
 

193 eredua 
Aldatu egiten da «IZAERA» eremua —2 motako «Aitortuaren erregistroa» erregistroko (aitortuen zerrenda) 93-94 

posizioak—, eta honela geratu da idatzita: 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

93-94 Zenbakizkoa IZAERA 

«HARTUKIZUNAREN GAKOA» eremuan jarritako gako 

alfabetikoaren arabera dagokion zenbatekoa jarri behar da, 

zerrenda hau kontuan hartuta: 

A hartukizunaren gakoari dagozkionak: 

01. Batzarretara joatearen ondoriozko primak. 

02. Edozein erakunde motaren dibidenduak eta partaidetzak, ez 

dagokienean «07» edo «08». 

03. Mota guztietako aktiboetatik datozen etekinak edo errentak. 

Nolanahi ere, ez da halakotzat hartuko akzio liberatuen ematea, 

baldin eta akzio horiek ahalmena ematen badute —estatutuen 

bidez edo sozietateko organoen erabaki baten bidez— entitate 

baten mozkin, salmenta, eragiketa, diru-sarrera edo antzeko 

kontzeptuetan parte hartzeko, lan pertsonalaren ordainketarekin 

zer ikusirik ez duten arrazoiengatik. 

04. Erakundearen funts propioetako partaidetza ordezkatzen 

duten balore edo partaidetzen erabilera- edo luperketa-

eskubideak eratu edo lagatzearen ondoriozko etekinak edo 

errentak, eskubideon izena edo izaera edozein dela ere. 

05. Entitate batetik jasotako beste edozein onura, aurreko 

digituetan sartuta ez dagoena, entitate horren bazkide, akziodun, 

asoziatu edo partaide izateagatik jasotzen bada. 

06. Etekin salbuetsiak. 

07. Inbertsio kolektiboko erakundeek banatutako dibidenduak eta 

mozkinak. 

08. Atxikipenik eta konturako sarrerarik ez dakarten dibidenduak. 
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09. Ekarpena dela eta, kooperatibek bazkideei ordaindutako 

interesak. 

B eta D hartukizunaren gakoei dagozkienak: 

01. Obligazioen, bonuen, gordailu-ziurtagirien eta beste titulu 

pribatu batzuen interesak. 

02. Obligazioen, bonuen, zedulen, zor publikoaren eta beste titulu 

publiko batzuen interesak. 

03. Bankuetakoak ez diren maileguen interesak. 

04. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 

zazpigarren xedapen iragankorrean aipatzen den finantza-

eragiketen gaineko mozkinen araubide iragankorra duten etekinak 

edo errentak. 

05. Finantza-erakunde batek bere titulartasuneko kreditu bat 

erabat edo partez eskualdatu, laga edo transferitzearen ondorioz 

erakunde horrek ordaindutako etekinak edo errentak. 

06. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 

batzuk, aurreko digituetan sartuta ez daudenak. 

07. Etekin salbuetsiak. 

C hartukizunaren gakoari dagozkionak: 

01. Jabetza intelektualetik lortutako etekinak edo errentak, 

aitortua egilea ez denean. 

02. Aitortuak egindako ekonomia-jarduerei lotuta ez dagoen 

jabetza industrialetik lortutako etekinak edo errentak. 

03. Laguntza teknikoa ematetik datozen etekinak edo errentak, 

non eta laguntza hori ez den ekonomia-jarduera baten esparruan 

ematen. 

04. Ondasun higigarri, negozio edo meategien errentamendutik 

edo azpierrentamendutik lortutako etekinak edo errentak, betiere 

ekonomia-jarduerarik osatzen ez badute. 

05. Kapital-ezarpenetik datozen biziarteko errentak edo aldi 

baterako errentak, betiere ez badira eskuratu jaraunspen, legatu 

edota beste edozein oinordetza-tituluren bidez eta ez badira 
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kapitalizazio-eragiketen edo bizi- edo elbarritasun-aseguruen 

kontratuen ondoriozkoak. 

06. Irudiaren ustiapenerako eskubidea lagatzetik edo irudia 

erabiltzeko onarpen edo baimenetik datozen etekinak, non eta 

lagapen hori ez den ekonomia-jarduera baten esparruan ematen. 

Betiere, aitortuak (erregistroak) Pertsona Fisikoen Errentaren 

gaineko Zergaren zergadun badira. 

07. Ekonomia-jarduerarik osatzen ez duten hiri-ondasun higiezinen 

azpierrentamendutik datozen etekinak, betiere, aitortuak 

(erregistroak) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 

zergadun badira. 

08. Irudiaren ustiapenerako eskubidea lagatzetik edo irudia 

erabiltzeko onarpenetik datozen etekinak, ekonomi ustiapenetatik 

datozen sarrerak izanik ere, betiere aitortuak (erregistroak) 

establezimendu iraunkorraren bitartez errentak lortzen dituzten 

Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren 

gaineko Zergaren zergadun badira. 

09. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan parte 

hartzearen ondorioz ematen diren sariak direla-eta lortutako 

errentak (sariok ondasun, produktu edo zerbitzu jakinen eskaintza, 

sustapen edo salmentari lotuta egon zein ez), betiere, aitortuak 

(erregistroak) establezimendu iraunkorraren bitartez errentak 

lortzen dituzten Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren 

Errentaren gaineko Zergaren zergadun badira. 

10. Beste sozietate batzuetako administratzaile- edo aholkulari-

karguen ondorioz lortutako kontraprestazioak, betiere, aitortuak 

(erregistroak) establezimendu iraunkorraren bitartez errentak 

lortzen dituzten Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren 

Errentaren gaineko Zergaren zergadun badira. Aitortuak Pertsona 

Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadun badira, errenta 

hauek aitortzeko 190 eredua erabili behar da. 

11. Etekin salbuetsiak. 

12. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 

batzuk, gako honen aurreko digituetan sartuta ez daudenak, zerga-

oinarri orokorrean sartu beharrekoak.  

13. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 

batzuk, gako honen aurreko digituetan sartuta ez daudenak, 

aurrezkiaren zerga-oinarrian sartu beharrekoak. 
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14. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 

batzuk, gako honen aurreko digituetan sartuta ez daudenak, 

aitortua pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergaduna 

ez denean. 


