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JARDUERARI LOTUTAKO ETA INBERTSIO 

ONDASUNEN KAPITULUA: 

Ohar orokorrak: 

1 – Kapitulu honetan PFEZerako eta BEZerako jarduerari atxikita dauden ondasunak 

erregistratu behar dira. 

Eragiketen erregistrorako, jarduerari atxikitako ondasunak dira, Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergaren arautegiko baldintzekin eta mugekin, jarduera ekonomikoa 

egiten den ondasun higiezinak eta etekinak lortzeko behar diren gainerako ondare-

elementu guztiak, bai zergadunarenak, bai errentatutakoak, bai jardueran beste titulu edo 

eskubideren bat dela bide erabiltzen direnak. 

BEZerako hauexek dira jarduerari atxikitako ondasunak eta inbertsio-ondasunak: BEZari 

buruzko azaroaren 9ko 7/1994 95 Foru Arauko 95. artikuluan eta hurrengoetan eta 108. 

artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituztenak.   

 

2 – Ekitaldi bakoitzean eskuratzen diren ondasunei alta eman behar zaie ekitaldian bertan, 

liburua aurkezten den lehen ekitaldian izan ezik: ekitaldi horretan aurretik eskuratutako 

ondasunei (jarduerari atxikiak eta inbertsio-ondasunak) eman behar zaie alta. 

Ondasun bat hainbat jarduerari atxikita badago, jarduera bakoitzeko eman behar zaio alta. 

Geroago azalduko dugu nola egin behar den. 

 

3 – Ondasun bat erregistratu ondoren ez dago urtero berriz sartu beharrik; ekitaldi bat 

amaitzen denean alta emanda dauden ondasun guztiak liburuan erregistratuta geratuko dira.  

 

4 – Ezinbestekoa da ondasunak erregistratzea, gastu batzuk ondasun bati lotuta egon behar 

dira eta. 

 

5 – Ondasun bat erregistratuta egon arren, liburua aurkezten den ekitaldian eskuratu bada, 

haren faktura nahitaez erregistratu behar da gastuen eta jasotako fakturen kapituluan. 
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A – LEHENENGOZ SARTU – ONDASUN BERRIA 

ERREGISTRATZEKO PANTAILA: 

Menu nagusitik kapitulu honetan lehenengoz sartzen denean: 

 

 

pantaila hau agertuko da:  

 

1 
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1 - DATU OROKORRAK: 

• Eragiketa mota 

o A: Ondasunari alta eman. Honen bidez ekitaldian eskuratutako ondasun 

berriak erregistratzen dira edo aurreko ekitaldietan atxikita egon den 

ondasunak sartzen dira programan (programa erabiltzen den lehen ekitaldian 

soilik). 

o B: Ondasunari baja eman. Honen bidez eskualdaketa dela bide edo beste 

arrazoiren bategatik jarduerari atxikita egongo ez diren ondasunak ezabatzen 

dira. 

o C: Ondasunaren hobekuntza. Honen bidez jarduerari atxikitako ondasunetan 

egindako hobekuntzak erregistratzen dira, hain zuzen ere eragiketa dela eta 

amortizazioen bidez kengarri den inbertsioa dakartenak. Hobekuntza jasotzen 

duen ondasuna alta emanda egon behar da. 

o F: BEZaren erregularizazioa. Honen bidez bi gauza egin daitezke: ekitaldiko 

behin betiko lainketan gertatutako aldaketak erregistratu; ondasun-

eskualdaketak erregistratu, ondasuna norberaren jabetzan arautegian 

ezarritako beste urte egon ez eta eskualdaketa motaren arabera 

erregularizazioa aplikatu behar denean (Balio Erantsiaren gaineko Zergari 

buruzko 7/1994 Foru Araua, azaroaren 9koa: 107 - 113 bitarteko artikuluak).  

A. ALTA: 

 

• Altaren data: ondasuna jarduerari atxikita geratu den eguna zehaztu behar da. 

Programa erabiltzen den lehenengo ekitaldian aurreko ekitaldietan eskuratutako edo 

atxikitako ondasunak erregistratu behar dira. 

• Erabilpenaren hasiera-data: ondasuna jardueran erabiltzen hasi den eguna. 

• Titulua: 

o Jabetza: ondasunaren jabetza eskuratu bada. 

o Alokairua: errentatuta badago eta errentamenduak gastuak eragingo baditu 

(lokala, ibilgailua, etab…). 

o Finantza-errentamendua. 
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o Beste batzuk. 

• Mota: erregistratu nahi den ondasuna nolakoa den zehaztu behar da. Zerrendan 

ondasunik erabilienak agertzen dira; erregistratu nahi dena bestelakoa bada, gako 

generikoak erabil daitezke (K, L eta M). 

 

o Ondasuna lokala, beste higiezin bat edo orubea bada, datu hauek eman behar 

dira: 

 

� Kontuaren zenbakia: lokalaren motaren arabera ondokoak zehaztu 

behar dira:   

 

� Siglak, herri bidea, etxearen zk., udalerria, posta kodea, probintzia eta 

katastro-erreferentzia: ondasunari dagozkionak ezarri behar dira, ondo 

identifikatzeko. Katastro-erreferentziarik ez badauka, “Katastro-

erreferentziarik ez” markatu behar da.  
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� Lurzoruaren balioa: ondasunaren guztirako balioan lurzoruari dagokion 

kopurua. 

� Eraikuntzaren balioa: ondasunaren guztirako balioan eraikitakoari 

dagokion kopurua. 

o Ondasuna garraio-ibilgailua bada: 

 

� Ibilgailu mota: zein motatakoa den zehaztu behar da.  

� Matrikula: ibilgailuaren matrikula idatzi behar da. 

o Telefonoa bada (finkoa, sakelakoa edo faxa): 

 

� Telefonoaren zenbakia: telefonoa “sakelakoa”, “finkoa” edo “faxa” izan 

daiteke.  

o KPOko 20 zenbakiko taldeko ondasunak badira: 

 

� Kontuaren zenbakia: aukeratu behar da ondasunari hobe dagokiona 
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� Kontuaren azalpena: eremu honetan erregistratu nahi den ondasuna 

azaldu daiteke norberak nahi duen bezala. 

o KPOko 21 zenbakiko taldeko ondasunak badira: 

 

� Kontuaren zenbakia: aukeratu behar da ondasunari hobe dagokiona 

 

� Kontuaren azalpena: eremu honetan erregistratu nahi den ondasuna 

azaldu daiteke norberak nahi duen bezala. 

o KPOko 23 zenbakiko taldeko ondasunak badira: 

 

� Kontuaren zenbakia: aukeratu behar da ondasunari hobe dagokiona 

 

� Kontuaren azalpena: eremu honetan erregistratu nahi den ondasuna 

azaldu daiteke norberak nahi duen bezala. 
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o  Gainerakoa kasuetan: 

 

� Kontuaren azalpena: eremu honetan erregistratu nahi den ondasuna 

azaldu daiteke norberak nahi duen bezala. 

  

B. BAJA: 

 

 

• Eragiketaren eguna: ondasunak jarduerari atxikita egoteari utzi dion eguna. 

• Ondasunaren identifikazioa: programak erregistratutako ondasunen zerrenda 

bistaratuko du eta bat hautatu behar da. Ondasuna jarduera batean baino gehiagotan 

badago alta emanda, den-denetan eman behar zaio baja. Gainera, hobekuntza bat 

lotuta badauka, hari ere baja eman behar zaio. 

• Zioa: eskualdaketa edo beste arrazoiren bat. 

 

• Zio deskripzioa: norberak nahi duen bezala azaldu dezake zergatik eman zaion baja 

ondasunari. 

** Arrazoia transmisioa bada: 
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Pantaila batean datu gehiago eskatuko dira:  

 

 

• Sarreren eta egindako fakturen kapituluko oharra / Fakturaren edo Ordainagiriaren 

identifikazioa: datu hauek osatzeko, lupan klika daiteke:  

 

 

C. ONDASUNAREN HOBEKUNTZA 
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• Eragiketa eguna: hobekuntza egin den eguna. 

• Erabileraren hasiera-eguna: ondasuna jardueran erabiltzen hasi den eguna. 

• Titulua: jabetza, alogera, finantza-errentamendua edo beste batzuk.  

• Ondasunaren identifikazioa: goitibeherako zerrenda batean erregistratuta dauden 

ondasunak agertuko dira eta hobekuntza aplikatu zaiona hautatu behar da.  

D. BEZAREN ERREGULARIZAZIOA. 

 

 

 

• Eragiketaren eguna: erregularizazioa egin den eguna. 

• Ondasunaren identifikazioa: goitibeherako zerrenda batean erregistratuta dauden 

ondasunak agertuko dira eta erregularizatu dena hautatu behar da. 

• Zioa: 

 

• Zio deskripzioa: norberak nahi duen bezala azaldu dezake zergatik gertatu den 

erregularizazioa. 

• Erabileraren hasiera-urtea 
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• Hasiera-urteko hainbanaketa % 

• Behin betiko urteko hainbanaketa 

• Kenkariaren urteko erregularizazioa 

• Egindako kenketaren erregularizazioa (eskualdaketak) 

 

** Erregularizazioaren zioa transmisioa bada: 

 

Pantaila batean datu gehiago eskatuko dira: 

 

 

• Sarreren eta egindako fakturen kapituluko oharra / Fakturaren edo Ordainagiriaren 

identifikazioa: datu hauek osatzeko, lupan klika daiteke:  
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2.- ONDASUNAK JARDUERARI/EI ATXIKITA EGOTEA: 

(Salbuespena: eragiketa mota BEZaren erregularizazioa denean) 

 

 

• Jarduera: ondasuna atxikita dagoen jarduera zehaztu behar da. Ondasuna jarduera bati 

baino gehiagori atxikita badago, prozesua banan-banan aplikatu behar zaie eta gero 

bakoitzaren atxikipenaren ehunekoa zehaztu behar da. 

• Deskripzioa: eremu honetako testua programak jartzen du aurreko eremuan 

hautatutako jardueraren arabera. 

• PFEZrako lotura: ondasuna jarduerari atxikita dagoen ehunekoa. 
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3 - AMORTIZAZIOAK: 

Atal honetako balioak eta zenbatekoak kalkulu numerikoak baino ez dira; berez ez dira 

amortizazio-idazpenak, hauek ekitaldiaren amaieran egin behar dira eta (itxierako beste 

idazpen batzuekin batera) gastuen eta jasotako fakturen kapituluan.  

Pantailako atal batean ondasunen amortizazioak agertzen dira; datu hauek zehaztu behar dira: 

 

 

• Amortizazio-balioa: zenbateko hau ondasunaren urteko amortizazioen kalkulurako 

oinarria da. Ez dauka zertan izan fakturaren zerga-oinarria ez zenbatekoa, baizik eta 

amortizazio bidez kendu daitekeen zenbatekoa (kasu batzuetan horri eskuraketak 

eragiten dituen gastuak eta ordaindutako zergak gehitu behar zaizkio).  

Ondasuna higiezina bada, eraikuntzaren balioari dagokion balioaren zatia soilik 

amortiza daiteke. 

• Amortizazio-sistema:  

 

 

 1 - Taulak: Sozietateen gaineko Zergari buruzko 3/1996 Foru Arauan ezarri dira 

(geroago azalduko dira taulak eta aplikatu beharreko ehunekoak).  

 2 – Amortizazio-askatasuna eta bestelako kasuak (Sozietateen gaineko Zergari 

buruzko 3/1996 Foru Arauaren arabera amortizatzeko sistema izan daitezkeenak). 

 3 – Baterako amortizazioa: kasu honetan bakarrik agertuko da, aitortzaileari 

alta ematean “Baterako amortizazioa aplikatzen du” markatzen bada eta enpresa mota 

mikroenpresa bada. 
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• 2013/12/31n amortizazio metatua: ondasuna aurreko ekitaldi batean eskuratu edo 

atxiki bada, amortizatutako kopurua zehaztu behar da.  

• Ekitaldiaren amortizazioa: 2 aukera daude:  

o Kalkulu automatikoa: Botoi hau klikatu behar da 

 

  Pantaila hau agertuko da:  

 

 

+ Lehenbizi ondasuna dagoen lerroa hautatu behar da erakuslearekin. 

+ Amortizazio-balioa: ondasunaren balio amortizagarria (lehen balio 

amortizagarri moduan ipini dena). 

+ Egunen kop.: ondasuna aurreko ekitaldi batean eskuratu edo atxiki bada edo 

aribideko ekitaldiko urtarrilaren 1ean, 365 egun. Aribideko ekitaldiko beste 

egun batean eskuratu edo atxiki bada, egun horretatik abenduaren 31ra arteko 

egunak zenbatu behar dira. 
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+ Hautatutako gehieneko balioak geh. koef. %: eremu honetako testua 

programak jartzen du aurreko taulan hautatutako lerroaren arabera. 

+ koefizientea (%): koefiziente bat ipiniko dugu, aurreko eremuan agertu dena 

gehieneko balioa dela kontuan izanda.    

o Kalkulua norberak: Amortizatzeko sistemen eremuan 2 hautatu bada 

(amortizatzeko askatasuna eta beste kasu batzuk). 

• Egin gabeko amortizazioa: amortizatzeko geratzen den kopurua  

 

Baterako amortizazioa hautatuz gero: ondasun bakoitzaren amortizazioaren balioa zerga-balio 

garbia da (hasierako balio amortizagarritik egindako amortizazioak kenduta geratzen den 

kopurua) eta programak %25 aplikatuko dio ekitaldiko amortizazioa kalkulatzeko. 
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4 – ERREGISTRO-OHARRAREN ZUZENKETA: 

 

 

Hau idaztohar bat zuzenduko duen idaztoharra egiteko soilik erabil daiteke.  

• Ekitaldia: jatorrizko idaztoharrarena 

• Ohar-zenbakia: jatorrizko idaztoharrarena 
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5 – ERROREAK ERREGISTROAN: 

Pantaila bete ahal izateko eta programak ondasuna erregistratu ahal izateko, kasu egin behar 

zaie behealdean ezkerraldean agertzen diren Mezuei.  

 

Mezuak klikatzen bada, programak ohar-zerrenda bat bistaratuko da eta bertan eremua 

nahitaezkoa denez edo behar bezala erregistratzeko behar diren parametroak betetzen 

direnez ikusiko da. 
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6 – LOTUTAKO DATUAK BILATU: 

Atxikitako ondasunen kapituluaren pantailako behealdean, eskuinean, hauxe ageri da: 

 

 

• Bilatu: honen bidez liburuan sartutako erregistro bat hauta daiteke. 
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B – ONDASUNAK LEHENDIK ERREGISTRATUTA – 

JARDUERARI ATXIKITAKO ONDASUNEN ETA INBERTSIO-

ONDASUNEN KAPITULUAREN PANTAILA OROKORRA 

Ondasunen bat erregistratu ondoren kapitulu honetan sartzen denean pantaila hau agertuko 

da: 

 

 

Hemen eragiketa hauek egin daitezke: 

• Berria: kapitulu honetan erregistroa sortzen du; hau klikatuz gero, programak lehen 

azaldu duguna bezala pantaila bistaratuko du. 

• Ireki: hautatzen den erregistroa irekitzen du. Erregistroaren gainean birritan klikatuz 

ere egin daiteke. 

• Ezabatu: honen bidez erregistroak ezabatu daitezke.  

• Kopiatu: hautatutako erregistroa kopiatzen du. Oso erabilgarria da ondasun bat 

hainbat jarduerari atxikitzeko. 

• Bilaketa: honen bidez erregistroak aurkitu daitezke. Hona bilaketaren pantaila: 
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Bilaketarako iragazki hauek erabil daitezke: identifikazioa; izen-abizenak edo 

sozietatearen izena; fakturaren identifikazioa. 

Honen bidez beste kapitulu batzuetako erregistroak ere aurki daitezke. 

• Elkarteak:  

 

Atxikitako ondasunen taldeak sortu daitezke gastuak denei batera egozteko gastu-

erregistro bakar baten bidez (faktura bakarra dagoenean). (Adibidea: faktura batean 

dauden jardueraren telefono guztiak). 

HONELAKO TALDE BAT SORTZEKO EZINBESTEKOA DA ONDASUN GUZTIAK ALTA 

EMANDA EGOTEA ATXIKITAKO ONDASUNEN KAPITULUAN. 

+ Berria:  
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Hiru talde mota daude: sortuko den taldea zer motatakoa den zehaztu behar da, gero 

alta-data idatzi behar da, behar izanez gero baja-data ere bai, eta azkenik azalpena 

idatzi (izenburua, izena).  

Beheko pantailetan, ezkerreko taulan taldekatzeko moduko ondasunak agertzen dira; 

taldean sartu nahi den ondasuna erakusleaz hautatu eta gero klikatu egin behar da. 

 

Aldiz, ondasun bat taldetik ezabatu nahi izanez gero, eskuineko taulan hautatu behar 

da eta gero klikatu.     

+ Ireki: honen bidez badagoen talde bat ireki daiteke. 

+ Ezabatu: honen bidez taldeak ezabatu daitezke. 

• Ondasunen zerrenda: liburuan erregistratuta dauden ondasunen zerrenda. Zerrenda 

inprimatu daiteke. 

• Itxi: honek pantaila ixten du; programaren pantaila nagusia bistaratuko da. 

• Programatik irten: honek programa ixten du. 

 

 

 


