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BATASUNAREN BARRUKO ZENBAIT 

ERAGIKETAREN KAPITULUA 

 

 

Kapitulu honetan EZ dira idatzi behar Batasunaren barruko merkataritzako eragiketa 

arruntak, esaterako Batasunaren barruko ondasun-emate edo -eskuratzeak, ezta 

Batasunaren barruan jasotako edo emandako zerbitzuak ere. 
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1.- KAPITULU HONETAN IDATZI BEHAR DIREN ERAGIKETAK 

• Ondasunak bidaltzea edo jasotzea gorputzezko ondasun higigarrien gainean lanak eta 

obrak (konponketak, hobekuntzak eta abarrekoak) egiteko eta ondasun horien gaineko 

peritu-txosten, balorazio eta irizpenak egiteko (BEZari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 

70.Bat.7 artikulua). 

 

• Subjektu pasibo batek bere enpresako gorputzezko ondasun bat beste estatu kide 

batera transferitzea, ondasun hori enpresak estatu horretan dituen beharrizanei 

atxikitzeko, nahiz eta aldi baterako erabilera izan (BEZari buruzko 7/1994 Foru 

Arauaren 9.3 artikulua). 

 

• Ondasun bat jasotzea, enpresaburu edo profesional batek zergaren aplikazio-

lurraldean egiten dituen jarduerei atxikitzeko, baldin eta subjektu pasiboak, edo 

besteren batek berorren kontura, ondasun hori bidali edo garraiatu badu beste estatu 

kide batetik, non aipatutako enpresaburu edo profesionalak hura ekoitzi, erauzi, 

eraldatu, erosi edo inportatu baitu, azken estatu kide horretako lurraldean egiten duen 

enpresa edo lanbide jardueraren barruan (BEZari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 16.2 

artikulua). 

 

• Subjektu pasiboarentzat zerbitzu bat egitea, aipatutako ondasunen gaineko peritu-

txostenak edo lanak egitea helburu duena, baldin eta ondasunok, aipatutako 

zerbitzuen ondoren, berriro bidaltzen bazaizkio subjektu pasiboari zergaren aplikazio-

lurraldean. 

 

• Ondasun horiek aldi baterako erabiltzea, haien bidalketaren edo garraioaren 

helmugako estatu kidearen lurraldean, Espainian kokatutako subjektu pasiboak 

zerbitzuak egiteko. 

 

• Ondasun horiek aldi baterako erabiltzea, gehienez 24 hilabetean, beste estatu kide 

baten lurraldean, non hirugarren herrialde batetik ondasun berak inportatuko balira 

aldi baterako erabiltzeko, zilegi izango bailitzateke aldi baterako inportazioaren 

araubidea aplikatzea, inportazio eskubideen salbuespen osoa duena. 
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2.- NOLA ERREGISTRATU BATASUNAREN BARRUKO ERAGIKETA 

HORIEK 

 

Aitortzaile honen jarduera jakin batean idatzi nahi dugu eragiketa; bada jarduera horren 

hasierako pantailatik klik egingo dugu dagokion kapituluaren botoian: 

 

 

 

Ohartarazpen pantaila bat agertuko zaigu, hemen erregistratu behar diren eragiketak zeintzuk 

diren zehaztuko diguna. Check-a aktiba dezakegu, ez dadin abisu hori agertu kapitulu honetan 

sartzen garen bakoitzean. Gero klik egingo dugu “Onartu” botoian. 

 

Orain zenbait eremu bete behar ditugu leiho berrian: 
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1. Erregistratuko dugun eragiketa mota zehatza hautatu behar dugu 2 aukeraren 

artean. 

2. Zein egunetan egin den eragiketa. 

3. Eragiketaren xede diren ondasunak deskribatuko ditugu eta fakturaren 

erreferentziak edo ondasunaren jabetza frogatzen duen agiriarenak erantsiko 

ditugu. 

4. Beste pertsona identifikatuko dugu (“Hartzailea”, ondasunak bidali baditugu, edo 

“Bidaltzailea”, berak guri bidali badizkigu). 

5. “Aitortuaren” gainerako datuak jarriko ditugu. 

6. Ondasunen eta gainerako frogagirien egoerari buruzko informazioa jarriko dugu. 

7. Eragiketaren iraunaldia zehaztuko dugu. 

 

Behin egiaztatutakoan “Erroreen zerrendan” “0” jartzen duela, edo mezuak ez direla 

derrigorrezko eremuei buruz, klik egin dezakegu “Onartu” botoian, eta Batasunaren 

barruko eragiketa erregistratuta egongo da. Kapituluaren funtzionamenduaren 

pantaila orokorrera eramango gaitu; dagoeneko horren erabilera azaldu da aurreko 

kapituluetako laguntza atalean. 
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