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Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2291/2019
FORU AGINDUA, azaroa-ren 27koa. Honen bidez, hiru
eredu hauek onesten dira: Gerorapena edo zatikapenaren eskaera L13 eredua, Ordainketa geroratzeko
eskabidean eskatu-tako informazioa eta dokumentazioa
aurkeztu izanaren frogagiria AS1 eredua eta
Bideragarritasun-plana PV1 eredua
(BAO Abenduaren 5ekoa)
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019ko abuztuaren 21eko 125/2019 Foru Dekretuaren bidez, batetik,
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Erregelamendua onesten da; bestetik,
UEFA Euro 2020 txapelketaren azken fasearen araubide fiskala garatzen da, eta, azkenik,
aldatu egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko
2/2005 Foru Arau Orokorra administrazio bideko berrikuspenaren arloan garatzeko
Erregelamendua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zer-ga-ikuskapenaren Erregelamendua eta
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren
erregelamenduak. Bada, Dekretu horretan, zerga-bil-ketari buruzko erregelamendu berri bat
onetsi da 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.
Erregelamendu berrian, era askotako aldaketak daude. II. Tituluan araututako zorrarekin lotuta,
funtsezko aldaketak egiten dira zorren ordainketa geroratu edo zatikatzeari dagokionez.
Hain zuzen, eguneratu egiten da eskabidearen izapidetzea, eta ezartzen da eskabidea hori
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egin behar dela. Horri dagokionez,
jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoei aldi baterako arau-bidea aplikatuko zaie;
beraz, 2021eko urtarrilaren 1era arte ez dira behartuta egongo ordainketa geroratzeko eskabidea
egoitza elektronikoaren bidez egitera. Erregelamendu berriak, orobat, geroratzea eskatu
daitekeen kasuak gehitzen ditu, eta geroratzea onartzeko baldintzak ezartzen. Halaber, aldatu
egiten ditu zorren ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskabideak ebazteko eskumena duten
organoak, kontuan hartuta zorraren zenbatekoa eta hura ordaintzeko epea.
Zehatzago, gerorapena edo zatikapenaren eskaerei dagokienez, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 27.1 artikuluan garatzen da zer eduki jaso behar
duen ordainketa geroratzeko eskabideak: besteak beste, eskatzailearen eta, kasua bada, hura
ordezkatzen duenaren izen-abizenak, sozietate-izena edo deitura, eta identifikazio fiskaleko
zenbakia, aurkeztu den eta ordainketa geroratzeko eskatzen den likidazioaren edo
autolikidazioaren identifikazioa, Bideragarritasun-plana (Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren
foru-agindu bidez zehaztutako edukia izango duena), urteko kontuak, proposatutako
ordainketa-plana (amortizaziorako kuotak eta baldintzak adierazita), eta epeak kobratzeko
banku-helbideratzearen agindua.
Horrez gainera, 27. artikuluko 2. zenbakiak ezartzen du geroratzeko eskabidean
ezinbestez jasoko dela ondoren aipatzen den informazioa edo dokumentazioa. Zorren
ordainketari aurre egin ezina iragankorra delako justifikazioa, diruzaintzako zailtasunak sortu
dituzten inguruabarren deskribapena eta justifikazioa, eskaintzen den bermea, zor-duna titularra
den ondasun higigarri eta higiezinen eta eduki ekonomikoko gainerako ondare-eskubideen
zerrenda xehakatua, eta abar.
Aipatutako 27. artikuluan xedatutakoa betetzeko, gerorapena edo zatikapenaren eskaerak
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egin beharko dira, eta foru-agindu
honetan onesten den L13 eredua erabilita baino ezin izango dira egin.
Horrez gainera, eskabidearen ereduarekin batera erantsi beharreko informazioaren eta
dokumentazioaren aurkezpena bitarteko elektronikoz egin beharko da, Bizkaiko Foru Aldundiaren
egoitza elektronikoan, eskabidea aurkezten denetik berariaz ezarritako epearen barruan; foru-

agindu honetan onetsitako AS1 ereduaren bidez egiaztatuko da informazio eta dokumentazio hori
aurkeztu dela.
Azkenik, Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 27.1.c) artikuluan xedatutakoa betetzeko,
PV1 ereduaren bidez garatzen da foru-agindu honetan bideragarritasun-planaren edukia.
Goikoa kontuan hartuta, foru-agindu honen helburua da hiru eredu hauek onestea: Gerorapena
edo zatikapenaren eskaera L13 eredua, Ordainketa geroratzeko eskabidean eskatutako
informazioa eta dokumentazioa aurkeztu izanaren frogagiria AS1 eredua eta Bideragarritasunplana PV1 eredua.
Hori dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide
eta Jardunbideari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.i) artikuluak
emandako ahalmena erabiliz, hau,
XEDATZEN DUT:
1. artikulua. Gerorapena edo zatikapenaren eskaera L13 eredua onestea.
Gerorapena edo zatikapenaren eskaera L13 eredua onesten da, eta haren edukia foru-agindu
honen I. eranskinean jasotzen da.
2. artikulua. Ordainketa geroratzeko eskabidean eskatutako informazioa eta dokumentazioa aurkeztu izanaren frogagiria AS1 eredua onestea.
Ordainketa geroratzeko eskabidean eskatutako informazioa eta dokumentazioa aurkeztu
izanaren frogagiria AS1 eredua onesten da, eta haren edukia foru-agindu honen II. eranskinean
jasotzen da
3. artikulua. Bideragarritasun-plana PV1 eredua onestea.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 27.1.c) artikuluan
xedatutakoa betetzeko, Bideragarritasun-plana PV1 eredua onesten da, eta haren edukia foruagindu honen III. eranskinean jasotzen da.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 31.2 artikuluarekin bat
etorriz, urte naturaleko lehenengo hiruhilekoan txostena eman beharko da geroratzeko
eskaerarekin batera aurkeztutako bideragarritasun planaren betetzeari buruz.
4. artikulua. Subjektu pasiboa.
L13 eredua bitarteko elektronikoz aurkeztuko da ezinbestez, Bizkaiko Foru Aldundia-ren egoitza
elektronikoaren bidez.
5. artikulua. Informazioa edo dokumentazioa aurkezteko era.
L13 ereduarekin batera aurkeztu behar da, ezinbestez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduaren 27. artikuluan aipatutako informazioa eta/edo
dokumentazioa; aurkezpen hori bitarteko elektronikoz baino ezin daiteke egin, Biz-kaiko Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez.
Foru Agindu honen 3. artikuluan aipatutako PV1 ereduaren bidez aurkeztuko da Biz-kaiko
Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 27.1.c) artikuluan aipatutako
Bideragarritasun-plana.
6. artikulua. Zerga-oinarria.
Bat.— Aurkezpenaren izaera
Nahitaezkoa da L13 eredua elektronikoki aurkeztea.
Bi.—

L13 eredua elektronikoki aurkezteko baldintzak

L13 eredua elektronikoki aurkezteko, baldintza hauek bete behar dira:
1. Aitortzaileak edo, hala badagokio, hirugarren batzuen ordezkari izateko baimendutako
aurkezleak BizkaiBai zerbitzuaren erabiltzailea izan behar du, hau da, Ogasun eta
Finantza Sailarekiko harremanetarako bitarteko elektronikoak erabiltzeko modua eduki
behar du, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onetsi zuen
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2009ko uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuan
ezarritakoarekin bat etorriz.
2. L13 eredua elektronikoki aurkezteko, aitortzaileak edo aurkezle baimenduak formatu
elektronikoan bidali beharko ditu aurkezpenerako sortutako fitxategiak.
Hiru.— Akats formalak dituzten eskabideak aurkeztea
Elektronikoki aurkeztutako ereduetan akats formalik egonez gero, inguruabar horren berri
emango zaio aitortzaileari, bide bera erabiliz: akats-mezuak bidaliko zaizkio, akatsok konpon
ditzan.
7. artikulua. Kuota osoa eta kuota likidoa.
Bat.BatL13 eredua elektronikoki aurkezteko prozeduran, aitortzailea edo aurkezle baimen-dua
Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren Bulego Birtualarekin konek-tatu behar
da Internet bidez (BizkaiBai Zerbitzua), http://www.bizkaia.eus/bizkaibai helbi-dean, eta, gero,
jarraian azalduko dena egin behar du:
1. Sarrera-pantailan bere burua identifikatu behar du BizkaiBai zerbitzua erabiltze-ko. Bi
modu daude: zergadunen eta Ogasun eta Finantza Sailaren arteko harre-man
elektronikoetarako onartutako sinadura elektronikoa erabilita edo aitortzai-learen edo
aurkezle baimendunaren identifikazio-datuak sartuta.
2. Identifikazioa zuzen egin ondoren, BizkaiBai zerbitzuaren menu nagusia agertu-ko zaio,
non «Ordaintzeko moduak» atalaren barruan «Gerorapena edo zatika-penaren eskaera»
/ «L13 eredua» hautatuko duen.
3. Ondoren, L13 eredua aukeratu behar du.
4. Igorri beharreko informazioa jasotzen duen fitxategia hautatu.
5. Hautatutako fitxategia Ogasun eta Finantza Sailari bidali behar dio.
6. Igorritako fitxategian akatsik aurkitzen ez bada, bidalitako fitxategiaren laburpena ikusiko
da pantailan.
7. Eskabidearekin ados egonez gero, onartutako sinadura elektronikoaren PINa sartu
behar da edo sistemak koordenatu bat eskatuko du, BizkaiBain sartze-ko erabilitako
identifikazioaren araberakoa: hura adierazi eta eskabidea formalki aurkeztuko da.
Bi. Ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskabidearekin batera aurkeztu beharreko infor-mazioa
eta/edo dokumentazioa elektronikoki aurkezteko, Bizkaibai zerbitzuaren menu nagusiko
«ordaintzeko moduak» atalaren barruan «Gerorapen eskabidea»/ «Bistaratu eskaerak»/
«Eskatutako dokumentazioaren aurkezpena» hautatuko da, eta jarraibide hauek beteko dira:
1. Aurkezpena egin aurretik, erantsi beharreko dokumentuak eskaneatu behar dira
norberaren ordenagailuan, Bideragarritasun-plana PV1 eredua barne, hala behar
denean.
2. Sistemak TIFF edo PDF formatuetako dokumentuak soilik onartzen ditu. Eska-neatutako
agiriak TIFF formatuan badaude, ConversorTiff programaz prozesatu behar dira (doan
eskura daiteke BizkaiBai Zerbitzuan). Programak fitxategi bat sortuko du, bidaltzeko eta
prozesatzeko formatu egokia duena. PDF formatuko agiriak ez dira bihurtu behar.

Bidaltzen diren dokumentuek 8 MB eduki ditzakete gehienez. Erantsi nahi den
informazioak muga hori gainditzen badu, zatituta bidali behar da, mugaren ara-berako
zatiak eginda.
3. Aurkezpena amaitu ondoren, «Bidali dokumentazioa» ikonoa sakatu behar da,
dokumentazioa eransteko.
4. «Aztertu» botoia klikatu behar da eta gero PDF fitxategia edo Conversor Tiff programaren bitartez sortutakoa hautatu. Gero «Bidali» klikatu behar da hautatutako
fitxategia Ogasun eta Finantza Sailera bidaltzeko.
5. Prozesua bidali nahi diren agiri guztien zerrenda osatu arte errepikatu behar da. Hori
egindakoan «Bidali» sakatu behar da eransketa gauzatzeko.
6. Bidalketa amaituta, programak «Ordainketa geroratzeko eskabidean eskatutako
informazioa eta dokumentazioa aurkeztu izanaren frogagiria» AS1 eredua jaulki-ko du.
8. artikulua. Informazioa eta/edo dokumentazioa aurkezteko epea.
Foru Agindu honen 5. artikuluan aipatutako informazioa eta/edo dokumentazioa aurkezteko,
egutegiko 10 eguneko epea egongo da Gerorapena edo zatikapenaren eskaera L13 eredua
aurkezten denetik.
Eskabideak ez dira onartuko baldin eta dagokien informazioa eta/edo dokumentazioa aurkezten
ez bada goiko paragrafoan adierazitako epearen barruan.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengoa. Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa.
Administrazio Elektronikoari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko maiatzaren 5eko
62/2015 Foru Dekretuaren lehenengo xedapen iragankorrean zein Bizkaiko Lurralde Historikoko
zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudiaren laugarren xedapen iragankorrean
(araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko abenduaren 22ko 205/2008 Foru Aginduaren
bidez onetsi zen) ezarritakoarekin bat, foru-agindu honetan Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoari buruz egiten diren erreferentziak Biz-kaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari
buruzko Araudiaren 42. artikuluan eta hurrengoetan aipatzen den BizkaiBai zerbitzuari buruz
egindakotzat joko dira (araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren 2009ko uztailaren 21eko 112/2009
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen), harik eta Ogasun eta Finantza Saileko zerbitzu telematikoak
egoitza elektro-niko horretan txertatu arte.
Bigarrena. Ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskabidea 2021eko urtarrilaren 1etik
aurrera.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren hirugarren xedapen
iragankorrean xedatutakoaren arabera, jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoek
2021eko urtarrilaren 1etik aurrera Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez
aurkeztu beharko dute Gerorapena edo zatikapenaren eskaera L13 eredua.

XEDAPEN IRAGANKORRA
Bakarra. Ezaugarri bereziko ondasun higiezinak.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Higiezinen Foru Katastroari buruzko Foru Arauaren bigarren
xedapen iragankorra aplikatu behar zaien ezaugarri bereziko ondasun higiezinei Ondasun
Higiezinen gaineko Zergari buruzko 1989ko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Arauaren arabera
aplikatu zaie ordenantza fiskaletan ezarritako kargatasa, arau horrek foru arau hau indarrean jarri
aurretik indarrean zuen idazketaren arabera. Ezaugarri bereziko ondasun higiezinen balio-txosten
berriak onartu ondoren, dagozkien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga-tasak egokituko
dira.

XEDAPEN DEROGATZAILEA
2017ko urtarrilaren 1etik aurrera derogaturik geratuko dira foru arau honetan xedatutakoaren
aurka edo kontraesanean dauden maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak, eta derogatu
egingo da, bereziki, 1989ko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Araua, Ondasun Higiezinen gaineko
Zergari buruzkoa.

AZKEN XEDAPENA
Bakarra. Indarrean jartzea.
Foru Agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da
indarrean, eta 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.
Bilbon, 2019ko azaroaren 27an.
Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ
Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

I. ERANSKINA
Gerorapena edo
zatikapenaren eskaera
BLHZA 27. artikulua

L13
1. or.

Erregistro zk.
Eskatzailea
IFZ

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena

IFZ

Eskaera sinatzen duen ordezkariaren deiturak eta izena

Ordezkaria

Harremanetarako pertsona
Deiturak eta izena

Telefonoa

E-mail

Ordainketen egutegia
Amortizazio-

Diru-sarrera egiteko aldi baterako ezintasuna justifikatzea

Helbideratzea
IBAN Kodea
E

S

Data

Foru Ogasunaren zigilu elektronikoa
Aurkezpen telematikoa

2019

Gerorapena edo
zatikapenaren eskaera
BLHZA 27. artikulua

L13
2. or.

Emandako bermea

Aurkezpen telematikoa

2019

Gerorapena edo
zatikapenaren eskaera
BLHZA 27. artikulua
Likidazio zk.

Aurkezpen telematikoa

Eredua, ekitaldia eta epea

L13
3. or.

Zenbatekoa

2019

II. ERANSKINA

Ordainketa geroratzeko
eskabidean eskatutako
informazioa eta
dokumentazioa aurkeztu
izanaren frogagiria

AS1
1/. or.

Erregistro zk.
Aurkezlea
IFZ

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena

Eskaeraren erregistro zenbakia

Eskaeraren data

Kredituaren eta kauzioaren abala edo ziurtagiria
Erakunde emailearen IFZ

Erakunde emailearen sozietate-izena

Konpromiso-dokumentua

Ondasun higiezinen alde bateko hipoteka
Finka-zenbakia

Udalerria

Jabetza-tituluaren kopia

Jabetza erregistroa
Ondasunaren balioa

Jabetza Erregistroko zama-ziurtagiria

Ondasunaren balioaren agiria
Zor eguneratuaren lehentasunezko hartzekodunen ziurtagiria

Ondasun higiezinen alde bateko gehieneko hipoteka
Finka-zenbakia

Udalerria

Jabetza-tituluaren kopia

Jabetza erregistroa
Ondasunaren balioa

Jabetza Erregistroko zama-ziurtagiria

Ondasunaren balioaren agiria
Zor eguneratuaren lehentasunezko hartzekodunen ziurtagiria

Ondasun higigarrien alde bateko hipoteka
Ondasunaren deskripzioa

Jabetza-tituluaren kopia

Ondasunaren balioa

Ondasunaren balioaren agiria

Erregistroko zama-ziurtagiria

Zor eguneratuaren lehentasunezko hartzekodunen ziurtagiria

Ondasun higigarrien alde bateko gehieneko hipoteka
Ondasunaren deskripzioa

Jabetza-tituluaren kopia

Ondasunaren balioa

Ondasunaren balioaren agiria

Erregistroko zama-ziurtagiria

Zor eguneratuaren lehentasunezko hartzekodunen ziurtagiria

Beste berme batzuk
Bermearen deskripzioa

Ondasunaren edo eskubidearen balioa

Ondasunaren edo eskubidearen balioaren agiria

Aurkezpen telematikoa

2019

Ordainketa geroratzeko eskabidean
eskatutako informazioa eta
dokumentazioa aurkeztu izanaren
frogagiria

AS1

2/. or.

Alde bateko bahia
Ondasunaren deskripzioa

Jabetza-tituluaren kopia

Ondasunaren balioa

Ondasunaren balioaren agiria

Erregistroko zama-ziurtagiria

Zor eguneratuaren lehentasunezko hartzekodunen ziurtagiria

Ondasunaren deskripzioa

Jabetza-tituluaren kopia

Ondasunaren balioa

Ondasunaren balioaren agiria

Erregistroko zama-ziurtagiria

Zor eguneratuaren lehentasunezko hartzekodunen ziurtagiria

Alde bateko gehieneko bahia

Lekapena
Lekapen mota

Azken hiru ekitaldietako urteko kontuak

Ordaintzeko betebeharra duen pertsonaren adierazi du berak eta, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 42. artikuluarekin bat etorrita,
hari lotuta dauden pertsona edo erakundeek ez dutela ondasunik edo eskubiderik edo bermerako emandakoak besterik ez dituztela

Aurkeztutako dokumentazioa
— Konpentsaziorako eskabidea, Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 27.2.e) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita
— Proposatzen den ordainketa plana, Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 27.1.d) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita
— Bideragarritasun-plana, Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 27.1.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita
— Ondasun higigarri eta higiezinen eta gainerako ondare-eskubideen zerrenda xehakatua, Zerga-bilketari buruzko Erregelamenduaren 27.2.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita
— Urteko kontuak, geroratzeko eskaera egiten denean itxita dauden aurreko bi ekitaldietako eskudiru-fluxuen egoera-orriak sartuta, Zerga-bilketari buruzko
Erregelamenduaren 27.1.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita

Aurkezpen telematikoa

2019

III. ERANSKINA

Bideragarritasun-plana
IFZ

Abizenak eta izena edo sozietatearen izena

IFZ matrizea

Sozietate-izen matrizea

Bezero nagusia

Lehiakide nagusia

Enpresa-taldea

IFZ

Abizenak eta izena edo sozietatearen izena

3

IFZ

Abizenak eta izena edo sozietatearen izena

1
2
3

IFZ
IFZ
IFZ
IFZ

Plan ekonomiko-finantzarioa

1. or.

Erantsitako agiriak

1
2

PV1

Abizenak eta izena edo sozietatearen izena
Abizenak eta izena edo sozietatearen izena
Abizenak eta izena edo sozietatearen izena
Abizenak eta izena edo sozietatearen izena
Oraingo ekitaldia (t)

Oraingo ekitaldia (t+1)

Oraingo ekitaldia (t+2)

Oraingo ekitaldia (t+3)

Beharrezko inbertsioak ibilgetuan

Beharrezko inbertsioak zirkulatzailean
Baliabide propioak

Kredituak eta maileguak

Inorenak diren beste errekurtso batzuk

Inbertsioa zirkulatzailean (Diruzaintza-aurreikuspena)
Behin-behineko emaitza-kontua (irabazia edo galera)
Cash flow
Guztira

Erosketak
Gastuak

Pertsonal-gastuak

Administrazio-gastuak
Beste gastu batzuk
Finantza-gastuak
Amortizazioa

Sarrerak

Guztira

Zerbitzuak saltzea edo ematea
Beste sarrera batzuk

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betetzeko, honako hau jakinarazten dizugu:
– Jasotako datuak fitxategi batean sartuko dira, eta fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko zuzendaritza eskuduna izango da, datuok tributuen izapidetzean, ikuskapenean eta diru-bilketan erabiltzeko.
– Bermatzen da jasotako datuen konfidentzialtasuna. Ezingo zaizkie utzi hirugarren batzuei nahiz beste entitate batzuei, salbu eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean ezartzen diren kasuetan.
– Araudi horretan jasotzen denaren arabera, baldin eta interesdunak bere eskubideak erabili nahi baitu (eskuratzea, zuzentzea, ezereztea, aurka egitea eta mugatzea), orduan idatzizko komunikazio bat aurkeztu behar du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezartzen diren eretatik edozein baliatuz.
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PV1

Bideragarritasun-plana
Erantsitako agiriak

Hartzekodun nagusiak

Oraingoekitaldiko
ordainketak (t)

12/31ko
saldoa (t)

Oraingo ekitaldiko
ordainketak (t+1)

12/31ko
saldoa (t+1)

Oraingo ekitaldiko
ordainketak (t+2)

12/31ko
saldoa (t+2)

Oraingo ekitaldiko
ordainketak (t+3)

2. or.

12/31ko
saldoa (t+3)

IFZ

1

Abizenak eta izena edo sozietatearen izena
IFZ

2

Abizenak eta izena edo sozietatearen izena
IFZ

3

Abizenak eta izena edo sozietatearen izena

Finantza-ratioak

Oraingo ekitaldia (t)

Oraingo ekitaldia (t+1)

Oraingo ekitaldia (t+2)

Oraingo ekitaldia (t+3)

ROE (inbertsioaren gaineko itzulkina)
(Mozkin garbia/Ondarea)x100
Salmenten gaineko marjina
(IZAI*/Ustiapen-sarrerak)x100
Likidezia
(Aktibo korrontea-Izakinak/Pasibo galdagarrria e/lab)
Zorpetzea
(Pasibo galdagarria guztira/Ondare garbia)
Palanka-efektua
(ZAI**/IZAI)x(Aktiboa guztira/Ondare garbia)
Maniobra-funtsa
(Aktibo korrontea-Pasibo galdagarrria e/lab)
*IZAI. Interes eta zergen aurreko irabazia
**ZAI. Zergen aurreko irabazia
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