
190 EREDUA ORDENAGAILUZ ZUZENEAN IRAKURTZEKO MODUKO EUSKARRIAREN DISEINU 

FISIKO ETA LOGIKOAK

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak

Lanaren etekinen, zenbait jarduera ekonomikoren, sarien eta errenta-egozketa batzuen gaineko 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ziozko atxikipenen eta konturako sarreren urteko 

laburpena (190 eredua) ordenagailuz zuzenean irakur daitekeen euskarriak erabiliz aurkezteko, 

euskarriak honako ezaugarri hauek izan behar ditu:

DVD-R edo DVD+R

- Mota: DVD-R edo DVD+R.

- Edukiera: 4,7 GB, gehienez.

- UDF artxiboen sistema.

- Alde bakarrekoa eta geruza bakarrekoa. 

CD-R

- Mota: CD-R.

- Edukiera: 700 MB, gehienez.

Fitxategiaren edukia CD-R batean sartzen ez bada, DVD-R edo DVD+R bat erabiliko da.

Aitortzaileak eskura duen ekipoaren ezaugarriak bat ez badatoz eskatutako zehaztapen 

teknikoekin, idazkia bidali behar du Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko 

Identifikazio eta Euskarrien Atalera (Kaputxinoen bidea, 2 eta 4; 48013-Bilbo); haren bidez 

azalduko du zer ezaugarri tekniko dituen bere ekipoak eta zenbat erregistro aurkeztu nahi duen, 

zehaztu diren ezaugarri teknikoekin bateragarria den sistemaren bat aurkitzeko (halakorik 

badago).

B) Diseinu logikoak

Erregistroen deskripzioa

Bi erregistro mota egongo dira; lehenengo posizioak bereizten ditu erregistrook, honako irizpide 

hauen arabera:



1 mota Pertsona edo erakunde aitortzailearen erregistroa. Identifikazio-datuak eta 

aitorpenaren laburpena. Atal hauetan aurrerago adieraziko diren erregistroetatik 1 motako 

erregistroaren diseinua.

2 mota Hartukizunaren erregistroa.  Atal hauetan aurrerago adieraziko diren erregistroetatik 2 

motako erregistroaren diseinua.

Aurkezpenaren hurrenkera goranzkoa izango da erregistro motaren arabera: lehenengo, 

aitortzen diren 1 motakoak; gero, 2 motakoak.

Taldeko aurkezpena denean (aitortzaile bat edo konturako sarrera egin behar duen pertsona bat
baino gehiago fitxategi berean), euskarriaren lehen erregistro gisa zero motako erregistro bat
aurkeztuko  da,  atal  honetan  jasotako  zero  motako  erregistroaren  diseinuarekin.  Erregistro
horretan, aurkezpena egiteko ardura duen pertsonaren edo erakundearen datuak jasoko dira,
pertsona edo erakunde hori  euskarrian aitortzaile moduan ere agertu arren. Gero, lehenengo
aitortzailearen  datuak  jarriko  dira  (1  mota),  eta,  ondoren,  haren  aitortuak  (2  mota).  Jarraian
hurrengo aitortzailearen datuak jarriko dira eta hala egingo da guztien datuak jaso arte.

Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinean 

zuriuneak utzi; letra larriz idatzi behar da, eta ezin da erabili karaktere berezirik ez bokal 

azentudunik.

Hizkuntzaren karaktere berezien kasuan, ISO-8859-1 kodifikazioa erabiliko da. Hala, "Ñ" letra ASCII

209 (Hex. D1) izango da, eta "Ç" (ze hautsi maiuskula), ASCII 199 (Hex. C7).

Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokaturik eta ezkerrean zeroz beteta aurkeztu behar dira, 

zeinurik gabe eta paketatu gabe.

Eremu guztiek izan behar dute edukia, eremuaren deskripzioan besterik adierazi ezean. Edukirik 

ez badute, zenbakizko eremuetan zeroak jarri behar dira; alfanumeriko eta alfabetikoetan, berriz, 

zuriuneak.
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190 EREDUA

A. 0 MOTAKO ERREGISTROA: AURKEZLEAREN ERREGISTROA

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA)

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DISKRIPZIOA

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa: «0» (zero).

2-4 Zenbakizkoa AURKEZTEKO EREDUA

Finkoa: «190».

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA

Euskarrian  sartutako  aitorpenen  zerga-ekitaldiaren
lau zifrak.

9-17 Alfanumerikoa AURKEZLEAREN IFZ

Aurkezlearen  identifikazio  fiskaleko  zenbakia  jarri
behar da.

Eremu  hau  eskuinean  lerrokatu  behar  da;  kontrol-
karakterea azken posizioan jarriko da, eta ezkerreko
posizioetan,  zeroak idatziko dira.  Hori  guztia IFZren
osaketa  eta  erabilera  arautzen  dituzten  arauetan
ezarritako erregelekin bat etorriz.

18-57 Alfanumerikoa AURKEZLEAREN  ABIZENAK  ETA  IZENA  EDO
SOZIETATEAREN IZENA

Pertsona fisikoa bada, honela idatzi behar dira izen-
abizenak: lehen abizena, tarte bat, bigarren abizena,
tarte  bat,  eta  izen  osoa,  hurrenkera  horretan
nahitaez.

Pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik  gabeko
erakundeen kasuan, haien sozietatearen izena osorik
jarri  behar  da,  anagramarik  gabe.  Eremu  honetan,
inolaz ere ezin da jarri merkataritzako izenik.
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58-109 Alfanumerikoa AURKEZLEAREN HELBIDEA

Eremu honetan bederatzi azpieremu daude:

58-59 SG: bide publikoaren siglak.

60-79  BIDE  PUBLIKOA:  bide  publikoaren  izena.
Alfabetikoa  izan  behar  da  eta,  ondorioz,  izenean
zenbakiren bat badago, zenbakia letraz idatzi behar
da  (adibidez:  Maiatzaren  2a  Maiatzaren  bia  izango
da).  Errepidea  bada,  km  laburdura  jarriko  da
amaieran.

80-84  ZENBAKIA:  etxearen  zenbakia  edo  kilometro-
puntua (dezimalik gabe).

Zenbakizkoa izan behar da, bost posiziorekin.

85-86 ESKAILERA.

87-88 SOLAIRUA.

89-90 ATEA.

91-95  POSTA  KODEA:  aurkezlearen  helbideari
dagokiona.  Zenbakizkoa  izan  behar  da,  bost
posiziorekin.

96-107  UDALERRIA:  hamabi  posizio.  Izenak  hamabi
karaktere baino gehiago baditu, lehenengo hamabiak
jarriko dira, artikulurik eta preposiziorik gabe.

108-109  PROBINTZIAREN  KODEA:  hartukizunaren
erregistroko  «PROBINTZIAREN  KODEA»  eremurako
zehaztutako irizpide  bera  erabiliko  da betetzeko.  (2
motako erregistroko 76-77 posizioak). Zenbakizkoa.

110-114 Zenbakizkoa AITORTZAILEAK, GUZTIRA

Bost posizioko zenbakizko eremua.
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Taldeko euskarrian sarturiko pertsona edo erakunde
atxikitzaileen  kopuru  osoa  adierazi  behar  da
(grabaturiko 1 motako erregistroen kopurua).

115-123 Zenbakizkoa HARTUKIZUNAK, GUZTIRA

9 posizioko zenbakizko eremua.

Taldeko  euskarrian  sarturiko  hartukizunen  kopuru
osoa  adierazi  behar  da.  Kopuru  horrek  bat  etorri
behar du euskarrian sarturiko pertsona edo erakunde
atxikitzaileen 1 motako erregistroetako 136tik 144ra
bitarteko  posizioetan  adierazitako  kopuruen
baturarekin.  (grabaturiko  2  motako  erregistroen
kopurua).

124 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA

Gako hauetariko bat jarri behar da:

«C»:  informazioa  CD-R,  DVD-R  edo  DVD+R  batean
aurkezten bada.

«T»: telematikoki aurkezten bada.

125-173 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA

Harremanetarako pertsonaren datuak.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

125-133 TELEFONOA: 9 posizioko zenbakizko eremua.

134-173  ABIZENAK  ETA  IZENA:  aitortzailearentzat  1
motako  erregistroan  zehaztutako  irizpide  bera
erabilita beteko da.

174-500 ------------. ZURIUNEAK 

*Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira.
*Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak/alfabetikoak zuriunez bete behar dira.
*Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar
dira.
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*Eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinaldea zuriunez
bete. Letra larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren
deskripzioan besterik azaldu ezean.
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B. 1 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTZAILEAREN ERREGISTROA
(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA)

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa: «1».

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA

Finkoa: «190».

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA

Aitorpenaren zerga-ekitaldiaren lau zifrak.

9-17 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN IFZ

Aitortzailearen  identifikazio  fiskaleko  zenbakia  jarri
behar da.

Eremu  hau  eskuinean  lerrokatu  behar  da;  kontrol-
karakterea azken posizioan jarriko da, eta ezkerreko
posizioetan,  zeroak idatziko dira.  Hori  guztia IFZren
osaketa  eta  erabilera  arautzen  dituzten  arauetan
ezarritako erregelekin bat etorriz.

18-57 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN  ABIZENAK  ETA  IZENA  EDO
SOZIETATEAREN IZENA

Pertsona fisikoa bada, honela idatzi behar dira izen-
abizenak: lehen abizena, tarte bat, bigarren abizena,
tarte  bat,  eta  izen  osoa,  hurrenkera  horretan
nahitaez.

Pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik  gabeko
erakundeen kasuan, haien sozietatearen izena osorik
jarri  behar  da,  anagramarik  gabe.  Eremu  honetan,
inolaz ere ezin da jarri merkataritzako izenik.

58 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA

Gako hauetariko bat jarri behar da:
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«C»:  informazioa  CD-R,  DVD-R  edo  DVD+R  batean
aurkezten bada

«T»: telematikoki aurkezten bada.

59-107 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA

Harremanetarako pertsonaren datuak. 

Eremu honetan azpieremu bi daude:

59-67 TELEFONOA: 9 posizioko zenbakizko eremua.

68-107 ABIZENAK ETA IZENA: Honela idatzi behar da:
lehen abizena, tarte bat, bigarren abizena, tarte bat,
eta izen osoa, hurrenkera horretan nahitaez.

108-120 ----------------- ZEROAK

121-122 Alfabetikoa AITORPEN OSAGARRIA EDO ORDEZKOA

Ohiz kanpokoa bada ere, bigarren aitorpen bat edo
hurrengo  besteren  bat  aurkeztu  beharko  balitz,
eremu hauetako bat bete beharko litzateke, nahitaez:

121 AITORPEN OSAGARRIA. «C» jarri behar da, baldin
eta aitorpen hau aurkezteko arrazoia bada aurretik
aurkeztu den ekitaldi  bereko beste aitorpen batean
agertu  beharrekoak  izan  arren,  aitorpen  horretan
jaso gabe geratu diren hartukizunak sartzea.

122 ORDEZKO AITORPENA. «S» jarri behar da, baldin
eta  aitorpenaren  helburua  bada  ekitaldi  bereko
aurreko  aitorpen  bat  deuseztatzea  eta  erabat
ordezkatzea.  Ordezko  aitorpen  batek  aurreko
aitorpen bakarra ordezka dezake.

123-135 ----------------- ZEROAK

136-144 Zenbakizkoa HARTUKIZUNEN KOPURUA GUZTIRA

Aitortzaile honetarako, aitortutako hartukizun guztien
kopurua  adieraziko  da  euskarrian,  dagozkien
hartukizun  gakoak  edo  azpigakoak  kontuan  hartu
gabe. (2 motako erregistroen kopurua).
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145-160 Alfanumerikoa HARTUKIZUNEN ZENBATEKOA GUZTIRA

Eremu honetan azpieremu bi daude:

145  ZEINUA:  eremu  alfabetiko  bat  da,  bete  behar
dena,  hain  zuzen,  baldin  eta  ordaindutako
hartukizunen  (1  motako  erregistro  honen  146-160
posizioak)  zenbateko  osoa  lortzeko  batuketaren
emaitza 0 (zero) baino txikiagoa bada. Kasu horretan,
«N» bat jarri behar da; beste edozein kasutan, eremu
horren edukia tarte bat izango da.

146-160  ZENBATEKOA:  zenbakizko  eremua;
ordaindutako  hartukizun  osoen  (hartukizunen
erregistroetako 82-94, 109-121, 256-268 eta 283-295
posizioak)  batura jarri  behar da (hamartarrik  gabe),
hartukizun  gakoa  kontuan  hartu  gabe.  Baldin  eta
hartzaileen erregistroan “N” idatzi  bada “Hartukizun
osoaren zeinua” eremuan, “Gauzazko hartukizunaren
zeinua”  eremuan,  "Lanerako  ezintasunaren
ondoriozko hartukizun osoaren zeinua" eremuan edo
“Lanerako  ezintasunaren  ondoriozko  gauzazko
hartukizunaren  zeinua“  eremuan  (2  motako
erregistroko 81, 108, 255 eta 282 posizioak, hurrenez
hurren),  aurreko  ekitaldietan  oker  edo  kopurua
gaindituz  jaso  ziren  hartukizunen  itzulketa
egoteagatik,  kopuru  horiek  minus  zeinuarekin
konputatuko dira zenbatekoen baturan.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

146-158  Hartukizunen  guztizko  zenbatekoaren  zati
osoa; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

159-160  Hartukizunen  guztizko  zenbatekoaren  zati
hamartarra; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

161-175 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN  ETA  KONTURAKO  SARREREN
ZENBATEKOA, GUZTIRA.

Zeinurik  eta  koma  hamartarrik  gabe  adieraziko  da
"Egindako  atxikipenak",  "Egindako  konturako
sarrerak", "Lanerako ezintasunaren ondorioz eginiko

9



atxikipenak" eta “Lanerako ezintasunaren ondoriozko
gauzazko  prestazioak  direla-eta  eginiko  konturako
sarrerak” (hartukizunen erregistroetako 95-107, 122-
134, 269-281 eta 296-308 posizioak, hurrenez hurren)
eremuetan adierazitako kopuruen batura, dagozkien
hartukizun  gakoak  edo  azpigakoak  kontuan  hartu
gabe.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

161-173 Atxikipenen eta konturako sarreren guztizko
zenbatekoaren  zati  osoa;  edukirik  ez  badu,  zeroak
jarri behar dira.

174-175 Atxikipenen eta konturako sarreren guztizko
zenbatekoaren  zati  hamartarra;  edukirik  ez  badu,
zeroak jarri behar dira.

176-225 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO  PERTSONAREN  POSTA
ELEKTRONIKOA

226-500 ----------------- ZURIUNEAK

*Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira
*Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira.
*Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak/alfabetikoak zuriunez bete behar dira.
*Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar
dira.
*Eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinaldea zuriunez
bete. Letra larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren
deskripzioan besterik azaldu ezean.
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C. 2 MOTAKO ERREGISTROA: HARTUKIZUNAREN ERREGISTROA
(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA)

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA

Finkoa: «2».

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA

Finkoa: «190».

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA

1 motako erregistroko posizio beretan dagoena jarri
behar da.

9-17 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN IFZ

1 motako erregistroko posizio beretan dagoena jarri
behar da.

18-26 Alfanumerikoa AITORTUAREN IFZ

Aitortua  pertsona  fisikoa  bada,  hartzailearen
identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da, IFZren
osaketa  eta  erabilera  araupetzen  dituzten  arauetan
ezarritakoarekin bat etorriz.

Pertsona juridiko bat edo nortasun juridikorik gabeko
erakunde  bat  bada,  erakunde  horri  dagokion
identifikazio fiskaleko zenbakia jarriko da.

14  urtetik  beherakoak zergen arloko harremanetan
edo  arlo  horretan  ondoreak  izango  dituzten
harremanetan  identifikatzeko,  14  urtetik  beherako
pertsonaren datuak (identifikazio  fiskaleko zenbakia
barne) eta haren legezko ordezkariaren identifikazio
fiskaleko zenbakia agertu behar dira.

Eremu  hau  eskuinean  lerrokatu  behar  da,  kontrol-
karakterea  azken  posizioan  jarri  behar  da,  eta
ezkerreko posizioetan zeroak jarri behar dira.
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27-35 Alfanumerikoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ

Aitortuak  14  urte  baino  gutxiago  baditu,  legezko
ordezkariaren identifikazio fiskaleko zenbakia jarriko
da eremu honetan (aita, ama edo tutorearena).

Gainerako  kasuetan,  eremu  honetako  edukia
zuriunez bete behar da.

Eremu  hau  eskuinean  lerrokatu  behar  da,  kontrol-
karakterea  azken  posizioan  jarri  behar  da,  eta
ezkerreko posizioetan zeroak jarri behar dira.

36-75 Alfanumerikoa AITORTUAREN ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIETATE-
IZENA 

A)  Pertsona  fisikoa  bada,  honela  idatzi  behar  dira
izen-abizenak:  lehen  abizena,  tarte  bat,  bigarren
abizena,  tarte  bat,  eta  izen  osoa,  hurrenkera
horrexetan nahitaez. Aitortua adingabea bada, eremu
honetan beraren deiturak eta izena jarri behar dira.

Pertsona  juridikoa  edo  nortasun  juridikorik  gabeko
erakundea  bada,  erakundearen  sozietate-izena  edo
izen osoa jarri behar da, anagramarik gabe.

76-77 Zenbakizkoa PROBINTZIA KODEA

a) Oro har, jasotzailearen helbidea dagoen probintzia,
lurralde historiko edo hiri autonomoari dagozkion 
zenbakizko digitu biak jarri behar dira, zerrenda 
honen arabera:
Probintzia Kodea Probintzia Kodea

Araba 01 Leon 24
Albacete 02 Lleida 25
Alacant 03 Lugo 27
Almeria 04 Madril 28
Asturias 33 Malaga 29
Avila 05 Melilla 52
Badajoz 06 Murtzia 30
Bartzelona 08 Nafarroa 31
Burgos 09 Ourense 32
Caceres 10 Palentzia 34
Cadiz 11 Palmas, Las 35
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Kantabria 39 Pontevedra 36
Castelló 12 Errioxa 26
Ceuta 51 Salamanca 37
Ciudad Real 13 Santa  Cruz  Tenerifekoa

38
Kordoba 14 Segovia 40
Coruña, A 15 Sevilla 41
Cuenca 16 Soria 42
Girona 17 Tarragona 43
Granada 18 Teruel 44
Guadalajara 19 Toledo 45
Gipuzkoa 20 Valentzia 46
Huelva 21 Valladolid 47
Huesca 22 Bizkaia 48
Balear Uharteak 07 Zamora 49
Jaen 23 Zaragoza 50

b) Kasu berezia.- Pertsona Fisikoen gaineko Zergaren
zergadunek ohiko egoitza atzerrian dutenean, alegia,
Zergari  buruzko  Foru  Arauko  4.1  artikuluan
adierazitako  pertsonak  direnean  (Espainiako  misio
diplomatikoen  kideak,  Espainiako  kontsuletxetako
bulegoetako  kideak,  eta  abar),  98  digituak  idatziko
dira kode gisa.

Inola ere ez dira agertu behar 190 ereduan PFEZaren
zergadun izan ez eta egoitza Espainiako lurraldean ez
duten  pertsona  eta  erakundeen hartukizunak.  Hala
ere,  hartukizunen  berri  jaso  daiteke  Ez-egoiliarren
Errentaren  gaineko  Zergaren  atxikipenen  eta
konturako sarreren laburpenean (296 eredua).

78 Alfabetikoa HARTUKIZUNAREN GAKOA

Hartukizunei  dagokien  gako  alfabetikoa  jarri  behar
da, gakoen zerrenda honen arabera:

A.  Lan-etekinak.  Besteren  konturako  langileak,  oro
har.

Gako  hau  erabili  behar  da  pertsona  edo  erakunde
aitortzaileak  lan-etekin  gisa  ordaindutako  diru  edo
gauzazko  hartukizunak  adierazteko,  baldin  eta
atxikipenaren  zenbatekoa  zehazteko  Pertsona
Fisikoen  Errentaren  gaineko  Zergari  buruzko
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Araudiko  87.  eta  88.  artikuluetan  ezarritako
prozedura  orokorra  aplikatu  bada  eta  hartukizunak
ez  badira  B  eta  C  gakoetan  adierazi  beharrekoak.
Beraz,  gako  honetan  bilduko  dira,  halaber,
enplegatzailearekin noizean behingo eta eguneroko
harremana izatearen  ondorioz  ordainsariak  giza-lan
eguneko  lansaritan  jasotzen  dituzten  langileen
hartukizunak, lan-etekinak menpeko lan-harremanen
ondorioz jasotzen dituzten hartzaileak eta urtebetetik
beherako  lan-kontratu  edo  -harremana  duten
hartzaileak.

Gako honetan bilduko dira lanerako ezintasuna dela-
eta enplegatzaileak langileari zuzenean ordaindutako
hartukizunak  (Gizarte  Segurantzarekin  eginiko
lankidetza-hitzarmenaren  arabera,  lankidetza  hori
nahitaezkoa  edo  borondatezkoa  bada ere).  Bestela,
entitate  ordaintzaileak  B01  gakoan  jasoko  ditu
lanerako ezintasunaren ondoriozko hartukizunok.

Salbuespen  gisa,  ez  dira  sartuko  190  ereduan
Pertsona  Fisikoen  Errentaren  gaineko  Zergari
buruzko  araudiko  87.4.  artikuluko  bigarren
paragrafoan  ezarritakoarekin  bat  etorriz  konturako
sarrerarik  egin  beharrik  ez  dakarten  lanaren
gauzazko  ordainsariak  (pentsio  planen,  gizarte-
aurreikuspeneko mutualitateen eta enpresen gizarte-
aurreikuspeneko  planen  sustatzaileek  ordaindutako
kontribuzioak, borondatezko gizarte aurreikuspeneko
erakundeetako  bazkide  babesleek  ordaindutako
kontribuzioak eta  langilearen  erabaki  batetik
eratorrita  gizarte-aurreikuspeneko  sistema  horiei
egindako  ekarpenak,  zerga-oinarria  murrizten
dutenak);  hala  ere,  kontzeptu  horiei  dagozkien
datuak 345 ereduan aitortu behar dira.

Gako  honetan  adieraziko  dira  lekualdatutako
langileentzako  araubide  berezian  (PFEZari  buruzko
Foru Arauaren 56 bis artikuluan arautzen da araubide
berezi  hori)  dauden  zergadunek  jasotako
ordainsariak, PFEZetik salbuetsita ez daudenak.

B. Lan-etekinak. Pentsiodunak eta hartzeko pasiboak
edo  Zergari  buruzko  Foru  Arauko  18.a)  artikuluan
ezarritako prestazioak jasotzen dituzten hartzaileak.
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Gako  honetan,  Gizarte  Segurantzaren  araubide
publikoetako eta klase pasiboen pentsio eta hartzeko
pasiboei  eta  gainerako  prestazioei  (diruzko  zein
gauzazkoei)  dagozkien  hartukizunetatik  PFEZetik
salbuetsita ez daudenak jaso behar dira, hain zuzen
ere,  Zergari  buruzko  Foru  Arauko  18.a)  artikuluan
aipatutakoak.

AZPIGAKOA eremuan jasotzen direnetarako, kasuan-
kasuko azpigakoa jarri beharko da nahitaez.

C.  Lan-etekinak.  Langabezia-prestazioak  edo  -
sorospenak.

Gako honekin, langabezia-prestazio edo -sorospenei
dagozkien  hartukizunak  adierazi  behar  dira,
kontzeptu  honen  zioz  ordainketa  bakarraren
modalitatean ordaindutako prestazioak salbu utzita.

E.  Lan-etekinak.  Kontseiluko  kideak  eta
administratzaileak.

Gako  honekin  adierazi  behar  dira  pertsona  fisikoei
administrazio  kontseiluetako  edo  batzordeetako
administratzaile  edo  kide  edo  haien  ordezko
izateagatik  eta  gainerako  ordezkaritza-organoetako
kide izateagatik diruz edo gauzaz ordaintzen zaizkien
sariak.

AZPIGAKOA eremuan jasotzen direnetarako, kasuan-
kasuko azpigakoa jarri beharko da nahitaez.

F. Lan-etekinak.  Ikastaroak, hitzaldiak, mintegiak eta
antzekoak,  eta  obra  literarioak,  artelanak  edo  lan
zientifikoak.

Gako honekin adieraziko dira pertsona edo erakunde
aitortzaileak  ikastaroak,  hitzaldiak,  solasaldiak,
mintegiak eta antzekoak emateagatik edo literatura,
arte  edo  zientziaren  arloko  lanak  egiteagatik
ordaindu  dituen  diru  edo  gauzazko  hartukizunak,
baldin eta haiek ustiatzeko eskubidea laga bada.

AZPIGAKOA eremuan jasotzen direnetarako, kasuan-
kasuko azpigakoa jarri beharko da nahitaez.
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G.  Jarduera  ekonomikoen  etekinak.  Jarduera
profesionalak.

Gako honekin adieraziko dira pertsona edo erakunde
aitortzaileak  Pertsona  Fisikoen  Errentaren  gaineko
Zergari  buruzko  Araudiko  94.  artikuluko  1.  eta  2.
zenbakietan  aipatutako  lanbide-jardueren
kontraprestazio  gisa  ordaindu  dituen  diru  edo
gauzazko hartukizunak.

AZPIGAKOA eremuan jasotzen direnetarako, kasuan-
kasuko azpigakoa jarri beharko da nahitaez.

H  Jarduera  ekonomikoen  etekinak:  nekazaritza,
abeltzaintza  eta  basogintzako  jarduerak  eta
zenbatespen objektiboan dauden enpresa jarduerak,
Zergari  buruzko Araudiko 94.6.  artikuluan aipatuak.
Pertsona  edo  erakunde  aitortzaileak  ordaindutako
hartukizunak  (diruzkoak  zein  gauzazkoak)  gako
honekin adierazi behar dira ondoren zehaztuko diren
jarduera ekonomikoen kontraprestazio izanez gero:

a) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko  Araudiko  94.  artikuluko  4.  eta  5.
zenbakietan  aipatutako  nekazaritza,
abeltzaintza  eta  basogintzako  jarduerak.
Jarduera horiei dagokienez, ez dira jasoko ez
diru-laguntza  arruntak,  ez  kapitaleko  diru-
laguntzak,  ez  kalte-ordainak  (346  ereduan
aitortu behar dira).

b) Zenbatespen  objektiboan  dauden  jarduera
ekonomikoak,  Zergari  buruzko Araudiko 94.
artikuluko 6. 2 zenbakian aipatutakoak.

AZPIGAKOA eremuan jasotzen direnetarako, kasuan-
kasuko azpigakoa jarri beharko da nahitaez.

I. Jarduera ekonomikoen etekinak: Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiko 81.2 b)
artikuluan aipatutako etekinak.

Gako honekin adieraziko dira pertsona edo erakunde
aitortzaileak  jabetza  intelektualaren  eta
industrialaren  ziozko  etekin  gisa,  laguntza  teknikoa
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ematearen  ziozko  etekin  gisa,  ondasun higigarriak,
negozioak edo meatzeak errentatzearen ziozko etekin
gisa,  aurreko  ondasunak  azpierrentatzearen  ziozko
etekin  gisa  eta  irudi-eskubidea  lagata  jasotzen  den
etekin  gisa  diruz  edo  gauzaz  ordaindutako
hartukizunak,  baldin  eta  horiek  guztiak  Zergari
dagokionez  G  gakoan  ageri  ez  diren  jarduera
ekonomikoen etekinak badira.

AZPIGAKOA eremuan jasotzen direnetarako, kasuan-
kasuko azpigakoa jarri beharko da nahitaez.

K. Sariak.

Gako honekin identifikatu behar dira atxikipena edo
konturako  sarrera  aplikatu  behar  zaien  errenta
hauek:

Pertsona  Fisikoen  Errentaren  gaineko  Zergaren
Araudiko  81.2.c)  artikuluan  aipatutako  diru  edo
gauzazko  sariak,  hain  zuzen  ere  pertsona  edo
erakunde  aitortzaileak  hartzaileei  joko,  lehiaketa,
zozketa  edo  ausazko  konbinazio  parte  hartzearen
ondorioz emandakoak, bai eta atxikipen oinarria 300
euro baino txikiagoa izanik atxikipen edo konturako
sarrerarik egin beharrik ez dakartenak ere.

Salbuetsita  daude  Pertsona  Fisikoen  Errentaren
gaineko  Zergari  buruzko  Foru  Arauko
hamazortzigarren xedapen gehigarrian aipatzen den
karga  berezia  (loteria  eta  apustu  batzuen  sarien
gainekoa) jasaten duten sariak, bai eta zori,  enbido,
adur  edo  apustu  jokoen  alderdi  penalak,
administratiboak eta fiskalak arautudituen otsailaren
25eko 16/1977 Errege Lege-Dekretuan eta jokoaren
gaineko  Estatuko  zein  Autonomia  Erkidegoko
gainerako  arauetan  ezarritakoaren  itzalpean
antolatutako jokoetan ematen direnak ere.

AZPIGAKOA eremuan jasotzen direnetarako, kasuan-
kasuko azpigakoa jarri beharko da nahitaez.

L. Salbuetsitako errentak eta kargarik gabeko dietak.

17



Gako honekin adierazi behar dira Pertsona Fisikoen
Errentaren  gaineko  Zergari  buruzko  Araudiko  13.
artikuluan  ezarritakoaren  arabera  kargatik
salbuetsita dauden bidaia-gastuen ziozko sariak eta
diru-kopuruak, bai eta PFEZetik salbuetsitako lanaren
errentak  eta  Zergari  buruzko  Foru  Arauko  9.
artikuluan ezarritakoaren arabera salbuetsita dauden
jarduera ekonomikoen etekinak.

Zergari  buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  9.
zenbakian aipatutako beka publikoei dagokienez, 190
ereduan  3.000,00  eurotik  gorakoak  baizik  ez  dira
aitortu behar.

Bidaia-gastuen  ziozko  sariak  eta  diru  kopuruei
dagokienez,  eta  salbuespenak  muga  kuantitatiboak
dituenean, pertsona edo erakunde aitortzaileak legez
ezarritako mugaz gaineko kopururik ordaindu badu,
gaindikina  aurreko  gakoen  edo  azpigakoen  artean
dagokion gakoan sartuko da.

AZPIGAKOA eremuan jasotzen direnetarako, kasuan-
kasuko azpigakoa jarri beharko da nahitaez.

Z.  Akzioen,  partaidetzen  edo  bestelako  eskubide
ekonomiko berezien partaidetzetatik eratorritako lan-
etekinak,  edozein  motatako  Inbertsio  Alternatiboko
Funtsekoak.

79-80 Zenbakizkoa AZPIGAKOA

Hartukizunaren gakoa B, E, F, G, H, I, K edo L bada,
gakoaz gainera zenbakizko azpigakoa ere jarri behar
da;  horretarako,  beheragoko  zerrendan  gako
bakoitzerako  agertzen  diren  azpigaien  artean
dagokiona aukeratu behar da.

Beste  gako  batzuetako  hartukizunetan  eremu
honetan ez da ezer idatzi behar.

190  ereduan  aitortu  berari  ordaindutako
hartukizunak jaso behar badira eta hartukizun gako
edo azpigako desberdinetakoak badira,  behar beste
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oharki  edo  erregistro  egingo  dira,  haietariko
bakoitzak modu esklusiboan adieraz ditzan gako bera
eta,  hala  denean,  azpigako  berari  dagozkion
hartukizunen datuak.

B  gakoari  dagozkion  hartukizunetan  erabili
beharreko azpigakoak:

01  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  erretiro
arrunta dela-eta GSINek edo institutu hori ordezten
duten entitateek ordaindutako prestazioak eta klase
pasiboen prestazioak badira hartukizunak.

Era berean, azpigako hau idatziko da baldin eta aldi
baterako  ezintasuna  dela-eta  GSINek  edo  institutu
hori  ordezten  duten  entitateek  ordaindutako
prestazioak  eta  klase  pasiboen  prestazioak  badira
hartukizunak.  Enplegatzaileak  zuzenean  ordaintzen
baditu  prestazio  horiek  (Gizarte  Segurantzarekin
kasuan-kasuan  dagoen  lankidetza-hitzarmenaren
arabera), A gakoan jasoko dira.

03.  Azpigaiko  hau  idatziko  da  B  gakoko  gainerako
azpigaietan  jasotakoez  beste  prestazio  batzuei
dagokien hartukizunak direnean.

10  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  55  urtetik
gorakoen  ezintasun  osoa  dela-eta  GSINek  edo
institutu hori ordezten duten entitateek ordaindutako
prestazioak  eta  klase  pasiboen  prestazioak  badira
hartukizunak.

11  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  55  urtetik
beherakoen  ezintasun  osoa  dela-eta  GSINek  edo
institutu hori ordezten duten entitateek ordaindutako
prestazioak  eta  klase  pasiboen  prestazioak  badira
hartukizunak.

12  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  erretiro
partziala dela-eta GSINek edo institutu hori ordezten
duten entitateek ordaindutako prestazioak eta klase
pasiboen prestazioak badira hartukizunak.

13  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  erretiro
aurreratua  dela-eta  GSINek  edo  institutu  hori
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ordezten duten entitateek ordaindutako prestazioak
eta klase pasiboen prestazioak badira hartukizunak.

14  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  alargun-
pentsioa dela-eta GSINek edo institutu hori ordezten
duten entitateek ordaindutako prestazioak eta klase
pasiboen prestazioak badira hartukizunak.

20 Azpigako hau idatziko da baldin eta borondatezko
baja dela-eta BGAE,  PP eta gizarte-aurreikuspeneko
gainerako sistemetatik jasotako prestazioak eta klase
pasiboen prestazioak badira hartukizunak.

21 Azpigako hau idatziko da baldin eta erretiroa dela-
eta BGAE, PP eta gizarte-aurreikuspeneko gainerako
sistemetatik jasotako prestazioak eta klase pasiboen
prestazioak badira hartukizunak.

22 Azpigako hau idatziko da baldin eta desgaitasuna
dela-eta  BGAE,  PP  eta  gizarte-aurreikuspeneko
gainerako sistemetatik jasotako prestazioak eta klase
pasiboen prestazioak badira hartukizunak.

23 Azpigako hau idatziko da baldin eta heriotza dela-
eta BGAE, PP eta gizarte-aurreikuspeneko gainerako
sistemetatik jasotako prestazioak eta klase pasiboen
prestazioak badira hartukizunak.

24 Azpigako hau idatziko da baldin eta mendetasuna
dela-eta  BGAE,  PP  eta  gizarte-aurreikuspeneko
gainerako sistemetatik jasotako prestazioak eta klase
pasiboen prestazioak badira hartukizunak.

25 Azpigako hau idatziko da baldin eta iraupen luzeko
langabezia  dela-eta  BGAE,  PP  eta  gizarte-
aurreikuspeneko  gainerako  sistemetatik  jasotako
prestazioak  eta  klase  pasiboen  prestazioak  badira
hartukizunak.

26  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  gaixotasun
larria dela-eta BGAE, PP eta gizarte-aurreikuspeneko
gainerako sistemetatik jasotako prestazioak eta klase
pasiboen prestazioak badira hartukizunak.

20



27   Hartukizun  hauek:  BGAE,  pentsio-planak,
aurreikuspen-plan  aseguratuak,  enpresen  gizarte-
aurreikuspeneko planak eta gizarte-aurreikuspeneko
mutualitateak,  PFEZari  buruzko  Foru  Arauaren  70.1
artikuluan jasota daudenak,  COVID-19aren ondorioz
ABEEE edo EEE bat gertatzeak edo jarduera galdu edo
bertan  behera  uzteak  eragindako  langabezia  dela-
eta.

E gakoari dagozkion hartukizunetan erabili beharreko
azpigakoak:

01  Azpigako  hau  bakarrik  idatziko  da  baldin  eta
kontseilaria  edo administratzailea  inoren  konturako
langileekin  parekatuta  badago  sartuta  Gizarte
Segurantzaren Araubide Orokorrean.

04 Azpigako hau idatziko da E gakoko hartukizunak
diren  arren  01  azpigakoan  jaso  behar  ez  direnen
kasuan. 

F gakoari dagozkion hartukizunetan erabili beharreko
azpigakoak:

01 Azpigako hau idatziko da baldin eta sari literarioak,
zientifikoak  edo  artistikoak  badira  eta  Pertsona
Fisikoen  Errentaren  gaineko  Zergaren  Araudiko14.1
artikuluko g) letraren arabera zergatik salbuetsita ez
badaude.

02 Azpigako hau idatziko da F gakoko hartukizunak
diren  arren  01  azpigakoan  jaso  behar  ez  direnen
kasuan.

G  gakoari  dagozkion  hartukizunetan  erabili
beharreko azpigakoak:

01  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 94.1
artikuluaren arabera oro har ezarritako atxikipen-tasa
aplikatu behar zaien hartukizunak badira.

02 Azpigako hau idatziko da zergari buruzko Araudiko
artikulu  horretan  ezarritako  atxikipen-tasa  aplikatu
behar  zaien  hartukizunak  direnean,  udal  zerga-
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biltzaileei,  kanpoko  zerbitzuak  erabiltzen  dituzten
aseguru-bitartekariei  eta  Estatuko  Loteria  eta
Apustuen  Estatu  Sozietatearen  merkataritzako
ordezkariei ordaindutako etekinen kasuan.

03  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 94.1
artikuluaren arabera oro har ezarritako atxikipen-tasa
aplikatu  behar  zaien  hartukizunak  badira,  jarduera
profesionalak  hasten  dituzten  zergadunei
ordaindutako etekinen kasuan (jarduera hasten den
urtean zein hurrengo bietan).

H  gakoari  dagozkion  hartukizunetan  erabili
beharreko azpigakoak:

01  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 94.4
artikuluaren arabera oro har ezarritako atxikipen-tasa
aplikatu behar zaien hartukizunak badira. 

02  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 94.4
artikuluaren arabera oro har ezarritako atxikipen-tasa
aplikatu  behar  zaien  hartukizunak  badira,  txerriak
gizentzeko  abeltzaintzako  eta  hegaztizaintzako
jardueren kontraprestaziorako etekinen kasuan.

03  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 94.5
artikuluaren arabera oro har ezarritako atxikipen-tasa
aplikatu  behar  zaien  hartukizunak  badira,
basogintzako jardueren kontraprestaziorako etekinen
kasuan.

04  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  ordaintzen
diren hartukizunak Zergari buruzko Araudiko 94.6.2.
artikuluan  jasota  dauden  zenbatespen  objektiboko
jardueren kontraprestazio badira.  

I gakoari dagozkion hartukizunetan erabili beharreko
azpigakoak:

01  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  irudi-
eskubidea  ustiatzeko  eskubidea  lagatzearen
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ondoriozko  etekinak  direla-eta  pertsona  edo
erakunde  aitortzaileak  ordaindutako  hartukizunak
badira.

02  Azpigako  hau  idatziko  da  baldin  eta  Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 81.2
artikuluko b) letran jasotako beste edozein kontzeptu
dela-eta  pertsona  edo  erakunde  aitortzaileak
ordaindutako hartukizunak badira.

K gakoari dagozkion hartukizunetan erabili beharreko
azpigakoak:

01  Azpigako  hau  adieraziko  da  hartukizunak
publizitate-helbururik  ez  duten  joko,  zozketa  edo
ausazko konbinazioetan parte hartzeagatik lortutako
sariei  badagozkie,  Jokoa  arautzeko  2011ko
maiatzaren  27ko  13/2011  Legeko  3.a)  artikuluan
aipatzen  den  «joko»  kontzeptuaren  definizioaren
barruan  sartzen  direnei,  zeinetan  dirua  edo  beste
ondare-elementu batzuk arriskatzen diren saria edo
irabazia lortzeko aukeraren truke. Sarien zenbateko
osoa  hartuko  da  kontuan;  hala  ere,  jasotzaileak
eskubidea izango du zenbateko horretan zergaldian
zehar  jokoan  izandako  galeren  zenbatekoa
murrizteko,  zergari  buruzko  foru  arauaren  43.e)
artikuluan ezarritakoaren arabera.

03 Azpigako hau idatziko da hartukizunak publizitate-
eta  sustapen-helburuak  dituzten  lehiaketa  edo
ausazko konbinazioetan parte hartzeagatik lortutako
sariei badagozkie, baldin eta haietan parte hartzeko
ordainketa ekonomiko bat egin bada eta, beraz, ezin
badaitezke  sartu  2017ko  maiatzaren  27ko  13/2011
Legeko  3.a)  artikuluan  aipatzen  den  «joko»
kontzeptuaren  definizioaren  barruan.  Hemen  sartu
behar  dira  bai  komunikabideetan  egindako
programen  ondoriozko  sariak,  bai  eta  13/2011
Legeko 3.i) artikuluan definitzen diren publizitate- eta
sustapen-helburuak  dituzten  ausazko  konbinazioen
ondoriozkoak ere.

L gakoari dagozkion hartukizunetan erabili beharreko
azpigakoak:
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01 PFEZari buruzko Araudiko 13. artikuluaren arabera
kargatik  salbuetsita  dauden  bidaia-gastuetarako
dietak eta esleipenak,  eta  zerga horri  buruzko foru
arauaren  hirugarren  xedapen  gehigarrian  jasotako
lan-etekinak.

02. Terrorismo ekintzen ondorioz jasotako prestazio
publikoak, Zergari buruzko Foru Arauko 9. artikuluko
2. zenbakiaren arabera salbuetsita baitaude.

03 Giza immunoeskasiaren birusak jotakoek jasotzen
dituzten laguntzak,  Zergari  buruzko Foru Arauko 9.
artikuluko 14. zenbakian zehazten direnak.

04  1936-1939  bitarteko  Gerra  Zibilean  edo  haren
ondorioz  zauriak  edo  mutilazioak  jasan  zituzten
pertsonen  alde  onartutako  pentsioak,  Zergari
buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  11.  arabera
salbuetsita baitaude. 

05 Langilea kaleratu edo hark lana uzteagatik ematen
diren kalte-ordainak, Zergari buruzko Foru Arauko 9.
artikuluko  5.  zenbakiaren  eta  PFEZari  buruzko
Araudiko  7.  artikuluan  ezarritakoaren  arabera
salbuetsita baitaude.

06  Erabateko  ezintasun  iraunkorragatik  edo
baliaezintasun  handiagatik  onartutako  prestazioak,
Zergari  buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  3.
zenbakian  ezarritakoaren  arabera  salbuetsita
badaude.

07  Klase  pasiboen  erregimenean  ezgaitasun  edo
ezintasun iraunkorragatik jasotako pentsioak, Zergari
buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  4.  zenbakian
zehazten direnak.

08 Prestazio, pentsio eta hartzeko pasibo salbuetsiak
(PFEZari  buruzko  Foru  Arauaren  9.12  artikuluan
ezarritakoa dela-bide salbuetsiak); azpigako honetan
ez  dira  sartuko  jaiotza  eta  adingabearen
zaintzagatiko  eta  bularreko  haurraren  zaintzako
erantzunkidetasunagatiko  prestazioak;  azpigako
honetan  ez  dira  sartzen  amatasunaren  edo
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aitatasunaren  ondoriozko  prestazio  salbuetsiak,  27
azpigakoan jarri behar ez badira.

09  Pertsonak  etxean  hartzeagatik  herri
erakundeetatik  jasotzen  diren  zenbatekoak,  Zergari
buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  10.  zenbakian
ezarritakoaren arabera salbuetsita baitaude.

10  Zergari  buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  9.
zenbakian ezarritakoaren arabera salbuetsita dauden
bekak.

11  Salbuetsita  dauden  sari  literario,  artistiko  edo
zientifiko  garrantzitsuak,  Zergari  buruzko  Foru
Arauko 9. artikuluko 8. zenbakian eta PFEZari buruzko
Araudiko  8.  artikuluan  ezarritakoaren  arabera
salbuetsita baitaude.

12  Goi-mailako  kirolariei  ematen  zaizkien  laguntza
ekonomikoak,  Zergari  buruzko  Foru  Arauko  9.
artikuluko  15.  zenbakian  eta  PFEZari  buruzko
Araudiko  9.  artikuluan  ezarritakoaren  arabera
salbuetsita badaude.

13  Ordainketa  bakarrean  jasotzen  diren  langabezia
prestazioak,  Zergari  buruzko  Foru  Arauko  9.
artikuluko  13.  zenbakian  ezarritakoaren  arabera
salbuetsita badaude.

14 Nazioarteko bake misioetan edo nazioarteko giza
laguntzako  misioetan  parte  hartzeagatik  jasotzen
diren  aparteko  haborokin  eta  prestazio  publikoak,
Zergari  buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  16.
zenbakian  eta  PFEZari  buruzko  Araudiko  10.
artikuluan  ezarritakoaren  arabera  salbuetsita
badaude.

15 Atzerrian egindako lanengatik jasotzen diren lan
etekinak, Zergari buruzko Foru Arauko 9.  artikuluko
17.  zenbakian  eta  PFEZari  buruzko  Araudiko  11.
artikuluan  ezarritakoaren  arabera  salbuetsita
badaude.

16  Lurperatze  edo  ehorzketagatik  jasotako
prestazioak,  Zergari  buruzko  Foru  Arauko  9.
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artikuluko  22.  zenbakian  ezarritakoaren  arabera
salbuetsita badaude.

17  Osasun  sistema  publikoan  tratamendua
jasotzearen  ondorioz  C  hepatitisa  garatu  duten
pertsonei emandako laguntzak, Zergari buruzko Foru
Arauko  9.  artikuluko  14.  zenbakian  ezarritakoaren
arabera salbuetsita badaude. 

18  Pertsona  ezgaituek  errenta  moduan  jasotako
prestazioetatik eratortzen diren lan etekinak, Zergari
buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  25.  zenbakian
ezarritakoaren arabera salbuetsita badaude.

19  Autonomia  pertsonala  sustatzeari  eta
mendetasun-egoeran  dauden  pertsonak  zaintzeari
buruzko  Legearen  ondorioz  senitartekoen
zaintzarako eta laguntza pertsonalizaturako ematen
diren  prestazio  ekonomiko  publikoak,  Zergari
buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  26.  zenbakian
ezarritakoaren arabera salbuetsita baitaude. 

22  Sektore  publikoak emandako  laguntza
ekonomikoak,  baldin  eta  PFEZari  buruzko  Foru
Arauaren  9.artikuluaren  27.zenbakian  eta  Zergari
buruzko Araudiaren 12.  artikuluan ezarritakoa dela-
bide salbuetsita badaude, gizarteratzeko gutxieneko
errenta  dela-eta  administrazio  publikoek  ezarritako
prestazio  ekonomikoak  sartu  gabe,  horiek  28
azpigakoan adieraziko baitira.

23  2004ko  abenduaren  28ko  1/2004  Lege
Organikoan,  Genero-indarkeriaren  aurka  oso-osoko
babesa emateko neurriei buruzkoan, zehazten diren
laguntzak;  Justizia,  Lan  eta  Gizarte  Segurantza
sailburuaren  2007ko  azaroaren  29ko  Aginduaren
ondoriozko  laguntzak  (agindu  horrek  2004ko
abenduaren  28ko  1/2004  Lege  Organikoaren  27.
artikuluan  aurreikusitako  genero-indarkeriaren
biktima diren emakumeei diru-laguntza emateko eta
ordaintzeko  prozedura  ezartzen  du),  eta  lurraldeko
administrazio  publikoek  2004ko  abenduaren  28ko
1/2004  Lege  Organikoaren  xede  bererako  ematen
dituzten  laguntzak,  salbuetsita  badaude  Zergari
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buruzko  Foru  Arauko  9.  artikuluko  30.  zenbakian
ezarritakoaren arabera.

24 Gauzazko lan-etekintzat hartzen ez diren errentak,
PFEZari  buruzko  Foru  Arauaren  17.  artikuluko
2.apartatuan araututakoak.

27  Adingabearen  jaiotza  eta  zaintzagatiko  eta
bularreko  haurraren  zaintzako
erantzukidetasunagatiko  prestazioak,  PFEZetik
salbuetsitakoak.

28 Administrazio publikoek gizarteratzeko gutxieneko
errenta  gisa  ezarritako  prestazio  ekonomikoak,
halakorik  ez  duten  pertsonei  bizirauteko  baliabide
ekonomikoak bermatzeko direnak; azpigako honetan
ez  dira  sartuko 22 azpigakoan adierazi  behar diren
gainerako laguntza salbuetsiak.

29  Bizitzeko  gutxieneko  diru-sarreraren  prestazio
ekonomikoak,  abenduaren  20ko  19/2021  Legeak
xedatutakoa dela-bide jasotakoak.

30 Beste errenta salbuetsi batzuk. Pertsona Fisikoen
Errentaren  gaineko  Zergan  salbuetsita  egonik  190
ereduan  aitortu  behar  diren  errentak  azpigako
honetan  sartu  behar  dira,  baldin  eta  aurreko
azpigakoetan berariaz adierazi ez direnak badira.

35 Lekualdatutako langileentzako araubide berezian
(PFEZari  buruzko  Foru  Arauaren  56  bis  artikuluan
arautzen da araubide berezi hori) dauden zergadunek
jasotako  lan-etekin  salbuetsiak.  Azpigako  honetan,
lan-harremanetik  datozen  etekin  osoei  %30
aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa adieraziko da.
Etekin osoen barruan, lekualdaketa dela-eta jasotako
ordainsariak  eta  enplegatzaileak  ordaindutako
gastuak sartuko dira.

36  Lekualdaketa  dela-eta  enplegatzaileak
ordaindutako gastuak (etekin osoen %20 gehienez).
Azpigako  honetan,  lekualdatutako  langileentzako
araubide berezian (PFEZari buruzko Foru Arauaren 56
bis  artikuluan  arautzen  da  araubide  berezi  hori)
dauden  zergadunen  lekualdaketa  dela-eta
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enplegatzaileak  ordaindutako  gastuen  zenbatekoa
adieraziko  da.  Etekin  osoen  %20  adieraziko  da
enplegatzaileek  ordaindutako  gastuen  zenbatekoa
handiagoa denean.

40  Atal  honetako  07  azpigakoan  sartzen  ez  diren
pentsioak, Zergari buruzko Foru Arauko 9. artikuluan
ezarritakoaren arabera salbuetsita badaude.

41 PFEZaren 55 urtetik gorako zergadunek jasotako
ezintasun iraunkor osoagatiko prestazioak, baldin eta
salbuetsita badaude Zergari buruzko Foru Arauko 9.
artikuluko 3. zenbakian ezarritakoaren arabera.

42  COVID-19  delakoaren  ondoriozko  gaixotasun-
kontingentziagatiko  prestazioak,  Unión Española  de
Entidades  Aseguradoras  y  Reaseguradoras
erakundearen  bidez  erakunde  aseguratzaileek
osasunaren arloko pertsonalaren alde harpidetutako
doako  aseguru  kolektibotik  eratorritakoak,  bai  eta
antzeko ezaugarriak dituzten langile sanitarioen alde
erakunde  aseguratzaileek  harpidetutako  beste
edozein aseguru kolektibotik eratorritakoak ere.

44  Administrazio  publikoek  emandako  aparteko
dirulaguntza  edo  laguntza  gisa  salbuetsitako
zenbatekoak,  COVID-19rekin  lotutako  luzapen-
neurriei eta beste premiazko neurri batzuei buruzko
abenduaren 1eko 11/2020 FDAren 9. artikuluaren bat
atalean  ezarritakoaren  arabera,  beren  konturako
langileei  edo  autonomoei  COVID-19ak  eragindako
osasun-krisiari  dagokionez  agintari  eskudunek
hartutako  neurrien  ondorioz  euren  jarduera  eten,
geldiarazi edo larriki kaltetzearen ondorioz.

81-107 Alfanumerikoa LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKOAK  EZ
DIREN DIRU-HARTUKIZUNAK 

Eremu honetan hiru azpieremu daude:

81  HARTUKIZUN  OSOAREN  ZEINUA:  Eremu  hau
beteko  da  baldin  eta  hartukizunak  jasotzaileak
ekitaldian  itzulitako  kopuruei  badagozkie  oker
jasotako  hartukizunak  izan  direlako  edo  aurreko
ekitaldietan  hartukizunetan  sobera  jaso  duelako.
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Kasu horretan, «N» bat jarri behar da; beste edozein
kasutan, eremu horren edukia tarte bat izango da.

82-94  HARTUKIZUN  OSOA  (diruzkoa):  13  posizioko
zenbakizko  eremua.  Jasotzaile  bakoitzari
ordaindutako  diru-hartukizunen  urteko  zenbateko
osoa  adieraziko  da  (zeinurik  eta  koma  hamartarrik
gabe),  pertsona  edo  entitate  ordaintzaile  berak
ordaindu  eta  "Lanerako  ezintasunaren  ondoriozko
hartukizun  osoa  "  eremuan  jaso  beharrekoak  izan
ezik.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

82-92 Hartukizun osoen guztizko zenbatekoaren zati
osoa; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

93-94 Hartukizun osoen guztizko zenbatekoaren zati
hamartarra; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

95-107  EGINDAKO  ATXIKIPENAK:  13  posizioko
zenbakizko  eremua.  Aurreko  eremuan  adierazitako
diru-hartukizunak  direla-eta  PFEZean  kontura
atxikitako urteko zenbatekoa adieraziko da (zeinurik
eta  koma  hamartarrik  gabe),  baina  ez  dira  jasoko
pertsona  edo  entitate  ordaintzaile  berak  "Lanerako
ezintasunetan jasotakoagatik egindako atxikipenak".

Aitorturen  batek  ez  badu  atxikipenik  egina,  eremu
hau zeroz beteko da.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

95-105  Eginiko  atxikipenen  guztizko  zenbatekoaren
zati osoa; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

106-107 Eginiko atxikipenen guztizko zenbatekoaren
zati hamartarra; edukirik ez badu, zeroak jarri behar
dira.
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108-147 Alfanumerikoa LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKOAK  EZ
DIREN GAUZAZKO HARTUKIZUNAK

Eremu honetan lau azpieremu daude:

108  GAUZAZKO  HARTUKIZUNAREN  ZEINUA:  Eremu
hau beteko da baldin eta aitortuak ekitaldian itzultzen
baditu  aurreko  ekitaldietan  jasotako  gauzazko
hartukizunak.

Kasu horretan, «N» bat jarri behar da; beste edozein
kasutan, eremu horren edukia tarte bat izango da.

109-121 BALORAZIOA (gauzazko hartukizunarena): 13
posizioko  zenbakizko  eremua.  Aitortuari  ekitaldian
ordaindutako  gauzazko  hartukizunei  dagozkien
balorazioen batura adieraziko da (zeinurik eta koma
hamartarrik gabe), Zergari buruzko Foru Arauko 60.
artikuluan zehaztutakoaren arabera; inola ere ez da
sartuko  konturako  sarreraren  zenbatekoa.  Eremu
honetan  ez  dira  inola  ere  jasoko  "Lanerako
ezintasunaren  ondoriozko  gauzazko  hartukizunaren
balorazioa"  eremuan  jaso  beharreko  gauzazko
hartukizunak.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

109-119  Balorazioaren  guztizko  zenbatekoaren  zati
osoa; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

120-121  Balorazioaren  guztizko  zenbatekoaren  zati
hamartarra; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

122-134  KONTURAKO  SARRERAK:  13  posizioko
zenbakizko  eremua.  Aurreko  eremuan  jasotako
gauzazko  hartukizunak  direla-eta  pertsona  edo
entitate  ordaintzaileak  urtean  ordaindutako
zenbatekoa  adieraziko  da  (zeinurik  eta  koma
hamartarrik  gabe).  Eremu  honetan  ez  dira  sartuko
lanerako  ezintasunaren  ondorioz  ordaindutako
gauzazko hartukizunei dagozkien konturako sarreren
artean  " Lanerako  ezintasunaren  ondoriozko
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gauzazko  prestazioak  direla-eta  eginiko  konturako
sarrerak " eremuan sartu behar direnak.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

122-132 Konturako sarreren guztizko zenbatekoaren
zati osoa; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

133-134 Konturako sarreren guztizko zenbatekoaren
zati hamartarra; edukirik ez badu, zeroak jarri behar
dira.

135-147  JASANARAZITAKO  KONTURAKO  SARRERAK:
13  posizioko  zenbakizko  eremua.  Gauzazko
hartukizunak  direla-eta  pertsona  edo  entitate
ordaintzaileak  jasotzaileari  jasanarazi  dizkion
konturako sarreren urteko zenbatekoa adieraziko da
(zeinurik eta koma hamartarrik gabe). Eremu honetan
ez  dira  sartuko  lanerako  ezintasunaren  ondorioz
ordaindutako  gauzazko  hartukizunak  direla-eta
jakinarazitako  konturako sarreren artean  "Lanerako
ezintasunaren  ondoriozko  gauzazko  prestazioak
direla-eta  jasanarazitako  konturako  sarrerak"
eremuan sartu behar direnak.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

135-145 Jasanarazitako konturako sarreren guztizko
zenbatekoaren  zati  osoa;  edukirik  ez  badu,  zeroak
jarri behar dira.

146-147 Jasanarazitako konturako sarreren guztizko
zenbatekoaren  zati  hamartarra;  edukirik  ez  badu,
zeroak jarri behar dira.

148-151 Zenbakizkoa SORTZAPEN-EKITALDIA

Eremu hau kasu hauetan bakarrik bete behar da:

Urteko  laburpenean  adierazitako  hartukizunen  bat
atzerapenak  direla-eta  ordaindutako  kopuruei
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badagokie  eta  atzerapen  horiek  aitorpenaren
ekitaldiaren aurreko ekitaldi baten sortu edo eskatu
beharrekoak  badira,  eremu  honetan,  beharrezkoak
diren  datuez  gainera,  sortzapen-ekitaldiaren  lau
zifrak adieraziko dira.

Aitortu  berak  ordaindu  baditu  sortzapen-ekitaldi
batzuk dituzten kopuruak, hartukizun horien, eginiko
atxikipenen  edo  konturako  sarreren  zenbatekoa
oharki (erregistro) batzuetan banatu beharko da, eta
erregistro  bakoitzean  soilik  adieraziko  dira  ekitaldi
berean  sortutako  hartukizunak,  atxikipenak  edo
konturako sarrerak.

190 ereduan sartu behar badira aurreko ekitaldietan
oker edo zegokien kopurutik gora jasotako kopuruak
direla-eta aitortuek ekitaldian itzulitako zenbatekoak.

Kasu  horietan,  itzulketa  bakoitza  hartukizun  gako
batean  eta,  hala  behar  denean,  azpigako  batean
sartuko da, hain zuzen bere egunean oker edo sobera
jasotako zenbatekoak sartu diren berean; zenbatekoa
"hartukizun  osoa",  "balorazioa",  "lanerako
ezintasunaren  ondoriozko  hartukizun  osoa  "edo
“lanerako  ezintasunaren  ondoriozko  gauzazko
hartukizunaren  balorazioa”  eremuan  jasoko  da,
dagokionaren arabera;  “hartukizun osoaren zeinua”,
“gauzazko  hartukizunaren  zeinua”,  "lanerako
ezintasunaren  ondoriozko  hartukizun  osoaren
zeinua"  edo  “lanerako  ezintasunaren  ondoriozko
gauzazko hartukizunaren zeinua” eremuan "N" letra
idatziko  da;  "egindako  atxikipenak",  "egindako
konturako  sarrerak",  "lanerako  ezintasunaren
ondorioz  eginiko  atxikipenak  "  edo “lanerako
ezintasunaren  ondoriozko  gauzazko  prestazioak
direla-eta  eginiko  konturako  sarrerak”  eremuan  (0)
adieraziko  da,  eta  "sortzapen-ekitaldia"  eremuan,
itzulitako  hartukizunak  sortu  zireneko  ekitaldia
idatziko da.

Horrez  gainera,  itzulitako  hartukizuna  dela-eta  190
ereduan  bere  egunean  adierazitako  datuetan
kopururen bat sartu bada integratu gabeko kopuru
gisa  "integratu  gabeko  kopurua"  eremuan  (19.2  a)
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artikulua), itzulitako kopuruari dagokion zenbatekoa
adieraziko da, zeinurik gabe.

Pertsona  edo  erakunde  batek  ekitaldi  batzuetan
sortutako  hartukizunak  itzuli  baditu,  haien
zenbatekoa  zenbait  oharkitan  (erregistrotan)
banakatu  behar  da;  hain  zuzen  ere,  haietako
bakoitzean  ekitaldi  bereko  hartukizunen  itzulketak
soilik zehaztu behar dira.

Gainerako  kasuetan,  eremu  honetako  edukia  zeroz
(0) bete behar da.

152 Zenbakizkoa ZEROAK

153-254 DATU OSAGARRIAK (A, B, C, E.01 eta  L.29 gakoetako
hartukizunetarako soilik).

Datu  hauek  betetzeko,  kontuan  hartuko  dira
aitortuak  pertsona  edo  entitate  ordaintzaileari
jakinarazitakoak,  Zergari  buruzko  Araudiko  107.
artikuluan xedatutakoaren arabera.  Zergari  buruzko
Araudiko  88.  artikuluan  ezarritakoaren  aplikatuta
atxikipen-tasa  erregulatu  bada,  erregularizazio  hori
egiteko  kontuan  hartutako  datuak  jasoko  dira.
Ekitaldian erregularizazio bat  baino gehiago badira,
azken erregularizazioari dagokion datuak jasoko dira.

153-157 Alfanumerikoa ZURIUNEAK

158-166 Alfanumerikoa BIZIKIDETZA-UNITATEAREN TITULARRAREN IFZ

L.29 gakoari dagozkion hartukizunetarako soilik.

Eremu  hau  nahitaez  bete  beharko  da,  baldin  eta
«Bizikidetza-unitatearen titularra» eremuaren edukia
2  zenbakiarekin  adierazitakoa bada.  Kasu  horretan,
bizikidetza-unitatearen  pertsona  fisiko  titularraren
identifikazio fiskaleko zenbakia jarriko da (IFZ).

Eremu honek «Aitortzailearen IFZ» edo «Hartzailearen
IFZ» eremuak ez beste bat izan behar du.
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Eremu  hau  eskuinean  lerrokatu  behar  da,  kontrol
karakterea  azken  posizioan  jarri  behar  da,  eta
ezkerreko posizioetan zeroak jarri behar dira.

Gainerako kasuetan, eremu hau zuriunez beteko da.

167 Zenbakizkoa DESGAITASUNA.

A, B eta C gakoetako hartukizunetarako soilik.

Aitortuak  egiaztatuta  badauka  % 33ko
minusbaliotasun-gradua  edo  handiagokoa  duela,
graduari  dagokion  zenbakizko  identifikazio-kodean
adieraziko da, hurrenkera honen arabera:

0. Aitortu  batek  desgaitasunik  ez  badu  edo,
desgaitasuna  badu,  minusbaliotasunaren  gradua  %
33tik beherakoa bada.

1. Aitortuaren minusbaliotasunaren gradua % 33koa
edo handiagoa eta % 65ekoa baino txikiagoa bada.

2. Aitortuaren minusbaliotasunaren gradua % 33koa
edo handiagoa eta  % 65ekoa baino txikiagoa bada,
eta,  gainera,  aitortuan  egiaztatzen  badu
hirugarrenen  laguntza  behar  duela  edo
mugikortasuna murriztua duela.

3. Aitortuaren  minusbaliotasunaren  gradua
% 65ekoa edo handiagoa bada.

168 Zenbakizkoa ZEROA

169 Zenbakizkoa BIZIKIDETZA-UNITATEAREN TITULARRA

L.29 gakoari dagozkion hartukizunetarako soilik. 

Eremu  honetan  zenbaki-kode  adierazlea  jarriko  da,
honako zerrenda honen arabera: 

1. Hartzailea bizikidetza-unitatearen titularra bada. 

2. Hartzailea bizikidetza-unitatearen titularra ez bada.
Kasu  horretan,  «Bizikidetza-unitatearen  titularraren
IFZ» eremua bete beharko da, nahitaez.
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170 ----------------- ZEROA

171-183 Zenbakizkoa INTEGRATU GABEKO KOPURUA (irregularra)

A, B eta C gakoetako hartukizunetarako soilik. 

1.-  Diru-hartukizunetan  bi  urtetik  gorako  sortzapen
aldia  duten  eta  aldian-aldian  edo  behin  baino
gehiagotan  lortzen  ez  diren  etekinak  sartu  badira,
eremu honetan etekin oso horien % 40 jarriko da.

2.-  Baldin eta diru-hartukizunetan Pertsona Fisikoen
Errentaren  gaineko  Zergari  buruzko  Araudiko  14.
artikuluan irregulartzat jotako etekinak sartu badira,
edo  bost  urte  baino  aldi  luzeagoan  sortu  direnak,
eremu honetan etekin osoen % 50 jarri behar da.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

171-181  Integratu  gabeko  kopuruaren  guztizko
zenbatekoaren  zati  osoa;  edukirik  ez  badu,  zeroak
jarri behar dira.

182-183  Integratu  gabeko  kopuruaren  guztizko
zenbatekoaren  zati  hamartarra;  edukirik  ez  badu,
zeroak jarri behar dira.

184-196 Zenbakizkoa GASTU KENGARRIAK (FAko 22 a) artikulua)

A, B, C eta E.01 gakoetako hartukizunetarako soilik.

Pertsona  edo  erakunde  ordaintzaileak  Zergari
buruzko  Foru  Arauko  22.  artikuluko  a)  letran
aipatutako  gastuen  (Gizarte  Segurantzaren  edo
funtzionarioen  nahitaezko  mutualitate  orokorren
kotizazioak, eskubide pasiboen ziozko detrakzioak....
etab.)  ziozko  atxikipen-tasa  zehazteko  kontuan
izandako urteko kopurua adierazi behar da, zeinurik
eta koma hamartarrik gabe.

Salbuespen gisa,  eremu hau bete daiteke L.05,  L.10
eta  L.27  gakoetako  hartukizun  batzuk  adierazteko,
hain  zuzen  ere  PFEZean  salbuetsita  egon  arren
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kontzeptu horien zioz aitortuarentzat gastu kengarri
diren kopuruak kentzea eragin dutenak.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

184-194 Gastuen guztizko  zenbatekoaren  zati  osoa;
edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

195-196  Gastuen  guztizko  zenbatekoaren  zati
hamartarra; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

197-209 Zenbakizkoa KONPENTSAZIO-PENTSIOAK 

A, B eta C gakoetako hartukizunetarako soilik.

Ebazpen judiziala dela-eta aitortuak bere ezkontideari
edo  izatezko  bikotekideari  ordaindu  behar  dion
konpentsazio-pentsioaren  urteko  zenbatekoa
adieraziko da.

Gainerako  kasuetan,  eremu  honetako  edukia  zeroz
(0) bete behar da.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

197-207  Ezkontideari  ordaindu  beharreko
konpentsazio-pentsioaren  guztizko  zenbatekoaren
zati osoa; edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira.

208-209  Ezkontideari  ordaindu  beharreko
konpentsazio-pentsioaren  guztizko  zenbatekoaren
zati hamartarra; edukirik ez badu, zeroak jarri behar
dira.

210-226 Zenbakizkoa. ZEROAK

227-228 Zenbakizkoa ONDORENGOAK, GUZTIRA 
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A, B eta C gakoetako hartukizunetarako soilik.

Zergari  buruzko  Foru  Arauko  79.  artikuluan
aurreikusitako  kenkaria  izateko,  aitortuari
horretarako eskubidea ematen dioten ondorengoen
guztizko kopurua adierazi behar da.

229-254 Zenbakizkoa ZEROAK

255-281 Zenbakizkoa LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKO  DIRU-
HARTUKIZUNAK

A eta B01 gakoetako hartukizunetarako soilik.

Eremu honetan hiru azpieremu daude:

255  LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKO
HARTUKIZUN OSOAREN ZEINUA.  Eremu hau beteko
da  baldin  eta  hartukizunak  jasotzaileak  ekitaldian
itzulitako  kopuruei  badagozkie  oker  jasotako
hartukizunak izan direlako edo aurreko ekitaldietan
hartukizunetan sobera jaso duelako. Kasu horretan,
«N» bat jarri behar da; beste edozein kasutan, eremu
horren edukia zuriune bat izango da.

256-268  LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKO
HARTUKIZUN OSOA. 13 posizioko zenbakizko eremua.
Lanerako ezintasuna dela-eta ordaintzaileak langileari
zuzenean ordaindutako urteko zenbatekoa adieraziko
da (zeinurik eta koma hamartarrik gabe).

Enplegatzaileak  zuzenean  ordaintzen  baditu
Lanerako  ezintasunaren  ondoriozko  prestazioak
(Gizarte  Segurantzarekin  kasuan-kasuan  dagoen
lankidetza-hitzarmenaren  arabera),  A  gakoa
adieraziko  da  "Hartukizun  gakoa"  eremuan.  Beste
kasuetan,  hartukizunok  B  gakoko  01  azpigakoan
adierazi behar dira.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

256-266 Hartukizun osoaren zenbatekoaren zati osoa.
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.
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267-268  Hartukizun  osoaren  zenbatekoaren  zati
hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

269-281  LANERAKO  EZINTASUNETAN
JASOTAKOAGATIK  EGINDAKO  ATXIKIPENAK.  13
posizioko  zenbakizko  eremua.  Aurreko  eremuan
lanerako  ezintasuna dela-eta  jasotako  hartukizunen
ondorioz  Pertsona  Fisikoen  Errentaren  gaineko
Zergaren  kontura  urtean  atxikitako  zenbatekoa
adieraziko da (zeinurik eta koma hamartarrik gabe).

Jasotzaileren batek  ez badu atxikipenik izan,  eremu
hau zeroz beteko da.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

269-279 Eginiko atxikipenen zenbatekoaren zati osoa.
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

280-281  Eginiko  atxikipenen  zenbatekoaren  zati
hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

282-321 Zenbakizkoa LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKO
GAUZAZKO HARTUKIZUNAK

A eta B01 gakoetako hartukizunetarako soilik. Eremu
honetan lau azpieremu daude:

282  LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKO
GAUZAZKO  HARTUKIZUNAREN  ZEINUA.  Eremu  hau
beteko  da  baldin  eta  jasotzaileak  ekitaldian
hartukizunak  itzultzen  baditu  aurreko  ekitaldietan
oker jasotako hartukizunak izan direlako edo sobera
jaso dituelako. 

Kasu horretan, «N» bat jarri behar da; beste edozein
kasutan, eremu horren edukia zuriune bat izango da.

283-295  LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKO
GAUZAZKO  HARTUKIZUNAREN  BALORAZIOA.  13
posizioko  zenbakizko  eremua.  Gizarte
Segurantzarekiko  lankidetza-hitzarmena  dela-eta
enplegatzaileak  lanerako  ezintasunaren  ondoriozko
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prestazioak  ordaintzeko  salbuespen  gisa  gauzazko
prestazioak egiten baditu, eremu honetan adieraziko
da  jasotzaileari  dagokion  ekitaldian  lanerako
ezintasunaren  ondorioz  ordaindutako  gauzazko
hartukizunen balorazio guztien batura (zeinurik gabe
eta  koma  hamartarrik  gabe),  konturako  sarreraren
zenbatekoa  inola  ere  sartu  gabe,  eta
«HARTUKIZUNAREN  GAKOA»  eremuan  «A»  gakoa
adieraziko da.

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

283-293  Balorazioaren  zenbatekoaren  zati  osoa.
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

294-295  Balorazioaren  zenbatekoaren  zati
hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

296-308  LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKO
GAUZAZKO  PRESTAZIOAK  DIRELA-ETA  EGINIKO
KONTURAKO  SARRERAK.  13  posizioko  zenbakizko
eremua. Aurreko eremuan lanerako ezintasuna dela-
eta  adierazitako  gauzazko  hartukizunen  ondorioz
ordaintzaileak  eginiko  konturako  sarreraren  urteko
zenbatekoa  adieraziko  da  (zeinurik  gabe  eta  koma
hamartarrik gabe).

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

296-306  Eginiko  konturako  sarreren  zati  osoa.
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

307-308 Eginiko konturako sarreren zati hamartarra.
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

309-321  LANERAKO  EZINTASUNAREN  ONDORIOZKO
GAUZAZKO  PRESTAZIOAK  DIRELA-ETA
JASANARAZITAKO  KONTURAKO  SARRERAK.  13
posizioko  zenbakizko  eremua.  Lanerako  ezintasuna
dela-eta  ordaintzaileak  jasotzaileari  jasanarazitako
gauzazko  hartukizunen  ondorioz  eginiko  konturako
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sarreraren urteko zenbatekoa adieraziko da (zeinurik
gabe eta koma hamartarrik gabe).

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

309-319 Jasanarazitako konturako sarreren zati osoa.
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

320-321  Jasanarazitako  konturako  sarreren  zati
hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

322 Zenbakizkoa HAURREI LAGUNTZEKO OSAGARRIA

Datu  osagarria,  L.29  gakoari  dagozkion
hartukizunetarako soilik.

Eremu honetan  zenbaki-kode adierazlea  jarri  behar
da nahitaez, honako zerrenda honen arabera:

1.  Prestazioak  barne  hartzen  dituenean,  ekitaldian
ordaindutako  edozein  hilekotan,  abenduaren  20ko
19/2021  Legean  aurreikusita  dagoen  haurrei
laguntzeko osagarriari dagozkion zenbatekoak.

2. Prestazioak ez dituenean barne hartzen, ekitaldian
ordaindutako  edozein  hilekotan,  abenduaren  20ko
19/2021  Legean  aurreikusita  dagoen  haurrei
laguntzeko osagarriari dagozkion zenbatekoak.

323-500 ZURIUNEAK

*Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira
*Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira.
*Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak/alfabetikoak zuriunez bete behar dira.
*Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar
dira.
*Eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinaldea zuriunez
bete. Letra larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren
deskripzioan besterik azaldu ezean.
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