
291  eredua  aurkezteko  sortzen  diren  fitxategiek  erregistroak  direla-eta  eduki
behar dituzten diseinuak

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak

Ez-egoiliarren  kontuei  buruzko  urteko  aitorpen  informatiboa  (291  eredua,  non  hauek
agerraraziko  diren:  kontuon  titular,  baimendu  edo onuradun  diren  pertsona  edo erakunde
guztiak, saldo horien abenduaren 31ko saldoak zein azken hiruhilekoko batez besteko saldoa,
bai  eta  establezimendu  iraunkorrik  gabe  diharduten  Ez-egoiliarren  Errentaren  gaineko
Zergaren  zergadunek  lortutako  etekinak)  aurkezteko  sortzen  diren  ordenagailuz  zuzenean
irakurtzeko moduko euskarriek ezaugarri hauek bete behar dituzte:

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 eta behartuta badago establezimendu iraunkorrik gabe diharduten Ez-egoiliarren
Errentaren  gaineko  Zergaren  zergadunen  kontuetan  lortutako  etekinei  buruzko  aitorpen
informatiboa (291 eredua) aurkeztera, 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.  Agindu  honen  eranskinean  eta  atal  hauetan  aurrerago
adieraziko diren erregistroetatik 2 motako erregistroaren diseinua.

Aurkezpenaren hurrenkera erregistro  motaren araberakoa da.  1 motako erregistro  bakarra
egongo da;  2 motako erregistroaren kasuan,  berriz,  aitorpeneko aitortuak beste erregistro
egongo dira.

Aurkezteko,  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.

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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291 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: «291».

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  araupetzen
dituzten  arauetan  ezarritakoarekin  bat  etorriz  egin
behar da.

18-57 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN SOZIETATE-IZENA

Erakunde aitortzailearen izena osorik jarri behar da,
anagramarik gabe.

Eremu  honetan,  inolaz  ere  ezin  da  jarri
merkataritzako izenik. 

58 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA

Gako hau jarriko 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.  Bederatzi  posizioko  zenbakizko
eremua.

68-107 ABIZENAK ETA IZENA. 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 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 ERREGISTROEN KOPURUA GUZTIRA

Erakunde  aitortzaileak  2  motako  xehetasun-
erregistroetan  aitortu  dituenen  kopuru  osoa  jaso
behar  da.  Aitortu  bat  erregistro  batean  baino
gehiagotan agertzen bada, agertzen den beste aldiz
kontatu behar da (2 motako erregistro zenbakiak).
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145-162 Alfanumerikoa AITORTUTAKO  DIRUZKO  HARTUKIZUNEN
ZENBATEKOEN BATURA

18 posizioko  eremu alfanumerikoa.  Eremu honetan
azpieremu bi daude:

145  ZEINUA.  Eremu alfabetiko  bat  da,  bete  behar
dena,  hain  zuzen,  «AITORTUTAKO  DIRUZKO
HARTUKIZUNEN ZENBATEKOEN BATURA» (1 motako
erregistro  honen  146-162  posizioak)  lortzeko
batuketaren emaitza 0 (zero) baino txikiagoa bada.
Kasu horretan, «N» bat jarri behar da; beste edozein
kasutan, eremu horren edukia zuriune bat izango da.

146-162  ZENBATEKOA.  17  posizioko  zenbakizko
eremua.  Aitortuen  erregistroei  dagozkien  «DIRU-
HARTUKIZUNEN ZENBATEKOA»  (133-146  posizioak)
eremuetan adierazitako kopuru guztien batura jarri
behar da, dezimalik gabe. Aitortuen erregistroetako
«DIRU-HARTUKIZUNEN  ZENBATEKOAREN  ZEINUA»
eremuan (2 motako erregistroko 132 posizioa) «N»
jarri  bada,  zenbateko  horiek  minus  zeinuarekin
konputatu behar dira batuketa egitean.

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

146-160 Zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

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

163-179 Zenbakizkoa GAUZAZKO ORDAINKETEN ZENBATEKOEN BATURA

17  posizioko  zenbakizko  eremua.  Aitortuen
erregistroei  dagozkien  «GAUZAZKO  ORDAINKETEN
ZENBATEKOA»  (147-160  posizioak)  eremuetan
adierazitako  kopuru  guztien  batura  jarri  behar  da,
zeinurik  eta  dezimalik  gabe.  Eremu  honetan
azpieremu bi daude:

163-177 Zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.
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 178-179 Zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira.

180-500 ……………... 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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 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: «291».

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

Eremu honetan  Espainian  emandako  IFZk  bakarrik
jar daitezke.

Kontuan  hartu  behar  da  ez-egoiliarren  kontuak
salbuetsita  daudela  1996ko  urriaren  8ko  113/1996
Foru  Dekretuaren  13.  artikuluan  ezarritako
identifikazio-araubidetik (artikulu hori 118/2008 Foru
Dekretuaren 2. artikuluak aldatu zuen).  Eremu hau
edukirik gabe egon daiteke (zuriuneak).

Nolanahi  ere,  aitortuak  Espainian  esleitutako  IFZ
badauka, eremu honetan jarri behar da.

Hartzailea adingabea edo ezgaitua bada eta IFZrik ez
badauka,  ez  da  eremu hau bete  behar,  eta  haren
ordezkariak  Espainian  esleitutako  IFZ  badauka,
«LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ» eremua bete behar
da.
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Eremu hau  eskuinean  lerrokatu  behar  da,  kontrol-
karakterea  azken  posizioan  jarri  behar  da,  eta
ezkerreko posizioetan zeroak jarri behar dira.

27-35 Alfanumerikoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ

Eremu honetan  Espainian  emandako  IFZk  bakarrik
jar daitezke.

Ez-egoiliarren  kontuak  salbuetsita  daude  1996ko
urriaren  8ko  113/1996  Foru  Dekretuaren  13.
artikuluan  ezarritako  identifikazio-araubidetik
(artikulu  hori  118/2008  Foru  Dekretuaren  2.
artikuluak aldatu zuen);  beraz,  eremu hau edukirik
gabe egon daiteke (zuriuneak).

Aitortua  adingabea  edo  ezgaitua  bada  eta  bere
ordezkariak  Espainian  esleitutako  IFZ  badauka,
haren  legezko  ordezkariaren  identifikazio  fiskaleko
zenbakia jarri behar da eremu honetan.

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
SOZIETATEAREN 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  edo
ezgaitua  bada,  eremu  honetan  adingabe  edo
ezgaituaren abizenak eta izena jarri behar dira.

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

76 Alfabetikoa NORTASUNAREN GAKOA

Aitortuaren  nortasunaren  arabera,  gako  hauetariko
bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa
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F Aitortua, pertsona fisikoa.

J Aitortua, pertsona juridikoa edo erakundea

77 Zenbakizkoa TITULARRAREN EZ-EGOILIARTASUNA EGIAZTATZEKO
AGIRIAREN GAKOA

Erakunde  erregistratuari  (atzerriko  transakzio
ekonomikoei  buruzko  1991ko  abenduaren  20ko
1816/1991 Errege Dekretuarekin bat) titularraren ez-
egoiliartasuna  egiaztatzeko  eman  zaizkion  agirien
arabera, gako hauetariko bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

1 Kontsuletxeko  agintarien  ziurtagiria,
Espainiako pertsona fisikoei emandakoa.

2 Egoitzari  buruzko  ziurtagiri  negatiboa,
Barne  Ministerioak  atzerriko  pertsona
fisikoei ematen diena.

3 Atzerrian  helbideratutako  pertsona
juridikoen izaera eta helbidea egiaztatzen
duen agiri fede-emailea.

4 Kanpo Arazoetako Ministerioak emandako
nortasun-txartela, ematen zaiena, batetik,
Espainian  akreditutako  atzerriko
diplomatikoei,  eta,  bestetik,  atzerriko
enbaxada  eta  kontsulatuei  edo
nazioarteko  erakundeei  Espainian
zerbitzua  ematen  dieten  atzerriko
langileei.

5 Beste batzuk. 

78 Zenbakizkoa TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO-KODEAREN GAKOA

«TITULARRAREN  IDENTIFIKAZIO-KODEA»ren  (79-98
posizioak)  sorburu  den  dokumentuaren  arabera,
gako hauetariko bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

1 Pasaportea.
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2 Jatorrizko  herrialdean  baliozkoa  den
nortasun agiria.

3. Beste bat.

79-98 Alfanumerikoa TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO-KODEA

Ez-egoiliarren  kontuak  salbuetsita  daude  1996ko
urriaren  8ko  113/1996  Foru  Dekretuaren  13.
artikuluan  ezarritako  identifikazio-araubidetik
(artikulu  hori  118/2008  Foru  Dekretuaren  2.
artikuluak aldatu zuen);  beraz,  eremu hau edukirik
gabe  egon  daiteke  (zuriuneak).  Nolanahi  ere,
erakunde  erregistratuek,  kontua  identifikatzeko,
titularraren pasaporte-zenbakia edo haren jatorrizko
herrialdean  baliozkoa  den  nortasun-zenbakia  jarri
behar  dute  eremu  honetan,  eta  hala  egin  behar
dute,  hain  zuzen,  atzerriko  transakzio  ekonomikoei
buruzko 1991ko abenduaren 20ko 1816/1991 Errege
Dekretua  garatzeko  1991ko  abenduaren  27ko
Aginduaren  (BOE,  abenduaren  31koa)  arabera  eta
Espainiako  Bankuaren  1994ko  otsailaren  25eko
1/1994  Zirkularraren  (BOE,  martxoaren  15ekoa)
arabera.

99-100 ZURIUNEAK

101 Alfabetikoa AITORTUAREN GAKOA

Gako hauetariko bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

T Titularra, jabari osoa duena.

O Titularra, jabe soila.

U Gozamenduna.

B Beste onuradun bat.

A Baimendua.

102 Zenbakizkoa ALTAREN GAKOA

Gako hauetariko bat jarri behar da:
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Gakoa Deskripzioa

0 Kontu zaharra.

1 Aitorpenaren  ekitaldian  alta  eman  zaion
kontua.

2 Aitorpenaren ekitaldian itxitako kontua.

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

4 Aitorpen-ekitaldian  alta  hartutako  eta
ezeztatutako kontua.

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

103-105 Zenbakizkoa KONTUKO TITULARREN KOPURUA

Kontuko titularren kopuru osoa.

106 Zenbakizkoa KONTU MOTA

Gako hauetariko bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa

1 Kontu korronteak.

2 Aurrezki-kontuak.

3 Eperako ezarpenak.

4 Beste kontu batzuk.

107 Alfabetikoa KODE MOTAREN GAKOA

Kontuaren  identifikazioaren  arabera,  gako
hauetariko bat jarri behar da:

Gakoa Deskripzioa
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C Kontua  bezeroaren  kontu-kodearekin
(CCC) identifikatzea.

O Beste identifikazio bat.

108-111 Alfanumerikoa IBAN KODEAREN AURREZENBAKIA

Azpi-kode  hau  IBANaren  (banku-kontuaren
nazioarteko  zenbakia)  lehen  lau  posizioek  osatzen
dute, zeinak Espainiari dagozkion.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

108-109  HERRIALDEAREN  ISO  KODEA.  Eremu
alfabetikoa, ES balioa duena.

110-111 KONTROL-DIGITUA.

Banku  igorleak  ez  badio  erakunde-koderik  esleitu
aitortzaileari  eta,  ondorioz,  aitortzaileak  ez  badu
IBAN koderik, zuriunez bete behar da.

112-131 Alfanumerikoa KONTUAREN IDENTIFIKAZIOA

Hau jarri behar da:

1 Kontua  bezeroaren  kontu-kodearekin  (CCC)
identifikatzeko.

Hau da kodearen egitura:

Posizioak Deskripzioa

112-115 Erakundearen kodea.

116-119 Sukurtsalaren kodea.

120-121 Kontrol-digituak.

122-131 Kontu-zenbakia.

2 Banku igorleak ez badio erakunde-koderik esleitu
aitortzaileari, orduan, erakundeak berak zehaztutako
identifikazioa jarriko da.

132-146 Alfanumerikoa DIRU-HARTUKIZUNEN ZENBATEKOA
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Aitortuaren  T,  U  eta  B  gakoetarako  bakarrik  (101
posizioa).

Eremu honetan azpieremu bi daude:

132 ZEINUA.  Eremu alfabetikoa,  kontuaren etekina
negatiboa  bada  «N»  bat  jarri  behar  da;  beste
edozein  kasutan,  eremu horren edukia  zuriune bat
izango da.

133-146  ZENBATEKOA.  14  posizioko  zenbakizko
eremua.

Zenbateko  galdagarria  jaso  behar  da,  koma
hamartarrik  gabe,  eurotan  edo,  dibisa-kontuak
direnean, zenbateko horren kontrabalioa adierazita.
Eremu honetan azpieremu bi daude:

133-144 Zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

145-146 Zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira.

Kontuaren  etekinen  hartzaile  bat  baino  gehiago
dagoenean,  haietako  bakoitzari  egotz  dakiokeen
zenbatekoa  adieraziko  da,  etekinean  duen
partaidetza portzentajearen arabera dagokiona.

Kontu batekin lotutako ezarpen edo berritze batzuk
daudenean, etekinak erregistro bakarrean metatuko
dira edo, bestela, edo aitortuen kopuruari dagokion
beste erregistrotan.

Zenbatekoa  honetan  sartuko  dira,  halaber,  mota
guztietako  finantza-erakundeetan  kontuak
edukitzearen  ondoriozko  merkataritzako
sustapenetan zehaztutako baldintzak ez betetzearen
ondoriozko penalizazioak direla-eta lortutako etekin
negatiboak.

147-160 Zenbakizkoa GAUZAZKO ORDAINKETEN ZENBATEKOA

Aitortuaren  T,  U  eta  B  gakoetarako  bakarrik  (101
posizioa). 14 posizioko zenbakizko eremua.
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Zeinurik  eta  hamartarrik  gabe  jarri  behar  da
ordaindutako gauzazko ordainketaren balioztatzea.

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

147-158 Zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

159-160  Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

Kontuaren  etekinen  hartzaile  bat  baino  gehiago
dagoenean,  haietako  bakoitzari  egotz  dakiokeen
zenbatekoa  adieraziko  da,  etekinean  duen
partaidetza portzentajearen arabera dagokiona.

161-165 Zenbakizkoa ETEKINAREN GAINEKO PARTAIDETZA-PORTZENTAJEA

Aitortuaren  T,  U  eta  B  gakoetarako  bakarrik  (101
posizioa).

Kasuan  kasuko  erregistroko  hartzaileak  etekinean
duen partaidetza-portzentajea jarri behar da. 

Eremu hau bitan banatzen da:

161-163 Portzentajearen zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

164-165 Portzentajearen zati hamartarra. Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira.

166 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN  ETA  KONTURAKO  SARRERAREN
ADIERAZLEA

Ez-egoiliarren  Errentaren  gaineko  Zergaren
zergadunek,  establezimendu  iraunkorrik  gabe,  ez-
egoiliarren  kontuengatik  lortutako  etekinak
atxikipena edo konturako sarrera egitetik salbuetsita
daude,  baldin  eta  erakunde  erregistratuen aurrean
frogatzen bada salbuespenerako eskubidea dagoela,
horri  buruzko  aitorpena  edo  egoitza  fiskalaren
ziurtagiria  aurkeztuz.  Agiriok  aurkezten  ez  badira,
atxikipena edo konturako sarrera egingo da.
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Dagokion gakoa jarri  behar da, kontuan hartuta ea
aurkeztu  den  ala  ez  aurreko  paragrafoan  aipatzen
den dokumentazioa.

Gakoa Deskripzioa

0 Ez da atxikipenik edo konturako sarrerarik
egin.

1 Atxikipena edo konturako sarrera egin da.

«ATXIKIPENEN  ETA  KONTURAKO  SARRERAREN
ADIERAZLEA»  eremuan  «1»  jarri  bada,  aitorpenari
dagokion  ekitaldiari  buruzko  informazio  guztia  291
ereduaren bidez aurkezteaz gainera, atxikipenen eta
konturako  sarrerei  buruzko  informazioa  aurkeztu
behar da, 296 eredua erabiliz.

167-174 Zenbakizkoa KONTUAREN IREKITZE-DATA

Kontuaren  irekitze-data  jarri  behar  da,  2008/01/01
baino  beranduago  irekitakoa  bada,  eta  honela
adierazi  behar  da:  urtearen  lau  digituak  adierazi
behar dira, hilaren biak (01etik 12ra), eta egunaren
biak (01etik 31ra), UUUUHHEE formatuan.

Eremu hau beti  bete  behar  da,  nahiz  eta  irekitze-
data  aitorpeneko  ekitaldikoa  baino  beste  batekoa
izan.

175-182 Zenbakizkoa BAIMENAREN EMATE-DATA

Aitortuaren A gakorako bakarrik (101 posizioa).

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.

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.
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Aitorpenari  dagokion  urtean  ondoz  ondoko  zenbait
baimen  eta  ezeztatze  gertatzen  badira  kontu
beraren gainean, aitortu 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.

183-190 Zenbakizkoa BAIMENAREN EZEZTATZE-DATA

Aitortuaren A gakorako bakarrik (101 posizioa).

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, aitortu 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.

191-205 Zenbakizkoa AZKEN HIRUHILEROKO BATEZ BESTEKO SALDOA

Aitortuaren gakoa edozein dela ere, kontuak azken
hiruhilekoan  izandako  batez  besteko  saldoa  jarri
behar da.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

191  ZEINUA.  Eremu  alfabetikoa.  Kontuaren  saldoa
negatiboa  bada,  «N»  bat  jarri  behar  da;  beste
edozein  kasutan,  eremu horren edukia  zuriune bat
izango da.
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192-205  ZENBATEKOA.  14  posizioko  zenbakizko
eremua.

Kontuaren  saldoa  koma  hamartarrik  gabe  adierazi
behar da.

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

192-203  Saldoaren  zati  osoa.  Edukirik  ez  badu,
zeroak jarriko dira.

204-205  Saldoaren  zati  hamartarra.  Edukirik  ez
badu, zeroak jarriko dira.

206-220 Zenbakizkoa SALDOA ABENDUAREN 31N

Aitortuaren  gakoa  edozein  dela  ere,  kontuak
abenduaren 31n duen saldoa jarri behar da.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

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

207-220  ZENBATEKOA.  14  posizioko  zenbakizko
eremua.

Kontuaren  saldoa  koma  hamartarrik  gabe  adierazi
behar da.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

207-218  Saldoaren  zati  osoa.  Edukirik  ez  badu,
zeroak jarriko dira.

219-220  Saldoaren  zati  hamartarra.  Edukirik  ez
badu, zeroak jarriko dira.

221-382 Alfanumerikoa TITULARRAREN/ONURADUNAREN HELBIDEA
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Eremu  honetan  titularraren  edo  onuradunaren
egoitzaren helbidea jarri behar da, aitortuaren gakoa
ez denean «A».

Eremu honetan, azpieremu hauek daude:

221-270 BIDE PUBLIKOAREN IZENA ETA ETXEAREN
ZENBAKIA

Bide publikoaren izen luzea jarri behar da. Izen osoa
ez  bada  sartzen,  ez  jarri  ez  artikulurik,  ez
preposiziorik  eta  ez  konjuntziorik.  Tituluak
laburbilduta  adieraziko  dira  (adibidez:  cd=Kondea).
Gainerako  kasuak  erabilera  orokorreko  siglen
arabera  laburtuko  dira.  Halaber  adieraziko  da
zenbakia edo kilometro-puntua.

271-310 OSAGARRIA

Beharrezkoa  bada,  eremu  honetan  jarriko  da
helbidea  bere  osoan  identifikatzeko  beharrezkoak
diren gainerako datuak.

311-340 HERRIA/HIRIA

Egoitza zein herri edo zein hiritan dagoen jarri behar
da.

341-370 PROBINTZIA/ESKUALDEA/ESTATUA

Eremu  honetan,  egoitza  helbidea  zein  probintzia,
eskualde, estatu edo departamentutan dagoen jarri
behar  da;  beste  azpisailkapen  politiko  edo
administratibo  batean  egonez  gero,  haren  izena
jarriko da.

371-380 POSTA-KODEA (ZIP CODE)

Helbidearen posta-kodea jarri behar da.

381-382 HERRIALDEAREN KODEA

Titularraren  edo  onuradunaren  egoitzari  dagokion
herrialde edo lurraldearen kodea jarriko da, 2004ko
abenduaren  29ko  3506/2004  Foru  Aginduak
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herrialde eta  lurraldeei  dagokienez  III.  eranskinean
jasotzen dituen gako alfabetikoen arabera.

383 Alfabetikoa ERABILITAKO KONTU-UNITATEA

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

E Euroak.

D Dibisak.

384-401 Zenbakizkoa FUNTS-SARREREN BOLUMEN OSOA

Urtean  kontuan  eurotan  izan  diren  funts-sarreren
zenbateko  osoa  jaso  behar  da,  zeinurik  eta  koma
hamartarrik  gabe;  hori  kalkulatzeko,  kontuaren
hartzeko  aldean  urtean  egin  diren  idatzoharren
batuketa  (abonuen  batuketa)  egingo  da.  Eremu
honetan azpieremu bi daude:

384-399 Funts-sarreren zati osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

400-401 Funts-sarreren zati hamartarra. Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira.

402-419 Zenbakizkoa FUNTS-IRTEEREN BOLUMEN OSOA

Urtean  kontutik  eurotan  egin  diren  funts-irteeren
zenbateko  osoa  jaso  behar  da,  zeinurik  eta  koma
hamartarrik  gabe;  hori  kalkulatzeko,  kontuaren zor
aldean  urtean  egin  diren  idatzoharren  batuketa
(karguen  batuketa)  egingo  da.  Eremu  honetan
azpieremu bi daude:

402-417 Funts-irteeren zati  osoa. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira.

418-419 Funts-irteeren zati  hamartarra.  Edukirik ez
badu, zeroak jarriko dira.

420 Alfabetikoa USTEZ ABANDONATUTA DAUDEN KONTUAK

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

421-432 …………………… ZURIUNEAK

433-452 Alfanumerikoa EGOITZA  FISKALA  DUEN  HERRIALDEKO
IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA

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

453-460 Zenbakizkoa JAIOTEGUNA

«NORTASUNAREN  GAKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko 76 posizioa) «F» jarri bada, aitortuaren
jaioteguna adierazi  behar da. Urtearen lau digituak
adierazi  behar  dira,  hilaren  biak  (01etik  12ra),  eta
egunaren biak (01etik 31ra), UUUUHHEE formatuan.

461-497 Alfanumerikoa JAIOTERRIA

«NORTASUNAREN  GAKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko 76 posizioa) «F» jarri bada, aitortuaren
jaioterria adierazi behar da.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

461-495 HIRIA

35  posizio.  Jaioterriari  dagokion  udalerria,  edo
probintzia,  eskualdea  edo  departamendua  adierazi
behar da.

496-497 HERRIALDEAREN KODEA

2 posizioko eremu alfabetikoa. Jaioterriari  dagokion
herrialde edo lurraldearen kodea jarriko da, 2004ko
abenduaren  29ko  3506/2004  Foru  Aginduak
herrialde eta  lurraldeei  dagokienez  III.  eranskinean
jasotzen dituen gako alfabetikoen arabera.

498-499 Alfabetikoa AITORTUAREN  EGOITZA  FISKALEKO  HERRIALDEA
EDO LURRALDEA
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Aitortuaren egoitza fiskalari  dagokion herrialde edo
lurraldearen  kodea  jarriko  da,  2004ko  abenduaren
29ko  3506/2004  Foru  Aginduak  herrialde  eta
lurraldeei dagokienez III. eranskinean jasotzen dituen
gako alfabetikoen arabera.

500 …………………… ZURIUNEA

* 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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