
196  eredua  ordenagailuz  zuzenean  irakurtzeko  moduko  euskarriaren  diseinu
fisiko eta logikoak

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak

196  eredua  aurkezteko  ordenagailuz  zuzenean  irakur  daitekeen  euskarriek  beherago
adierazitako ezaugarriak izan behar dituzte.   Eredu honen bidez, hain zuen, honako hauek
aurkezten dira:  denetariko finantza erakundeetako (finantza aktiboen gaineko eragiketetan
oinarritutakoak  barne)  kontuen  kontraprestazioaren  bitartez  lortzen  diren  higigarrien
kapitalaren etekinei eta errentei aplikatzen zaizkien atxikipenen eta konturako sarreren urteko
laburpena;  ordainketarik,  atxikipenik  ez  konturako  sarrerarik  izan  ez  den  kontuen
identifikazioa;  denetariko  finantza  erakundeetako  kontuetan  baimendutako  pertsonen  eta
saldoen urteko aitorpen informatiboa. Hona ezaugarriok:

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

Aitortzaile bakoitzarentzat bi erregistro mota egongo dira; lehenengo posizioak bereizten ditu
erregistrook, honako irizpide hauen arabera:



1  mota:  Aitortzailearen  erregistroa.  Identifikazio-datuak  eta  aitorpenaren  laburpena.  Foru-
agindu  honen  eranskinean  eta  atal  hauetan  aurrerago  adieraziko  diren  erregistroetatik  1
motako erregistroaren diseinua.

2 mota: Aitortuaren erregistroa eta baimenduaren erregistroa. Foru-agindu honen eranskinean
eta atal hauetan aurrerago adieraziko diren erregistroetatik 2 motako erregistroaren diseinua.

Aurkezpen-ordena erregistro motarena izango da. 1 motako erregistro bakarra egongo da;
aitzitik,  aitorpenean  dauden  aitortuak  eta  baimenduak  beste  erregistro  egongo  dira,  eta
erregistrook, hau da, aitortuenak eta baimenduenak desberdinak izango dira. 

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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196 EREDUA

A. 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: «196».

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 SOZIETATE-IZENA

Erakunde aitortzailearen sozietate-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:

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

136-144 Zenbakizkoa AITORTUEN ETA BAIMENDUEN KOPURUA GUZTIRA

Erakunde  aitortzaileak  aitortuen  eta  aitortutako
baimenduen  kopuru  osoa jaso  behar  du 2  motako
erregistroan. 
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Aitortu edo baimendu bera erregistro batean baino
gehiagotan agertzen bada, agertzen den beste aldiz
kontatu behar da. (2 motako erregistroen kopurua).

Erakunde  aitortzaileak  aitortuen  eta  aitortutako
baimenduen kopuru osoa jaso behar du aitortuen eta
baimenduen erregistroetan (2 motako erregistroak). 

Aitortu edo baimendu bera erregistro batean baino
gehiagotan agertzen bada, agertzen den beste aldiz
kontatu behar da. (2 motako erregistroen kopurua).

145-160 Alfanumerikoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA

16 posizioko zenbakizko eremua.

ATXIKIPENAREN  OINARRIA  eta  KONTURAKO
SARRERAREN  OINARRIA  (169tik  180ra  eta  208tik
217ra  bitarteko  posizioak)  eremuetako  zenbateko
guztien  batura  adieraziko  da;  zenbateko  horiek
guztira  dauden  aitortuen  erregistroei  dagozkie.
Aitortuen  erregistro  hauetan  «ATXIKIPENAREN
OINARRIA ZEINUA» eremuan (2 motako erregistroko
169 posizioa) «N» bat jarri  bada,  zenbateko horiek
minus  zeinuarekin  konputatu  behar  dira  batuketa
egiteko.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

145  ZEINUA:  eremu  alfabetikoa.  Aipatu  berri  den
batuketaren emaitza 0tik  (zero)  beherakoa denean
beteko da eremu hau,  eta  “N” jarriko  da.  Bestela,
hutsik utzi behar da.

146-160  ZENBATEKOA:  15  posizioko  zenbakizko
eremua. Gorago aipatu den batuketaren ondoriozko
zenbatekoa jasoko da.

Zenbatekoak  eurotan  adierazi  behar  dira.
Zenbatekoari  ez  zaio  (+/-)  zeinurik  jarriko  aurretik
eta ez da koma hamartarrik jarriko.

Eremu honetan azpieremu bi daude:
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146-158  Atxikipenen  eta  konturako  sarreren
oinarriaren  zenbatekoaren  zati  osoa.  Edukirik  ez
badu, zeroak jarriko dira.

159-160  Atxikipenen  eta  konturako  sarreren
oinarriaren zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik
ez badu, zeroak jarriko dira.

Ordainsaririk,  atxikipenik  edo  konturako  sarrerarik
sortu ez duten kontuen kasuan,  zeroak jarriko dira
bai zati osoan bai zati hamartarrean.

161-175 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK

15 posizioko zenbakizko eremua.

ATXIKIPENAK  eta  KONTURAKO  SARRERAK  (181etik
190era  eta  218tik  226ra  bitarteko  posizioak)
eremuetako zenbateko guztien batura adieraziko da;
zenbateko horiek aitortuen erregistroei dagozkie.

Zenbatekoak  eurotan  adierazi  behar  dira.
Zenbatekoari  ez  zaio  (+/-)  zeinurik  jarriko  aurretik
eta ez da koma hamartarrik jarriko.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

161-173  Atxikipenen  eta  konturako  sarreren
zenbateko  osoaren  zati  osoa.  Edukirik  ez  badu,
zeroak jarriko dira.

174-175  Atxikipenen  eta  konturako  sarreren
zenbateko  osoaren  zati  hamartarra.  Edukirik  ez
badu, zeroak jarriko dira.

Ordainsaririk,  atxikipenik  edo  konturako  sarrerarik
sortu ez duten kontuen kasuan,  zeroak jarriko dira
bai zati osoan bai zati hamartarrean.

176-500 ------------ 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. 2 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTUAREN ERREGISTROA

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA)

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa: «2».

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA

Finkoa: «196».

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

Aitortuak Espainian esleitutako identifikazio fiskaleko
zenbakia badu, hau jarri behar da:

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

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

Adingabeen  eta  desgaitasuna  duten  pertsonen
identifikazioan,  adingabearen  edo  desgaitasuna
duenaren  datuak  (identifikazio  fiskaleko  zenbakia
barne)  nahiz  legezko  ordezkariarenak  jaso  behar
dira.

Pertsona  edo  erakunde  titular  baimenduen  edo
onuradunen  identifikazio  fiskaleko  zenbakia
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aitorpenari  dagokion  urteko  momenturen  batean
baimenduak  edo  onuradunak  izan direnena  izango
da.

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

Eremu honetan  Espainian  emandako  IFZk  bakarrik
jar daitezke.

27-35 Alfanumerikoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ

Aitortua  adingabea  bada  edo  desgaitasuna  badu,
legezko  ordezkariaren  identifikazio  fiskaleko
zenbakia  jarriko  da eremu honetan (aita,  ama edo
tutorearena).

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

Gainerako  kasuetan,  eremu  honetako  edukia
zuriunez bete behar da.

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

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.

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

Pertsona  edo  erakunde  titular  baimendu  edo
onuradunen  izen-abizenak,  sozietate-egoitza  edo
izendapena  aitorpenari  dagokion  urteko
momenturen  batean  baimenduak  edo  onuradunak
izan direnenak izango dira.

76-93 Zenbakizkoa FUNTSEN SARREREN BOLUMEN OSOA
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Urtean  kontuan  izan  diren  funtsen  sarreren
zenbateko osoa jasoko da; kontuko hartzeko aldean
urtean egin diren idatzoharren baturaren zenbatekoa
konputatuko da (abonuen batuketa).

Eremu honetan azpieremu bi daude:

76-91: Funtsen sarreren zati osoa.

92-93: Funtsen sarreren zati hamartarra.

94-111 Zenbakizkoa FUNTSEN IRTEEREN BOLUMEN OSOA

Urtean  kontuan  izan  diren  funtsen  irteeren
zenbateko  osoa  jasoko  da;  kontuko  zor-aldean
urtean egin diren idatzoharren baturaren zenbatekoa
konputatuko da (zordunketen batura). 

Eremu honetan azpieremu bi daude:

94-109: Funtsen irteeren zati osoa.

110-111: Funtsen irteeren zati hamartarra.

112-122 ------------ ZURIUNEAK

123 Alfabetikoa ERABILITAKO KONTU-UNITATEA

Dagokion  gako  alfabetikoa  erabiliko  da,  bankuko-
kontuan erabilitako monetaren arabera:

E Eurotan.

D Dibisatan.

124 Zenbakizkoa ALTAREN GAKOA

Gako hauetako bat jarri behar da:

Gakoa     Deskripzioa

0 Antzinako kontua.

1 Aitorpen-ekitaldian alta hartutako kontua.

2 Aitorpen-ekitaldian ezeztatutako kontua.
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3 Aitorpen-ekitaldian  alta  hartutako  eta
ezeztatutako kontua.

4 Aitorpen-ekitaldian  izaera  aldatu  zaion
kontua, aurrerantzean titular egoiliarrarena
izango dena.

5 Aitorpen-ekitaldian  izaera  aldatu  zaion
kontua,  aurrerantzean  titular  ez-
egoiliarrarena izango dena.

125 Alfabetikoa AITORTUAREN GAKOA

Gako hauetariko bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

N Titularrak  finantza-erakundeari  ez
jakinaraztea  identifikazio  fiskaleko
zenbakia,  eta  erakunde  horrek  inguruabar
horren berri ematea Administrazioari.

T Jabari osoaren titularra.

U Gozamenduna.

O Titular jabe soila.

B Bestelako onuraduna.

126-128 Zenbakizkoa KONTUKO TITULARREN KOPURUA

Aitorpenari  dagokion  urteko  momenturen  batean
titular izan direnen kontuko titularren kopurua.

129 Zenbakizkoa KONTU MOTA

Gako hauetako bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

1 Kontu korronteak.

2 Aurrezki-kontuak.

3 Eperako ezarpenak.
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4 Finantza-kontuak.

5 Kreditu-kontuak.

6 Finantza-kontratu  atipikoetan  jasandako
kontuak.

130 Alfabetikoa KODE MOTAREN GAKOA

Kontuaren  identifikazioren  arabera,  gako  hauetako
bat adieraziko da:

Gakoa Deskripzioa

C Kontuaren  identifikazioa  bezero-kontuaren
kodearekin:  beharrezkoa  izango  da
aitortzaileak Espainiako Bankuko Entitateen
Erregistroan  inskribatutako  entitateak
direnean.

O Beste identifikazio bat.

131-150 Zenbakizkoa BEZERO-KONTUAREN KODEA

Hauek adierazi behar dira:

1. Kontua  bezero-kontuaren  kodearekin
identifikatzeko (CCC).

Hau da kodearen egitura:

Posizioak Deskripzioa

131-134 Entitatearen kodea

135-138 Bankuko bulegoaren kodea

139-140 Kontrol-digituak

141-150 Kontu-zenbakia

2. Banku emaileak entitate-koderik esleitu ez badio
aitortzaileari,  orduan,  entitateak  zehaztutako
identifikazioa jarriko da. 

151-162 Zenbakizkoa DIRUZKO HARTUKIZUNAK
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12 posizioko eremu alfanumerikoa. 

Aitortuaren N, T, U eta B gakoetarako bakarrik (125
posizioa). 

Eremu honetan azpieremu bi daude:

151  ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat jarriko da
errentaren  zenbatekoa  edo  lortutako  etekina  0tik
(zero) beherakoa denean. Bestela, hutsik utzi behar
da.

152-162  ZENBATEKOA: 11  posizioko  zenbakizko
eremua.  Eurotan  adieraziko  da  errentaren
zenbatekoa  edo  lortutako  etekina  (edo  haien
kontrabalioa, dibisatan dauden kontuen kasuan).

Errentaren  edo lortutako  etekinaren  aitortu  batzuk
daudenean,  bakoitzari  daukan  partaidetzaren
arabera egotz dakiokeen zenbatekoa adieraziko da.

Kontu batekin lotutako ezarpen edo berritze batzuk
daudenean,  erregistro  bakarrean  jasoko  dira  zeinu
bereko  etekinak  eta  atxikipenak,  edo  aitortuen
kopuruaren arabera dagozkionak.

Zenbateko honen barruan sartzen dira honako hauek
ere:  kapital  higigarriaren  etekin  negatiboak,  hain
zuzen,  era  guztietako  finantza-erakundeetan
kontuak  edukitzearen  ondoriozko  merkataritza-
sustapenetan ezarritako baldintzak ez betetzeagatik
jarritako  zigorren  zioz  izandakoak  ;  kontuok  beste
erregistro batean jaso behar dira, aitortu bakoitzaren
kasuan.

Zenbatekoak  eurotan  adierazi  behar  dira.
Zenbatekoari  ez  zaio  (+/-)  zeinurik  jarriko  aurretik
eta ez da koma hamartarrik jarriko.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

152-160 Zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

161-162 Zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira.
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163-166 ------------ ZURIUNEAK

167-168 Alfabetikoa ORRI MOTA

Finkoa: «TB».

169-180 Alfanumerikoa ATXIKIPENEN OINARRIA

12 posizioko zenbakizko eremua.

Aitortuaren N, T, U eta B gakoetarako bakarrik (125
posizioa).

Eremu honetan azpieremu bi daude:

169  ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat jarriko da
errentaren  zenbatekoa  edo  kapital  higigarriaren
etekina  0tik  (zero)  beherakoa  denean;  gainerako
kasuetan, zuriune bat utziko da eremu honetan.

170-180  ZENBATEKOA.  Atxikipenaren  oinarria
zeinurik eta koma hamartarrik gabe jarri behar da.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

170-178  Diruzko  ordainsariaren zenbatekoaren zati
osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

179-180  Diruzko  ordainsariaren zenbatekoaren zati
hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

181 - 190 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK

Benetan atxikitako zenbatekoa jarriko da.

Aitortuaren N, T, U eta B gakoetarako bakarrik (125
posizioa).

Aitortu  batzuk  badaude,  bakoitzari  duen
partaidetzaren  arabera  benetan  atxiki  zaion
zenbatekoa jasoko da.

Zenbatekoak  eurotan  adierazi  behar  dira,  zeinurik
eta koma hamartarrik gabe. 

Eremu honetan azpieremu bi daude:
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181-188 Zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

189-190 Zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira. 

191-200 Zenbakizkoa GAUZAZKO ORDAINKETAK (PFEZaren balorazioa)

Aitortuaren N, T, U eta B gakoetarako bakarrik (125
posizioa).

Gauzazko ordainketen balorazioa zeinurik eta koma
hamartarrik gabe jarri behar da. 

Aitortua  Pertsona  Fisikoen  Errentaren  gaineko
Zergaren zergadun bada, hau izango da balorazioa:
merkatu-balorazioa  gehi  konturako  sarrera  (baldin
eta errentaren aitortuari jasanarazi ez bazaio).

Kontuari  lotutako  aitortu  batzuk  daudenean,
bakoitzaren  ordainsaria  eta  —hala  denean—
bakoitzari bere partaidetzaren arabera egotzi behar
zaion konturako sarrera jasoko dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

191-198 Zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

199-200 Zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira.

201-207 ------------ ZURIUNEAK

208-217 Zenbakizkoa KONTURAKO SARREREN OINARRIA

Aitortuaren N, T, U eta B gakoetarako bakarrik (125
posizioa).

Zeinurik eta koma hamartarrik gabe adierazitako da
gauzazko ordainketak direla-eta egindako konturako
sarreraren oinarria.

Eremu honetan azpieremu bi daude:
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208-215 Zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

216-217 Zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira.

218-226 Zenbakizkoa KONTURAKO SARRERAK

Aitortuaren N, T, U eta B gakoetarako bakarrik (125
posizioa).

Gauzazko ordainketak direla-eta egindako konturako
sarrera jasoko da.

Aitortu  batzuk  badaude,  bakoitzari  bere
partaidetzaren  arabera  benetan  atxiki  zaion
zenbatekoa jasoko da.

Zenbatekoak  eurotan  adierazi  behar  dira,  zeinurik
eta koma hamartarrik gabe. 

Eremu honetan azpieremu bi daude:

218-224  Konturako  sarreraren  zenbateko  osoaren
zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

225-226  Konturako  sarreraren  zenbateko  osoaren
zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

227-243 ------------ ZURIUNEAK

244-248 Zenbakizkoa PARTAIDETZAREN  EHUNEKOA  ERRENTAN  EDO
ETEKINEAN

Aitortuaren N, T, U eta B gakoetarako bakarrik (125
posizioa).

Aitortutako  kontu  bakoitzari  dagokionez,  aitortu
bakoitzak etekinean duen partaidetzaren ehunekoa
adieraziko da.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

244-246  Ehunekoaren  zati  osoa.  Edukirik  ez  badu,
zeroak jarriko dira.
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247-248  Ehunekoaren  zati  hamartarra.  Edukirik  ez
badu, zeroak jarriko dira.

249-256 Zenbakizkoa KONTUAREN IREKITZE-DATA

Kontua 2008/01/01aren ondoren ireki  edo ezeztatu
denean  jasoko  da  kontuaren  irekitze-data,  eta
honela adieraziko da: urtearen lau digituak, hilaren
biak  (01-12)  eta  azkenean  egunaren  biak  (01-31),
UUUUHHEE formatuarekin.

Eremu  hau  bete  beharrekoa  izango  da,  nahiz  eta
irekitze-data  aitorpenaren  xede  den  ekitaldikoa  ez
beste batekoa den.

257-271 Zenbakizkoa AZKEN HIRUHILEKOAREN BATEZ BESTEKO SALDOA

Aitortuaren  gakoa  edozein  dela,  kontuaren  azken
hiruhilekoaren batez besteko saldoa jasoko da.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

257  ZEINUA:  eremu  alfabetikoa.  Kontuaren  saldoa
negatiboa  bada,  «N»  bat  jarri  behar  da;  beste
edozein  kasutan,  eremu horren edukia  zuriune bat
izango da.

258-271  ZENBATEKOA: 14  posizioko  zenbakizko
eremua.  Kontuaren  saldoa  koma hamartarrik  gabe
adieraziko da. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

258-269  Saldoaren  zati  osoa.  Edukirik  ez  badu,
zeroak jarriko dira.

270-271  Saldoaren  zati  hamartarra.  Edukirik  ez
badu, zeroak jarriko dira.

272-286 Zenbakizkoa SALDOA ABENDUAREN 31N

Aitortuaren  gakoa  edozein  dela,  abenduaren  31ko
saldoa jasoko da.
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Eremu honetan azpieremu bi daude:

272  ZEINUA:  eremu  alfabetikoa.  Kontuaren  saldoa
negatiboa  bada,  «N»  bat  jarri  behar  da;  beste
edozein  kasutan,  eremu horren edukia  zuriune bat
izango da.

273-286  ZENBATEKOA: 14  posizioko  zenbakizko
eremua.  Kontuaren  saldoa  koma hamartarrik  gabe
adieraziko da. 

Eremu honetan azpieremu bi daude:

273-284  Saldoaren  zati  osoa.  Edukirik  ez  badu,
zeroak jarriko dira.

285-286  Saldoaren  zati  hamartarra.  Edukirik  ez
badu, zeroak jarriko dira.

287-478 Alfanumerikoa JAKINARAZPENAK EGITEKO HELBIDEA

Kontuen  eragiketen  ondorioz  sortutako
dokumentazioa bidaltzen den helbidea adieraziko da,
edo, halakorik ezean, aitortuaren helbidera. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

287-291 KALE MOTA

Kale  motaren  kode  alfabetikoa  jasoko  da,
Estatistikako  Institutu  Nazionalak  (INE)
normalizatutakoa. 

292-341 BIDE PUBLIKOAREN IZENA

Bide  publikoaren  izen  osoa  jarriko  da.  Izen  osoa
sartzen  ez  bada,  ez  da  idatziko  artikulurik,
preposiziorik eta konjuntziorik, eta tituluak laburtuta
adieraziko  dira  (vgr.  cd  =  Conde).  Gainerako
kasuetan, erabilera orokorreko siglak baliatuko dira
izena laburtzeko. 

342-344 ZENBAKI MOTA

Zenbaki mota adieraziko da (balioak: ZK.; KM; ZK.G.;
e.a.). 
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345-348 ERAIKINAREN ZENBAKIA

Eraikinaren  zenbakia  edo  kilometro-puntua  jarriko
da. 

349-351 ZENBAKIAREN KALIFIKATZAILEA

Zenbakiaren  kalifikatzailea  adieraziko  da  (balioak:
BIS, BIK, MOD, ZAH, e.a. / metroak, zenbaki mota KM
bada). 

352-354 BLOKEA

Blokea adieraziko da (zenbakia edo letrak). 

355-357 ATARIA

Ataria adieraziko da (zenbakia edo letrak). 

358-360 ESKAILERA

Eskailera adieraziko da (zenbakia edo letrak). 

361-363 SOLAIRUA

Solairua adieraziko da (zenbakia edo letrak). 

364-366 ATEA

Atea adieraziko da (zenbakia edo letrak). 

367-406 OSAGARRIAK

Helbideari  buruzko datu osagarriak.  Balioak:  Literal
librea.  (Adibideak:  «...........................urbanizazioa»;
«....................................merkataritza-
guneko  .....................lokala»;
«........................azokako  ...............zenbakiko
saltokia»; «.....................eraikina»). 

407-436: HERRIA

Herriaren  izena  jarriko  da,  udalerriaren  izena  ez
beste bat bada.

437-466 UDALERRIA
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Udalerriaren izena idatziko da.

467-471 UDALERRI KODEA

Udalerriaren kodea jasoko da, Estatistikako Institutu
Nazionalak (INE) normalizatutakoa. 

472-473 PROBINTZIA KODEA

Probintzia kodea idatziko da. 

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
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
Arroa 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

474-478 POSTA-KODEA

Aitortuaren helbideari  dagokion posta-kodea jarriko
da.
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479 Alfabetikoa USTEZ ABANDONATUTA DAUDEN KONTUAK

«X» jarri  behar  da  azaroaren  3ko 33/2003  Legean
eta  hura  garatzeko  araudian  xedatutakoarekin  bat
etorrita  ustez  abandonatuta  dauden  kontuetarako,
aitortuak identifikatzeko arazoak daudenean.

480-500 ------------ 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.
*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. 2 MOTAKO ERREGISTROA: BAIMENDUAREN ERREGISTROA

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA)

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA

Finkoa: «2».

2– 4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA

Finkoa: «196».

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 BAIMENDUAREN IFZ

Baimenduak  Espainian  esleitutako  identifikazio
fiskaleko zenbakia badu, hau jarri behar da:

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

Adingabeen  eta  desgaitasuna  duten  pertsonen
identifikazioan,  adingabearen  edo  desgaitasuna
duenaren  datuak  (identifikazio  fiskaleko  zenbakia
barne)  nahiz  legezko  ordezkariarenak  jaso  behar
dira.

Pertsona  edo  erakunde  titular  baimenduen  edo
onuradunen  identifikazio  fiskaleko  zenbakia
aitorpenari  dagokion  urteko  momenturen  batean
baimenduak  edo  onuradunak  izan direnena  izango
da.

22



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

Eremu honetan  Espainian  emandako  IFZk  bakarrik
jar daitezke.

27– 35 Alfanumerikoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ

Baimendua adingabea bada edo desgaitasuna badu,
legezko  ordezkariaren  identifikazio  fiskaleko
zenbakia  jarriko  da eremu honetan (aita,  ama edo
tutorearena). Eremu hau eskuinean lerrokatu behar
da,  kontrol-karakterea  azken  posizioan  jarri  behar
da, eta ezkerreko posizioetan zeroak jarri behar dira.

Gainerako  kasuetan,  eremu  honetako  edukia
zuriunez bete behar da. 

36 – 75 Alfabetikoa BAIMENDUAREN ABIZENAK ETA IZENA

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

Baimendua adingabea bada edo desgaitasuna badu,
eremu  honetan  adingabearen  edo  desgaitasuna
duen pertsonaren deiturak eta izena jarri behar dira.

Pertsona  edo  erakunde  titular  baimenduen  edo
onuradunen  identifikazio  fiskaleko  zenbakia
aitorpenari  dagokion  urteko  momenturen  batean
baimenduak  edo  onuradunak  izan direnena  izango
da.

76-122 ------------ ZURIUNEAK

123 Alfabetikoa ERABILITAKO KONTU-UNITATEA

Dagokion  gako  alfabetikoa  erabiliko  da,  bankuko-
kontuan erabilitako monetaren arabera:

E Eurotan.

D Dibisatan.
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124 Zenbakizkoa ALTAREN GAKOA

Gako hauetako bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

0 Antzinako kontua.

1 Aitorpen-ekitaldian alta hartutako kontua.

2 Aitorpen-ekitaldian ezeztatutako kontua.

3 Aitorpen-ekitaldian  alta  hartutako  eta
ezeztatutako kontua.

125 Alfabetikoa AITORTUAREN GAKOA

Gako hau jarriko da:

Gakoa Deskripzioa

A Baimendua.

126-128 ------------ ZURIUNEAK

129 Zenbakizkoa KONTU MOTA

Gako hauetariko bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

1 Kontu korronteak.

2 Aurrezki-kontuak.

3 Eperako ezarpenak.

4 Finantza-kontuak.

5 Kreditu-kontuak.

6 Finantza-kontratu  atipikoetan  jasandako
kontuak.

130 Alfabetikoa KODE MOTAREN GAKOA
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Kontuaren  identifikazioaren  arabera,  gako
hauetariko bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

C Kontuaren  identifikazioa  bezero-kontuaren
kodearekin  (CCC):  beharrezkoa  izango  da
aitortzaileak Espainiako Bankuko Entitateen
Erregistroan  inskribatutako  entitateak
direnean. 

O Beste identifikazio bat.

131 - 150 Alfanumerikoa BEZERO-KONTUAREN KODEA (CCC) 

Hau jarri behar da:

1. Kontua  bezero-kontuaren  kodearekin
identifikatzeko (CCC).

Hau da kodearen egitura:

Posizioak Deskripzioa

131-134 Erakundearen kodea

135-138 Sukurtsalaren kodea 

139-140 Kontrol-digituak

141-150 Kontu-zenbakia

2. Banku emaileak entitate-koderik esleitu ez badio
aitortzaileari,  orduan,  entitateak  zehaztutako
identifikazioa jarriko da. 

 151-158 Zenbakizkoa BAIMENAREN EMATE-DATA

Kontua  erabili  eta  xedatzeko  baimenaren  hasiera-
data  gisa  aitortzaileari  jakinarazi  zaion  eguna  jarri
behar da, eta honela adierazi behar da: urtearen lau
digituak  adierazi  behar  dira,  hilaren  biak  (01etik
12ra),  eta egunaren biak (01etik 31ra),  UUUUHHEE
formatuan.
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Bai kontua erabili eta xedatzeko baimena bai haren
ezeztatzea  edo  ezereztea  aitorpenaren  xede  den
urtean  komunikatu  edo  gertatu  badira,  datari
lotutako eremu biak bete behar dira.

Aitorpenari  dagokion  urtean  ondoz  ondoko  zenbait
baimen  eta  ezeztatze  gertatzen  badira  kontu
beraren  gainean,  baimendu  berari  dagokionez,
baimen bakoitzak urtean zehar zenbat epetan iraun
duen kontuan hartuta, beste horrenbeste erregistro
aurkeztu  beharko  dira,  erregistrootako  bakoitzak
datari lotuta dituen eremuak aurreko paragrafoetan
ezarritakoaren arabera betez.

159-166 Zenbakizkoa BAIMENAREN EZEZTATZE-DATA

Kontua erabili eta xedatzeko baimenaren ezeztatze-
data  gisa  aitortzaileari  jakinarazi  zaion  eguna  jarri
behar  da,  edo,  bestela,  kontua  ezereztu  denekoa,
eta honela adierazi behar da: urtearen lau digituak
adierazi  behar  dira,  hilaren  biak  (01etik  12ra),  eta
egunaren biak (01etik 31ra), UUUUHHEE formatuan. 

Bai kontua erabili eta xedatzeko baimena bai haren
ezeztatzea  edo  ezereztea  aitorpenaren  xede  den
urtean  komunikatu  edo  gertatu  badira,  datari
lotutako eremu biak bete behar dira.

Aitorpenari  dagokion  urtean  ondoz  ondoko  zenbait
baimen  eta  ezeztatze  gertatzen  badira  kontu
beraren  gainean,  baimendu  berari  dagokionez,
baimen bakoitzak urtean zehar zenbat epetan iraun
duen kontuan hartuta, beste horrenbeste erregistro
aurkeztu  beharko  dira,  erregistrootako  bakoitzak
datari lotuta dituen eremuak aurreko paragrafoetan
ezarritakoaren arabera betez.

167-168 Alfabetikoa ORRI MOTA

Finkoa: «AT».

169-432 ------------ ZURIUNEAK

433-452 Alfanumerikoa EGOITZA  DAGOEN  HERRIALDEKO  IDENTIFIKAZIO
FISKALEKO ZENBAKIA 
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Kontuetan  baimenduta  dauden  ez-egoiliarren
kasurako.

Baimenduak egoitza duen herrialdean edo lurraldean
daukan  identifikazio  fiskaleko  zenbakia  jarri  behar
da.

453-460 Zenbakizkoa JAIOTEGUNA

Kontuetan  baimenduta  dauden  ez-egoiliarren
kasurako.

Urtearen  lau  digituak  adierazi  behar  dira,  hilaren
biak (01etik 12ra), eta egunaren biak (01etik 31ra),
UUUUHHEE formatuan.

461-497 Alfanumerikoa JAIOTERRIA

Kontuetan  baimenduta  dauden  ez-egoiliarren
kasurako.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

461  495  HIRIA:  35  posizio.  Jaioterriari  dagokion
udalerria,  edo  probintzia,  eskualdea  edo
departamendua  adierazi  behar  da.  Izenak  hogeita
hamabost  karaktere  baino  gehiago  baditu,
lehenengo  hogeita  hamabostak  jarriko  dira,
artikulurik eta preposiziorik gabe.

496-497  HERRIALDE  KODEA.  Baimenduaren
jaioterriari  dagokion  herrialdearen  edo lurraldearen
kodea  jarriko  da;  horretarako,  herrialde  eta
lurraldeetarako indarrean dauden kode alfabetikoak
erabiliko dira.

498-499 Alfabetikoa BAIMENDUAREN  EGOITZA  FISKALEKO  HERRIALDEA
EDO LURRALDEA

Kontuetan  baimenduta  dauden  ez-egoiliarren
kasurako.

Baimenduak  egoitza  fiskala  duen  herrialde  edo
lurraldearen kodea jarriko da. 
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Baimenduaren  egoitza  fiskalari  dagokion
herrialdearen  edo  lurraldearen  kodea  jarriko  da;
horretarako, herrialde eta lurraldeetarako indarrean
dauden kode alfabetikoak erabiliko dira.

500 Alfabetikoa USTEZ ABANDONATUTA DAUDEN KONTUAK

«X» jarri  behar  da  azaroaren  3ko 33/2003  Legean
eta  hura  garatzeko  araudian  xedatutakoarekin  bat
etorrita  ustez  abandonatuta  dauden  kontuetarako,
aitortuak identifikatzeko arazoak daudenean.

*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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