
1 

 

 

 
 

ZUZENEKO BIDALKETA FORU ALDUNDIAREN EGOITZA ELEKTRONIKORA 

Zer da? 

Zuzeneko bidalketa Bizkaiko Foru Aldundiko Egoitza Elektronikora (aurrerantzean, Zuzeneko Bidalketa) 
Interneten bidez zerga ereduak aurkezteko beste aukera bat da, sortutako artxiboa eransteko ohiko aukeraz 
aparte. 

 
Zuzeneko Bidalketaren bidez, BILA plataforman sortutako fitxategia modu automatikoan eransten da, 
erabiltzaileak hura hautatu eta, ondoren, erantsi izan beharrik gabe. 

 
Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoan (aurrerantzean, Egoitza Elektronikoa) identifikatu 
ostean, Zuzeneko Bidalketak jarrian eramango zaitu Egoitza Elektronikoko  igorpenaren laburpenera bidalketa 
egiaztatzeko. 

 
 

Aurkezpen prozesua gauzatzeko, nahitaezkoa da Egoitza Elektronikoan identifikatzea eta egindako bidalketa 

egiaztatzea. 

 

Zein da aldea Zuzeneko Bidalketaren eta artxiboa sortzearen bidezko 
aurkezpenaren artean? 

Zuzeneko bidalketa, funtsean, arinagoa da artxiboa sortzearen bidezko aurkezpena baino. 

 
Aurretik aipatu bezala, zuzenean eramango zaitu Egoitza Elektronikora bidalketa egiaztatzeko, ez dituzu 

aurreko “klik” guzti horiek egin behar izango dagokion aukera guztiak hautatzeko, Egoitza Elektronikoaren, 
barruan, egiaztatzeko pantailara iritsi arte. 

 

Gainera, ez duzu Arakatu eta Artxiboa Erantsi pantaila bete behar izango. 

 
 

Nork erabil dezake aurkezpen mota hori? 

Zerga eredua Internet bidez aurkeztu dezakeen/behar duen pertsona edo erakunde orok erabili ahal izango du 
Zuzeneko Bidalketa. 

 
Zuzeneko Bidalketa aukerakoa da eta fitxategiak Internet bidez aurkezteko ohiko moduaren aukera bat da, 
horren bidez fitxategia Egoitza Elektronikoaren bidez hautatzen da, eta ondoren, erantsi egiten da. 

 

Zer esan nahi du epe barruan/epez kanpo esapideak? 

Zuzeneko Bidalketa egiteko, aurkezten den eredua/aldia epe barruan edo epez kanpo dagoen adierazi behar. 

 
Txarto markatuz gero (“Epe barruan” hautatu da baina “Epez kanpo” dago, edo alderantziz), Egoitza 

Elektronikoa, emango du akatsaren berri, dagokion identifikazioa egin ostean, eta aurkezpena atzera botako da. 
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Bateragarria al da fitxategi bat sortuz eta Zuzeneko Bidalketa erabiliz Internet 

bidezko aurkezpena egitea? 

Aurkezteko bi modu horiek ez dira bateragarriak; izan ere, biek gauza bera egiteko balio dute. 

 
Horregatik eredu/aldi hori dagoeneko aurkeztutzat joko da Egoitza Elektronikoan aurkezteko moduetako bat 
erabili bada; baldin eta bidalketak egiaztatu badira. 

 
Hala eta guztiz ere, eredu bat aurkezten den bakoitzean aukera bat edo bestea erabili ahal izango da. Hau da, 
eredu batzuk fitxategiak sortuz aurkeztu ahal izango dira eta beste batzuk Zuzenean Bidaltzeko aukera erabiliz. 
Halaber, ereduak beti modu berean aurkeztu ahal izango dira: Zuzeneko Bidalketaren bidez edo fitxategia 
sortzeko aukeraren bidez. 

 
Baldintza bakarra, arestian aipatu dugun moduan, eredu/aldi bera bi aukerak erabiliz ez aurkeztea da 

(eredu/aldi osagarri bat aurkezten denean izan ezik); izan ere, kasu horretan Egoitza Elektronikoak zera 
erantzungo du: eredu/aldi hori dagoeneko aurkeztua izan dela. 

 
 

Nola kontsulta daitezke BILA plataforman egindako Zuzeneko Bidalketak? 

Eredu/aldi bakoitzerako sortu den fitxategi mota Adierazpenen zerrenda pantailan kontsulta daiteke; bertan, 

honako sinbolo hauek agertuko dira Adierazpen mota zutabean: 

 
- Internet bidez aurkezteko fitxategia 

 

 
- Inprimaki ofizialak (eta laguntza, eredu batzuetan) 

 

 
- Zuzeneko bidalketa Egoitza Elektronikora 

 

 

Gogoratu aurkezpena Egoitza Elektronikoan egiaztatu behar dela, prozedura bete ahal izateko. 
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Nola kontsulta daiteke aurkezpena prozesatua izan den? Nola eskuratu daiteke 

aurkezpenaren inprimaki azala? 

Bidalketa egiteko moduak ez dauka loturarik bidalketaren egoeraren kontsultarekin, aurkezpenaren inprimaki 

azalaren eskurapenarekin eta dokumentazioa eransteko aukerarekin. Horretarako, Egoitza Elektronikoak 
eskaintzen dituen ohiko zerbitzuak erabili ahal izango dira.  
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