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Aurkezpena: betebeharrak, salbuespenak, epealdiak 

900004990 - Nortzuek aurkeztu behar dute 140 eredua? Aurkeztu ezean, 
zehapena ezartzen da?  

1. 140 eredua jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisikoek eta 
errentak esleitzeko araubideko erakundeek aurkeztu behar dute. 

2. Administrazioak zehapena ezarri ahal die betebehar hori betetzen ez dutenei. 

900004991 - Ondasun-erkidegoetan, nork aurkeztu behar du 140 
eredua?  

Ondasun-erkidegoak berak, ez erkideek banaka. 

900004993 - 140 eredua aurkeztu behar dutenek aurkeztu behar 
dute beste eredurik, esaterako 184, 347, 110….?  

 Dekretuz 140 eredua aurkeztu behar duten onuradunek ez dute zertan 
aurkeztu ez 347 eredua ez 04 eredua. 

 Aurkeztu beharreko gainerako ereduak aurkeztu behar dituzte. 

900004998 - Noiz aurkeztu behar da 140 eredua?  

140 eredua urte bakoitzeko eredua hurrengo urteko otsailean aurkeztu beharko da. 

900004999 - Nola aurkeztu behar da 140 eredua? 

140 eredua telematikoki aurkeztu behar da nahitaez. Bizkaiabai, IZENPE, SEA,... 

900006495 - "Jarduerarik gabe" eta 140 eredua  

900006495 - Indarrean den araudiaren arabera, pertsona batek 2016ko ekitaldiko 
140 eredua aurkeztu behar du, baina ez du jarduerarik izan. Kontuan hartuta 
programan ez dagoela «jarduerarik gabe» adierazteko laukirik , aurkeztu behar du 
140 eredua?  

Zergapekoa bajan badago Ekonomi Jardueren gaineko Zergan (EJZ), ez du 140 eredua 
aurkeztu behar. 

EJZn baja eman ez duenean eta jarduerarik egiten ez duenean, orduan sortzen da 
arazoa, datu biak kontrajarriak baitira. Izan ere, hala, zergapekoak EJZri adierazten dio 
jarduera egiten duela, baina gainerako zergei, berriz, ez duela egiten. 
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Horregatik, EJZn altan dagoen bitartean, gutxieneko datuak bete behar ditu, eta eredu 
hori aurkeztu, ez baitago laukirik adierazteko ez duela jarduerarik egiten. Izan ere, lauki 
horrek ez luke zentzurik izango. 

 

Kudeaketa: altak, bajak, inprimatu, programaren 

gorabeherak 

900005046 - 140 eredua eta Bizkaibai txartela 

900005046 - 140 eredua aurkezteko Bizkaibai txartela eduki behar dut? 

Bai, 140 eredua BizkaiBai, IZENPE, SEA... txartelaren bidez aurkeztu behar da, ezin da 
aurkeztu Errenta eta Ondarearen Gakoaz. 

900005000 - 140 eredua inprima daiteke? 

Programan inprimatzeko botoia dago baina hobe erabiltzen ez bada. Hoberena botoi 
horren bidez laguntza-programan erregistratutako datuen Excel fitxategia sortzea da. 

900005001 - Atera daitezke BEZaren eta PFEZen datuak 140 
ereduaren programatik?  

Zuzenean, ez; hala ere, programak ematen duen Excel fitxategian PFEZ eta BEZaren 
aitorpenak egiteko datuak eskura daitezke. 

2016ko abenduan140 ereduaren laguntzako programa eguneratu ahalko da. 

140 eredua betetzeko programa 2.1.0 bertsiora eguneratuz gero, PFEZ: INFORMAZIOA 
botoiak aukera berria edukiko du lehengo kontsulta orokorraz gainera: “Kontsulta 
jarduera ekonomikoaren arabera”; horren bidez aztertu nahi den jarduera hautatu eta 
programak erregistro-liburuan jarduera horretaz bildutako informazioaren laburpena 
bistaratuko du, PFEZen 2016ko aitorpenerako eskatuko diren kontzeptuen arabera 
antolatuta. 

2.1.0 bertsioa 140 ereduaren laguntza programako aukera berria  

900005002 - Nola inportatzen/esportatzen dira BFAren laguntza-
programaren bidez sortzen diren liburuak?  

140. ereduen datuak laguntza programan erregistratuta daudenean eta beste 
ordenagailu batera pasatu edo beste ordenagailutik ekarri nahi dugunean 
esportar/importar erabili beherko dugu. 

noticia.asp?IdNoticia=900006451&idioma=eu&IdSeccionP=1


Id 5024  GURE GIDA 

Exportatu: BILA plataformaren aitortzaileen zerrendan, 140. ereduan aukeratu 
beharko dugu eta "Esportatu" klikatu. 

 

BFA motako artxibo bat sortuko da eta pendrive batean, adibidez, gorde dezakegu. 

Beste ordenagailu batera pasatu nahi badugu (140. eredua instalatua edukita), 
BILAko lehenengo pantailatik, "Utilitateak"-ean, "Aurretik plataformarekin 
esportatutako aitorpenak berreskuratu" aukeratu eta aitorpenak dituen fitxategia 
aukeratu.
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900005005 - Kapitulu bakoitzeko eremu guztiak bete behar dira?  

Nahitaez, gorriz eta azpimarratuta agertzen diren eremuak baino ez dira bete behar. 

900005007 - Zer gertatzen da ekitaldian jarduera bati baja 
emanez gero?  

Jardueraren datuen panelean altaren dataren ondoan bajaren da (baja noiz gertatu 
den) adierazi behar da. 

Gogoan eduki behar da ondasunei baja eman behar zaiela eta erregularizazioa egin 
behar dela. 

BEZaren inguruko gorabeherak 

900005008 - Egon daiteke jarduera bat BEZaren araubide bitan?  

Ez. Zergadun batek arrazoi bategatik bakarrik aplikatu behar ditu BEZaren araubide bi: 
jarduera bi egiten dituelako (nahiz eta JEZen bat bakarrik eduki alta emanda). 

900005009 - Eragiketa guztiak BEZetik salbuetsita dituzten 
zergadunek BEZaren araubide bat hautatu behar dute?  

Bai. Araubide orokorra hautatu behar dute eta eragiketa guztiak BEZetik salbuetsita 
daudela adierazi behar dute. 

900005016 - Zer hainbanaketa ezarri behar da jardueraren 
datuen atalean?  

Aurreko ekitaldiko azken hainbanaketa. 

900005010 - Nola erregistratzen dira beste herrialde batzuetako 
fakturak? Non erregistratu behar da BEZagatik ordaindu behar 
izan dena?  

 Estatukoak bezala erregistratzen dira. Gauza bat bakarrik eduki behar da 
kontuan: hornitzailea Espainiako IFZrekin barik menu hedagarrian agertzen 
diren agirietako batekin erregistratu behar da (Batasunaren barruko 
eragilearen IFZ, pasaportea, beste herrialde bateko identifikazio agiri ofiziala… 
kasuan kasukoa). Faktura zer herrialdetan egin den ere zehaztu behar da. 

 Zergadunek ezin dituzte erregistratu BEZagatik beste herrialde batzuetan 
ordaindutako kopuruak. Kopuru horiek ez jasanarazteko, zergaduna beste 
herrialdean enpresaburu edo profesional modura identifikatuta egon behar da. 
Halako eragiketa baten BEZa berreskuratzeko egin den herrialdera jo behar da. 
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900005011 - Nola erregistratzen dira fakturak BEZaren 
baliokidetasun-errekarguaren araubidean?  

 Araubide horretan daudenek ez dute aurkeztu behar BEZaren aitorpena. 
 Jasandako BEZaren kuota PFEZen tributazioko gastuen zenbatekoari gehitu 

behar zaio baliokidetasun-errekarguarekin batera. 
 Halaber, jasanarazitako BEZaren kuota PFEZen tributazioko sarreren 

zenbatekoari gehitu behar zaio. 

900006487 - Jardueretako sarrera eta gastuen erregistroa 
BEZetako sinplifikatutako erregimenean eta 391 ereduaren 
emaitza 140ko programan  

 140ko laguntza-programak, sarreren erregistroan BEZ erregimen erraztuari atxikita 
dagoela detektatzen duenean, BEZaren laukitxoak aktibatu gabe daude, eta gastuen  
erregistroan BEZ jasoko da, baina "Gastuaren zenbatekoa" eta "PFEZn zenbatetsi den 
gastua" bera izango da eta batean eta bestean BEZ sartuta egongo da. 

Hau da, sarreren eta gastuen erregistroa fakturaren munta osoa jasota egingo dugu, 
BEZ barne. 

Adibidea "Gastuen eta jasotako fakturen kapitulua": 
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Sarreran: 

 

 

Halaber urteko idaztoharra egin beharko dute 391 ereduagatik 140ko programako 
gastuen kapituluan; idaztohar horretan  391 ereduaren emaitza Ingresatzea edo 
Itzultzea dela jaso behar dute. 

Erregistroan honakoa adierazi beharko dute: eragiketa-mota, “B” aukera; erregistro-
mota, “zehaztu gabe”; eragiketa bereziak, “zehaztu gabe”. 

“KPOko kontuan" bi kontu hauetako bat jaso beharko dute: 

 391 ereduaren emaitza ordaintzekoa bada: 634 “dohikuntza negatiboak 
zeharkako zergapetzean”. Zeinu positiboarekin. 
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Nola egiten dira erregistroak? 

900005012 - Nortzuek egin ditzakete laburpen-idazpenak?  

Zergadun guztiek egin ditzakete laburpen-idazpenak; hala ere, idazpen hauek egunean 
salmenta asko egiten dituzten zergadunentzat pentsatuta daude batik bat, hau da, 
zergadun horiek egunean egindako faktura guztiak banan-banan ez erregistratu behar 
izateko. 

900005013 - Zer adierazten da sarreren laburpen-idazpenetan?  

Idazpen bakoitzean egun batean egindako faktura guztiak zehazten dira. Datu hauek 
agertu behar dira: eguneko lehen fakturaren zenbakia, eguneko azken fakturaren 
zenbakia eta egunean egindako fakturen kopurua. Idazpena egiteko gutxienez faktura 
bi eduki behar dira. 

Fakturen zenbakiak korrelatiboak izan behar dira. 

Laburpen-idazpen batean bildutako fakturen guztirako zenbatekoa ezin da izan 6.000 € 
euro baino gehiago. Egunean egindako fakturen zenbatekoa hortik gorakoa izanez 
gero, fakturak gehieneko kopurura heltzen ez diren hainbat laburpen-idazpenetan 
zatikatu behar dira. 

900005014 - Badago aukerarik eguneko salmenta guztien 
laburpen-idazpena egin eta liburuan ere idaztohar bakarra 
egiteko?  

Ez. Laburpen-idazpenetan egun batean egindako faktura guztiak biltzen dira; fakturak, 
baina, banan-banan xehatu behar dira liburuan. 

900005020 - Eman dezagun mediku batek ez dituela nahi 
identifikatu bere bezeroak beraien datuen konfidentzialtasuna 
zaintzeko. Egin dezake? Nola egin behar ditu erregistroak?  

Lanbide-sekretua dela eta bezero bat identifikatu nahi ez bada, faktura erraztua egin 
behar da eta hartzailea identifikatu gabe utzi. 

Kontuan eduki behar da faktura erraztua egiteko baldintza batzuk bete behar direla. 
Denak bete ezean, ezin da egin faktura errazturik; aitzitik, faktura osoa egin behar da 
eta hartzailea identifikatu. 

Faktura mota bakoitza modu batean erregistratu behar da programarekin. 

900005021 - Erregistro bat egitean, gastua zein sarrera izan, 
programak data bi eskatzen ditu: “egin den data” / 
“idaztoharraren data”. Biak adierazi behar dira?  
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Fakturaren eragiketa A motakoa bada, faktura noiz egin den zehaztu behar da: “faktura 
egin den data”. 

Eragiketa B motakoa bada eta fakturarik gabeko gastua/sarrera erregistratu behar 
bada, idaztoharra noiz egin den zehaztu behar da: “idaztoharraren data”. 

900005022 - Profesional eta enpresaburu guztiek egin behar 
dituzte euren zerbitzuen eta salmenten fakturak edo nahikoa 
dute tiketak ematea?  

Fakturazio Betebeharren Araudia onetsi duen urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru 
Dekretuaren arabera (BAO, urtarrilaren 29koa) profesional eta enpresaburu guztiek 
egin behar dituzte fakturak eta haien kopiak. 

26. 1 artikulua: “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek enpresa 
edo lanbide jardueren ondorioz etekinak lortzen badituzte eta etekin horiek zuzeneko 
zenbatespenaren metodoan zehazten badituzte, euren jardueran ari direla egiten 
dituzten eragiketen zioz fakturak eta haien kopiak luzatu behar dituzte, eta luzatu ere 
araudi honetan ezarritakoaren arabera, dena delakoa Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren ordainketarako duten araubidea”. 

Makina erregistratzailerik ez eduki arren, fakturak egin behar dituzte, erraztuak badira 
ere. Tiketek ez dute balio.  

Jarduerari lotutako ondasunak eta inbertsio-

ondasunak 

900005015 - ¿Qué bienes tengo que recoger en el capítulo de 
bienes afectos o de inversión? ¿Hay que incluir los que no son de 
mi propiedad?  

Norberaren jarduerari lotutako ondasun guztiak zehaztu behar dira, BEZerako 
inbertsio-ondasun direnak zein ez direnak. 

Denak adierazi behar dira, titulartasuna gorabehera (jabetza, alokairua, finantza 
errentamendua, beste batzuk,…). 

900004944 - Jarduerari lotutako ondasunen edo inbertsio-
ondasunen kapituluan norberaren lokal bat erregistratzean, zer 
idatzi behar da “lurzoruaren balioa”eta “eraikuntzaren balioa”?  

 Eskuraketa-balioa dela eta, alde batetik lurzoruaren balioa zehaztu behar da 
eta beste batetik eraikuntzarena.  

 Guztirako balioa zer proportziotan banatzen den jakinez gero (OHZren 
ordainagirian agertzen delako), ehuneko horiek aplikatu behar zaizkio 
eskuraketa-balioari. 
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 Banaketa-ehunekoen berri jakin ezean, lurzoruaren balioa eskuraketa-balioaren 
%20 da eta eraikuntzarena %80. 

 OHZren ordainagiriko katastro-balioak ezin dira erregistratu. 

900005017 - Gastu bat liburuan erregistratzean, inbentarioko 
ondasun bat hautatu behar da beti?  

Gastu bat ondasun jakin bati lotuta badago, jarduerari lotutako ondasunen zerrendan 
hautatu behar da, eremuan nahitaezko modura agertu zein ez. 

900005018 - Inbertsio-ondasunen kapituluan, norbaitek utz eta 
alokairuan hartu ez den lokal bati alta ematean, zer markatu 
behar da “titulua” eremuan?  

Ondasuna gurasoek, adiskide batek…… lagaz gero, titulartasunaren eremuan “BESTE 
BATZUK” markatu behar da. 

Lokala bada, programak eraikuntzaren balioa eta lurzoruaren balioa zehazteko 
eskatuko du. Aurrera egiteko “amarrua” egin behar da: 0,01 € idatzi behar da eremu 
bietan. 

900005019 - Nolako ondasunak egin behar dira multzoak?  

Telefoniakoak eta garraio ibilgailu batzuk. 


