ZERBITZU GIDA
ERRENTA
RENTA
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MAIATZAREN 2TIK EKAINAREN 28RA
ERRENTA ETA ONDARE AITORPENA

www.bizkaia.eus/errenta
94 608 3000 (A-O, 8:30etik 19:00etara)
www.bizkaia.eus/laguntzaile_ogasuna
@BizkaiaHacienda
@BizkaiaHacienda
OGASUN ETA FINANTZA SAILEKO BULEGOAK
Bilbo: Basurtuko Kaputxinoen kalea, 4
Balmaseda: Magdalena pasealekua, 2
Barakaldo: Foruen pasealekua, 4
Basauri: Nagusia, 38 (sarrera: Santiago kalea, 3)
Bermeo: Dolariaga, 19
Durango: Askatasun Etorbidea, 12
Gernika-Lumo: San Juan Ibarra plaza, 5
Getxo: Konporte, zk.g.
Mungia: Erribide, 5
Portugalete: General Castaños, 41
Jendea hartzeko ordutegiak:
A-O, 08:30etik 13:30era (2019/06/17tik 2019/09/13ra) / A-O, 08:30etik 14:00etara (urteko gainerako hileetan)

ERRENTA-AITORPENA EGITEN DUTEN FINANTZA-ENTITATEAK
ETA AURRETIK ORDUA ESKATZEKO TELEFONOAK
Kutxabank: 902 540 505 euskeraz / 902 540 888 gaztelaniaz / www.bbk.es
BBVA: bulegoetan emango dute ordua
Banco Sabadell: 944 012 279
Banco Santander: bulegoetan emango dute ordua
Laboral Kutxa: 901 101 122
Caixabank: 944 012 280
www.bizkaia.eus/errenta webean ikus dezakezu finantza-entitate horietako
zein sukurtsaletan egin ahal izango dizuten Errenta-aitorpena.

ERRENTA ETA ONDARE KANPAINA 2018
2019KO MAIATZAREN 2TIK EKAINAREN 28RA

Bizkaiko Foru Aldundiak bere zerbitzuak ugarituko ditu, Errenta eta Ondare aitorpenak errazago
aurkeztu ahal izateko.
Gida honetan kanpainako zerbitzuei buruzko informazio orokorra eskaintzen da. Informazio osoa
hemen dago eskura:
· www.bizkaia.eus/errenta
· 94 608 3000 (A-O, 08:30etik 19:00etara).
· @BizkaiaHacienda (facebook/twitter).
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NORK DU AITORPENA AURKEZTEKO BETEBEHARRA?

ERRENTA
Oro har, zergadunek EZ dute autolikidazioa egin beharrik baldin eta lortu dituzten errentak honako
iturri hauetatik bakarrik jasotakoak badira:
Lan-etekin gordinak (salbuetsiak alde batera utzita):
· Urtean 12.000 euro, gehienez ere.
· Urtean 12.000,01 eta 20.000 euro bitartean, kasu hauetakoren batean daudenean izan ezik:
1. Lan-etekinen ordaintzaile bat baino gehiago dutenean.
2. Ekitaldiaren barruan lan-kontratu bat baino gehiago sinatu dutenean, edo indarrean
zegoen kontratua luzatu dutenean.
3. Zerga honi lotuta eta salbuetsi gabe dauden konpentsazio-pentsioak edo mantenurako
urtekoak jasotzen dituztenean.
4. PFEZren araudian finkatutako beste kasu batzuetan daudenean.
Kapitalaren etekin gordinak eta ondare-irabaziak batuta (kasu bietan, salbuetsiak barne),
haien urteko kopuru gordina 1.600 euro baino handiagoa ez bada.

ONDAREA

Autolikidazioaren ondorioz zerga ordaindu beharra duten zergadunek aurkeztu behar dute autolikidazioa. Dena dela, nahiz eta zerga ordaindu beharrik izan ez, zergadunek beti aurkeztu beharko
dute autolikidazioa baldin eta beren ondasun-eskubideen balioa, zerga horretako arauen arabera
zehaztuta, 2.000.000 euro baino handiagoa bada.
Informazio osoa hemen dago eskura: www.bizkaia.eus/errenta
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AITORPENAREN MODALITATEAK

ERRENTA ETXEAN PROPOSAMENAK
Ogasun eta Finantza Sailak egindako Errenta-aitorpenen proposamenak dira, ondoren zergadunei
beren etxeetara bidaltzen zaizkienak.
Honelakoak izan daitezke:

ITZULTZEKO ERRENTA ETXEAN
PROPOSAMENAK (KOLORE BERDEA)

Berrikusi ondoren, proposamenarekin ados bazaude, ez duzu
beste izapiderik egin beharko proposamen hori 2018ko zure
Errenta-aitorpena bihur dadin.
Kasu horretan, maiatzeko lehenengo egunetan sartuko dizute
aitorpenaren emaitza proposamenean adierazitako kontuan.
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Proposameneko daturen bat aldatu edo proposamena bera deuseztatu nahi baduzu, bide
hauetako edozein erabil dezakezu:
· 94 608 3000
· www.bizkaia.eus/errenta
· Ogasun eta Finantza Saileko bulegoak.
Proposamena aldatu edo deuseztatzeko apirilaren 24ra arteko epea duzu, egun hori barne.
Nolanahi ere, aldaketa apirilaren 24aren ondoren egin nahi izanez gero, badago horretarako
aukera (begiratu 4. puntua, zuzenketei buruzkoa).
Epe guztiak 6.orrialdean kontsulta ditzakezu.

ORDAINTZEKO ERRENTA ETXEAN
PROPOSAMENAK (KOLORE URDINA)
Berrikusi ondoren ados bazaude eta proposamen hori 2018ko zure
Errenta-aitorpena izatea nahi baduzu, berretsi egin behar duzu,
bide hauetako edozein erabilita: (IDENTIFIKAZIO-ZENBAKIA
beharko duzu, eta zure proposamenarekin batera doan gutuneko
jarraibideak jarraitu)
· 94 406 6600 (A-O, 24 ordu)

· 94 608 3000 (A-O, 8:30 - 19:00 ordu)
· www.bizkaia.eus/errenta

· SMS mezu bat bidali behar duzu 638 444 555 telefonora, eta,

		 ETXEAN hitz gakoa erabilita, hau idatzi: ETXEAN espazioa
		IDENTIFIKAZIO-ZENBAKIA.

· Errenta-aitorpena egiten duten finantza-entitateak (azala).
· Ogasun eta Finantza Saileko bulegoak.

Proposamena berrestea erabakitzen baduzu, zuk ordaindu beharreko zenbatekoa
proposamenean adierazitako kontuan kobratuko zaizu. Ekainaren 28ra arteko epea duzu
proposamena berresteko, egun hori barne.
Aldaketarik egin nahi izanez gero, apirilaren hirugarren astetik ekainaren 28ra arteko epea
duzu (begiratu 4. puntua, zuzenketei buruzkoa).
Epe guztiak 6.orrialdean kontsulta ditzakezu.
Proposamena berresten ez baduzu, Ogasun eta Finantza Sailak eskura jartzen dizun beste
sistemetakoren bat erabili beharko duzu 2018ko zure Errenta-aitorpena aurkezteko.

ERRENTA WEB PROPOSAMENAK
Ogasun eta Finantza Sailak Errentaaitorpenerako egindako proposamenak dira, eta www.bizkaia.eus/errenta
webean ikus daitezke, datu fiskalak
atalera sartu ondoren.
Itzultzekoak zein ordaintzekoak izan daitezke, eta, kasu bietan, proposamena 2018ko zure Errenta-aitorpena izatea nahi baduzu, berretsi egin beharko duzu, bide hauetako edozein erabilita:
· www.bizkaia.eus/errenta webean, datu fiskalak atala.
· Errenta-aitorpena egiten duten finantza-entitateak (azala).
· Ogasun eta Finantza Saileko bulegoak.
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ERRENTA-AITORPENAK FINANTZA-ENTITATEETAN EGITEA
2018ko Errenta eta Ondarearen kanpainan, zure Errenta-aitorpena modu pertsonalizatuan
eta doan egin ahal izango duzu, agiri honetan adierazten diren finantza-entitateetan 300
sukurtsaletan (azala).
Horretarako, aurretik ordua eskatu behar duzu (telefonoz edo entitatean bertan, finantza-entitatearen
arabera).
Horretarako, errenta gakoaz (3. puntua) gain, beharrezko agiri guztiak aurkeztu behar dituzu finantzaentitatean: frogagiri ekonomikoak, identifikazioa, baimena (beste batzuen aitorpenak egitera joanez
gero)...
Oro har, eta jasotako Errenten zenbatekoa edozein dela ere, honelako Errentak soilik jaso dituzten
zergadunei baino ez zaie Errenta-aitorpena egingo finantza-entitateetan:
· Lan-etekinak.
· Kapitalaren etekinak.
· Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako ekonomia-jardueren zein ikastaro eta hitzaldien
etekinak (salbu eta jarduerari afektatutako elementuen eskualdaketen ondoriozko ondare-iraba		 ziak edo -galerak badaude), zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztuan.
· Ondare-irabaziak edo -galerak. Hauek izan ezik:
- Dohainik eskuratutako higiezinen eskualdaketetatik datozenak.
- Ondare-eskualdaketako 5 eragiketa baino gehiago.
Ez da aitorpenik egingo baldin eta aurreko ekitaldietako konpentsatzeko partidarik badago (salbu
eta 2017ko ekitaldiari dagozkionak badira eta datu fiskaletan badaude).

AITORPENA ERRENTA ETA ONDAREKO LAGUNTZA-PROGRAMAREKIN
EGITEA, INTERNET BIDEZ AURKEZTEA, EDO FINANTZA-ENTITATEETAN
EDO OGASUN ETA FINANTZA SAILEKO BULEGOETAN
Errenta eta Ondarearen aitorpenak egiten laguntzeko programa hemen eskuratu daiteke: www.
bizkaia.eus/errenta. Aitorpena egiteko, zure datu fiskaletan jasotako informazio fiskala inportatu
dezakezu. Zure datu fiskaletan sartzeko, www.bizkaia.eus/errenta webaren barruan, beharrezkoa
da errenta gakoa izatea (3. puntua).
Aitorpena egin ondoren, Errenta eta Ondareko laguntza-programak aukera emango dizu Ogasun
eta Finantza Saileko bulego birtuala - BizkaiBairekin konektatzeko, eta aitorpena internet bidez
aurkezteko jarraibideak emango dizkizu. Horretarako, errenta gakoa edo Bizkaiko Foru Aldundiak aitortuta duen sinadura elektronikoko ziurtagirietako edozein erabili beharko duzu.
Bestela, errenta-aitorpena inprimatu eta finantza-entitate laguntzaileetako edozeinetan aurkez
dezakezu (hemen duzu aitorpena egiteko laguntzaile diren finantza-entitateen zerrenda: www.
bizkaia.eus/errenta). Aitorpena itzultzekoa bada, Ogasun eta Finantza Saileko bulegoetako mostradoreetan ere aurkez dezakezu.
Ondare-aitorpenak internet bidez baino ezin dira aurkeztu. Ondare-aitorpena aurkezten duten
zergadunek internet bidez aurkeztu behar izango dute errenta-aitorpena ere.
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ERRENTA GAKOA

Aurreko ekitaldian errenta-aitorpena aurkeztu zuten pertsonei bidaliko zaie errenta gakoa.
Izan ere, errenta gakoa ezinbestekoa da hauek egiteko:
· Aitorpenak egiteko finantza-entitateetan.
· Datu fiskalak kontsultatzeko www.bizkaia.eus/errenta webean sartzeko.
4

Errenta eta ondare-aitorpenak internet bidez, Ogasun eta Finantza Saileko bulego birtualean
aurkezteko ere balio du gakoak, eta beharrezkoa da, gainera, baimena emateko hirugarren
bati aitorpena zergadunaren izenean internet bidez aurkezteko.
Errenta gakoa jaso ez baduzu, eska dezakezu edo www.bizkaia.eus/errenta webean, edo
94 608 3000 telefonora deituta, edo Ogasun eta Finantza Saileko bulegoetara joanda.
Errenta gakoa bide hauetako bat erabiliz bidaltzen da: jakinarazpen telematikoaren bidez, SMS
bidez, posta elektronikoaren bidez edo eskutitz bidez, zergadunaren etxean.
Zuk aukeratu dezakezu zein bide erabiliz jaso nahi duzun errenta gakoa, bai zuzenean Ogasun eta
Finantza Saileko bulegoetan (azala) bai Ogasun eta Finantza Saileko bulego birtuala - BizkaiBairen
bidez.
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ERRENTA ETXEAN PROPOSAMENAK ETA
ERRENTA-AITORPENAK ZUZENTZEA

Zerbitzu honen bidez, kasu jakin batzuetan, aldatu egin daitezke Errenta Etxean proposamenakedo dagoeneko aurkeztuta dauden Errenta-aitorpenak (ikusi zuzenketen zerbitzuari
buruzko xehetasun-koadroa, 6. orrialdean).
Normalean, 2018ko Errenta eta Ondarearen kanpainaren epearen barruan honela egin
daitezke zuzenketak:
· Errenta Etxean proposamenaren zuzenketa errenta-aitorpenak egiten dituen edozein
finantza-entitatetan (azala) egin dezakezu.

· Finantza-entitate batean egindako errenta-aitorpenaren zuzenketa aitorpena egin zizuten
finantza-entitate berean egin dezakezu.
· Beste edozein kasutan (Errenta Etxean proposamenak eta Errenta-aitorpenak),
zuzenketak.
Ogasun eta Finantza Saileko bulegoetan egin daitezke.

Errenta kanpainatik kanpo eta urteko gainerako hileetan, aitorpenen zuzenketak bakarrik egin
daitezke Ogasun eta Finantza Saileko bulegoetan.
Ekonomia-jardueren atala jasotzen duten Errenta Etxean proposamenen edo Errentaaitorpenen zuzenketak EZIN dira egin finantza-entitateetan.
Ogasun eta Finantza Saileko bulegoetan BAI erabil daiteke zuzenketen zerbitzua, baina
ekonomia-jardueren atalarekin lotuta ez dauden alderdiak zuzentzeko.
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ARAUTEGIA

· 13/2013 FORU ARAUA, abenduaren 5ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzkoa (BAO, abenduaren 13koa).
· Bizkaiko Foru Aldundiaren 47/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren 8koa, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren Araudia onetsi duena (BAO, apirilaren 23koa).
· 7/2002 FORU ARAUA, urriaren 15ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Tributu-Sistema Euskal
Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunei egokitzen duena (BAO, urriaren 29koa).
Arautegi osoa hemen dago eskura: www.bizkaia.eus/errenta.
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ZERBITZUA

NON

NOIZ

2018KO ERRENTA ETA ONDARE KANPAINARAKO ARRETA-ZERBITZUA
Telefono bidezko arreta

94 608 3000

A-O, 08:30 - 19:00 2019/03/25-2019/06/28

Internet bidezko arreta

www.bizkaia.eus/renta

2019/03/25etik aurrera

Arreta presentziala
(urte osoan zehar)

Ogasun eta Finantza Saileko bulegoak
(azala)

A-O, 08:30 - 14:00
A-O, 08:30etik 13:30era, 2019/06/17tik 2019/09/13ra

Itzultzeko Errenta
Etxean proposamenak
(kolore berdea; kobratu
egingo duzu)

AITORPENAK EGIN ETA AURKEZTEKO MODALITATEAK
2019/03/25etik aurrera jasoko dira etxean

Maiatzaren lehen astean hasiko da kobratzen

Ordaintzeko Errenta
Etxean proposamenak
(kolore urdina; ordaindu
egin behar duzu)

Apirilaren hirugarren astetik aurrera
jasoko dira etxean

Uztailaren lehen astetik aurrera egingo da ordainketa

Errenta web proposamenak

www.bizkaia.eus/errrenta webean, datu
fiskaletara sartu ondoren.

2019/04/15-2019/06/28

Errenta-aitorpenak finantzaentitateetan egitea

Aitorpenak egiten dituzten finantzaentitateak (azala). Sukurtsalak: www.
bizkaia.eus/errenta. Ordua eskatzea
entitatean Errenta gakoa ezinbestekoa da

Aitorpena Errenta eta Ondareko laguntza-programarekin egin eta
aurkeztea:
· Internet bidez: www.bizkaia.eus/errenta
· Entitate laguntzaileetan: aurkezpena egiteko entitate laguntzaileak hemen
kontsultatu: www.bizkaia.eus/errenta
· Ogasun eta Finantza Saileko bulegoetan: bakarrik itzultzeko direnak
Ondare-aitorpenak
Internet bidez bakarrik aurkez daitezke

2019/05/02-2019/06/28
Entitate bakoitzak jarritako ordutegian

2019/05/02-2019/06/28

2019/05/02-2019/06/28

AITORPENAK EGIN ETA AURKEZTEKO UTILITATEAK
Errenta gakoa

Aukeratutako bidearen bitartez jasoko dira

2019/04/08tik aurrera

Datu fiskalak
Kontsulta eta esportazioa

www.bizkaia.eus/errenta

2019/04/15-2019/12/31

Errenta Etxean proposamena
eta Errenta web proposamena
dagoen kontsultatzea

www.bizkaia.eus/errenta

2019/03/25etik aurrera

Errenta eta Ondareko
laguntza-programa

www.bizkaia.eus/errenta

2019/04/15etik aurrera

ERRENTA ETXEAN PROPOSAMENAK ETA ERRENTA-AITORPENAK ZUZENTZEA

Errenta Etxean
proposamenak
itzultzekoak
(kolore berdea)

Errenta Etxean
proposamenak
ordaintzekoa
(kolore urdina)

Errenta-aitorpenak
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Ogasun eta Finantza Saileko Bilboko
bulegoak (aurretik ordua eskatuta; ordua
eskatzeko: www.bizkaia.eus/errenta
edo 94 608 3000 telefonoa, 2019/04/012019/04/23)

2019/04/11-2019/04/24 (A-O, 08:30-14:00)

Ogasun eta Finantza Saileko gainerako
bulegoak

2019/03/25-2019/04/24 (A-O, 08:30-14:00)

Errenta-aitorpenak egiten dituzten
finantza-entitateak

2019/05/02-2019/06/17
Finantza-entitate bakoitzak jarritako ordutegian

Ogasun eta Finantza Saileko Bilboko
bulegoetan (aurretik ordua eskatuta
(2019/04/15–2019/04/24); ordua eskatzeko:
www.bizkaia.eus/errenta edo 94 608 3000
telefonoa, 2019/04/01-2019/04/23)

2019/04/15-2019/06/28 (A-O, 08:30-14:00)

Ogasun eta Finantza Saileko gainerako
bulegoak

2019/04/15-2019/06/28 (A-O, 08:30-14:00)

Errenta-aitorpenak egiten dituzten finantzaentitateak

2019/05/02-2019/06/17
Finantza-entitate bakoitzak jarritako ordutegian

Ogasun eta Finantza Saileko bulegoak
(Bilbokoak eta gainerako bulegoak)

Urte osoan zehar: A-O, 08:30 - 14:00
A-O, 08:30etik 13:30era, 2019/06/17tik 2019/09/13ra

Errenta-aitorpenak egiten dituzten
finantza-entitateak (zuzenketa bakarrik
egin daiteke aitorpena egin zion
sukurtsalean bertan)

2019/05/02-2019/06/17
Finantza-entitate bakoitzak jarritako ordutegian

