
 

188 eredua ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriaren diseinu fisiko eta 
logikoak 

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak 

Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi- edo elbarritasun-aseguruen kontratuetatik datozen kapital higigarriaren 

errenta edo etekinak direla-eta egindako atxikipenei edo konturako sarrerei buruzko aitorpen informatiboa (188 

eredua) aurkezteko sortzen diren ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriek ezaugarri hauek bete 

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 

Atxikitzaile bakoitzarentzat, bi erregistro mota egongo dira; lehenengo posizioak bereizten ditu erregistrook, 

honako irizpide hauen arabera: 

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

eranskinean eta atal hauetan aurrerago adieraziko diren erregistroetatik 1 motako erregistroaren diseinua. 
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2 mota: Aitortuaren erregistroa. Foru-agindu honen eranskinean eta atal hauetan aurrerago adieraziko diren 

erregistroetatik 2 motako erregistroaren diseinua. 

Aurkezpenaren hurrenkera erregistro motaren araberakoa da. 1 motako erregistro bakarra egongo da; 2 motako 

erregistroaren kasuan, berriz, aitorpeneko hartukizunak beste erregistro egongo dira. 

Taldeko aurkezpena denean (atxikitzaile bat edo konturako sarrera egin behar duen pertsona bat baino gehiago 

fitxategi berean), euskarriaren lehen erregistro gisa zero motako erregistro bat aurkeztuko da, atal honetan 

jasotako zero motako erregistroaren diseinuarekin. Erregistro horretan, aurkezpena egiteko ardura duen 

pertsonaren edo erakundearen datuak jasoko dira, pertsona edo erakunde hori euskarrian atxikitzaile moduan 

ere agertu arren. Gero, lehenengo atxikitzailearen datuak jarriko dira (1 mota), eta, ondoren, haren aitortuak (2 

mota). Jarraian hurrengo aitortzailearen datuak jarriko dira eta hala egingo da guztien datuak jaso arte. 

Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira, eta eskuinean zuriuneak utzi; letra 

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

Hizkuntzaren karaktere berezien kasuan, ISO-8859-1 kodifikazioa erabiliko da. Hala, «Ñ» letra ASCN 209 (HEX. 

D1) izango da, eta «Ç» (ze hautsi maiuskula), 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; alfanumeriko eta alfabetikoetan, berriz, zuriuneak. 
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188 EREDUA 

A. 0 MOTAKO ERREGISTROA: TALDEKO AURKEZPENA 

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA  

Finkoa: «0» (zero). 

2-4 Zenbakizkoa AITORPEN EREDUA 

Finkoa: «188». 

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 jarri behar da, eta ezkerreko posizioetan, 

zeroak idatzi. Hori guztia IFZren osaketa eta erabilera 

araupetzen 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 

Eremu honetan bederatzi azpieremu daude: 
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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: oro har, aitortuaren 

helbidea dagoen probintzia, lurralde historiko edo hiri 

autonomoari dagozkion zenbakizko digitu biak jarri behar dira, 

zerrenda honen arabera: 

Probintzia Kodea Probintzia Kodea 

Araba 01 León 24 
Albacete 02 Lleida 25 
Alacant 03 Lugo 27 
Almería 04 Madril 28 
Asturias 33 Málaga 29 
Ávila 05 Melilla 52 
Badajoz 06 Murtzia 30 
Bartzelona 08 Nafarroa 31 
Burgos 09 Ourense 32 
Cáceres 10 Palentzia 34 
Cádiz 11 Palmas, Las 35 
Kantabria 39 Pontevedra 36 
Castelló 12 Errioxa 26 
Ceuta 51 Salamanca 37 
Ciudad real 13 Santa Cruz Tenerifekoa 38 
Kordoba 14 Segovia 40 
Coruña, A 15 Sevilla 41 
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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 Uharteak 07 Zamora 49 
Jaén 23 Zaragoza 50 

110-114 Zenbakizkoa AITORTZAILEAK, GUZTIRA 

Bost posizioko zenbakizko eremua. 

Taldeko euskarrian sarturiko pertsona edo erakunde 

aitortzaileen kopuru osoa adierazi behar da (grabaturiko 1 

motako erregistroen kopurua). 

115-123 Zenbakizkoa AITORTUAK, GUZTIRA 

9 posizioko zenbakizko eremua. 

Taldeko euskarriarekin lotura duten aitortuen kopuru osoa 

adierazi behar da (grabaturiko 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: 9 posizioko zenbakizko eremua.  

134-173 ABIZENAK ETA IZENA: aitortzailearentzat 1 motako 

erregistroan zehaztutako irizpide bera erabilita beteko da. 

174-250 ------------. ZURIUNEAK  
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*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: «188». 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

Aitorpenaren zerga-ekitaldiaren lau zifrak. 

9-17 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN IFZ 

Aitortzailearen IFZ jarriko da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da; kontrol-karakterea 

azken posizioan jarri behar da, eta ezkerreko posizioetan, 

zeroak idatziko dira. Hori guztia IFZren osaketa eta erabilera 

araupetzen dituzten arauetan ezarritako erregelekin bat 

etorriz. 

18-57 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN 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 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA 

Gako hauetariko bat jarri behar da: 

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

bada. 
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 «T»: telematikoki aurkezten bada. 

59-107 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA 

Harremanetarako pertsonaren datuak.  

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

59-67 TELEFONOA: 9 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 Zenbakizkoa 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: «C» jarri behar da, baldin eta 

aitorpen hau aurkezteko arrazoia bada aurretik aurkeztu den 

ekitaldi bereko beste aitorpen batean agertu beharrekoak izan 

arren aitorpen horretan jaso gabe geratu diren hartukizunak 

sartzea. 

122 ORDEZKO AITORPENA: «S» jarri behar da, baldin eta 

aitorpenaren helburua bada ekitaldi bereko aurreko aitorpen 

bat deuseztatzea eta erabat ordezkatzea. Ordezko aitorpen 

batek aurreko aitorpen bakarra ordezka dezake. 

123-135 Zenbakizkoa ZEROAK 

136-144 Zenbakizkoa AITORTUEN KOPURUA GUZTIRA 

9 posizioko zenbakizko eremua. 

«ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA» 

eremuan zeinu positiboa duten eta aitortzaile honentzat 

euskarrian jaso diren aitortuen kopuru osoa (erregistroak) jarri 

behar da. Aitortu bat erregistro batean baino gehiagotan 

agertzen bada, agertzen den beste aldiz kontatu behar da (2 

motako erregistro zenbakiak). 
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145-159 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA 

15 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuari dagozkion erregistroetako (2 motako erregistroak) 

«ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA» 

eremuan (119-130 posizioak) zeinu positiboarekin adierazitako 

zenbateko guztien batura jarri behar da, zeinurik eta koma 

hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

145-157 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren 

zenbateko osoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko 

dira. 

158–159 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zati 

hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

160-174 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN 

ZENBATEKOA, GUZTIRA 

15 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuari dagozkion erregistroetako «ATXIKIPENAK ETA 

KONTURAKO SARRERAK» eremuan (135-147 posizioak) 

adierazitako zenbateko guztien batura jarri behar da, zeinurik 

eta koma hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

160-172 Atxikipenen eta konturako sarreren zenbateko 

osoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

173-174 Atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoaren 

zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

175-183 Zenbakizkoa AITORTUEN KOPURUA GUZTIRA 

9 posizioko zenbakizko eremua. 
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«ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARRERAK» eremuan 

zeinu negatiboa edo zero duten eta aitortzaile honentzat 

euskarrian jaso diren aitortuen kopuru osoa (erregistroak) jarri 

behar da. Aitortu bat erregistro batean baino gehiagotan 

agertzen bada, agertzen den beste aldiz kontatu behar da (2 

motako erregistro zenbakiak). 

184-198 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA 

15 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuari dagozkion erregistroetako (2 motako erregistroak) 

«ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA» 

eremuan (119-130 posizioak) zeinu negatiboarekin 

adierazitako zenbateko guztien batura jarri behar da, zeinurik 

eta koma hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

184-196 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren 

zenbateko osoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko 

dira. 

197–198 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren 

zenbateko osoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak 

jarriko dira. 

199-250 --------------- 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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C. 2 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTUAREN ERREGISTROA 

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA  

Finkoa: «2». 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA 

Finkoa: «188». 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

1 motako erregistroko posizio beretan dagoena jarri behar da. 

9-17 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN IFZ 

1 motako erregistroko posizio beretan dagoena jarri behar da. 

18-26 Alfanumerikoa AITORTUAREN IFZ 

Aitortua pertsona fisikoa bada, hartzailearen identifikazio 

fiskaleko zenbakia jarri behar da, IFZren osaketa eta erabilera 

araupetzen dituzten arauetan ezarritakoarekin bat etorriz. 

Pertsona juridikoa edo nortasun juridikorik gabeko erakundea 

bada, beraren identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da. 

14 urtetik beherakoak zergen arloko harremanetan edo arlo 

horretan ondoreak izango dituzten 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 posizioan jarri behar da, eta ezkerreko posizioetan 

zeroak jarri behar dira. 

27-35 Alfanumerikoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ 

Aitortuak 14 urte baino gutxiago baditu, legezko ordezkariaren 

IFZ jarriko da eremu honetan (aita, ama edo tutorearena). 
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Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-karakterea 

azken posizioan jarri behar da, eta ezkerreko posizioetan 

zeroak jarri behar dira. 

Gainerako kasuetan, eremu honetako edukia zuriunez bete 

behar da. 

36-75 Alfanumerikoa AITORTUAREN ABIZENAK ETA IZENA EDO 

SOZIETATEAREN IZENA 

A) Pertsona fisikoa bada, honela idatzi behar dira izen-abizenak: 

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

osoa, hurrenkera horrexetan nahitaez. Aitortua 14 urtetik 

beherakoa bada, pertsona horren abizenak eta izena jarri behar 

dira eremu honetan. 

B) Pertsona juridikoa edo nortasun juridikorik gabeko 

erakundea bada, erakundearen sozietate-izena jarri behar da, 

anagramarik gabe. 

76-77 Zenbakizkoa PROBINTZIAREN KODEA 

Aitortuaren helbidea dagoen probintzia, lurralde historiko edo 

hiri autonomoari dagozkion zenbakizko digitu biak jarri behar 

dira, zerrenda honen arabera: 

Probintzia Kodea Probintzia Kodea 

Araba 01 León 24 
Albacete 02 Lleida 25 
Alacant 03 Lugo 27 
Almería 04 Madril 28 
Asturias 33 Málaga 29 
Ávila 05 Melilla 52 
Badajoz 06 Murtzia 30 
Bartzelona 08 Nafarroa 31 
Burgos 09 Ourense 32 
Cáceres 10 Palentzia 34 
Cádiz 11 Palmas, Las 35 
Kantabria 39 Pontevedra 36 
Castelló 12 Errioxa 26 
Ceuta 51 Salamanca 37 
Ciudad Real 13 Santa Cruz Tenerifekoa 38 
Kordoba 14 Segovia 40 
Coruña, A 15 Sevilla 41 
Cuenca 16 Soria 42 
Girona 17 Tarragona 43 
Granada 18 Teruel 44 
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Guadalajara 19 Toledo 45 
Gipuzkoa 20 Valentzia 46 
Huelva 21 Valladolid 47 
Huesca 22 Bizkaia 48 
Balear Uharteak 07 Zamora 49 
Jaén 23 Zaragoza 50 

78 Zenbakizkoa MODALITATEA 

Eremu hau beti beteko da. Aitortu bakoitzari ordaindutako 

kapital higigarriaren errenta edo etekinaren modalitatea 

adierazteko, ondoren aipatzen diren zenbakietako bat jarriko 

da: 

1 Hurrengo eremuan adierazten den kapital higigarriaren 

errenta edo etekina diruzko bada. 

2 Hurrengo eremuan adierazten den kapital higigarriaren 

errenta edo etekina gauzatan bada. 

79-91 Alfanumerikoa KAPITAL HIGIGARRIAREN ERRENTAK EDO ETEKINAK 

Eremu honetan zenbateko hau jarri beharko da, kasu 

bakoitzean dagokion zeinuarekin: 

 Aitortua pertsona fisikoa edo nortasun juridikorik gabeko 

erakundea bada, aitortu bakoitzari dagozkion kapital 

higigarriaren zeinu bereko etekinen zenbatekoen batura 

jasoko da. Etekin horiek kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi- 

edo elbarritasun-aseguruen kontratuetatik lortutakoak izan 

behar dira eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 

Zergari buruzko 13/2013 Foru Arauaren 36. artikuluan 

ezarritakoaren arabera kalkulatuko dira. 

Gauzazko lansarien kasuan, haien merkatu-balio normala 

jarri behar da.  

 Aitortua Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren 

Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) 

zergapekoa bada, eskatu ahal den edo ordaindu den 

kontraprestazio osoa jarri behar da.  

Gauzazko lansarien kasuan, haien merkatu-balio normala 

jarri behar da.  

Eremu honetan, azpieremu hauek daude: 
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79 Alfabetikoa. ZEINUA Lehen azaldutako zenbatekoa 

negatiboa bada, "N" jarri behar da. Bestela, zuriunez bete behar 

da. 

80-91 Zenbakizkoa. ZENBATEKOA. Aurretik deskribatutako 

zenbatekoa zeinurik eta koma hamartarrik gabe jarri behar da. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

80-89 Errenten zenbateko osoaren zati osoa. Edukirik ez badu, 

zeroak jarriko dira. 

90-91 Errenten zenbateko osoaren zati hamartarra. Edukirik ez 

badu, zeroak jarriko dira. 

92-104 Alfanumerikoa INFORMAZIO GEHIGARRIA  

Eremu honetan hau jarri behar da: 

 Biziarteko errenta eratu zenean jakinarazitako errenta 

salbuetsiaren zenbatekoa, aurrezki sistematikorako 

banakako plan batek emandako baliabide ekonomikoekin 

eratutako biziarteko errentaren eskubide ekonomikoak 

guztiz edo partez aurreratzen badira. Aurreratzeari 

dagozkion etekinak sartzen diren erregistro berean sartuko 

da informazio hori. 

Eremu honetan, azpieremu hauek daude: 

92 Alfabetikoa. ZEINUA. Lehen azaldutako zenbatekoa 

negatiboa bada, "N" jarri behar da. Bestela, zuriunez bete behar 

da. 

93-104 Zenbakizkoa. ZENBATEKOA. Aurretik deskribatutako 

zenbatekoa zeinurik eta koma hamartarrik gabe jarri behar da. 

105-117 Zenbakizkoa MURRIZKETAK (13/2013 FA-ZORTZIGARREN XEDAPEN 

IRAGANKORRA) 

13 posizioko zenbakizko eremua. 

Eremu hau soilik bete behar da etekinen hartzailea pertsona 

fisikoa edo errentak eratxikitzeko araubidean dagoen 

erakundea bada. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
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buruzko 13/2013 Foru Arauaren zortzigarren xedapenen 

iragankorrean aipatzen diren murrizketen zenbatekoa jarri 

behar da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe, murrizketarik 

aplikatu bada. Hala ere, eremu honetan zero jarriko da 

«KAPITAL HIGIGARRIAREN ERRENTAK EDO ETEKINAK» 

eremuan jasotako zenbatekoa negatiboa denean. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

105-115 Murrizketen zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez 

badu, zeroak jarriko dira. 

116-117 Murrizketen zenbateko osoaren zati hamartarra. 

Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.  

118-130 Alfanumerikoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA 

Eremu honetan zenbateko hau jarri beharko da, kasu 

bakoitzean dagokion zeinuarekin: 

 Aitortua pertsona fisikoa edo nortasun juridikorik gabeko 

erakundea bada, «KAPITAL HIGIGARRIAREN ERRENTAK 

EDO ETEKINAK» eremuan jarritako zenbatekoari 

«MURRIZKETEN ZENBATEKOA (13/2013 FA-

ZORTZIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA)» eremuan 

jarritako zenbatekoa kenduz ateratzen dena jarri behar da. 

 Aitortua Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren 

Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) 

zergapekoa bada, «KAPITAL HIGIGARRIAREN ERRENTAK 

EDO ETEKINAK» eremuan jasotako zenbateko bera jarri 

behar da, zeinu berarekin. 

Eremu honetan, azpieremu hauek daude: 

118 Alfabetikoa. ZEINUA Lehen azaldutako zenbatekoa 

negatiboa bada, "N" jarri behar da. Bestela, zuriunez bete behar 

da. 

119-130 Zenbakizkoa. ZENBATEKOA. Aurretik 

deskribatutako zenbatekoa zeinurik eta koma hamartarrik gabe 

jarri behar da. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 
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119-128 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zati 

osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

129-130 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren zati 

hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

131-134 Zenbakizkoa ATXIKIPENAREN % 

Aplikaturiko atxikipenaren edo konturako sarreraren 

portzentajea adierazi behar da.  

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

131-132 Portzentajearen zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak 

jarriko dira. 

133-134 Portzentajearen zati hamartarra. Edukirik ez badu, 

zeroak jarriko dira. 

135-147 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK 

13 posizioko zenbakizko eremua. 

«ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA» 

eremuan jarritako zenbatekoari «ATXIKIPENAREN %» 

eremuan jarritako portzentajea, atxikipen eta konturako 

sarrerarena, aplikatuz ateratzen den emaitza jarri behar da 

hemen, zeinurik eta koma hamartarrik gabe.  

Hala ere, eremu honetan zero jarriko da «ATXIKIPENEN ETA 

KONTURAKO SARREREN OINARRIA» eremuan jasotako 

zenbatekoa negatiboa denean. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

135-145 Atxikipenen eta konturako sarreren zenbateko 

osoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

146-147 Atxikipenen eta konturako sarreren zenbateko 

osoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

148-151 Zenbakizkoa SORTZAPEN-EKITALDIA 
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Eremu hau soilik bete behar da urteko laburpenean 

zerrendatutako kapital higigarriaren errenta edo etekinetako 

bat aitorpenaren ekitaldiari barik aurreko ekitaldi batean sortu 

edo eskatutako kopuruak direla-eta ordaindutako zenbatekoei 

badagozkie. Kasu horietan, bete beharrako datuez gainera, 

eremu honetan sortzapen-ekitaldiaren lau zifrak jarri behar 

dira.  

Aitortu berari ekitaldi ezberdinetan sortutako kopuruak 

ordaintzen bazaizkio, datuak hainbat erregistrotan banakatu 

beharko dira: hain zuzen, erregistro bakoitzean soilik adierazi 

behar dira ekitaldi berean sortutako kopuruei buruzko datuak. 

152 Alfabetikoa GAKOA 

Gako hauetatik, kasu bakoitzari dagokiona jarri behar da: 

B Gako hau jarri behar da «INFORMAZIO GEHIGARRIA» 

eremuan biziarteko errenta eratu zenean jakinarazitako 

errenta salbuetsiaren zenbatekoa jartzen denean, aurrezki 

sistematikorako banakako plan batek emandako baliabide 

ekonomikoekin eratutako biziarteko errentaren eskubide 

ekonomikoak guztiz edo partez aurreratu direlako. 

153 Alfabetikoa BIZIARTEKO ERRENTA ASEGURATUA 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren 49 

bis artikuluan aipatzen diren biziarteko errenta aseguratuak 

merkaturatzen dituzten aseguru-erakundeek gako hauetako 

bat jarri behar dute:  

A: Aitorpenari dagokion urtean biziarteko errenta aseguratu 

bat eratu bada. Urtean zehar, aitortuak lortutako ondare-

irabaziak jasandako atxikipenaren zenbatekoa biziarteko 

errenta aseguratu bat eratzeko erabiltzen badu, gako hau 

erabiliko da ere, biziarteko errenta hori Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren 49 bis artikuluan 

ezarritakoaren arabera eratu bada.  

B: Biziarteko errentaren ondoriozko eskubide ekonomikoak 

guztiz edo partez aurreratzen badira.  

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango.  

154-161 Zenbakizkoa ERAKETA-DATA EDO AURRERATZE-DATA 
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Biziarteko errenta aseguratua eratu edo aurreratu den eguna 

jarri behar da. Biziarteko errenta aseguratua aitorpenari 

dagokion ekitaldian zehar eratu eta aurreratu bada, eragiketa 

bakoitzari buruzko informazioa aitortzeko aitortuaren 

erregistro bat erabiliko da.  

Eremu honetan hiru azpieremu daude: 

154-157 Zenbakizkoa: Urtea 

158-159 Zenbakizkoa: Hilabetea 

160-161 Zenbakizkoa: Eguna 

162-185 Alfanumerikoa BIZIARTEKO ERRENTA ASEGURATUAREN 

IDENTIFIKAZIOA 

Biziarteko errenta aseguratua merkaturatzen duen aseguru-

erakundeak errenta hori identifikatzeko erabilitako zenbakia 

edo kodea jarriko da.  

186-195 Zenbakizkoa ORDAINDUTAKO PRIMA  

Aitortuak biziarteko errenta aseguratua eratzeko ordaindutako 

primaren zenbatekoa jarri behar da.  

Zenbatekoak euro zentimotan adierazi behar dira; beraz, inoiz 

ez da jarriko zenbaki hamartarrik. 

196-210 Zenbakizkoa ONURADUNTZAT HIPOTEKA-HARTZEKODUNA DUTEN 

ASEGURUETATIK DATOZEN ETEKINAK 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 

13/2013 Foru Arauaren hogeita hamaikagarren xedapen 

gehigarrian aipatutako inguruabarrak ematen badira, 

atxikipenik ezarri behar ez zaion lortutako etekina jarri beharko 

da.  

Zenbatekoak euro zentimotan adierazi behar dira; beraz, inoiz 

ez da jarriko zenbaki hamartarrik. 

211-250 ------------ 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. 
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*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. 

 


