
 

184 eredua telematikoki aurkezteko sortzen diren fitxategiek eta ordenagailuz zuzenean 

irakurtzeko moduko euskarriek bete behar dituzten diseinu fisiko eta logikoak. 

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak 

Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeen informazio aitorpenerako 184 ereduaren ordenagailuz 

zuzenean irakurtzeko moduko euskarriek ezaugarri hauek eduki behar dituzte: 

DVD-R edo DVD+R 

• Mota: DVD-R edo DVD+R. 

• Edukiera: 4,7 GB, gehienez. 

• UDF fitxategi-sistema. 

• Alde bakarrekoa eta geruza bakarrekoa.  

CD-R 

• Mota: CD-R. 

• Edukiera: 700 MB, gehienez. 

Fitxategiaren edukia CD-R batean sartzen ez bada, DVD-R edo DVD+R bat erabiliko da. 

Aitortzaileak eskura duen ekipoaren ezaugarriak bat ez badatoz eskatutako zehaztapen teknikoekin, idazkia 

bidali behar du Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Identifikazio eta Euskarrien Atalera 

(Kaputxinoen bidea, 2 eta 4; 48013-Bilbo); haren bidez azalduko du zer ezaugarri tekniko dituen bere ekipoak 

eta zenbat erregistro aurkeztu nahi duen, zehaztu diren ezaugarri teknikoekin bateragarria den sistemaren bat 

aurkitzeko (halakorik badago). 

B) Diseinu logikoak 

Erregistroen deskripzioa 

Aitortzaile bakoitzarentzat bi erregistro mota ezberdin sartuko dira, lehen zuriunearen arabera bereziko 

direnak, ondoko irizpide hauen arabera: 

1 mota: Aitortzailearen erregistroa. Identifikazio datuak eta aitorpenaren laburpena. Foru-agindu honetako 

eranskinean eta atal hauetan aurrerago adieraziko diren erregistroetatik 1 motako erregistroaren diseinua. 

2 mota: Erakundearen erregistroa eta bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroa. 

Foru-agindu honetako eranskinean eta atal hauetan aurrerago adieraziko diren erregistroetatik 2 motako 

erregistroaren diseinua. 
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Aurkezpen hurrenkera erregistro motaren araberakoa izango da; 1 motako erregistro bat bakarrik egongo da, 

eta 2 motako erregistroak erakundeak eta bazkide, jaraunsle, erkide edo partaide bakoitzak aitortutako gako 

eta azpigakoak beste. 

Aurkezpena talde batek egiten duenean (aitortzaile bat baino gehiago artxibo berean) euskarriaren lehenengo 

erregistroa zero motako erregistroa izango da, jarraian 0 motako erregistrorako azalduko den diseinuaren 

araberakoa. 0 motako erregistro horrek aurkezpenaren arduraduna den pertsona edo erakundearen datuak 

bilduko ditu; arduradun hori izatea derrigorrezkoa da, delako pertsona edo erakunde hori euskarrian aitortzaile 

moduan ere azaldu arren. Ondoren lehenengo aitortzailearen datuak jarriko dira (1 mota) eta jarrian 

erakundearen eta bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen erregistroak (2 mota); gero hurrengo 

aitortzailearen datuak, eta horrela hurrenez hurren. 

Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta eskuinean zuriuneak hutsik utzi; 

letra larriz idatzi behar da eta ezin da erabili karaktere berezirik ez bokal azentudunik. 

Hizkuntzaren karaktere berezietarako ISO-8859-1 kodifikazioa erabiliko da.Horrela, “Ñ” letra ASCII 209 (Hex. 

D1) izango da, eta “Ç” (ze hautsi larria), ASCII 199 (Hex. C7). 

Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokaturik eta ezkerrean zeroz beteta aurkeztu behar dira, zeinurik gabe 

eta paketatu gabe. 

Eremu guztiek izan behar dute edukia, eremuaren deskripzioan besterik adierazi ezean. Edukirik ez badute, 

zenbakizko eremuetan zeroak jarri behar dira eta alfabetikoak eta alfazenbakizkoak hutsik utzi behar dira. 

Esleitu daitekeen errentaren kalkulua (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 13/2013 Foru 

Arauko 54. eta 55. artikuluak) 

1. Errentak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arauen arabera zehaztuko dira, eta honako 

berezitasun hauetan ez dira aplikatuko foru arau honetako 25.4, 30.3 eta 39.3 artikuluetan aurreikusitako 

integrazio-portzentajeak. Kontuan hartu beharrekoak: 

a) Erakundeko kide guztiak Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo edo Ez-egoiliarren Errentaren 

gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorra) zergadun badira, eta ez badira ondare sozietate: esleitu 

daitekeen errenta Sozietateen gaineko Zergaren arauei jarraituz zehaztuko da.  

b) Establezimendu iraunkorrik ez duten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei esleitu 

dakiekeen errenta zehazteko, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko IV. kapituluan 

aurreikusitakoa aplikatuko da. 

c) Errenta-esleipenaren araubidean dagoen entitateko kideak badira edo Sozietateen gaineko Zergaren 

zergadunak edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak (hala establezimendu iraunkorra 

dutenak, nola establezimendu iraunkorrik gabekoak, pertsona fisiko ez badira), bada, orduan, kideoi esleitu 

dakiekeen errenta kalkulatzeko ez da aplikatuko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko foru 

arauko lehenengo xedapen iragankorrean ezarritakoa, errenta hori ekonomia-jarduerak egiteari lotuta ez 

dauden elementuak eskualdatzetik eratorri diren ondare-irabazietatik sortutakoa bada. 
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2. Zerga honen edo Sozietateen gaineko Zergaren zergadun diren bazkide, oinordeko, komunero edo 

partaideak atzerrian eratu den eta errenta-esleipenaren araubidean dagoen entitate bateko kide badira, horiei 

guztiei esleitu dakiekeen errentaren zatia aurreko 1. erregelan adierazitakoaren arabera zehaztuko da. 

3. Baldin eta errenta-esleipenaren araubidean dagoen entitateak errentak lortzen baditu atzerrian, hain zuzen 

ere Espainiarekin zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenik (informazioa trukatzeko klausula duena) sinatuta 

ez duen herrialde batean, ez dira konputatuko herrialde horretan bertan iturri beretik lortutako errenta 

positiboak gainditzen dituzten errenta negatiboak. Soberakina hurrengo lau urteen barruan konputatuko da, 

erregela honetan adierazitakoaren arabera. 

4. Errenta-esleipenaren araubidean dauden entitateek beren bazkide, oinordeko, erkide edo partaideei 

esleitutako errentek izaera hau izango dute: bazkide, oinordeko, erkide edo partaide horietako bakoitzarentzat 

errenton sorburu den jarduera edo iturriaren arabera dagokiona, hain zuzen. 

Errenta-esleipenaren araubidean dagoen entitate batek ekonomia-jarduera bat egiten badu, jarduera horri 

dagozkion etekinak ekonomia-jardueraren etekin izango dira jarduerari loturiko produkzio-bideak edo giza 

baliabideak ohikotasunez, pertsonalki eta zuzenean beren kontura antolatzen esku hartzen duten bazkide, 

jaraunsle, erkide edo partaideentzat. 

Dena den, esleitutako etekinak kapitalaren etekintzat hartuko dira bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideek ez 

badute antolaketa horretan esku hartzen eta entitatean duten partaidetza kapital-ekarpena egitera mugatzen 

bada. Kasu horretan, egindako kapital-ekarpenaren %15 jo ahal izango da, gehienez ere, etekin egozgarritzat. 

5. Errenta-esleipenaren araubidean dauden entitateei ordaintzen zaizkien errentei Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergaren arauetako atxikipena edo konturako sarrera aplikatu behar zaizkie, entitateko kide 

bakoitzari aplikatu beharreko zerga araubidea gorabehera. Atxikipen edo konturako sarrera hori bazkide, 

oinordeko, erkide edo partaidearen ezarpen pertsonaletik kendu ahal izango da, errentak esleitzen zaizkien 

proportzio berean.  

6. Kasu bakoitzean aplika daitezkeen arau edo itunen arabera esleituko zaizkie errentak bazkide, oinordeko, 

erkide edo partaideei, eta Zerga Administrazioak ez badu arau edo itun horien berririk, modu sinesgarrian eduki 

ere, errentok zati berdinetan esleituko zaizkie. 
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184 EREDUA 

A. 0 MOTAKO ERREGISTROA: AURKEZLEAREN ERREGISTROA 

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA  

Finkoa: «0». 

2-4 Zenbakizkoa AURKEZTEKO EREDUA 

Finkoa: «184». 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

Euskarrian sartutako aitorpenen zerga-ekitaldiaren lau 

zifrak. 

9-17 Alfanumerikoa AURKEZLEAREN IFZ 

Aurkezlearen identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da; kontrol-

karakterea azken posizioan jarriko da, eta ezkerreko 

posizioetan, zeroak idatziko dira. Hori guztia IFZren osaketa 

eta erabilera arautzen dituzten arauetan ezarritako 

erregelekin bat etorriz. 

18-57 Alfanumerikoa AURKEZLEAREN ABIZENAK ETA IZENA EDO 

SOZIETATEAREN IZENA 

Pertsona fisikoa bada, honela idatzi behar dira izen-

abizenak: lehen abizena, tarte bat, bigarren abizena, tarte 

bat, eta izen osoa, hurrenkera horretan nahitaez. 

Pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik gabeko 

erakundeen kasuan, haien sozietatearen izena osorik jarri 

behar da, anagramarik gabe. Eremu honetan, inolaz ere 

ezin da jarri merkataritzako izenik. 

58-109  Alfanumerikoa AURKEZLEAREN HELBIDEA 
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Eremu honetan bederatzi azpieremu daude: 

58-59 SG: bide publikoaren siglak. 

60-79 BIDE PUBLIKOA: bide publikoaren izena. Alfabetikoa 

izan behar da eta, ondorioz, izenean zenbakiren bat 

badago, zenbakia letraz idatzi behar da (adibidez: 

Maiatzaren 2a Maiatzaren bia izango da). Errepidea bada, 

km laburdura jarriko da amaieran. 

80-84 ZENBAKIA: etxearen zenbakia edo kilometro-puntua 

(dezimalik gabe). 

Zenbakizkoa izan behar da, bost posiziorekin. 

85-86 ESKAILERA. 

87-88 SOLAIRUA. 

89-90 ATEA. 

91-95 POSTA KODEA: aurkezlearen helbideari dagokiona. 

Zenbakizkoa izan behar da, bost posiziorekin. 

96-107 UDALERRIA: hamabi posizio. Izenak hamabi 

karaktere baino gehiago baditu, lehenengo hamabiak 

jarriko dira, artikulurik eta preposiziorik gabe. 

108–109 PROBINTZIAREN KODEA: Bazkide, jaraunsle, 

erkide edo partaidearen erregistroko “PROBINTZIAREN 

KODEA” eremuari buruz azaldu den moduan bete behar 

da. 

110-114 Zenbakizkoa ERAKUNDE AITORTZAILEAK, GUZTIRA 

Bost zuriuneko zenbakizko eremua. 

Talde euskarrian sartutako erakunde aitortzaileen 

guztirako kopurua adierazi behar da. (Grabatutako 1 

motako erregistroen kopurua). 

115-123 Zenbakizkoa BAZKIDE, JARAUNSLE, ERKIDE EDO PARTAIDEEN 

ERREGISTROEN GUZTIRAKO KOPURUA 

Bederatzi zuriuneko zenbakizko eremua. 
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Talde euskarrian ageri diren bazkide, jaraunsle, erkide edo 

partaideen 2 motako erregistroen guztirako kopurua jarri 

behar da. Kopuru hori bat etorri behar da euskarrian ageri 

diren aitortzaileen 1 motako erregistroetako 136-144 

bitarteko zuriuneetan jarritako kopuruen baturarekin (76. 

zuriunean, orri mota, “S” duten bazkide, jaraunsle, erkide 

edo partaideen 2 motako erregistroen kopurua). 

124 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA 

Gako hauetariko bat jarri behar da: 

«C»: informazioa CD-R, DVD-R edo DVD+R batean 

aurkezten bada. 

«T»: telematikoki aurkezten bada. 

125-173 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA 

Harremanetarako pertsonaren datuak.  

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

125-133 TELEFONOA: bederatzi posizioko zenbakizko 

eremua.  

134-173 ABIZENAK ETA IZENA: aitortzailearentzat 1 motako 

erregistroan zehaztutako irizpide bera erabilita beteko da. 

174-500 ------------ ZURIUNEAK  

*Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

*Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak/alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 

*Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 

*Eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinaldea zuriunez bete. Letra 

larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren deskripzioan besterik 

azaldu ezean. 
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B. 1 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTZAILEAREN ERREGISTROA 

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA  

Finkoa: «1». 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA 

Finkoa: «184». 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

Aitorpenaren zerga-ekitaldiaren lau zifrak. 

9-17 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN IFZ 

Aitortzailearen identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar 

da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da; kontrol-

karakterea azken posizioan jarriko da, eta ezkerreko 

posizioetan, zeroak idatziko dira. Hori guztia IFZren osaketa 

eta erabilera arautzen dituzten arauetan ezarritako 

erregelekin bat etorriz. 

18-57 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN ABIZENAK ETA IZENA EDO 

SOZIETATEAREN IZENA 

Erakundearen izen osoa idatzi behar da, anagramarik gabe. 

Eremu honetan inolaz ere ezin da jarri merkataritzako 

izenik. 

58 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA 

Gako hauetariko bat jarri behar da: 

«C»: informazioa CD-R, DVD-R edo DVD+R batean 

aurkezten bada 

«T»: telematikoki aurkezten bada. 

59-107 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA 
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Harremanetarako pertsonaren datuak.  

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

59-67 TELEFONOA: bederatzi posizioko zenbakizko 

eremua. 

68-107 ABIZENAK ETA IZENA: Honela idatzi behar da: lehen 

abizena, tarte bat, bigarren abizena, tarte bat, eta izen 

osoa, hurrenkera horretan nahitaez. 

108-120 ----------------- ZEROAK 

121-122 Alfabetikoa AITORPEN OSAGARRIA EDO ORDEZKOA 

Ohiz kanpokoa bada ere, bigarren aitorpen bat edo 

hurrengo besteren bat aurkeztu beharko balitz, eremu 

hauetako bat bete beharko litzateke, nahitaez: 

121 AITORPEN OSAGARRIA: aitorpen berriaren xedea 

lehenago aurkezturiko ekitaldi bereko beste aitorpen 

batean agertu behar izan arren bertan oso-osorik jarri gabe 

geratu ziren 2 motako erregistroak sartzea bada, "C" jarri 

behar da. 

122 ORDEZKO AITORPENA: aitorpena ekitaldi bereko 

aurreko beste aitorpen bat, datu batzuk oker izan dituena, 

oso-osorik deuseztatu eta ordezkatzeko bada, “S” jarri 

behar da. Ordezko aitorpen batek aurreko aitorpen bakar 

bat baino ezin du baliogabetu. 

123-135 ----------------- ZEROAK 

136-144 Zenbakizkoa BAZKIDE, JARAUNSLE, ERKIDE EDO PARTAIDEEN 

ERREGISTROEN GUZTIRAKO KOPURUA. 

Aitortzaile honentzat euskarrian aitortutako bazkide, 

jaraunsle, erkide edo partaideen erregistroen guztirako 

kopurua adierazi behar da. (Orri motaren eremuan -76. 

zuriunea- “S” duten bazkide, jaraunsle, erkide edo 

partaideen erregistroen kopurua: 2 motako erregistroak). 

145-146 Zenbakizkoa EGOITZA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN DUTEN 

ERRENTA-ERATXIKIPENAREN ARAUBIDEKO ERAKUNDEAK 

Bi zuriuneko zenbakizko eremua. 
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Bi azpieremu ditu: 

145 ERAKUNDE MOTA. Erakundearen mota adierazten 

duen zenbakia jarri behar da, hauetako bat, alegia: 

1. Sozietate zibila. 

2. Ondasun-erkidegoa. 

3. Jaraunspen banatugabea. 

4. Jabeen erkidegoa. 

5. Beste batzuk. 

146 JARDUERA NAGUSIA. Erakundearen jarduera nagusiari 

dagokion zenbakia jarri behar da, hauetako bat, alegia: 

1. Enpresa jarduera. 

2. Lanbide jarduera. 

3. Ondasun higiezinen ukantza eta administrazioa. 

4. Balore edo finantza aktiboen ukantza eta administrazioa. 

5. Beste batzuk. 

147-155 ----------------- ZURIUNEAK 

156 ----------------- ZURIUNEAK  

157-171 Zenbakizkoa ERAGIKETEN BOLUMENAREN ZENBATEKOA 

Ondorio hauetarako, erakundeak egiten dituen jarduera 

ekonomikoetako eragiketen bolumena jardueran 

ondasunak emanez eta zerbitzuak eginez lortutako 

kontraprestazioen guztizko zenbatekoa da, Balio 

Erantsiaren gaineko Zerga eta Baliokidetzaren Errekargua 

kenduta. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 
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157–169 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

170-171 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

172-180 Alfazenbakizkoa ORDEZKARIAREN IFZ 

Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundearen 

ordezkariaren IFZ jarri behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-

karakterea azkenean jarri, eta ezkerreko zuriuneetan 

zeroak idatzi, IFZren osaketa eta erabilera araupetu 

dituzten arauetan ezarritako erregelekin bat etorriz. 

181-220 Alfazenbakizkoa ORDEZKARIAREN DEITURAK ETA IZENA, EDO 

SOZIETATEAREN IZENA 

Pertsona fisikoa bada, era honetan adierazi behar da: 

lehenengo deitura, gero tarte bat, gero bigarren deitura, 

gero tarte bat, eta azkenean izen osoa, hurrenkera 

honexetan nahitaez. 

Pertsona juridikoa edo errenta-eratxikipenaren araubideko 

erakundea bada, sozietatearen izen osoa adierazi behar da 

anagramarik gabe. 

Eremu honetan inolaz ere ezin da jarri merkataritzako 

izenik. 

221-500 ----------------- ZURIUNEAK 

*Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira. 

*Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

*Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak/alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 

*Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 

*Eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinaldea zuriunez bete. Letra 

larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren deskripzioan besterik 

azaldu ezean. 
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OHARRA: Erregistro bat bete behar da eratxiki beharreko etekin, kenkari edo atxikipenen gako edo azpigako 

bakoitzeko. 

 
C. 2 MOTAKO ERREGISTROA: ERAKUNDEAREN ERREGISTROA 

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA. 

“2”, aldaezina 

2-4 Zenbakizkoa AITORPEN EREDUA. 

“184”, aldaezina 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA. 

Aitorpenaren zerga ekitaldiaren lau zifrak. 

9-17 Alfazenbakizkoa AITORTZAILEAREN IFZ. 

Aitortzailearen IFZ adierazi behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-

karakterea azkenean jarri, eta ezkerreko zuriuneetan 

zeroak idatzi, IFZren osaketa eta erabilera araupetu 

dituzten arauetan ezarritako erregelekin bat etorriz. 

18-26 Alfazenbakizkoa ERAKUNDEAREN IFZ 

Erakundearen IFZ jarri behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-

karakterea azkenean jarri, eta ezkerreko zuriuneetan 

zeroak idatzi, IFZren osaketa eta erabilera araupetu 

dituzten arauetan ezarritako erregelekin bat etorriz. 

27-35 ----------------- ZURIUNEAK 

36-75 Alfazenbakizkoa ERAKUNDE AITORTZAILEAREN IZENA, EDO 

SOZIETATEAREN IZENA 

Erakundearen izen osoa idatzi behar da, anagramarik gabe. 
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Eremu honetan inolaz ere ezin da jarri merkataritzako 

izenik. 

76 Alfabetikoa ORRI MOTA 

“E”, aldaezina (erakundea). 

77 Alfabetikoa  GAKOA 

Erregistroari dagokion gako alfabetikoa jarri behar da; hona 

gakoen zerrenda: 

A. Higigarrien kapitalaren etekinak. 

C. Higiezinen kapitalaren etekinak. 

D. Jarduera ekonomikoen etekinak. 

F. Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozkoak ez 

diren ondare irabaziak eta galerak. 

G. Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozko ondare 

irabaziak eta galerak. 

R. Jarduera ekonomikoei lotutako ondare elementuen 

irabaziak eta galerak. 

H. Kide guztiak Sozietatearen gaineko Zergaren subjektu 

pasibo diren erakundeak. 

I. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 

13/2013 Foru Arauko kenkariak. 

J. Sozietatearen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru 

Arauko kenkariak. 

K. Erakundeak jasandako atxikipenak eta konturako 

sarrerak. 

78-79 Alfazenbakizkoa AZPIGAKOA 

Erregistroari dagokion azpigako zenbakizko edo alfabetikoa 

jarri behar da; hona azpigakoen zerrenda: 

A gakoa (Higigarrien kapitalaren etekinak) duten 

erregistroetako azpigakoak: 
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04. PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 34, 35 eta 36. 

artikuluetan ezarritako etekinak, guztira. 

05. PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 37. artikuluan 

ezarritako etekinak, guztira. 

C gakoa (Higiezinen kapitalaren etekinak) duten 

erregistroetako azpigakoak: 

04 PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 32.1. artikuluan 

ezarritako etekinak, guztira. 

05 PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 32.2. artikuluan 

ezarritako etekinak, guztira. 

D gakoa (Jarduera ekonomikoen etekinak) duten 

erregistroetako azpigakoak: 

01. Guztira lortutako etekinak. 

F gakoa (Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozkoak 

ez diren ondare irabaziak eta galerak) duten 

erregistroetako azpigakoak:  

01. Irabaziak. 

02. Galerak. 

G gakoa (Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozko 

ondare irabaziak eta galerak) duten erregistroetako 

azpigakoak: 

01 Irabaziak. 

02 Galerak. 

R gakoa (Jarduera ekonomikoei lotutako ondare 

elementuen irabaziak eta galerak) duten erregistroetako 

azpigakoak: 

01 Irabaziak. 

02 Galerak. 

I gakoa (PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko kenkariak) 

duten erregistroetako azpigakoak: 
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02. 1/2004 Foru Arauko kenkariak. 

04. Jarduera ekonomikoen kenkariak. 

05. Nazioarteko zergapetze bikoitzaren ziozko kenkariak. 

06. Beste kenkari batzuk. 

J gakoa (SZri buruzko 11/2013 Foru Arauko kenkariak) 

duten erregistroetako azpigakoak: 

01. Nazioarteko zergapetze bikoitzaren ziozko kenkariak.  

02. Kuota muga duten kenkariak. 

03. 1/2004 Foru Arauko kenkariak. 

04. Beste kenkari batzuk. 

K gakoa (Erakundeak jasandako atxikipenak eta konturako 

sarrerak) duten erregistroetako azpigakoak: 

01. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenen 

eta konturako sarreren batura. 

02. Hiriko higiezinen errentamenduen gaineko atxikipenen 

eta konturako sarreren batura (errentamendua jarduera 

ekonomikoa izan zein ez). 

03. Jarduera ekonomikoen etekinen gaineko atxikipenen 

eta konturako sarreren batura (hiriko higiezinen 

errentamenduak salbu). 

04. Ondare irabazien gaineko atxikipenen eta konturako 

sarreren batura. 

05. Beste kontzeptu batzuen gaineko atxikipenen eta 

konturako sarreren batura. 

80-81 ----------------- ZURIUNEAK 

82 Zenbakizkoa ETEKINAK ZEHAZTEKO ARAUBIDEA 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “D” jarri bada, eremu honetan errenta-

eratxikipenaren araubideko erakundearen jarduera 
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ekonomikoen etekinak zehazteko araubidea zein den 

adierazi behar da. Horretarako gako hauetako bat jarri 

behar da: 

1. Zuzeneko zenbatespena, modalitate arrunta 

2. Zuzeneko zenbatespena, modalitate erraztua 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

83 Zenbakizkoa JARDUERA MOTA 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “D” jarri bada, eremu honetan erakundearen 

jardueraren mota edo izaera zehaztu behar da. 

Horretarako gako hauetako bat jarri behar da: 

1. Merkataritzako enpresa-jarduerak. 

2. Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak. 

3. Merkataritzaz kanpoko beste enpresa-jarduera 

batzuk. 

4. Artearen edo kirolaren arloko lanbide-jarduerak. 

5. Gainerako lanbide-jarduerak. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

84-87 Zenbakizkoa JEZREN TALDEA EDO EPIGRAFEA 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “D” jarri bada, eremu honetan egindako 

jarduerari Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 

ondoreetarako dagokion taldea edo epigrafea jarri behar 

da. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

88-96 ----------------- ZURIUNEAK 

97-116 ----------------- ZURIUNEAK 

117-124 ----------------- ZEROAK 
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125-137 Zenbakizkoa DOIKUNTZAK: IGOERAK 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “H” jarri bada, eremu honetan Sozietateen 

gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru Arauan eta aplikatu 

beharreko gainerako zerga arauetan ezarritakoaren 

arabera, erakundeak ekitaldian sortutako zerga errenta 

zehazteko, kontabilitateko emaitzari gehitu beharreko 

zenbatekoa jarri behar da, zeinurik eta koma hamartarrik 

gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

125–135 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

136–137 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

138-150 Zenbakizkoa DOIKUNTZAK: URRIPENAK 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “H” jarri bada, eremu honetan Sozietateen 

gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru Arauan eta aplikatu 

beharreko gainerako zerga arauetan ezarritakoaren 

arabera, erakundeak ekitaldian sortutako zerga errenta 

zehazteko, kontabilitateko emaitzari kendu beharreko 

zenbatekoa jarri behar da, zeinurik eta koma hamartarrik 

gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

138–148 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

149–150 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 
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151-164 Alfazenbakizkoa SARRERA OSOAK / SORTUTAKO ETEKINEN ZENBATEKOA/ 

KONTABILITATEKO EMAITZA 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “A” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “04” 

azpigakoa, eremu honetan higigarrien kapitalaren etekin 

osoak adierazi behar dira (PFEZi buruzko 13/2013 Foru 

Arauko 34, 35 eta 36. artikuluetan ezarritakoak). Zenbateko 

honetan ekitaldian norberaren kapitalak gainontzekoei 

lagata errenta-eratxikipenaren araubideko 

erakundearentzat sortutako etekinak sartu behar dira. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “A” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “05” 

azpigakoa, eremu honetan higigarrien kapitalaren etekin 

osoak adierazi behar dira (PFEZi buruzko 13/2013 Foru 

Arauko 37. artikuluan ezarritakoak).  

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “C” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “04” 

azpigakoa, eremu honetan higiezinen kapitalaren etekin 

osoak adierazi behar dira (PFEZi buruzko 13/2013 Foru 

Arauko 32.1. artikuluan ezarritakoak). Zenbateko honetan 

errenta-eratxikipenaren araubideko erakundearentzat 

ekitaldian sortu diren kapital higiezinaren etekinak (aurreko 

artikuluan aipatutakoak) sartu behar dira. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “C” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “05” 

azpigakoa, eremu honetan higiezinen kapitalaren etekin 

osoak adierazi behar dira (PFEZi buruzko 13/2013 Foru 

Arauko 32.2. artikuluan ezarritakoak). Zenbateko honetan 

errenta-eratxikipenaren araubideko erakundearentzat 

ekitaldian sortu diren kapital higiezinaren etekinak (aurreko 

artikuluan aipatutakoak) sartu behar dira. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “D” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “01” 

azpigakoa, eremu honetan errenta-eratxikipenaren 

araubideko erakundeak jarduera ekonomikoaren bidez 

lortutako sarrera osoak adierazi behar dira. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “H” gakoa jarri bada, eremu honetan 

ekitaldiaren emaitza jarri behar da, erakundearen urteko 
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kontuetan ageri dena. Urteko kontuak merkataritzako eta 

kontabilitateko arau aplikagarrien arabera egin behar dira. 

151 ZEINUA: Eremu hau sarrera osoen, sortutako etekinen 

edo kontabilitateko emaitzaren zenbatekoa negatiboa 

denean bete behar da. Horrelakoetan “N” idatziko da; 

gainerako guztietan zuriunea hutsik utziko da. 

152-164 ZENBATEKOA: 13 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Sarrera osoen, sortutako etekinen edo kontabilitateko 

emaitzaren zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik eta 

hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

152-162 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

163–164 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

165-176 Zenbakizkoa GASTUAK 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “A” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “05” 

azpigakoa, eremu honetan higigarrien kapitalaren 

etekinetan (PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 37. 

artikuluan ezarritakoak) aplikatu beharreko gastu 

kengarrien zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik eta 

hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “C” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “04” 

azpigakoa, eremu honetan higiezinen kapitalaren 

etekinetan (PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 32.1. 

artikuluan ezarritakoak) aplikatu beharreko gastu 

kengarrien zenbatekoa adierazi behar da, bidezko hobaria 

gehitura, zeinurik eta hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “C” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “05” 

azpigakoa, eremu honetan higiezinen kapitalaren 
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etekinetan (PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 32.2. 

artikuluan ezarritakoak) aplikatu beharreko gastu 

kengarrien zenbatekoa adierazi behar da, bidezko hobaria 

gehitura, zeinurik eta hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “D” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “01” 

azpigakoa, eremu honetan jarduera ekonomikoen 

etekinetan aplikatu beharreko gastu kengarrien 

zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik eta hamartarrik 

gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

165–174 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

175–176 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

177-190 Alfazenbakizkoa ERRENTA ERATXIKIGARRIA/AURRETIAZKO ETEKIN 

ERATXIKIGARRIA 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “A” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “04” 

azpigakoa, eremu honetan higigarrien kapitalaren 

etekinengatik (PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 34, 35 

eta 36. artikuluetan ezarritakoak) eratxiki beharreko 

errentaren zenbatekoa adierazi behar da. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “A” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “05” 

azpigakoa, eremu honetan higigarrien kapitalaren 

etekinengatik (PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 37. 

artikuluan ezarritakoak) eratxiki beharreko errentaren 

zenbatekoa adierazi behar da. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “C” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “04” 

azpigakoa, eremu honetan higiezinen kapitalaren 

etekinengatik (PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 32.1. 
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artikuluan ezarritakoak) eratxiki beharreko errentaren 

zenbatekoa adierazi behar da. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “C” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “05” 

azpigakoa, eremu honetan higiezinen kapitalaren 

etekinengatik (PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 32.2. 

artikuluan ezarritakoak) eratxiki beharreko errentaren 

zenbatekoa adierazi behar da. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “D” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “01” 

azpigakoa, eremu honetan sarrera osoen eta gastu 

kengarrien arteko diferentzia adierazi behar da. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “H” gakoa jarri bada, eremu honetan 

erakundeko kideei ekitaldian eratxiki beharreko errentaren 

zenbatekoa jarri behar da. 

177 ZEINUA: Eremu hau errenta eratxikigarriaren edo 

aurretiazko etekin eratxikigarriaren zenbatekoa negatiboa 

denean bete behar da. Horrelakoetan “N” idatziko da; 

gainerako guztietan zuriunea hutsik utziko da. 

178-190 ZENBATEKOA: 13 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Errenta eratxikigarriaren edo aurretiazko etekin 

eratxikigarriaren zenbatekoa jarri behar da, zeinurik eta 

koma hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

178–188 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

189–190 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

191-195 ----------------- ZEROAK 

196-207 ----------------- ZURIUNEAK 
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208-220 Zenbakizkoa IRABAZIAK / GALERAK 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “F” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “01” 

azpigakoa, eremu honetan ekitaldian eratxiki beharreko 

ondare irabazien zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik 

eta koma hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “F” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “02” 

azpigakoa, eremu honetan ekitaldian eratxiki beharreko 

ondare galeren zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik eta 

koma hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “G” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “01” 

azpigakoa, eremu honetan ekitaldian eratxiki beharreko 

ondare irabazien zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik 

eta koma hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “G” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “02” 

azpigakoa, eremu honetan ekitaldian eratxiki beharreko 

ondare galeren zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik eta 

koma hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “R” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “01” 

azpigakoa, eremu honetan ekitaldian eratxiki beharreko 

ondare irabazien zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik 

eta koma hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “R” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “02” 

azpigakoa, eremu honetan ekitaldian eratxiki beharreko 

ondare galeren zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik eta 

koma hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

208-218 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 
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219-220 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

221-232 Zenbakizkoa KENKARIAREN OINARRIA / ZENBATEKOA 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “I” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “02” 

azpigakoa, eremu honetan kenkariaren oinarria adierazi 

behar da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe. Oinarriaren 

zenbatekoa emariaren balioa izango da, Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergari buruzko 13/2013 Foru Arauko 

91. artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatua. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “I” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “04” 

azpigakoa, eremu honetan kenkariaren oinarria adierazi 

behar da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe. Oinarria 

ekitaldian egin eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko 

11/2013 Foru Arauko V. Tituluko III. kapituluan eta 

hamabosgarren xedapen gehigarrian ezarritako 

kenkarietako bat aplikatzeko eskubidea ematen duten 

inbertsio edo gastuen zenbatekoa izango da. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “I” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “05” 

azpigakoa, erakundearen errenten artean atzerrian lortu 

eta zergapetutako etekin edo ondare irabazirik egonez 

gero, eremu honetan errenta horien gaineko kargaren 

ondorioz Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 

buruzko 13/2013 Foru Arauko 92. artikuluan 

ezarritakoaren arabera ordaindutako zenbatekoa adierazi 

behar da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe.  

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “I” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “06” 

azpigakoa, eremu honetan PFEZi buruzko arautegian 

ezarritakoarekin bat etorriz aplika daitezkeen beste kenkari 

batzuen oinarria adierazi behar da (aurreko ataletan 

adierazi ez diren kenkariak), zeinurik eta koma hamartarrik 

gabe.  

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “J” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “01” 
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azpigakoa, eremu honetan ondoko kopuruetako bat 

adierazi behar da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe: 

- Erakundeak atzerrian zergapetutako errentak jaso 

baditu, eremu honetan errenta horien gaineko 

kargaren zioz ordaindutako zenbatekoa jarri behar da, 

Sozietateen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru 

Arauan ezarritakoaren arabera. 

- Erakundearen errenten artean sozietate ez-egoiliarren 

batek ordaindutako mozkinetako partaidetzak edo 

dibidenduak konputatu badira, eremu honetan 

erakundeak benetan ordaindutako zergaren 

zenbatekoa jarri behar da, dibidendua zein mozkinen 

kargura ordaindu den, haiexei dagokiena. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “J” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “02” 

azpigakoa, eremu honetan Sozietateen gaineko Zergari 

buruzko 11/2013 Foru Arauko V. Tituluko III. kapituluetan 

xedatutakoaren arabera kuotan kenkaria aplikatzeko 

eskubidea sortzen duten jardueretan inbertitu edo 

gastatutako kopuruen guztirako zenbatekoa adierazi behar 

da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “J” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “03” 

azpigakoa, eremu honetan irabazteko xederik gabeko 

erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga 

pizgarriei buruzko otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauko III. 

tituluan ezarritako mezenasgorako zerga pizgarrien 

araubidea aplikatu ahal zaien irabazteko xederik gabeko 

erakundeei egindako emarien zenbatekoa jarri behar da, 

zeinurik eta koma hamartarrik gabe. Gauzazko emari, 

dohaintza edo ekarpenak egin badira, emariaren edo 

ekarpenaren balioa jarri behar da. Goian aipatutako arauan 

ezarritako balorazio arauak erabiliko dira balioa 

kalkulatzeko. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “J” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “04” 

azpigakoa, eremu honetan Sozietateen gaineko Zergari 

buruzko Arauan eta beste edozein arau aplikagarritan 

xedatutakoaren arabera kuotan kenkaria izateko eskubidea 

ematen duten aurreko gakoetan aipatutakoez gainerako 
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inbertsio edo gastuen zenbatekoa jarri behar da, zeinurik 

eta koma hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

221-230 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

231-232 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

233-244 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK ETA KONTURA EGINDAKO SARRERAK 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “K” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “01” 

azpigakoa, eremu honetan higigarrien kapitalaren etekinei 

dagozkien atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoa 

adierazi behar da, zeinurik eta hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “K” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “02” 

azpigakoa, eremu honetan hiriko higiezinen 

errentamenduak ekitaldian sortutako etekinei dagozkien 

atxikipenen eta konturako sarreren guztirako zenbatekoa 

adierazi behar da, zeinurik eta hamartarrik gabe (berdin da 

etekin horiek higiezinen kapitaletik sortuak izan nahiz 

jarduera ekonomikoetatik sortuak izan). 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “K” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “03” 

azpigakoa, eremu honetan jarduera ekonomikoek 

ekitaldian sortutako etekinei dagozkien atxikipenen eta 

konturako sarreren guztirako zenbatekoa jarri behar da, 

zeinurik eta koma hamartarrik gabe. Zenbateko honetan ez 

dira sartuko hiriko higiezinen errentamenduaren 

ondoriozko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hauek 

beste erregistro batean aitortu behar dira, erakundearen 

erregistro (2 motako erregistroa) batean, 77. zuriunean “K” 

gakoa eta 78-79 zuriuneetan “02” azpigakoa jarrita. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “K” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “04” 
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azpigakoa, eremu honetan alde inbertsioko erakundeetako 

partaidetzen nahiz akzioen eskualdaketa edo 

berreskurapena dela-eta ekitaldian lortu diren ondare 

irabazien eta joko, zozketa edo ausazko konbinazioetan 

parte hartuta lortutakoen gainean egindako atxikipen eta 

konturako sarreren guztirako zenbatekoa adierazi behar 

da, zeinurik eta hamartarrik gabe. 

Erakundearen erregistroko (2 motako erregistroa) 77. 

zuriunean “K” gakoa jarri bada eta 78-79 zuriuneetan “05” 

azpigakoa, eremu honetan aurreko paragrafoetan 

aipatutakoak ez beste kontzeptu batzuen zioz egindako 

atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoa adierazi 

behar da, zeinurik eta hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

233-242 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

243-244 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

245-500 ------------ ZURIUNEAK 

 

*Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira. 

*Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

*Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak/alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 

*Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 

*Eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinaldea zuriunez bete. Letra 

larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren deskripzioan besterik 

azaldu ezean. 
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Oharra: Erregistro bat bete behar da eratxiki beharreko etOharra: Erregistro bat bete behar da eratxiki beharreko etOharra: Erregistro bat bete behar da eratxiki beharreko etOharra: Erregistro bat bete behar da eratxiki beharreko etekin, kenkari edo atxikipenen gako edo azpigako ekin, kenkari edo atxikipenen gako edo azpigako ekin, kenkari edo atxikipenen gako edo azpigako ekin, kenkari edo atxikipenen gako edo azpigako 

bakoitzeko.bakoitzeko.bakoitzeko.bakoitzeko. 

D. 2 MOTAKO ERREGISTROA: BAZKIDE, JARAUNSLE, ERKIDE EDO PARTAIDEAREN 
ERREGISTROA. 

(ZURIUNEAK, IZAERA ETA DESKRIPZIOA) 

ZURIUNEAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

“2”, aldaezina. 

2-4 Zenbakizkoa AITORPEN EREDUA 

“184”, aldaezina. 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

Aitorpenaren zerga ekitaldiaren lau zifrak. 

9-17 Alfazenbakizkoa AITORTZAILEAREN IFZ 

Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundearen IFZ jarri 

behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-

karakterea azkenean jarri, eta ezkerreko zuriuneetan 

zeroak idatzi, IFZren osaketa eta erabilera araupetu 

dituzten arauetan ezarritako erregelekin bat etorriz. 

18-26 Alfazenbakizkoa KIDEAREN IFZ 

Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeko kide den 

bazkide, erkide edo partaidearen IFZ jarri behar da. 

Aitortua pertsona fisikoa bada, beraren IFZ jarri behar da, 

IFZren eraketa eta erabilera araupetu dituzten arauetan 

ezarritako erregelekin bat etorriz. 

Aitortua pertsona juridikoa edo errenta-eratxikipenaren 

araubideko erakundea bada (ondasun erkidegoa, sozietate 

zibila, jaraunspen banatugabea, etab.), beraren 

identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da. 
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14 urtetik beherakoak zergen arloko harremanetan edo 

zergetan eragina duten harremanetan identifikatzeko, 14 

urtetik beherako pertsonaren datuak (identifikazio 

fiskaleko zenbakia barne) eta legezko ordezkariarenak 

agertu behar dira. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-

karakterea azken zuriunean jarri behar da eta ezkerreko 

zuriuneak zeroz bete behar dira. 

27–35 Alfazenbakizkoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ 

Erakundeko kidea 14 urtetik beherakoa bada, eremu 

honetan adingabe horren legezko ordezkaritza duen 

pertsonaren (aita, ama edo tutorea) identifikazio fiskaleko 

zenbakia jarri behar da, IFZren osaketa eta erabilera 

araupetzen dituzten arauetan ezarritakoarekin bat etorriz. 

Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeko kideren 

bat Espainiako lurraldeko egoiliarra ez bada, haren zerga 

ordezkariaren identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar 

da, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 

arautegian eta zergen arloko beste arau batzuetan 

ezarritakoarekin bat etorriz. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-

karakterea azken zuriunean jarri behar da eta ezkerreko 

zuriuneak zeroz bete behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

36-75 Alfazenbakizkoa KIDEAREN DEITURAK ETA IZENA, SOZIETATEAREN IZENA 

EDO IZENDAZIOA 

Pertsona fisikoa bada, honela idatzi behar da: lehen 

deitura, zuriune bat, bigarren deitura, zuriunea eta izen 

osoa, hurrenkera horretan nahitaez. Aitortua 14 urtetik 

beherakoa bada, eremu honetan beraren izen-deiturak 

jarri behar dira. 

Pertsona juridikoa edo errenta-eratxikipenaren araubideko 

erakundea bada, erakundearen sozietate-izena edo 

izendazio osoa jarri behar da, anagramarik gabe. 

76 Alfabetikoa ORRI MOTA 
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“S”, aldaezina (bazkidea). 

77–78 Zenbakizkoa PROBINTZIAREN KODEA 

Oro har, aitortuaren egoitza dagoen probintziari edo, hala 

denean, hiri autonomoari dagozkion zenbakizko bi digituak 

jarri behar dira; hona kode guztiak: 

 

Araba 01 Leon 24 

Albacete 02 Lleida 25 

Alacant 03 Lugo 27 

Almería 04 Madril 28 

Asturias 33 Málaga 29 

Avila 05 Melilla 52 

Badajoz 06 Murtzia 30 

Bartzelona 08 Nafarroa 31 

Burgos 09 Orense 32 

Cáceres 10 Palentzia 34 

Cádiz 11 Palmas, Las 35 

Kantabria 39 Pontevedra 36 

Castelló 12 Errioxa 26 

Ceuta 51 Salamanca 37 

C. Real 13 Santa Cruz Tenerifekoa 38 

Cordoba 14 Segovia 40 

Coruña 15 Sevilla 41 

Cuenca 16 Soria 42 

Girona 17 Tarragona 43 

Granada 18 Teruel 44 

Guadalajara 19 Toledo 45 

Gipuzkoa 20 Valentzia 46 

Huelva 21 Valladolid 47 

Huesca 22 Bizkaia 48 

Balear Irlak 07 Zamora 49 

Jaén 23 Zaragoza 50 

    

Zergaduna ez-egoiliarra bada eta Espainiako lurraldean 

establezimendu iraunkorraren bidez ari ez bada, 99 jarri 

behar da. 

79–80 Alfabetikoa HERRIALDEAREN GAKOA 

Aitortua establezimendu iraunkorrik ez daukan ez-

egoiliarra bada, egoitza duen herrialdearen kodea beteko 

da, herrialde eta lurraldeetarako indarrean dauden kode 

alfabetikoen arabera. 
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Aitortua egoiliarra bada edo Espainiako lurraldean 

establezimendu iraunkorraren bidez ari den ez-egoiliarra 

bada, 79-80 zuriuneak hutsik utzi behar dira. 

81 Zenbakizkoa PARTAIDE MOTAREN GAKOA 

Gako hauetako bat jarri behar da: 

1. Egoiliarra. 

2. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarra. 

3. Establezimendu iraunkorra duen ez-egoiliarra. 

82 Alfabetikoa KIDEA ABENDUAREN 31N 

Aitortua abenduaren 31n errenta-eratxikipenaren 

araubideko erakundeko kidea izan bada, “X” jarri behar 

eremu honetan. 

83–85 Zenbakizkoa KIDE IZAN DEN EGUNEN KOPURUA 

Erakundeko kide urteko zenbat egunetan izan den zehaztu 

behar da. 

86–92 Zenbakizkoa PARTAIDETZA-EHUNEKOA 

Erakundeko bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideari 

dagokion partaidetza-ehunekoa zehaztu behar da. 

Ehunekoa zenbaki osoa ez bada, lau hamartarrekin eman 

behar da. 

Eremu honetan bi atal daude: 

86-88 OSOA. Ehunekoaren zati osoa jarri behar da. Ez 

badago, zeroak jarri behar dira. 

89-92 HAMARTARRA. Ehunekoaren zati hamartarra jarri 

behar da. Ez badago, zeroak jarri behar dira. 

93 Alfabetikoa GAKOA 

Erregistroari dagokion gako alfabetikoa jarri behar da; hona 

gakoen zerrenda: 

A Higigarrien kapitalaren etekinak. 
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C Higiezinen kapitalaren etekinak. 

D Jarduera ekonomikoen etekinak. 

F Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozkoak ez 

diren ondare irabaziak eta galerak. 

G Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozko ondare 

irabaziak eta galerak. 

R Jarduera ekonomikoei lotutako ondare ondasunen 

irabaziak eta galerak. 

S Kontabilitateko emaitza. 

I PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko kenkariak. 

J Sozietateen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru 

Arauko kenkariak. 

K Atxikipenak eta konturako sarrerak. 

94–95 Zenbakizkoa AZPIGAKOA 

Erregistroari dagokion zenbakizko azpigakoa jarri behar da; 

hona azpigakoen zerrenda: 

A gakoa (Higigarrien kapitalaren etekinak) duten 

erregistroetako azpigakoak: 

04 PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 34, 35 eta 36. 

artikuluetan ezarritako higigarrien kapitalaren etekinak. 

05 PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 37. artikuluan 

ezarritako higigarrien kapitalaren etekinak. 

C gakoa (Higiezinen kapitalaren etekinak) duten 

erregistroetako azpigakoak: 

04 PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 34.1. artikuluan 

ezarritako higiezinen kapitalaren etekinak. 

05 PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 34.2. artikuluan 

ezarritako higiezinen kapitalaren etekinak. 
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F gakoa (Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozkoak 

ez diren ondare irabaziak eta galerak) duten 

erregistroetako azpigakoak:  

01 Irabaziak 

02 Galerak 

G gakoa (Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozko 

ondare irabaziak eta galerak) duten erregistroetako 

azpigakoak:  

01 Irabaziak 

02 Galerak 

R gakoa (Jarduera ekonomikoei lotutako ondare 

elementuen irabaziak eta galerak) duten erregistroetako 

azpigakoak:  

01 Irabaziak 

02 Galerak 

I gakoa (13/2013 FAko kenkariak) duten erregistroetako 

azpigakoak: 

02 1/2004 Foru Arauko kenkariak. 

04 Jarduera ekonomikoen kenkariak 

05 Nazioarteko zergapetze bikoitzaren ziozko kenkariak 

06 Beste kenkari batzuk 

J gakoa (11/2013 FAko kenkariak) duten erregistroetako 

azpigakoak: 

01. Nazioarteko zergapetze bikoitzaren ziozko kenkariak.  

02. Kuota muga duten kenkariak. 

03. 1/2004 Foru Arauko kenkariak. 

04. Beste kenkari batzuk. 
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K gakoari dagozkion erregistroetan erabili beharreko 

azpigakoak (Atxikipenak eta konturako sarrerak): 

01. Higigarrien kapitalaren etekinak 

02. Hiriko higiezinen errentamendua. 

03. Jarduera ekonomikoen etekinak. 

04. Ondare irabaziak. 

05. Beste kontzeptu batzuk. 

96–108 Alfazenbakizkoa ZENBATEKOA (ETEKINA/ATXIKIPENA/KENKARIA) 

Bazkide, jaraunsle, erkide eta partaideen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “A” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “04” azpigakoa, eremu honetan 

errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeko kideari 

higigarrien kapitalaren etekinengatik (PFEZi buruzko 

13/2013 Foru Arauko 34, 35 eta 36. artikuluetan 

ezarritakoak) eratxiki beharreko errentaren zenbatekoa 

(sarrerak) adierazi behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide eta partaideen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “A” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “05” azpigakoa, eremu honetan 

errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeko kideari 

higigarrien kapitalaren etekinengatik (PFEZi buruzko 

13/2013 Foru Arauko 37. artikuluan ezarritakoak) eratxiki 

beharreko errentaren zenbatekoa (sarrerak, gastu 

kengarriak kenduta) adierazi behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide eta partaideen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “C” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “04” azpigakoa, eremu honetan 

errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeko kideari 

higiezinen kapitalaren etekinengatik (PFEZi buruzko 

13/2013 Foru Arauko 32.1. artikuluan ezarritakoak) eratxiki 

beharreko errentaren zenbatekoa (sarrerak, gastu 

kengarriak eta hobaria kenduta) adierazi behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide eta partaideen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “C” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “05” azpigakoa, eremu honetan 

errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeko kideari 

higiezinen kapitalaren etekinengatik (PFEZi buruzko 
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13/2013 Foru Arauko 32.2. artikuluan ezarritakoak) eratxiki 

beharreko errentaren zenbatekoa (sarrerak, gastu 

kengarriak eta hobaria kenduta) adierazi behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “D” gakoa jarri bada, 

eremu honetan errenta-eratxikipenaren araubideko 

erakundeko kideari jarduera ekonomikoen etekin gisa 

eratxiki ahal zaion errentaren zenbatekoa jarri behar da 

(sarrerak ken gastu kengarriak, egonez gero). 

GARRANTZITSUA: PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 54. 

artikuluan ezarritakoa dela bide, jarduera ekonomikoen 

etekinak erakundeko partaide, bazkide, jaraunsle edo 

erkideei eratxikiko zaizkie baldin eta ohituraz, berenez eta 

zuzenean esku hartzen badute jarduerari lotutako 

ekoizbideen eta giza baliabideen norbere konturako 

antolamenduan. 

-Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideak jarduera 

benetan egiten badu, eremu honetan etekin 

eratxikigarriaren zenbatekoa jarri behar da, “JARDUERA 

BENETAN EGIN” eremuan (erregistroko 160-161 zuriuneak) 

BAI adierazi behar da, eta ”ERATXIKIPEN %” eremuan 

benetan egindako jarduerari dagokion ehunekoa, 

erregistroaren deskripzioan ageri diren jarraibideen 

arabera (162-168 zuriuneak). 

-Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideak jarduera 

ekonomikorik egiten ez badu, eremu honetan ez da 

konputatuko etekinik, “JARDUERA BENETAN EGIN” 

eremuan (erregistroko 160-161 zuriuneak) EZ adierazi 

behar da, eta 169-203 zuriuneetan behar diren 

zenbatekoak jarri behar dira. 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “F” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “01” azpigakoa, errenta-eratxikipenaren 

araubideko kideari eratxiki beharreko irabazi garbien 

zenbatekoa jarri behar da (ondare elementuak 

eskualdatuta lortu ez diren irabaziak). 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “F” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “02” azpigakoa, errenta-eratxikipenaren 

araubideko kideari eratxiki beharreko galera garbien 
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zenbatekoa jarri behar da (ondare elementuak 

eskualdatuta lortu ez diren galerak). 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “G” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “01” azpigakoa, errenta-eratxikipenaren 

araubideko kideari eratxiki beharreko irabazi garbien 

zenbatekoa jarri behar da (ondare elementuak 

eskualdatuta lortutako irabaziak). 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “G” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “02” azpigakoa, errenta-eratxikipenaren 

araubideko kideari eratxiki beharreko galera garbien 

zenbatekoa jarri behar da (ondare elementuak 

eskualdatuta lortutako galerak). 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “R” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “01” azpigakoa, errenta-eratxikipenaren 

araubideko kideari eratxiki beharreko jarduera 

ekonomikoei lotutako ondare elementuen irabazi garbien 

zenbatekoa jarri behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “R” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “02” azpigakoa, errenta-eratxikipenaren 

araubideko kideari eratxiki beharreko jarduera 

ekonomikoei lotutako ondare elementuen galera garbien 

zenbatekoa jarri behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “S” gakoa jarri bada, 

eremu honetan errenta-Sozietateen gaineko Zergaren edo 

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 

(establezimendu iraunkorra) subjektu pasibo den 

eratxikipenaren araubideko erakundeko kideari eratxiki 

ahal zaion errentaren zenbatekoa jarri behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “I” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “02”, “04”, “05” edo “06” azpigakoa, 

eremu honetan bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideari 

eratxiki ahal zaizkion oinarrien edo kenkarien zenbatekoa 

jarri behar da. 
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Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “J” gakoa jarri bada eta 

94-95 zuriuneetan “01”, “02”, “03” edo “04” azpigakoa, 

eremu honetan bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideari 

eratxiki ahal zaizkion oinarrien edo kenkarien zenbatekoa 

jarri behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “K” gakoa jarri bada, 

eremu honetan erakundeko kideari eratxiki ahal zaizkion 

atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoa jarri behar 

da. 

96 ZEINUA. Eremu hau etekina negatiboa denean bete 

behar da. Horrelakoetan “N” idatziko da; gainerako 

guztietan zuriunea hutsik utziko da. 

97-108 ZENBATEKOA. 13 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Oinarrien etekinen edo kenkarien eta atxikipenen eta 

konturako sarreren zenbatekoa adierazi behar da, zeinurik 

eta koma hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

97–106 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

107–108 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan eremu hau hutsik utzi behar da. 

109-119 ----------------- ZEROAK 

120–159 Alfazenbakizkoa ERAKUNDEKO KIDEAREN ZERGA EGOITZA 

Erakundeko kidearen zerga egoitza zehaztu behar da. 

160-161 Alfabetikoa JARDUERA BENETAN EGIN 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideak jarduera benetan 

egiten badu, eremu honetan BAI jarri behar da. 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideak jarduera benetan 

egiten ez badu, eremu honetan EZ jarri behar da. 
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162-168 Zenbakizkoa ERATXIKIPEN-EHUNEKOA 

Erakundeko bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideari 

dagokion partaidetza-ehunekoa zehaztu behar da, irizpide 

hauek kontuan hartuta: 

− “JARDUERA BENETAN EGIN” eremuan EZ jarri bada, 

eremu honetan ez da ezer jarri behar. 

− “JARDUERA BENETAN EGIN” eremuan BAI jarri bada, 

eratxikipen-ehuneko hauetako bat jarri behar da: 

a. Erakundeko kide guztiek benetan egiten badute 

jarduera, eratxikipen-ehunekoa “PARTAIDETZA-

EHUNEKOA” eremuan adierazitakoa bera izango da 

(erregistro honetako 86-92 zuriuneak). 

b. Erakundeko kideren batek jarduera benetan egiten ez 

badu, benetan egiten den jardueraren ehunekoari 

dagokion eratxikipen-ehunekoa jarriko da. Kontuan 

hartu behar da eratxikipen-ehuneko guztien batura 

%100 izan behar dela. 

Eremu honetan bi atal daude: 

162-164 OSOA. Ehunekoaren zati osoa jarri behar da. Ez 

badago, zeroak jarri behar dira. 

165-168 HAMARTARRA. Ehunekoaren zati hamartarra jarri 

behar da. Ez badago, zeroak jarri behar dira. 

169-203 Zenbakizkoa HIGIGARRIEN KAPITALA 

Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidearen erregistroko (2 

motako erregistroa) 93. zuriunean “D” gakoa jarri bada eta 

“Jarduera benetan egin” eremuan “EZ”, eremu honetan 

jarduera ekonomikoa benetan egiten ez duen bazkide, 

erkide edo partaideak erakundean duen partaidetzaren 

ondorioz higigarrien kapitalaren etekin gisa jaso duen 

zenbatekoa jarri behar da. Kontzeptu honen zioz eratxiki 

daitekeen etekina inolaz ere ezin da izan ekarritako 

kapitalaren %15 baino gehiago. 

Gainera, higigarrien kapitalaren etekin horien gainean 

egindako atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoa 

ere sartu behar da.  
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Eremu honetan atal hauek daude: 

ETEKINA 

169-178 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

179-180 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

117-124 ----------------- ZEROAK 

ATXIKIPENA ETA KONTURA EGINDAKO SARRERA 

192–201 Zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

202–203 Zenbatekoaren zati hamartarra; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

204-500 ---------- ZURIUNEAK 

 

*Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira. 

*Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

*Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak/alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 

*Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 

*Eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinaldea zuriunez bete. Letra 

larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren deskripzioan besterik 

azaldu ezean. 


