
181 eredua 
Bat. Aldatu egiten da «BESTEREN FINANTZAKETAREN ONDORIOZKO GASTUEN ITZULKETA DELA ETA, 

EKITALDIAN SORTUTAKO ZENBATEKOA» eremua —2 motako «Aitortuaren erregistroa» erregistroko 463-473 

posizioak—, eta honela geratu da idatzita: 

POSIZIOAK  IZAERA  EREMUEN DESKRIPZIOA 

463-472 Zenbakizkoa BESTEREN FINANTZAKETAREN ONDORIOZKO GASTUEN 

ITZULKETA DELA ETA, EKITALDIAN SORTUTAKO 

ZENBATEKOA 

Interesak direla-eta aurreko ekitaldietan edo ekitaldian 

bertan ordaindutako kopuruak (hartzailearentzat 

kargapeko errenta ez direnak) itzultzeagatik ekitaldian 

sortutako zenbatekoa jarri behar da, zeinurik eta koma 

hamartarrik gabe. Ez dira sartuko kopuru horietan ordain 

edo kalte-ordain gisa emandako kopuruak edo haiei 

dagokien maileguaren printzipala gutxitzeko direnak, 

halakorik egon bada. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

463-470 Interesak direla-eta aurreko ekitaldietan 

ordaindutako kopuruen itzulketaren zati osoa. Edukirik ez 

badu, zeroak jarriko dira. 

471-472 Interesak direla-eta aurreko ekitaldietan 

ordaindutako kopuruen itzulketaren zati hamartarra. 

Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

Aurreko ekitaldietan edo ekitaldian bertan interesak direla-

eta ordaindutako kopuruak itzultzeagatik baterako 

kopuruak badaude, kopuru horretan zati bi bereizi behar 

dira: batetik, itzulketa horretan zer kopuru ez diren errenta 

jasotzailearentzat, eta, bestetik, gainerako hartukizunak. 

Hartzailearentzat errenta ez diren kopuruak bereiz adierazi 

behar dira, eremu honetan, eta, hala badagokio, 

«BESTEREN FINANTZAKETAREN ONDORIOZKO 

GASTUENGATIK SORTUTAKO ZENBATEKOEN KALTE-

ORDAIN GISA JASOTAKO BESTE KOPURU BATZUK» 

eremuan (2 motako «Aitortuaren erregistroa» erregistroko 

473-481 posizioak) edo «FINANTZA-ERAKUNDEAK 

MAILEGUAREN PRINTZIPALA GUTXITZERA BIDERATUTAKO 

ZENBATEKOAK» eremuan (2 motako «Aitortuaren 

erregistroa» erregistroko 491-500 posizioak). Gainerako 

hartukizunak, berriz, «BESTEREN FINANTZAKETAREN 

ONDORIOZKO GASTUENGATIK SORTUTAKO ZENBATEKOEN 

KALTE-ORDAIN GISA JASOTAKO BESTE KOPURU BATZUK» 



eremuan adierazi behar dira (2 motako «Aitortuaren 

erregistroa» erregistroko 482-490 posizioak). 

Zenbateko hau EZ da hainbanatuko mailegua, kreditua edo 

bestelako finantza-eragiketa aitortu bati baino gehiagori 

badagokio. 

Eremu hau ez da beteko ondasun higiezin bat eskuratzeko 

EZ diren finantzaketa-eragiketen kasuan, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen 

Araudian ezarritakoarekin bat (araudi hori 2008ko 

abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez 

onartu zen), hau da, ez da beteko «ERAGIKETAREN 

AZPIGAKOA» eremuan «5» balioa jarri bada. 

Bi. Berridatzi egin da «BESTEREN FINANTZAKETAREN ONDORIOZKO GASTUENGATIK SORTUTAKO 

ZENBATEKOEN KALTE-ORDAIN GISA JASOTAKO INTERESAK» eremua —2 motako «Aitortuaren erregistroa» 

erregistroko 474-484 posizioak—, eta honela geratu da idatzita: 

POSIZIOAK  IZAERA  EREMUEN DESKRIPZIOA 

473-481 Zenbakizkoa BESTEREN FINANTZAKETAREN ONDORIOZKO 

GASTUENGATIK SORTUTAKO ZENBATEKOEN KALTE-

ORDAIN GISA JASOTAKO INTERESAK 

Aurreko ekitaldietan edo ekitaldian bertan, interesak 

direla-eta ordaindutako kopuruak itzultzeagatik kalte-

ordain gisa jasotako interesen ondorioz ekitaldian 

sortutako zenbatekoa jarri behar da, zeinurik eta koma 

hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

473-479 Kalte-ordain gisa sortutako interesen 

zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko 

dira. 

480-481 Kalte-ordain gisa sortutako interesen 

zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak 

jarriko dira. 

Zenbateko hau EZ da hainbanatuko mailegua, kreditua edo 

bestelako finantza-eragiketa aitortu bati baino gehiagori 

badagokio. 

Eremu hau ez da beteko ondasun higiezin bat eskuratzeko 

EZ diren finantzaketa-eragiketen kasuan, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen 

Araudian ezarritakoarekin bat (araudi hori 2008ko 

abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez 



onartu zen), hau da, ez da beteko «ERAGIKETAREN 

AZPIGAKOA» eremuan «5» balioa jarri bada. 

Hiru. Aldatu egiten da «BESTEREN FINANTZAKETAREN ONDORIOZKO GASTUENGATIK SORTUTAKO 

ZENBATEKOEN KALTE-ORDAIN GISA JASOTAKO BESTE KOPURU BATZUK» eremua —2 motako «Aitortuaren 

erregistroa» erregistroko 485-494 posizioak—, eta honela geratu da idatzita: 

482-490 Zenbakizkoa BESTEREN FINANTZAKETAREN ONDORIOZKO 

GASTUENGATIK SORTUTAKO ZENBATEKOEN KALTE-

ORDAIN GISA JASOTAKO BESTE KOPURU BATZUK 

Aurreko ekitaldietan zein ekitaldian bertan interesak direla-

eta ordaindutako kopuruen itzulketari dagokion kopurua 

gainditzen duten zenbateko guztiak eremu honetan 

adierazi behar dira, kargapeko errenta badira 

hartzailearentzat, baina betiere ez badira ordain gisa 

jasotako interesak. Eremu honetan sartuko dira, beste 

kontzeptu batzuekin batera, judizioko kostuen ondorioz 

edo finantza-erakundearekin egindako akordioren baten 

ondorioz jasotako diru-kopuruak, kargapeko errenta badira 

hartzailearentzat. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

482-488 Kalte-ordain gisa sortutako kopuruen 

zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko 

dira. 

489-490 Kalte-ordain gisa sortutako kopuruen 

zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak 

jarriko dira. 

Zenbateko hau EZ da hainbanatuko mailegua, kreditua edo 

bestelako finantza-eragiketa aitortu bati baino gehiagori 

badagokio. 

Eremu hau ez da beteko ondasun higiezin bat eskuratzeko 

EZ diren finantzaketa-eragiketen kasuan, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen 

Araudian ezarritakoarekin bat (araudi hori 2008ko 

abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez 

onartu zen), hau da, ez da beteko «ERAGIKETAREN 

AZPIGAKOA» eremuan «5» balioa jarri bada. 

Lau. «FINANTZA-ERAKUNDEAK MAILEGUAREN PRINTZIPALA GUTXITZERA BIDERATUTAKO ZENBATEKOAK» 

eremua gehitzen da 2 motako «Aitortuaren erregistroa» erregistroan; hau da haren edukia: 

POSIZIOAK  IZAERA  EREMUEN DESKRIPZIOA 

491-500  Zenbakizkoa  FINANTZA-ERAKUNDEAK MAILEGUAREN PRINTZIPALA 

GUTXITZERA BIDERATUTAKO ZENBATEKOAK. 



Eremu honetan adierazi behar da finantza-erakundeak zer 

zenbateko erabiliko duen zuzenean, zergadunarekin 

akordioa lortu ondoren, maileguaren printzipala 

gutxitzeko, maileguen interes-tasak mugatzeko klausulak 

aplikatzearen ondorioz aurretik erakunde horri interesetan 

ordaindutako zenbatekoak itzultzearren. 

Zenbateko horiek, gainera, «KAPITALA 

AMORTIZATZEAGATIK EKITALDIAN ORDAINDUTAKO 

ZENBATEKOA» eremuari (2 motako «Aitortuaren 

erregistroa» erregistroko 127-139 posizioak) dagokion 

kopuruan jaso behar dira. Bestalde, ez dira sartuko 

«BESTEREN FINANTZAKETAREN ONDORIOZKO GASTUEN 

ITZULKETA DELA-ETA EKITALDIAN SORTUTAKO 

ZENBATEKOA» eremuan (2 motako «Aitortuaren 

erregistroa» erregistroko 463-472 posizioak) 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

491-498: Maileguaren printzipala gutxitzera bideratutako 

zenbatekoen zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko 

dira. 

499-500: Maileguaren printzipala gutxitzera bideratutako 

zenbatekoen zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak 

jarriko dira. 

Zenbateko hau EZ da hainbanatuko mailegua, kreditua edo 

bestelako finantza-eragiketa aitortu bati baino gehiagori 

badagokio. 

Eremu hau ez da beteko ondasun higiezin bat eskuratzeko 

EZ diren finantzaketa-eragiketen kasuan, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen 

Araudian ezarritakoarekin bat (araudi hori 2008ko 

abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez 

onartu zen), hau da, ez da beteko «ERAGIKETAREN 

AZPIGAKOA» eremuan «5» balioa jarri bada. 


