekin edo lurraldeekin lotutako eragiketen 
eta egoeren aitorpen informatiboan. 2017ko urtarrilaren 1etik hasitako zergaldietarako, aitorpen 
informatibo berri bat aukeratu da, non pertsona edo enpresa lotuekin egindako eragiketei 
buruzko informazioa emango den. Helburua bikoitza da; batetik, egokiago dirudi informazio hori 
sartzea pertsona edo enpresa lotuekin egindako eragiketei buruzko informazioa eman behar 
duten entitateek bakarrik bete behar duten aitorpen informatibo batean, eta, bestetik, 
sozietateen gaineko zergaren autolikidazioa aurkeztearekin lotutako zeharkako karga fiskalak 
murriztea lortuko da.  

Hori dela eta, foru-agindu honen xedea da Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde 
Historikoan ari diren atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) autolikidazioa 
aurkezteko eredu berriak onartzea, 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako, 
zergadunek beren tributu-betebeharrak betetzea erraztearren.  

Horrenbestez, eman zaizkidan ahalmenak erabiliz, hau 

XEDATZEN DUT: 

1. artikulua.  Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren 
atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) autolikidazioa aurkezteko 200 
eta 220 ereduak onartzea. 

Bat. Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako 
errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 
(establezimendu iraunkorrak) autolikidazioa aurkezteko 200 eredua onetsi da, 2017ko 
urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako. Foru-agindu honen I. eranskin gisa erantsi da. 
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Bi. 220 eredua onetsi da, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru 
Arauaren VI. tituluko VI. kapituluan ezarritako araubide bereziaren arabera tributatzen duten 
talde fiskalek 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietako autolikidazioa aurkezteko. 
Foru-agindu honen II. eranskin gisa erantsi da. 

Hiru. Aurreko Bat zenbakian aipatutako autolikidazio 200-eredurako «Dokumentazio 
erantsia» eredua onartzen da; foru-agindu honen III. eranskinean jasotzen da. 

Lau. Aurreko Bi zenbakian aipatutako autolikidazio 220-eredurako«Dokumentazio erantsia» 
eredua onartzen da; foru-agindu honen IV. eranskinean jasotzen da. 

2. artikulua. 200 eta 220 ereduak telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak. 

Bat.  Aurkezpenaren izaera.  

1. 200 ereduari dagozkion autolikidazioak nahitaez aurkeztu behar dira telematikoki, 
otsailaren 5eko 342/2008 Foru Aginduaren 3.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. 
Foru-agindu horrek zergadun batzuek agiri jakin batzuk Internet bidez telematikoki 
aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen ditu.  

2. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren VI. 
tituluko VI. kapituluan ezarritako araubide bereziaren arabera tributatzen duten talde 
fiskalek aurkeztu beharreko 220 ereduari dagozkion autolikidazioak nahitaez aurkeztu 
behar dira telematikoki, otsailaren 5eko 342/2008 Foru Aginduaren 3.1 artikuluan 
xedatutakoaren arabera. Foru agindu horrek zergadun batzuek agiri jakin batzuk 
Internet bidez telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen ditu.  

3. Erakunde batzuek Sozietateen gaineko Zerga Bizkaiko Lurralde Historikoan ordaintzen 
dute, eragiketa-bolumenaren arabera eta Arabako Lurralde Historikoko, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko edo lurralde erkidegoko arautegia aplikatuta. Erakunde horien 
kasuan, autolikidazioa Arabako Foru Ogasunak, Gipuzkoako Foru Ogasunak edo Zerga 
Administrazioko Estatuko Agentziak prestatutako baliabide informatikoen bidez egin 
behar da, hurrenez hurren. Gero, lortutako autolikidazioa Bizkaiko Foru Ogasunari 
bidali behar diote, BizkaiBai sistemaren bidez, Bizkaiko Foru Ogasunaren webgunean 
ezarritakoa prozedura beteta eta fitxategiak bihurtzeko programa egokia erabili 
ondoren.  

Bi. Autolikidaziorako 200 eta 220 ereduak telematikoki aurkezteko baldintzak. 

Autolikidazio hauek telematikoki aurkezteko, baldintza hauek bete behar dira:  

1. Aitortzaileak edota, foru-agindu honen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, hirugarren 
pertsonen ordezkari izateko baimendutako aurkezleak BizkaiBai zerbitzuaren 
erabiltzailea izan behar du, hau da, Ogasun eta Finantza Sailarekiko harremanetarako 
baliabide telefoniko eta telematikoak erabiltzeko modua eduki behar du, Bizkaiko 
Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onetsi zuen Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 2009ko uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat 
etorriz.  

2. Autolikidaziorako 200 eta 220 ereduak telematikoki aurkezteko, aitortzaileak edo 
aurkezle baimenduak fitxategia sortu beharko du bidali beharreko autolikidazioarekin, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak prestatutako programak erabilita. 
Programek fitxategi bat sortuko dute likidazio bakoitzeko. Hala ere, aurkezle 
baimenduek autolikidazio batzuk batera aurkez ditzakete; horretarako aitorpen anitzeko 
fitxategiak sortu behar dituzte (gehienez 25 aitorpen bidalketako) BizkaiBai zerbitzuaren 
menu nagusiko «Aurkezle baimenduak» atalean deskarga daitekeen programa berezia 
erabilita.  

3. Bidalitako autolikidazioari dagokion aitortzailea BizkaiBai zerbitzuan ari den erabiltzailea 
izan behar da. Autolikidazioa aurkezle baimenduak aurkezten badu, ordezkatzen 
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dituenetako bat izan behar da, foru-agindu honen 6. artikuluan ezarritako baldintzen 
arabera.  

Hiru. Akats formalak dituzten autolikidazioak aurkeztea. 

Telematikoki aurkeztutako autolikidazioetan akats formalik egonez gero, inguruabar horren berri 
emango zaio aitortzaileari, bide bera erabiliz: akats-mezuak bidaliko zaizkio, akatsok konpon 
ditzan. 

3. artikulua. 200 eta 220 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura.  

Bat.  Autolikidaziorako 200 eta 220 ereduak telematikoki aurkezteko prozeduran, aitortzailea 
edo, hala badagokio, aurkezle baimendua Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak 
Interneten duen Bulego Birtualarekin konektatu behar da (BizkaiBai Zerbitzua), 
http://www.bizkaia.eus/bizkaibai helbidean, eta, gero, jarraian azalduko dena egin behar du: 

1. Sarrera-pantailan, BizkaiBai zerbitzuan identifikatu behar da; horretarako bi modu 
daude: zergadunen eta Ogasun eta Finantza Sailaren arteko harremanetarako 
onartutako ziurtagiri elektronikoa erabili edo, bestela, aitortzailearen edo aurkezle 
baimendunaren identifikazio-datuak sartu (erabiltzaile-identifikazioa, pasahitza eta 
koordenatua). 

2. Identifikazioa zuzena bada, BizkaiBai programaren menu nagusia agertuko zaio, eta 
hor, «Sozietateak 2017» ikonoa sakatu beharko du, edo, bestela, «Zerga aitorpen 
telematikoak» atalean «Aurkezpenak» aukera hautatu beharko du.  

3. Bidali beharreko autolikidazioaren fitxategia hautatu behar du. Fitxategiaren izena 
honelakoa izan behar da: lehen 8 karaktereak aitortzailearen IFZrenak izan behar dira 
eta luzapena zergaren araberakoa (.200 eredu arrunterako eta .220 talde fiskalen 
eredurako).  

4. Hautatutako fitxategia Ogasun eta Finantza Sailari bidali behar dio. 

5. Bidalitako fitxategian akatsik ez badago, bidalitako autolikidazioaren laburpena 
bistaratuko da pantailan. Nahi izanez gero, azalaren zirriborroa ere bistara daiteke.  

6. Autolikidazioarekin ados egonez gero, onartutako ziurtagiri elektronikoaren PINa sartu 
behar da edo sistemak koordenatu bat eskatuko du, BizkaiBain sartzeko erabilitako 
identifikazioaren araberakoa: hura adierazi eta autolikidazioa eraz aurkeztuko da.  

7. Autolikidazioarekin batera agiriren bat bidali behar izanez gero, pantaila bat agertuko 
da, eta, bertan, bidali beharreko frogagiriak eta aurkezteko jarraibideak azalduko dira.  

8. Aurkezpena onartuz gero, Ogasun eta Finantza Sailak autolikidazioaren behin betiko 
laburpena pantailaratuko du. Erabiltzaileak ereduaren azal ofiziala inprimatu ahal 
izango du, zirriborroan adierazitako informazio guztiarekin eta sistemak sortutako 
kontrol-informazioarekin, eta hori guztia 32 karaktereko zigilu elektroniko batek 
balioztatuko du.  

9. Aurreko 7. zenbakian ezarritakoaren arabera frogagiriak bidali behar badira, 
erabiltzaileak telematikoki erantsi behar dizkio autolikidazioari, 10. zenbakian zehazten 
den moduan.  

Halaber, aitortzaileak edo aurkezle baimenduak beste dokumentu edo frogagiri batzuk 
aurkeztu ahal ditu autolikidaziorako 200 edo 220 ereduekin batera, bere borondatez.  

10. Frogagiriak telematikoki aurkezteko honako argibide hauei jarraitu behar zaie:  

1. Aurkeztu baino lehen, erantsi beharreko agiriak ordenagailuan eskaneatu behar 
dira.  
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2. Sistemak TIFF edo PDF formatuetako dokumentuak soilik onartzen ditu. 
Eskaneatutako agiriak Tiff formatuan badaude, ConversorTiff programaz prozesatu 
behar dira (doan eskura daiteke BizkaiBai Zerbitzuan). Programak fitxategi bat 
sortuko du, bidaltzeko eta prozesatzeko formatu egokia duena. PDF formatuko 
agiriak ez dira bihurtu behar. Bidaltzen diren dokumentuek 8 MB eduki ditzakete 
gehienez. Erantsi nahi den informazioak muga hori gainditzen badu, zatituta bidali 
behar da, mugaren araberako zatiak eginda.  

3. Ondoren, autolikidazioa BizkaiBairen bitartez aurkeztuko da, aurreko puntuetan 
adierazi den bezala.  

4. Aurkezpena amaitu ondoren, «Bidali dokumentazioa» ikonoa sakatu behar da, 
dokumentazioa eransteko.  

5. «Aztertu» botoia klikatu behar da eta gero PDF fitxategia edo Conversor Tiff 
programaren bitartez sortutakoa hautatu. Gero «Bidali» klikatu behar da, 
hautatutako fitxategia Ogasun eta Finantza Sailera bidaltzeko.  

6. Prozesua bidali nahi diren agiri guztien zerrenda osatu arte errepikatu behar da. 
Hori egindakoan, «Bidali» sakatu behar da, eransketa gauzatzeko. 

Segurtasuna gehitzeko, onartutako ziurtagiri elektronikoaren PINa sartu behar da 
edo, bestela, sistemak eskatutako koordenatua, BizkaiBain sartzeko erabilitako 
identifikazioaren araberakoa; hori eginez gero, autolikidazioari erantsitako 
dokumentazioa formalki aurkeztuta geratuko da. 

Bi. Hala ere, aurreko puntuan autolikidazio bakarra bidaltzeaz adierazitakoa gorabehera, foru-
agindu honen 6. artikuluan aipatutako profesionalek autolikidazio anitzeko fitxategiak sortu ahal 
izango dituzte horretarako ezarriko diren prozedura teknikoen arabera.  

4. artikulua. Aurkezteko epea. 

Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako 
errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 
(establezimendu iraunkorrak) 2017ko urtarrilaren 1etik hasitako zergaldietako autolikidazioak 
(positiboak, negatiboak zein itzulketarako eskubidea dakartenak) zergaldia amaitu osteko sei 
hilabeteen ondorengo hogeita bost egun naturalen barruan aurkeztu beharko dira, eta, diru-
kopururen bat sartu behar bada, epe horretan sartu beharko da ere. Hala ere, epe horren 
hasieran Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ez badu zehaztu autolikidazioa aurkezteko era, 
orduan, autolikidazioa aurkezteko modua zehazten duen xedapena indarrean jarri osteko 
hogeita bost egun naturaleko epearen barruan aurkeztu beharko da autolikidazioa.  

5. artikulua. Dokumentazioa. 

Bat.  Zergadunek agiri hauek bidali behar dizkiote Foru Ogasunari autolikidazioarekin batera:  

a) Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 61. 
artikuluan ezarritako kenkaria aplikatzen duten inbertsioak frogatzen dituzten fakturen 
kopiak, eta faktura horien zerrenda, faktura bakoitzak datu hauek zehaztuta dituela: 
hornitzailea, kontzeptua, zenbatekoa eta bakoitzari dagokion kontabilitateko partida.  

b) Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 11/2013 Foru Arauaren 53. 
artikuluan aipatzen den ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen-jarduera sendotzeko 
erreserba berezia gauzatzeko egindako inbertsioak frogatzen dituzten fakturen kopiak.  

c) Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 36. 
artikuluan aipatzen den berrinbertsioaren ondoriozko salbuespena erabiltzen duten 
inbertsioak frogatzen dituzten fakturen kopiak.  
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d) Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 66. 
artikuluan aipatzen den enpleguaren sorkuntzagatiko kenkaria aplikatzen bada, 
autolikidazioaren epealdian eta aurrekoan enpresaren plantillan lan-kontratu 
mugagabea izan duten langileen alten eta bajen zerrenda. Datu hauek zehaztu beharko 
dira: kontratu mugagabearen data, bajaren data (halakorik egon bada), kontratu mota, 
lanaldiaren iraupena eta, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten taldeetako 
batean sartuta dauden pertsonen kasuan, zergatik dauden sartuta halako talde batean.  

e) Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez 
onetsitako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 41. artikuluaren 2. 
zenbakian xedatutakoaren arabera errentak egozteko araubideko erakundeak 
emandako ziurtagiria.  

f) Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 62. eta 
63. artikuluetan xedatutakoaren arabera, ikerketa- eta garapen-jarduerengatiko eta 
berrikuntza teknologikoko jarduerengatiko kenkaria aplikatzen bada, arlo horretako 
eskumena daukan Eusko Jaurlaritzako edo Bizkaiko Foru Aldundiko sailak edo haiei 
atxikitako erakunde edo entitate batek egindako txosten arrazoituaren kopia aurkeztu 
behar da, 11/2013 Foru Arauaren 64. artikuluan eta abenduaren 23ko 203/2013 Foru 
Dekretuaren bidez onetsitako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 
35. eta 36. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz. Edo, bestela, foru-arau horren 62. 
eta 63. artikuluen 2. zenbakian, zergadunaren jarduerak ikerketa, garapen eta 
berrikuntza teknologikotzat jotzeko eskatzen diren baldintza zientifiko eta teknologikoak 
betetzen direla frogatzen duen bestelako edozein agiri, lehen aipatutako 64. 
artikuluaren 1. zenbakian ezarritakoa kontuan hartuta. Edonola ere, jarduera horiei 
egotzitako gastuen eta inbertsioen zenbatekoak zehaztu behar dira.  

g) Erakundearen administrazio kontseiluko edo kontseilu artezkariko idazkariaren 
ziurtagiria, honako hau egiaztatzeko: aitortutako ekitaldia itxi denean erakundearen 
kapitalean %5eko zuzeneko partaidetza edo handiagoa izan duten pertsona fisiko eta 
erakunde guztiak agertzen direla aitortzailearen bazkideen/partaideen zerrendan. Edo, 
bigarren mailako merkatu antolatu batean kotizatzen duten baloreen kasuan, %1ekoa 
edo handiagoa duten guztiak agertzen direla. Kapital Sozietateei buruzko Legea eta 
Euskadiko Kooperatiben Legea aplikatu behar ez duten erakundeek ez dute ziurtagiri 
hori aurkeztu behar. Halaber, ez da ziurtagiri hori aurkeztu behar sozietatearen 
kapitalaren %95 baino gehiago duten titularrak adierazten badira, edo, bigarren mailako 
merkatu antolatu batean kotizatzen duten baloreen kasuan, %99 baino gehiago 
dutenak adierazten badira.  

h) Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 
24. artikuluan aipatzen den doikuntza egiteko partaidetzei buruzko informazioa. 

i) Espainako Bankuak onartutako kontabilitate araubideetan dauden entitateen kasuan, 
Foru Agindu honen III. eta IV.eranskinak.  

Bi. Aurreko zenbakian ezarritakoa gorabehera, Sozietateen gaineko Zergari buruzko 
abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren VI. tituluko VI. kapituluan ezarritako araubidearen 
arabera tributatzen duten talde fiskalen kasuan, aipatutako foru-arau horren 83. artikuluan 
xedatutakoaren arabera, taldeko sozietate bakoitzak, bai eta taldeko sozietate nagusiak edo 
taldeko buru denak ere, egin beharreko autolikidazioak 200 ereduan aurkeztuko dira eta eredua 
oso-osorik bete beharko da.  

Halaber, autolikidazioak Bizkaiko Lurralde Historikoan aurkeztu behar ez direnean, taldearen 
ordezkari diren entitateek, 220 ereduarekin batera, aurreko lerroaldean aipatzen den banakako 
tributazio araubidean taldeko sozietate bakoitzak egindako autolikidazioen kopia bat aurkeztuko 
dute, taldearen ordezkaria den entitatearen autolikidazioaren kopia barne.  

Hiru. Autolikidazioari nahitaez erantsi beharreko agiriak hamabost eguneko epean helarazi 
behar zaizkio Ogasun eta Finantza Sailari, autolikidazioa aurkezten denetik aurrera zenbatzen 
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hasita. Agiri horiek telematikoki aurkeztu beharko dira, BizkaiBai sistemaren bidez, azal 
ofizialaren kopia batekin batera.  

Lau. Zerga Administrazioak beste administrazio edo erakunde ofizial batzuei bidali ahal 
izango dizkie autolikidazioarekin batera edo autolikidazioa eta gero aurkeztutako agiriak, 
txostena egin dezaten, agiri horiek zergapekoak aitortutako partidaren bat frogatzen badute. 
Foru agindu honetan ezarritako epean erakundeak ez badu aurkezten eskatutako agiriren bat, 
erakundeari egotzi ahal zaion arrazoi batengatik, kenkarirako eskubidea frogatu beharra ez 
betetzat joko da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru 
Arauaren 103. artikuluan ezarritakoaren arabera.  

6. artikulua. Lankidetza-hitzarmen edo –akordioak. 

Bat. Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen 
Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudian xedatutakoarekin bat 
etorriz, Ogasun eta Finantza Sailak lankidetza-hitzarmen edo -akordioen bidez baimena 
emango die erakunde edo elkarte aintzatetsi batzuei euren bazkide edo kide diren 
profesionalek autolikidaziorako 200 eta 220 ereduak bide telematikoen bitartez aurkezteko, 
beste batzuen izenean.  

Bi. Aurreko zenbakian aipatutako profesionalek kasuan-kasuan behar den ordezkaritza izan 
behar dute beste zergadun batzuen 200 eta 220 ereduen autolikidazioak telematikoki 
aurkezteko.  

Profesional horiek, gainera, Ogasun eta Finantza Sailak eskatzen dien guztietan frogatu behar 
dute euren ordezkaritza, lankidetza-hitzarmen edo -akordioan ezarri bezala.  

7. artikulua. Ordainbideak. 

Bat. Itzultzeko diren autolikidazioetan, nahitaezkoa izango da banku-helbideratzea. Gainera, 
aukera hori ezeztaezina izango da, eta baldintza hauek bete behar ditu: 

1. Bizkaiko Foru Ogasunak jakin behar du nor den IBAN kodearen titularra. 

2. IBAN kodearen titularra aurkeztutako autolikidazioaren aitortzailea izan behar da.  

Autolikidazioaren emaitza dirua ordaindu beharra bada, berriz, zergadunak banku- 
helbideratzearen bidez edo ordainketa-gutunaren bidez egin ahal izango du ordainketa. 

Autolikidazioaren emaitza dirua ordaindu beharra bada eta banku-helbideratzearen bidez 
ordaintzea aukeratu bada, Bat zenbakian adierazitako bi baldintzez gainera, hautatutako 
finantza-erakundea Bizkaiko Foru Ogasunaren zerga-bilketako laguntzailea izan behar da. 

Bi. Aurreko zenbakian xedatutakoa gorabehera, ordainketa transferentziaren bidez egin 
daiteke, banka elektronikoa erabilita, banka mota hori erabili ahal izateko BizkaiBai sistemari 
berariaz atxikitako banku erakundeetatik.  

AZKEN XEDAPENA 

Azken xedapen bakarra. Indarrean sartzea. 

Foru-agindu hau 2018ko ekainaren 30ean jarriko da indarrean.  

Bilbon, 2018ko ekainaren 11n.  

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,  

JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ 
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I. ERANSKINA 

200 Eredua.  

200 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. 

II. ERANSKINA 

220 Eredua.  

220 eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. 

III. ERANSKINA 

20I Eredua.  

20I eredua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. 

IV. ERANSKINA 

220 Ereduaren erantsitako agiriak.  

220 ereduaren erantsitako agiriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. 

 

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/06/19/I-613_eus.pdf#page=7�
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/06/19/I-613_eus.pdf#page=80�
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/06/19/I-613_eus.pdf#page=141�
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/06/19/I-613_eus.pdf#page=150�
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