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130 eredua 

Aurkeztu behar dutenak
Enpresa, lanbide edo kirol jarduerak edo jarduera artistikoak egiten dituzten zergadunek 130 eredua aurkeztu beharko dute. Zergadunak autolikidazio bat 
bakarrik egin behar du egin dituen jarduera guztietarako.

Hiruhilekoren batean ordainketa zatikatuaren zenbatekoa negatiboa izan arren, zergadunak aitorpena aurkeztu beharra du.

Autolikidazioa aurkeztu behar ez dutenak:

a)  Nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako jardueraren bat egiten duten zergadunak, baldin eta ordainketa zatikatuen urtearen azkenaurreko urtean 
ustiapenak sortutako sarreren %70i, gutxienez, diru-laguntza arruntak, kapital diru-laguntzak eta kalte-ordainak zenbatu gabe, atxikipena edo 
konturako sarrera aplikatu bazaie.

b)  Lanbide jardueraren bat egiten duten zergadunak, baldin eta ordainketa zatikatuen urtearen azkenaurreko urtean jarduerak sortutako sarreren %70i, 
gutxienez, atxikipena edo konturako sarrera aplikatu bazaie.

Jarduerari ekin zaion ekitaldian eta hurrengoan, ordainketa zatikatuaren epealdian atxikipena edo konturako sarrera aplikatu zaien sarreren portzentajea 
hartuko da kontuan.

Aurkezteko epea
Hiruhilekoan behin aurkeztu behar da (jarduera eta etekin garbiak zenbatesteko erabiltzen den modalitatea gorabehera), hain zuzen ere apirileko, uztaileko, 
urriko eta hurrengo urteko urtarrileko lehen 25 egunetan.

Betetzeko jarraibideak

Ekitaldia

Autolikidazioari dagokion ekitaldiaren lau zifrak adieraziko dira.

Epealdia

1T = 1. hiruhilekoa 2T = 2. hiruhilekoa 3T = 3. hiruhilekoa 4T = 4. hiruhilekoa

Aitorpen osagarria

Lauki honetan X adieraziko da baldin eta autolikidazioaren helburua bada, aurretik aurkeztu den aldi bereko beste autolikidazio batean sartu beharrekoak 
izan arren, autolikidazio horretan sartu gabe utzi ziren datuak sartzea.

Aitortzailea

Identifikazio datuak adieraziko dira atal honetako tarte egokietan.

Likidazioa

Hiruhilekotan zatikatutako ordainketaren zenbatekoa

– Orokorra

02  laukia Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa. Ordainketa zatikatuen urtearen azkenaurreko urtean jarduera ekonomikoaren bidez lortutako etekin garbien 
%5 adierazi behar da.

Azkenaurreko urtean jarduerari ekin bazaio, urte horretako etekinaren zenbatekoa urtekoratu egingo da.

– Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo arrantza jarduerak

06  laukia Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa. Hiruhilekoan izan diren salmenten edo sarreren bolumenaren %2 adierazi behar da, kapital diru-laguntzak eta 
kalte-ordainak salbu utzita, dena dela etekinak zenbatesteko modalitatea.

– Jarduerari ekin zaion ekitaldia eta hurrengoa

10  laukia Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa. Egutegiko hiruhileko bakoitzean sortutako sarrera konputagarrien eta gastu kengarrien arteko diferentziaren 
%20 adierazi behar da.

– Etekin garbi negatiboa

Araubide hau kasu hauetan aplikatuko da: ordainketa zatikatuaren ekitaldiaren azkenaurreko ekitaldian jardueraren etekin garbia positiboa ez denean.

•  Orokorra:

  16  laukia Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa. Ordainketa zatikatuen urtearen azkenaurreko urtean izan diren salmenten edo sarreren bolumenaren 
%0,5 adieraziko da.

•  Handizkako merkatariak:

  20  laukia Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa. Ordainketa zatikatuen urtearen azkenaurreko urtean izan diren salmenten edo sarreren bolumenaren 
%0,25 adieraziko da.

Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak

03  eta 17  laukiak Azkenaurreko urteko atxikipenak eta konturako sarrerak (%25). Ordainketa zatikatua kalkulatzeko kontuan hartu badira azkenaurreko 
urteko etekin garbiak, aurreko idatz-zatian ezarritakoa aplikatzearen emaitzako kopurutik urte horretan egin diren atxikipen eta konturako sarrera guztien 
%25 kendu behar da.
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07  eta 11  laukiak Hiruhileko atxikipenak eta konturako sarrerak. Kalkulu horretarako hiruhilekoan izan diren sarrerak eta gastuak hartu badira, aurreko 
idatz-zatian ezarritakoa aplikatzearen emaitzako kopurutik hiruhilekoan egin diren atxikipenak eta konturako sarrerak kendu behar dira.

Zatikako ordainketa guztira

28  laukia Zatikako ordainketa guztira. Honela adieraziko da batuketa:

28  = 04  + 08  + 12  + 18  + 20

Errenten eratxikipenaren araubideko erakundeak
Errenten eratxikipenaren araubidean dauden erakundeek egindako jarduerek sortutako etekinei dagokien ordainketa zatikatua bazkide, jaraunsle, erkide 
edo partaide bakoitzak egin behar du, aurrean ezarritako erregelak aplikatuta, erakundean duen partaidetzaren proportzioan, baldin eta bazkide, jaraunsle, 
erkide edo partaideek etekin horiek higigarrien kapital gisa barik jarduera ekonomikoen etekin gisa eratxikitzen badituzte.

Borondatezko sarrera
Zergadunek ordainketa zatikatu bakoitzean adierazitakoak baino portzentaje handiagoa aplikatu ahal izango dute.


