
1 

 

 

NOLA SORTU ERAGIKETA 

EKONOMIKOEN ERREGISTRO-LIBURUA 

 

 

Aurkibidea 

 

1.- LIBURUA LEHENENGOZ SORTU ........................................................................................... 2 

1.1 PERTSONA FISIKOAK ........................................................................................................ 4 

1.2 - ERRENTA-ERATXIKIPENAREN ARAUBIDEKO ERAKUNDEAK ETA TESTAMENTU-

AHALORDEA BALIATZEAREN ZAIN DAUDEN JARAUNTSIAK ........................................... 15 

2.- HAINBAT AITORTZAILE ETA BERAIEN JARDUERAK ....................................................... 18 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.- LIBURUA LEHENENGOZ SORTU 

 

Laguntza programa instalatu ondoren, lehenengoz irekitzen denean pantaila hau agertuko da. 

botoia klikatu besterik ez da egin behar. 

 

 

Programak pantaila hau bistaratuko du; gero botoia klikatu behar da lehenengo 

erregistro-liburua sortzeko. 

Gainerako botoiak ez daude erabilgarri, oraindik ez baitago libururik sortuta. 
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Orain nahitaezko datu batzuk sartu behar dira, gorriz azaltzen direnak; gainerakoak 

aukerakoak dira. 
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1.1 PERTSONA FISIKOAK 

Zergaduna pertsona fisikoa bada, beraren IFZ sartu behar da identifikatzeko. IFZko letra jakin 

ezean, ondoan dagoen  botoitxoa klikatuz gero laguntza-leihotxoa agertuko da eta haren 

bidez letra eskuratu daiteke. 

 

Gero gainerako datuak sartu behar dira eta egiazkoak eta baliozkoak direnez egiaztatu behar 

da. 

 

Ondoren enpresa mota hautatu behar da eragiketen bolumenaren eta langileen kopuruaren 

arabera. 

Mikroenpresa izateko baldintzak betez gero, programak baterako amortizazioa hautatzeko 

aukera emango du. Sistema horri heldu nahi izatera, baterako amortizazioa aplikatuko zaien 

ondasunak “baterako amortizaziorako taldean” sartu behar dira. Hori nola egin behar den 

zehatz-mehatz azaltzen da laguntza-gida honetako inbertsio-ondasunen atalean. 

Oso garrantzitsua da fase honetan dena markatuta uztea. Programak markatzen denaren 

arabera bideratuko du erregistroaren prozesua eta zenbait kontrol aplikatuko ditu akatsik 

gerta ez dadin. 

 Geroago hautapena aldatuz gero, gerta liteke grabatutako erregistroak oker egotea eta 

arazoak edukitzea 140 eredua betetzeko. 

 

Ordezkaririk edukiz gero, programak haren datuak sartzeko eremuak pantailaratuko ditu. 
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Azkenik, harremanetarako pertsonaren datuak eskatuko ditu. Aitortzailea bera bada, hura 

hautatzen denean programak datuak kopiatuko ditu eta ez da egin beharko ezer gehiago. 

 

Ordezkaria hautatzen bada, datu hauetako bat sartu behar da, lehen ez da sartu eta: telefono 

mugikorra,  finkoa edo posta helbidea (hiruretako bat derrigorrezkoa da). 

 

Azkenik, beste pertsona bat hautatzen bada, programak beraren datu guztiak eskatuko ditu: 

lehenbizi, izena eta bi abizen. Gero datu hauetako bat sartu behar da: telefono mugikorra,  

finkoa edo posta helbidea (hiruretako bat derrigorrezkoa da). 

 

Pantailaren behealdean, ezkerrean, mezuen botoia dago. Mezurik badago, botoia klikatu eta 

mezu guztiak leiho batean agertuko dira honela sailkatuta: errore larriak eta abisuak. Ikusi: 

“Laguntza programaren funtzionamendua: ohar orokorrak”. 

 

Programak, gainera, aukera hauek ematen ditu: errore guztiak ikusi, larriak bakarrik ikusi edo 

abisuak bakarrik ikusi.  
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Azkenik, goialdeko eskuineko botoiak inprimatzeko moduko testuan bistaratuko ditu 

erroreak. 

 

Errore guztiak zuzendu ondoren  botoia desaktibatuta agertuko da eta 

 botoia klikatu beharko da. Aurrera jarraitu nahi ez bada, “Utzi” klikatu behar da. 
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Programa lehenengoz erabiltzen bada, “Ados” klikatzen denean jarduera ekonomikoen 

pantaila agertuko da datuak sartzeko. 
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Lehenengo aldia ez bada, programak erdiko pantaila bistaratuko du berriz eta bertan ikusiko 

da aitortzaileak badaukala bere liburua sortuta. Aitortzaileak hainbat jarduera ekonomiko edo 

profesional egiten baditu, liburuan erregistratuta eduki nahi diren jarduerei banan-banan 

eman behar zaie alta (prozesu bat bakoitzeko; horretarako “Jarduerak” botoia klikatu behar 

da. 
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Pantaila honetan jarduera zein den zehaztu behar da eta PFEZerako eta BEZerako behar diren 

datu guztiak eman behar dira. Nahitaezko eremuak gorriz azalduko dira. 

 

Lehenbizi jarduera ekonomiko edo profesionalaren epigrafea idatzi behar da; jarduerari 

ekitean alta emateko 036 ereduko zentsu-aitorpenean jarritakoa izan behar da.  Jardueraren 

epigrafea zein den jakin ezean, XXXXXXXXX botoia klikatu dateke aurkitzeko: leiho bat 

pantailaratuko da eta bertan hainbat irizpide eta sailkapen daude jardueraren epigrafe zuzena 

aurkitzeko. 
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“Azalpena” eremuan testua idatz daiteke bilaketaren xedea murrizteko. Honen bidez epigrafea 

aurkitutakoan lerroaren gainean birritan klikatu eta programak hasierako pantaila bistaratuko 

du. 

 

Beste alde batetik, zerrendako epigrafeen kopurua murriztu daiteke agertzen diren taldeetako 

bat hautatuz; hori eginez gero, taldeko jardueren epigrafeak baino ez dira agertuko eta 

errazagoa izango da bilatzen ari dena aurkitzea. Gero birritan egin behar klik hautatutako 

lerroan eta programa aurreko pantailara itzuliko da. 
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Orain jarduerari alta eman zaion eguna zehaztu behar da: 036 ereduan ipinitakoa izan behar 

da. “Bajaren data” eremua kasu honetan bakarrik bete behar da: jarduerari egiten ari den 

liburuaren edo ereduaren ekitaldian ematen zaionean baja. 

 

Gero jardueraren egoitza nagusiaren datuak sartu behar dira. Gorrizko eremuak nahitaez bete 

behar dira. 

 

PFEZerako etekin garbia zenbatesteko aplikatuko den araubidea zehaztu behar da, kasuan 

kasukoa PFEZi buruzko indarreko arautegiaren arabera. 
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Zuzeneko zenbatespen erraztua hautatzen bada, programak PFEZeko kobrantzen eta 

ordainketen irizpidea aplikatu nahi den galdetuko du. Lehenetsitako erantzuna “EZ” da, baina 

aldatu egin daiteke. 

 

Gero BEZaren araubidearen datuak sartu behar dira (gutxienez bat hautatu behar da). Behar 

den kasuetan, eragiketa guztiak BEZaren kargatik salbuetsita dauden edo BEZeko kenkariak 

kalkulatzeko lainketaren araua (orokorra edo berezia) aplikatzen den zehaztu behar da. 

BEZaren kutxa irizpidearen araubide berezia hautatu bada, horren eremua markatu behar da. 

 

Lainketa orokorra hautatzen bada, programak ehunekoa adierazteko eskatuko du. Lainketa 

berezia hautatzen bada edo eragiketak BEZetik salbuetsita badaude, behar den eremua 

markatu eta aurrerantzean beste erregistro batzuk egiten direnean programak ez du daturik 

gehiago eskatuko lainketari edo salbuetsitako eragiketari buruz.  

 

Berriz ere errore edo abisu mezurik dagoen begiratu behar da behealdean, ezkerrean, dagoen 

botoia klikatuta. Botoi hori klikatu ondoren errore eta abisuen zerrenda agertuko da, zuzendu 

ahal izateko. 
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Errore eta abisu guztiak zuzendutakoan “Ados” klikatu eta prozesua amaituko da. Bestela, 

klikatu “Utzi”. 

 

Programak menu nagusia bistaratuko du. Berriz ere “Jarduerak” atalean sartu eta aitortzaileak 

alta emanda dauzkan jarduerak agertuko dira; gainera ondokoak egin daitezke: 

 

 

1.- Aitortzailearen beste jarduera bat sortu. 

2.- Sortutako jarduera bat ireki daturen bat aldatzeko. 

3.- Jarduera bat ezabatu. 

4.- Pantailatik irten. 

5.- Zerrenda inprimatu eta zerrendako jarduerak norberak nahi duen irizpidearen araberako 

hurrenkeran jarri. 
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Horrela aitortzailearen jarduerei banan-banan eman ahal zaie alta eta eragiketa ekonomikoen 

erregistro-liburua behar bezala artezteko eta 140 eredua aurkezteko behar diren datu guztiak 

sartu daitezke. 
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1.2 - ERRENTA-ERATXIKIPENAREN ARAUBIDEKO ERAKUNDEAK ETA 

TESTAMENTU-AHALORDEA BALIATZEAREN ZAIN DAUDEN 

JARAUNTSIAK  

Zergaduna ondasun-erkidegoa edo jarauntsia bada, beraren IFZ sartu behar dugu 

identifikatzeko. Gero gainerako datuak sartu behar dira eta egiazkoak eta baliozkoak direnez 

egiaztatu behar da. 

 

 

Ondoren enpresa mota hautatu behar da eragiketen bolumenaren eta langileen kopuruaren 

arabera. 

Mikroenpresa izateko baldintzak betez gero, programak baterako amortizazioa hautatzeko 

aukera emango du. Sistema horri heldu nahi izatera, baterako amortizazioa aplikatuko zaien 

ondasunak “baterako amortizaziorako taldean” sartu behar dira. Hori nola egin behar den 

zehatz-mehatz azaltzen da laguntza-gida honetako inbertsio-ondasunen atalean. 

Oso garrantzitsua da fase honetan dena markatuta uztea. Programak markatzen denaren 

arabera bideratuko du erregistroaren prozesua eta zenbait kontrol aplikatuko ditu akatsik 

gerta ez dadin. 

 Geroago hautapena aldatuz gero, gerta liteke grabatutako erregistroak oker egotea eta 

arazoak edukitzea 140 eredua betetzeko. 
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Pertsona fisikoa ez denez, “Ordezkaria” eremuan ez da ezer jarri behar. Zerbait ipiniz gero, 

programak errorea sortuko du. 

Azkenik, harremanetarako pertsonaren datuak eskatuko ditu. “Beste pertsona bat” bakarrik 

markatu daiteke. Markatzen ez bada, programak errorea sortuko du. 

 

Pantailaren behealdean, ezkerrean, mezuen botoia dago. Mezurik badago, botoia klikatu eta 

mezu guztiak leiho batean agertuko dira honela sailkatuta: errore larriak eta abisuak. Errore 

larriak nahitaezko eremuetan gertatzen dira; zuzendu ezean, onartu botoia klikatzen denean 

abisu-mezua pantailaratuko da. Abisuek ez dute leihorik bistaratzen. 

 

Errore eta abisu guztiak zuzendutakoan klikatu behar da. Aurrera jarraitu nahi ez 

bada, “Utzi” klikatu behar da. 
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Hemendik aurrera pertsona fisikoen atalean bezala jokatu behar da. 
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2.- HAINBAT AITORTZAILE ETA BERAIEN JARDUERAK 

 

Programa honen bidez hainbat aitortzaileren erregistro-liburuak arteztu daitezke, eta 

aitortzaile bakoitzak hainbat jarduera eduki ditzake. Pantaila nagusitik ondokoak egin daitezke: 

 

1.- Liburu berria sortu aitortzaile berri batentzat. 

2.- Lerro bat hautatu eta bertako aitortzailearen liburua ireki. 

3.- Lerro bat hautatu eta bertako aitortzailea ezabatu. “Ezabatu” klikatuz gero, programak 

benetan ezabatu nahi den galdetuko du, segurtasunagatik, baiezkoa emanez gero, dena 

ezabatuko baita: aitortzailea, beraren jarduera guztiak eta erregistro guztiak. 

4.- Aplikaziotik irten. 

 

 

OHAR GARRANTZITSUA 

Aitortzaile baten erregistro-liburua sortu eta haren jarduerei alta emandakoan lehenbizi egin 

beharreko gauza jarduerari atxikitako ondasunen eta inbertsio-ondasunen kapitulura joan eta 

jardueran guztiei atxikitako ondasun guztiei alta eman. Bestela gero ezin izango  dira 

erregistratu jardueren inguruko sarrerak eta gastuak. 


