
 

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

diseinuak 

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak 

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako atxikipenen eta konturako sarreren 

urteko laburpena (296 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 

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. Foru-agindu honen eranskinean eta atal hauetan aurrerago adieraziko diren 

erregistroetatik 2 motako erregistroaren diseinua. 
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Aurkezpenaren hurrenkera erregistro motaren araberakoa da. Hala, 1 motako erregistro bakarra egongo da; 2 motako 

erregistroaren kasuan, berriz, aitorpeneko aitortuak beste erregistro egongo 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 ASCN 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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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: «296». 

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 jarri behar da, eta ezkerreko posizioetan, zeroak 

idatzi. Hori guztia IFZren osaketa eta erabilera araupetzen 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 horrexetan 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: 

«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 

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 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 Zenbakizkoa ZEROAK 

136-144 Zenbakizkoa AITORTUEN KOPURUA GUZTIRA 

Bederatzi posizioko zenbakizko eremua. 

Erakunde aitortzaileak 2 motako xehetasun-erregistroetan aitortu 

dituen aitortuen kopuru osoa jaso behar da. Aitortu bat erregistro 
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batean baino gehiagotan agertzen bada, agertzen den beste aldiz 

kontatu behar da (2 motako erregistro zenbakiak). 

145-159 Alfanumerikoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA 

Aitortuari dagozkion erregistroetako «ATXIKIPENEN ETA 

KONTURAKO SARREREN OINARRIA» eremuetan islatutako 

zenbatekoen batura aljebraiko osoa jarri behar da. 

Eremu honetan, azpieremu hauek daude: 

145 ZEINUA Alfabetikoa 

Aurretik aipatutako emaitza 0 (zero) denean bete behar da eremu 

hau. Kasu horretan, «N» bat jarri behar da; beste edozein kasutan, 

eremu horren edukia zuriune bat izango da.  

146-159 ZENBATEKOA 

14 posizioko zenbakizko eremua. Zenbatekoa zeinurik eta koma 

hamartarrik gabe jarri behar da: 

146-157: OSOA: 

Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zati osoa. 

158-159: HAMARTARRA: 

Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zati hamartarra. 

Halakorik ez badago, zeroak jarri.   

160-174 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK 

15 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuari dagozkion erregistroetako «ATXIKIPENAK ETA 

KONTURAKO SARRERAK» eremuan adierazitako zenbateko guztien 

batura jarri behar da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

160-172 OSOA 

Atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoaren zati osoa. 
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173-174  HAMARTARRA 

Atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoaren zati 

hamartarra. Halakorik ez badago, zeroak jarri. 

175-189 Zenbakizkoa SARTUTAKO ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK 

15 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuari dagozkion erregistroetako «ATXIKIPENAK ETA 

KONTURAKO SARRERAK» eremuan adierazitako zenbateko guztien 

batura jarri behar da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe, baldin 

eta aitortu horien kasuan (erregistroetan) «GAKOA» eremuan «3» 

eta «25» arteko balioak jarri badira edo «GAKOA» eremuan «1» 

edo «2» balioa jarrita edukitzeaz gainera «ORDAINKETA» eremuan 

«1» balioa jarri bada. 

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

175-187 OSOA. Zenbakizkoa. 

Atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoaren zati osoa. 

188-189 HAMARTARRA. Zenbakizkoa. 

Atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoaren zati 

hamartarra. Halakorik ez badago, zeroak jarri. 

190-390 ------------ ZURIUNEAK 

391-399 Alfanumerikoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ 

Aitortzaileak 14 urte baino gutxiago baditu, legezko ordezkariaren 

IFZ jarri behar 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. 

400-500 ------------ ZURIUNEAK 
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* 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: AITORTUAREN ERREGISTROA  

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa: «2» 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA 

Finkoa: «296». 

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 

Hartzaileak Espainian esleitutako IFZ badauka, beraren 

identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da, IFZren osaketa eta 

erabilera araupetzen dituzten arauetan ezarritakoarekin bat 

etorriz. 

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 

Hartzailea 14 urtetik beherakoa bada eta bere ordezkariak 

Espainian esleitutako IFZ badauka, haren legezko ordezkariaren IFZ 

jarri behar da eremu honetan (aita, ama edo tutorearena). 

Gainerako kasuetan, eremu honetako edukia zuriunez bete behar 

da.  

36 Alfabetikoa F/J 

Hartzailea pertsona fisikoa bada, «F» jarri behar da, eta pertsona 

juridikoa edo erakundea bada, berriz, «J».  
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37-76 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. Hartzailea adingabea bada, 

eremu honetan beraren deiturak eta izena jarri behar dira. 

b) Pertsona juridikoa edo errentak eratxikitzeko araubideko 

erakundea bada, erakundearen sozietate-izena edo izen osoa jarri 

behar da, anagramarik gabe. 

77-90 ------------ ZURIUNEAK  

91-98  Zenbakizkoa SORTZAPEN-EGUNA 

Errenta zein egunetan sortu den jarri behar da: 

Eremu honetan azpieremu hauek daude: 

91-92 EGUNA: Zenbakizkoa. Bi posizio. 

93-94 HILA: Zenbakizkoa. Bi posizio. 

95-98 URTEA: Zenbakizkoa. Lau posizio. 

99 Alfabetikoa IZAERA 

Errentaren izaerari (diruzkoa edo gauzazkoa) dagokion gakoa jarri 

behar da, zerrenda alfabetiko honen arabera: 

D Diruzko errenta. 

E Gauzazko errenta.  

100-101 Zenbakizkoa GAKOA 

Errentaren motari dagokion zenbakizko gakoa jarri behar da, 

gakoen zerrenda honen arabera: 

1. Entitate baten funts propioetan parte hartzeagatik lortutako 

dibidenduak eta bestelako errentak. 

2. Kapital propioak hirugarren bati lagatzeagatik lortutako 

interesak eta bestelako errentak. 
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3. Patenteen, fabrika- edo merkataritza-marken, marrazki edo 

ereduen, planoen, formulen edo prozedura sekretuen ondoriozko 

kanonak. 

4. Literatur obren eta lan artistikoen gaineko eskubideen 

ondoriozko kanonak. 

5. Lan zientifikoen gaineko eskubideen ondoriozko kanonak. 

6. Film zinematografikoen eta grabatutako soinuzko edo ikusizko 

lanen gaineko eskubideen ondoriozko kanonak. 

7. Industriako, merkataritzako edo zientzien arloko esperientziei 

buruzko informazioaren («know-how»a) ondoriozko kanonak. 

8. Programa informatikoen gaineko eskubideen ondoriozko 

kanonak. 

9. Laga daitezkeen eskubide pertsonalen (irudi-eskubideak, 

esaterako) ondoriozko kanonak. 

10. Ekipo industrialen, merkataritzakoen edo zientifikoen 

ondoriozko kanonak. 

11. Aurretik aipatu ez diren beste kanon batzuk. 

12. Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi- edo elbarritasun-

aseguruen kontratuetatik datozen kapital higigarriaren etekinak. 

13. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk, aurretik aipatu ez 

direnak. 

14. Ondasun higiezinen etekinak. 

15. Enpresa-jardueren errentak. 

16. Laguntza teknikoa ematetik datozen errentak. 

17. Arte-jardueren errentak. 

18. Kirol-jardueren errentak. 

19. Lanbide-jardueren errentak. 

20. Lanaren errentak. 
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21. Pentsioak eta hartzeko pasiboak. 

22. Administratzaileen eta administrazio kontseiluko kideen 

etekinak. 

23. Berraseguru-eragiketetatik datozen etekinak. 

24. Itsas- edo aire-nabigazioko entitateak. 

25. Beste errenta batzuk.    

102-103 Zenbakizkoa AZPIGAKOA 

Kasu bakoitzean dagokiona jarri behar da, atxikipena edo 

konturako sarrera kalkulatzeko aintzat hartutako inguruabarren 

arabera, honako zerrenda honekin bat: 

01. 12/2013 Foru Arauaren 25. artikuluko tasa orokorrekin edo 

tributazio-eskalekin egindako atxikipena. 

02. Hitzarmenetako zergapetze-muga aplikatuz egindako 

atxikipena. 

03. Barneko salbuespena (12/2013 Foru Arauaren 14 artikulua). 

04. Salbuespena hitzarmen bat aplikatuz. 

05. Atxikipenik ez, zergadunak edo beraren ordezkariak zerga 

aurrez ordaindu dutelako. 

06. Aitorpeneko hartzailea jabetza intelektualaren gaineko 

eskubideen kudeaketa kolektiborako atzerriko erakunde bat da; 

atxikipena egin da —zergapetze-muga aplikatuta— edo, bestela, 

salbuespena —hitzarmen bat aplikatuta—. 

07. Hartzailea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 

zergaduna da, baina Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 

buruzko Foru Arauaren 4.3 artikuluan aipatzen den Ez-egoiliarren 

Errentaren gaineko Zergaren tributaziorako araubide berezian. 

08. Aitorpeneko hartzailea egoitza atzerrian duen erakunde bat 

da, Espainiako inbertsio kolektiboko erakundeen akzioak edo 

partaidetzak merkaturatzen dituena; atxikipena egin da, eta 

horretarako aplikatu den hitzarmeneko zergapetze-muga txikiagoa 

da Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru 
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Arauaren 25. artikuluan ezarritakoa baino, araudian ezarritako 

prozedura bereziarekin bat etorriz. 

09. Aitorpeneko hartzailea egoitza atzerrian duen erakunde bat 

da, Espainiako inbertsio kolektiboko erakundeen akzioak edo 

partaidetzak merkaturatzen dituena; atxikipena egin da, Ez-

egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 25. 

artikuluan zehaztutako karga-tasa aplikatuta, araudian ezarritako 

prozedura bereziarekin bat etorriz. 

10. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zer gari buruzko Foru 

Arauaren 36.2 artikuluan aipatzen den konturako sarrera, errentak 

eratxikitzeko araubidean dagoen erakunde batek egindakoa ez-

egoiliarra den kide bati eratxikitako errentari dagokionez. 

11. Aitortutako hartzailea da ordaintzaileari Ez-egoiliarren 

Errentaren gaineko Zergari buruzko foru arauaren 32. artikuluan 

ezarritako prozedura erabili duela egiaztatu dion zergaduna. 

Aurreko zerrendako 06, 07, 08, 09, 10 eta 11 zenbakietan aipatzen 

diren kasuetan azpigako berezi hauek jarriko dira beti, gainerako 

azpigakoak aintzat hartu gabe.   

104-116  Alfanumerikoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA 

13 posizioko zenbakizko eremua. 

Egin beharreko atxikipenak eta konturako sarrerak kalkulatzeko 

oinarria Zergari buruzko Erregelamenduaren 17. artikuluan 

zehaztutakoa izango da. Oinarri hori bat dator 12/2013 Foru 

Arauaren 24. artikuluaren arabera zehaztutako zerga-

oinarriarekin, baina foru-arau horren 24. artikuluko 2. zenbakian 

zein 33. artikuluko 7. zenbakian zehazten diren gastu kengarriak 

kontuan hartu gabe. 

Nolanahi ere, baloreen mailegu-eragiketetan, hau da, «KODE 

MOTA» eremuan (2 motako erregistroko 149 posizioa) «P» jarri 

denean, eremu horren edukia honako bi hauen batura izango da: 

batetik, «MAILEGU-EMAILEAREN ORDAINSARIA» eremuan (2 

motako erregistroko 191-202 posizioak) jarritako zenbatekoa; 

bestetik, «KONPENTSAZIOAK» eremuan (2 motako erregistroko 

203-214 posizioak) jarritako zenbatekoa, alegia, atxikitzeko 

betebeharra sortzen duten konpentsazioen zenbatekoa. 

104 ZEINUA 
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Aurreko zenbatekoa negatiboa bada, «N» jarri behar da; bestela, 

zuriunez bete.  

105-116 ZENBATEKOA 

12 posizioko zenbakizko eremua. Aurretik deskribatutako 

zenbatekoa zeinurik eta koma hamartarrik gabe jarri behar da: 

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

105-114 OSOA: Zenbakizkoa. 

Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zati osoa. 

115-116 HAMARTARRA: Zenbakizkoa. 

Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zati hamartarra. 

Halakorik ez badago, zeroak jarri.    

117-120 Zenbakizkoa ATXIKIPENAREN % 

Kasu bakoitzean aplikaturiko atxikipenaren edo konturako 

sarreraren portzentajea adierazi behar da. 2/2013 Foru Arauaren 

25. artikuluan errenta-motaren arabera ezarritako zerga-tasa 

izango da aplikatu beharreko atxikipenaren portzentajea, edota, 

zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen bat aplikatu behar bada, 

hitzarmenean aurreikusitako zergapetze-muga. Atxikipenik edo 

konturako sarrerarik egin ez bada edo salbuetsitako errentak 

badira —dela barneko araudiaren ondorioz, dela hitzarmenaren 

ondorioz—, % 0 jarri behar da. Pentsioak direnean, halakoei 

Zergari buruzko Foru Arauaren 25.1.b) artikuluko karga-eskala 

aplikatzen baitzaie, eskala hori pentsioaren urteko zenbatekoari 

aplikatzearen ondoriozko batez besteko tasa adieraziko da. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

117-118 OSOA 

Zenbakizkoa. Zati osoa. Atxikipenen eta konturako sarreren zati 

osoa jarri behar da (halakorik ez badago, zeroak jarri).   

119-120 HAMARTARRA 
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Zenbakizkoa. Zati hamartarra. Atxikipenen eta konturako sarreren 

zati hamartarra jarri behar da (halakorik ez badago, zeroak jarri).  

121-133 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK 

13 posizioko zenbakizko eremua. 

«ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA» eremuan 

jarritako zenbatekoari «ATXIKIPENAREN %» eremuan jarritako 

portzentajea, atxikipen eta konturako sarrerarena, aplikatuz 

ateratzen den emaitza jarri behar da hemen.  

«ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA» eremuko 

zenbatekoa negatiboa bada, zeroak jarri behar dira eremu 

honetan. 

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

121-131 OSOA 

Zenbakizkoa. Zati osoa. Atxikipenen eta konturako sarreren zati 

osoa jarri behar da (halakorik ez badago, zeroak jarri).  

132-133  HAMARTARRA 

Zenbakizkoa. Zati hamartarra. Atxikipenen eta konturako sarreren 

zati hamartarra jarri behar da (halakorik ez badago, zeroak jarri). 

134 Alfabetikoa BITARTEKARIA 

Bakarrik bete behar da «GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 

100-101 posizioak) «1» edo «2» balioak jarri badira. 

Eremu honetan «X» bat jarri behar da, baina soil-soilik honako 

kasu hauetan: aitortua Espainian helbidea edo egoitza duen edo 

bertan ordezkaritza duen entitate bat bada, eta besteren kontura 

atxikipenaren edo konturako sarreraren peko errentak ordaintzen 

baditu edo baloreen errenten kobrantza kudeatzen badu edo 

haien gordailuzaina bada. Gainerako kasuetan, hots, eredu honen 

xede diren atxikipenak edo konturako sarrerak benetan jasan 

dituen Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergaduna 

aitortua denean, eremu hau ez da bete beharko. 

135 Zenbakizkoa KODEA 
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Bakarrik bete behar da «GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 

100-101 posizioak) «1» edo «2» balioak jarri badira. 

«JAULKITZAILEREN KODEA» eremuaren edukia identifikatzen du. 

Balio hauek izan ditzake: 

1. Jaulkitzailearen kodea IFZ bati dagokio. 

2. Jaulkitzailearen kodea ISIN kode bati dagokio. 

3. Jaulkitzailearen kodea ISINik ez duten atzerriko baloreei 

dagokie; jaulkitzaileak ez du IFZrik.  

136-147 Alfanumerikoa JAULKITZAILEAREN KODEA 

Bakarrik bete behar da «GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 

100-101 posizioak) «1» edo «2» balioak jarri badira. 

Jaulkitzailea identifikatzeko beteko da eremu hau. 

Normalean ISIN kodea jarri behar da, zeina Balore Merkatuaren 

Batzorde Nazionalaren 2010eko ekainaren 28ko 2/2010 

Zirkularraren arabera eratuko den (zirkular hori baloreei eta 

finantza-izaerako beste tresna batzuei eta prozedurei buruzkoa 

da). 

Baloreek ez badute kode hori esleituta: 

- «KODEA» eremuan (135 posizioa) «1» idatzi bada, 

jaulkitzailearen IFZ jarri beharko da. 

- «KODEA» eremuan (136 posizioa) «3» idatzi bada, «ZXX» gakoa 

jarri beharko da, non «XX» herrialde jaulkitzailearen kodea izango 

den, herrialde zein lurraldeak direla-eta indarrean dauden 

gakoekin bat. 

Halaber, nazioz gaindiko organismoek jaulki (Munduko Bankua, 

etab.) jaulki eta ISIN kodea esleitu gabe duten tituluen kasuan, 

«ZNN» gakoa jarri beharko da, non «NN» indarrean dauden gako 

alfabetikoak izango diren.   

148 Zenbakizkoa ORDAINKETA 

Bakarrik bete behar da «GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 

100-101 posizioak) «1» edo «2» balioak jarri badira. 
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Jarraian zerrendatzen diren zenbakietariko edozein jarri beharko 

da, adierazteko aitortzaileak zer kontzeptu dela-eta egin duen 

ordainketa: 

1. Jaulkitzaile gisa. 

2. Bitartekari gisa. 

Atzerriko jaulkipenetako baloreen ordainketak direnean, gako hori 

«1» izango da (jaulkitzaile-atxikitzaile gisa). 

149 Alfabetikoa KODE MOTA 

Bakarrik bete behar da «GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 

100-101 posizioak) «1» edo «2» balioak jarri badira. 

Eremu honetan jarraian zerrendatzen diren zenbakietariko 

edozein jarri beharko da, «BALORE-KONTUAREN KODEA» 

eremuaren edukiaren deskripzioa identifikatzeko. 

«C»: Identifikazioa balore-kontuaren kodearekin (CCV). 

 «P»: 2004ko Zergen Arloko Neurriei buruzko 2/2004 Foru 

Arauaren bigarren xedapen gehigarrian arautzen diren balore-

maileguetako edozein. 

«O»: Beste identifikazio bat.  

150-169 Alfanumerikoa BALORE-KONTUAREN KODEA 

Bakarrik bete behar da «GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 

100-101 posizioak) «1» edo «2» balioak jarri badira. 

Datu hau jarri behar da baldin eta finantza-erakunde batek egiten 

badu eredu honen xede diren kapital higigarriaren etekinen edo 

errenten sorburu diren baloreen kobrantza-kudeaketa, 

administrazioa eta gordailua. Horrenbestez, eremu hau ez da inoiz 

bete behar baldin eta aitortzailea ez bada eredu honen xede diren 

kapital higigarriaren etekinen edo errenten sorburu diren baloreen 

kobrantza-kudeaketa, administrazioa eta gordailua egiten duen 

finantza-erakunde bat. Kode honen egitura honako hau da: 

ERAKUNDEAREN KODEA: lau digitu. 

SUKURTSALAREN KODEA: lau digitu. 
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KONTROL-DIGITUAK: bi digitu. 

KONTU-ZENBAKIA: hamar digitu. 

«KODE MOTA» eremuan (2 motako erregistroko 149 posizioa) «P» 

jarri bada, mailegu-eragiketaren zenbakia jarri beharko da eremu 

honetan, balore-maileguen kasuan.  

170  Alfabetikoa ORDAINDU GABE 

Bakarrik bete behar da «GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 

100-101 posizioak) «1» edo «2» balioak jarri badira. 

Eremu honetan «X» jarri beharko da baldin eta ekitaldian zehar 

sorturiko hartukizunei dagozkien ordainketak egin gabe baditu 

aitortzaileak ekitaldi horretan titularrak ez direlako aurkeztu 

kobratzera. Eremu honetan «X» jarri bada, aitortu (erregistro) 

beraren gainerako eremuak honela bete beharko dira: 

AITORTUAREN IFZ: 999 999 999 

LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ: 999 999 999 

F/J: edukirik gabe. 

ABIZENAK ETA IZENA, SOZIETATE-IZENA EDO IZENA: ordaintzeko 

dauden baloreak. 

SORTZAPEN-EGUNA: dagokiona. 

IZAERA: dagokiona.  

GAKOA: dagokiona. 

AZPIGAKOA: dagokiona. 

ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA: dagokiona. 

ATXIKIPENAREN %: dagokiona. 

ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK: dagozkionak. 

BITARTEKARIA: edukirik gabe. 

KODEA: dagokiona. 
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JAULKITZAILEAREN KODEA: dagokiona. 

ORDAINKETA: dagokiona. 

KODE MOTA: dagokiona. 

BALORE-KONTUAREN KODEA: dagokiona. 

SORTZAPEN-EKITALDIA: edukirik gabe. 

MAILEGUAREN HASIERA-EGUNA: dagokiona. 

MAILEGUAREN MUGAEGUNA: dagokiona. 

MAILEGU-EMAILEAREN ORDAINSARIA: dagokiona. 

KONPENTSAZIOAK: dagozkionak. 

BERMEAK: dagozkionak. 

AITORTUAREN HELBIDEA: edukirik gabe. 

EGOITZA FISKALA DUEN HERRIALDEKO IFZ: edukirik gabe. 

JAIOTEGUNA: edukirik gabe. 

JAIOTERRIA: edukirik gabe. 

AITORTUAREN EGOITZA FISKALEKO HERRIALDEA EDO LURRALDEA: 

edukirik gabe. 

Aitortuari ordaindu gabe zeuden etekinak edo errentak ordaintzen 

zaizkion ekitaldian aurkeztu behar da aitortuari buruzko datuen 

gaineko informazioa. Kasu horretan, etekinak edo errentak 

ordaintzen zaizkion ekitaldian, «SORTZAPEN-EKITALDIA» eremuan 

jarri behar da etekin-errenta horiek sortu ziren ekitaldiko lau 

zifrak, nahiz eta ekitaldi hartan ordaindu ez ziren titularrak ez 

zirelako aurkeztu kobratzera. 

171-174 Zenbakizkoa SORTZAPEN-EKITALDIA 

Bakarrik bete behar da «GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 

100-101 posizioak) «1» edo «2» balioak jarri badira. 

Aitorpen honi dagokion ekitaldian titularrak etekin edo errentak 

kobratzera aurkeztu direlako ordainduriko etekin edo errenten 
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sortzapen-ekitaldiko lau digituak jarri behar dira, nahiz eta berez 

aurreko ekitaldi batean sortutako etekin-errentak izan. Eremu hau 

kasu horretan, eta horretan bakarrik, beteko da.  

175-182 Zenbakizkoa MAILEGUAREN HASIERA-EGUNA 

Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 

motako erregistroko 149 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 

eta horretan bakarrik, maileguaren hasiera-eguna jarri beharko da 

eremu honetan. Urtearen lau digituak adierazi behar dira, hilaren 

biak (01etik 12ra), eta egunaren biak (01etik 31ra), UUUUHHEE 

formatuan. 

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango. 

183-190  Zenbakizkoa MAILEGUAREN MUGAEGUNA 

Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 

motako erregistroko 149 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 

eta horretan bakarrik, maileguaren mugaeguna jarri beharko da 

eremu honetan. Urtearen lau digituak adierazi behar dira, hilaren 

biak (01etik 12ra), eta egunaren biak (01etik 31ra), UUUUHHEE 

formatuan. 

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango.  

191-202 Zenbakizkoa  MAILEGU-EMAILEAREN ORDAINSARIA 

12 posizioko zenbakizko eremua. 

Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 

motako erregistroko 149 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 

eta horretan bakarrik, mailegu-emaileari dagozkion ordainsarien 

zenbatekoa jarri beharko da eremu honetan.  

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira, zeinurik eta koma 

hamartarrik gabe. 

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

191-200 OSOA 

Zenbakizkoa. Zati osoa. Ordainsariaren zati osoa jarri behar da 

(halakorik ez badago, zeroak jarri).  
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201-202 HAMARTARRA 

Zenbakizkoa. Zati hamartarra. Ordainsariaren zati hamartarra jarri 

behar da (halakorik ez badago, zeroak jarri). 

203-214 Zenbakizkoa KONPENTSAZIOAK 

12 posizioko zenbakizko eremua. 

Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 

motako erregistroko 149 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 

eta horretan bakarrik, dagozkion konpentsazioen zenbatekoa jarri 

beharko da eremu honetan, atxikipena edo konturako sarrera 

egiteko betebeharra egon ala ez.  

Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar dira, zeinurik eta koma 

hamartarrik gabe. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

203-212 OSOA 

Zenbakizkoa. Zati osoa. Konpentsazioen zati osoa jarri behar da 

(halakorik ez badago, zeroak jarri). 

213-214 HAMARTARRA 

Zenbakizkoa. Zati hamartarra. Konpentsazioen zati hamartarra jarri 

behar da (halakorik ez badago, zeroak jarri).  

215-226 Zenbakizkoa BERMEAK 

12 posizioko zenbakizko eremua. 

Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 

motako erregistroko 149 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 

eta horretan bakarrik, dagozkion bermeen zenbatekoa jarri 

beharko da eremu honetan. Zenbatekoak EUROTAN adierazi behar 

dira, zeinurik eta koma hamartarrik gabe. 

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

215-224 OSOA 
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Zenbakizkoa. Zati osoa. Bermeen zati osoa jarri behar da (halakorik 

ez badago, zeroak jarri).  

225-226 HAMARTARRA 

Zenbakizkoa. Zati hamartarra. Bermeen zati hamartarra jarri behar 

da (halakorik ez badago, zeroak jarri). 

227-388 Alfanumerikoa AITORTUAREN HELBIDEA 

Aitortuak bera bizi den herrialde edo lurraldean duen helbidea 

adierazi behar da. 

Eremu honetan, azpieremu hauek daude: 

227-276 EGOITZA 

Eremu honetan, egoitzari dagokion helbidea jarri behar da: bide 

mota (kalea, plaza, etorbidea, errepidea...), bide publikoaren 

izena, etxearen zenbakia edo, bestela, kilometro-puntua, eta abar  

277-316 ZURIUNEAK. 

317-346 HERRIA/HIRIA 

Egoitza zein herri edo zein hiritan dagoen jarri behar da. 

347-376 PROBINTZIA/ESKUALDEA/ESTATUA 

Egoitzaren helbidea zuzen identifikatzeko beharrezkoa denean, 

probintziaren, eskualdearen, estatuaren, departamentuaren edo 

beste edozein azpisailkapen politiko edo administratiboren izena 

jarri beharko da hemen, egoitza non dagoen kokatzeko. 

377-386 POSTA-KODEA (ZIP) 

Helbideari dagokion posta-kodea jarri behar da (10 posizioko 

eremu alfanumerikoa).  

387-388 HERRIALDEAREN KODEA 

Helbideari dagokion herrialdearen edo lurraldearen kodea jarri 

behar da, indarrean dauden gakoekin bat. 

389-432 ------------ ZURIUNEAK  
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433-452 Alfanumerikoa EGOITZA FISKALA DUEN HERRIALDEKO IFZ 

Aitortuak identifikazio fiskaleko zenbaki bat baldin badu egoitza 

fiskala duen herrialdean edo lurraldean, egoitza duen herrialde 

edo lurralde horretan aitortua identifikatzeko erabiltzen diren 

digituak eta letrak jarri behar dira hemen. 

453-460 Zenbakizkoa JAIOTEGUNA 

«NORTASUNAREN GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 36 

posizioa) «F» jarri bada, aitortuaren jaioteguna adierazi behar da. 

Egunaren bi digituak adierazi behar dira (01etik 31ra), hilaren biak 

(01etik 12ra), eta urtearen laurak, UUUUHHEE formatuan. 

453-454 EGUNA 

Zenbakizkoa. Bi posizio. 

455-456 HILA 

Zenbakizkoa. Bi posizio. 

457-460 URTEA 

Zenbakizkoa. Lau posizio.  

461-497 Alfanumerikoa JAIOTERRIA 

37 posizioko eremu alfanumerikoa. 

«NORTASUNAREN GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 36 

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. Aitortuaren jaioterriari dagokion 

herrialdearen edo lurraldearen kodea jarri behar da, indarrean 

dauden gakoekin bat. 
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498-499 Alfabetikoa EGOITZA FISKALEKO HERRIALDE EDO LURRALDEAREN KODEA 

Aitortuaren egoitza fiskalari dagokion herrialdearen edo 

lurraldearen kodea jarri behar da, indarrean dauden gakoekin bat. 

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. 


