
 

193 eredua ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriaren diseinu fisiko eta 
logikoak 

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak 

Establezimendu iraunkorrei dagokienez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Sozietateen gaineko 
Zergan eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan egin beharreko atxikipenen eta konturako sarreren urteko 
laburpena (193 eredua) ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriak erabiliz aurkezteko, euskarriak 
honako ezaugarri hauek izan behar ditu: 

DVD-R edo DVD+R 

• Mota: DVD-R edo DVD+R. 

• Edukiera: 4,7 GB, gehienez. 

• UDF artxiboen 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 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. Hala, 1 motako erregistro bakarra egongo da; 2 
motako erregistroaren kasuan, berriz, aitorpeneko aitortuak beste erregistro egongo dira. 

Taldeko aurkezpena denean (aitortzaile 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 aitortzaile moduan ere 
agertu arren. Gero, lehenengo aitortzailearen 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 ASCII 209 (Hex. 
DI) 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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193 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 AURKEZTEKO EREDUA 

Finkoa: «193». 

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 

Eremu honetan bederatzi azpieremu daude: 



 

4 

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: Aitortuaren helbidea 
dagoen probintzia, lurralde historiko edo hiri autonomoari 
dagozkion zenbakizko digitu biak jarri behar dira, aitortuaren 
erregistroko «PROBINTZIAREN KODEA» eremuan (2 motako 
erregistroko 77-78 posizioak) jasotako zerrendaren arabera.  

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 euskarrian sarturiko aitortuen kopuru osoa adierazi 
behar da. Kopuru horrek bat etorri behar du euskarrian 
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sarturiko aitortzaileen 1 motako erregistroetako 136tik 144ra 
bitarteko posizioetan adierazitako kopuruen baturarekin. 
(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. 

174-500 ------------. 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. 



 

6 

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: «193». 

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 

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. 

Aitortzailearentzat euskarrian aitortutako hartzaileen kopuru 
osoa jarri behar da. Aitortu bat erregistro batean baino 
gehiagotan agertzen bada, agertzen den beste aldiz kontatu 
behar da (2 motako erregistro zenbakiak). 

145-159 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA 
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15 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuari dagozkion erregistroetako (2 motako erregistroak) 
«ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA» 
eremuan (152-164 posizioak) 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.  

158–159 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren 
zenbatekoaren zati hamartarra.  

160-174 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK 

15 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuari dagozkion erregistroetako «ATXIKIPENAK ETA 
KONTURAKO SARRERAK» eremuan (169-181posizioak) 
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.  

173–174 Atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoaren 
zati hamartarra.  

175-189 Zenbakizkoa SARTUTAKO ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK 

15 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuari dagozkion erregistroetako «ATXIKIPENAK ETA 
KONTURAKO SARRERAK» eremuan (169-181 posizioak) 
adierazitako zenbateko guztien batura jarri behar da, zeinurik 
eta koma hamartarrik gabe, baldin eta aitortu horien kasuan 
(erregistroetan) «HARTUKIZUNAREN GAKOA» eremuan «C» 
jarri bada edo, «HARTUKIZUNAREN GAKOA» eremuan «A», 
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«B» edo «D» jarrita edukitzeaz gainera, «ORDAINKETA» 
eremuan «1» edo «3» balioa jarri bada. 

190-219 ------------ ZURIUNEAK 

220-234 Zenbakizkoa GASTUAK  

15 posizioko zenbakizko eremua. 

«GASTUEN ZENBATEKOA» eremuan («GASTUEN 
ZERRENDA» erregistroko 195-207 posizioak) adierazitako 
kopuru guztien batura jarri behar da, zeinurik eta koma 
hamartarrik gabe. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

220-232 Gastuen zenbatekoaren zati osoa.  

233-234 Gastuen zenbatekoaren zati hamartarra.  

235 Alfabetikoa AITORTZAILEAREN IZAERA 

«S» jarri behar da aitortzailea kategoria hauetako batean ez 
dagoenean: 

a) Aitortzailea Espainian helbidea edo egoitza duen edo bertan 
ordezkaritza duen entitate bat izatea; besteren kontura 
ordaintzea eredu honen xede diren atxikipenen peko 
errentak; eredu honen xede diren kapital higigarriaren 
etekinen eta errenten sorburu diren baloreen errenten 
kobrantza kudeatzea edo errenta horien gordailuzaina 
izatea. 

b) Aitortzailea eredu honen xede diren kapital higigarriaren 
etekinen eta errenten sorburu diren baloreen jaulkitzailea 
izatea, baldin eta errenta horiek besteren kontura 
ordaintzen badira, titularrek baloreak gordailutu badituzte 
edo errenten kobrantza a) letran aipatutako erakundeek 
kudeatzen badute. 

c) Aitortzaileak eredu honen xede diren kapital higigarriaren 
etekinak eta errentak ordaindu izana, baldin eta haien 
likidazio-maiztasuna hamabi hilabetetik gorakoa izateagatik 
sarrerak egin badira 1999. urtearen aurreko ekitaldietan 
eta urteko laburpenari eta Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko Araudiaren bigarren xedapen 
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iragankorraren 2. zenbakiko erregulazioari dagokien 
ekitaldian. 

d) Aitortzaileak administrazio-gastuak eta negoziatu 
daitezkeen baloreen gordailua direla-eta zenbatekoak 
jasotzea, eta, beraz, eredu honetan gastu horietarako 
dagoen eranskina bete behar izatea. 

Aitortzailea aipatutako kategoria horietako batean sartuta 
badago, eremu hau zuriunez beteko da. 

Eremu honetan «S» jartzen bada, hurrengo eremuak honela 
beteko dira: 

«SARTUTAKO ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK» 
(175-189 posizioak): zeroz beteko da. 

“GASTUAK” (220-234 posizioak): zeroz beteko da. 

Eremu honetan «S» jartzen bada, 2 motako erregistro 
guztietako (aitortuaren erregistroa) «AITORTZAILEAREN 
IZAERA» eremuan (208 posizioa) «S» jarri behar da, eremu 
horren deskripzioa kontuan hartuta. 

Eremu honetan «S» jartzen bada, aitorpenak ezin du izan 2 
motako erregistrorik (gastuen erregistroa).  

236-500 ------------ 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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C. 2 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTUAREN ERREGISTROA. AITORTUEN ZERRENDA 

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa: «2». 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA 

Finkoa: «193». 

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 juridiko bat edo nortasun juridikorik gabeko erakunde 
bat bada, erakunde horri dagokion identifikazio fiskaleko 
zenbakia jarriko 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 haren legezko 
ordezkariaren identifikazio fiskaleko zenbakia 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 
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Aitortuak 14 urte baino gutxiago baditu, legezko ordezkariaren 
identifikazio fiskaleko zenbakia jarriko da eremu honetan (aita, 
ama edo tutorearena). 

Gainerako kasuetan, eremu honetako edukia zuriunez bete 
behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-karakterea 
azken posizioan jarri behar da, eta ezkerreko posizioetan 
zeroak jarri behar dira. 

36-75 Alfanumerikoa AITORTUAREN ABIZENAK ETA IZENA, SOZIETATE-IZENA 
EDO IZENDAPENA 

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 adingabea 
bada, eremu honetan beraren deiturak eta izena jarri behar 
dira. 

Pertsona juridikoa edo nortasun juridikorik gabeko erakundea 
bada, erakundearen sozietate-izena edo izen osoa jarri behar 
da, anagramarik gabe. 

76 Alfabetikoa ORDAINKETA BITARTEKARI BATI 

Hartukizunaren «A», «B» edo «D» gakoetarako bakarrik. 

Eremu honetan «X» bat jarri behar da, baina soil-soilik honako 
kasu hauetan: aitortutako hartzailea Espainian helbidea edo 
egoitza duen edo bertan ordezkaritza duen entitate bat bada, 
eta besteren kontura atxikipenaren edo konturako sarreraren 
peko errentak ordaintzen baditu edo baloreen errenten 
kobrantza kudeatzen badu edo haien gordailuzaina bada.  

Eremu hau ez da beteko aurreko paragrafoan adierazitako 
egoera ematen ez den gainerako kasuetan, hots, aitortua 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen 
gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko 
Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zergadun denean eta 
zerga horien eredu honen xede diren atxikipenak edo 
konturako sarrerak benetan jasan dituenean. 

77-78 Zenbakizkoa PROBINTZIAREN KODEA 
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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 Leon 24 
Albacete 02 Lleida 25 
Alacant 03 Lugo 27 
Almeria 04 Madril 28 
Asturias 33 Malaga 29 
Avila 05 Melilla 52 
Badajoz 06 Murtzia 30 
Bartzelona 08 Nafarroa 31 
Burgos 09 Ourense 32 
Caceres 10 Palentzia 34 
Cadiz 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 
Guadalajara 19 Toledo 45 
Gipuzkoa 20 Valentzia 46 
Huelva 21 Valladolid 47 
Huesca 22 Bizkaia 48 
Balear Uharteak 07 Zamora 49 
Jaen 23 Zaragoza 50 

79 Zenbakizkoa KODEAREN GAKOA 

Hartukizunaren «A», «B» edo «D» gakoetarako bakarrik. 

«JAULKITZAILEAREN KODEA» eremuaren edukia 
identifikatzeko ondoren adierazitako zenbakietako bat jarri 
behar da eremu honetan: 

1. Jaulkitzailearen kodea IFZ bati dagokio. 

2. Jaulkitzailearen kodea ISIN kode bati dagokio. 

3. Jaulkitzailearen kodea ISINik ez duten atzerriko baloreei 
dagokie. 

80-91 Alfanumerikoa JAULKITZAILEAREN KODEA 
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Hartukizunaren «A», «B» edo «D» gakoetarako bakarrik. 

Jaulkitzailea identifikatzeko beteko da eremu hau. 

Hau adierazi behar da: 

1. Oro har, emandako identifikazio fiskaleko zenbakia jarri 
behar da («KODEAREN GAKOA» eremua, 79 posizioa, 1 
balioa). 

2. IFZrik ez duten finantza-aktiboen eta beste balore higigarri 
batzuen kasuan, ISIN kodea jarri behar da –halakorik 
badute–, zeina Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren 
2010eko ekainaren 28ko 2/2010 Zirkularraren arabera 
eratuko den; zirkular hori baloreei eta finantza-izaerako 
beste tresna batzuei eta prozedurei buruzkoa da 
(«KODEAREN GAKOA» eremua, 79 posizioa, 2 balioa). 

Gainerako kasuetan (IFZrik edo ISIN koderik ez duten 
finantza-aktiboak eta bete balore higigarri batzuk), ZXX 
gakoa jarriko da; XX herrialde jaulkitzailearen kodea izango 
da, herrialdeetarako indarrean dauden gakoen arabera 
(«KODEAREN GAKOA» eremua, 79 posizioa, 3 balioa). 

92 Alfabetikoa HARTUKIZUNAREN GAKOA  

Kapital higigarriaren etekinen edo atxikipenak eta konturako 
sarrerak dakartzaten errenten jatorriari dagokion gako 
alfabetikoa jarriko da. Hauek dira gakoak: 

A. Edozein entitateren funts propioetako partaidetzagatik 
lortutako etekinak. 

B. Kapital propioak hirugarren bati lagatzeagatik lortzen diren 
etekinak edo errentak, «D» gakoan jasota ez daudenak. 

C. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 
batzuk, «A», «B» edo «D» gakoetan sartuta ez daudenak. 

D. Erakunde lotuetatik datozen kapital propioak hirugarren 
bati lagatzeagatik lortutako etekinak edo errentak, aitortua 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaduna 
bada.  

«D» gakoa erabiltzen denean, kontuan hartu beharko da 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arautegian 
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hartukizunak «B» eta «D» gakoen artean banatzeari dagokionez 
ezartzen duena. Hala, aitortuak lagatako kapital propioen 
zenbatekoa handiagoa bada aitortuak erakunde lotu mailegu-
emailearen funts propioetan duen partaidetza bider hiru eginez 
ateratzen den zenbatekoa baino , hartukizuna banaketa honen 
arabera aitortu beharko da: 

 «B» gakoa erabiliko da Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 35. artikuluan 
jasotako kapital higigarriaren etekinak aitortzeko, 
erakundearen funts propioetan duen partaidetza bider hiru 
eginez ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ez den 
lagatako kapitalen zatitik datozen etekinak badira. 

 «D» gakoa erabiliko da Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 35. artikuluan 
jasotako kapital higigarriaren etekinak aitortzeko, 
erakundearen funts propioetan duen partaidetza bider hiru 
eginez ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa den 
lagatako kapitalen zatitik datozen etekinak badira. 

93-94 Zenbakizkoa IZAERA 

«HARTUKIZUNAREN GAKOA» eremuan jarritako gako 
alfabetikoaren arabera dagokion zenbatekoa jarri behar da, 
zerrenda hau kontuan hartuta: 

A hartukizunaren gakoari dagozkionak: 

01. Batzarretara joatearen ondoriozko primak. 

02. Edozein erakunde motaren dibidenduak eta partaidetzak, 
ez dagokienean «07» edo «08». 

03. Mota guztietako aktiboetatik datozen etekinak edo 
errentak. Nolanahi ere, ez da halakotzat hartuko akzio 
liberatuen ematea, baldin eta akzio horiek ahalmena ematen 
badute —estatutuen bidez edo sozietateko organoen erabaki 
baten bidez— entitate baten mozkin, salmenta, eragiketa, diru-
sarrera edo antzeko kontzeptuetan parte hartzeko, lan 
pertsonalaren ordainketarekin zer ikusirik ez duten 
arrazoiengatik. 

04. Erakundearen funts propioetako partaidetza ordezkatzen 
duten balore edo partaidetzen erabilera- edo luperketa-
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eskubideak eratu edo lagatzearen ondoriozko etekinak edo 
errentak, eskubideon izena edo izaera edozein dela ere. 

05. Entitate batetik jasotako beste edozein onura, aurreko 
digituetan sartuta ez dagoena, entitate horren bazkide, 
akziodun, asoziatu edo partaide izateagatik jasotzen bada. 

06. Etekin salbuetsiak. 

07. Inbertsio kolektiboko erakundeek banatutako dibidenduak 
eta mozkinak. 

08. Atxikipenik eta konturako sarrerarik ez dakarten 
dibidenduak. 

09. Ekarpena dela eta, kooperatibek bazkideei ordaindutako 
interesak. 

B eta D hartukizunaren gakoei dagozkienak: 

01. Obligazioen, bonuen, gordailu-ziurtagirien eta beste titulu 
pribatu batzuen interesak. 

02. Obligazioen, bonuen, zedulen, zor publikoaren eta beste 
titulu publiko batzuen interesak. 

03. Bankuetakoak ez diren maileguen interesak. 

04. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 
zazpigarren xedapen iragankorrean aipatzen den finantza-
eragiketen gaineko mozkinen araubide iragankorra duten 
etekinak edo errentak. 

05. Finantza-erakunde batek bere titulartasuneko kreditu bat 
erabat edo partez eskualdatu, laga edo transferitzearen 
ondorioz erakunde horrek ordaindutako etekinak edo errentak. 

06. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 
batzuk, aurreko digituetan sartuta ez daudenak. 

07. Etekin salbuetsiak. 

C hartukizunaren gakoari dagozkionak: 

01. Jabetza intelektualetik lortutako etekinak edo errentak, 
aitortua egilea ez denean. 
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02. Aitortuak egindako ekonomia-jarduerei lotuta ez dagoen 
jabetza industrialetik lortutako etekinak edo errentak. 

03. Laguntza teknikoa ematetik datozen etekinak edo errentak, 
non eta laguntza hori ez den ekonomia-jarduera baten 
esparruan ematen. 

04. Ondasun higigarri, negozio edo meategien errentamendutik 
edo azpierrentamendutik lortutako etekinak edo errentak, 
betiere ekonomia-jarduerarik osatzen ez badute. 

05. Kapital-ezarpenetik datozen biziarteko errentak edo aldi 
baterako errentak, betiere ez badira eskuratu jaraunspen, 
legatu edota beste edozein oinordetza-tituluren bidez eta ez 
badira kapitalizazio-eragiketen edo bizi- edo elbarritasun-
aseguruen kontratuen ondoriozkoak. 

06. Irudiaren ustiapenerako eskubidea lagatzetik edo irudia 
erabiltzeko onarpen edo baimenetik datozen etekinak, non eta 
lagapen hori ez den ekonomia-jarduera baten esparruan 
ematen. Betiere, aitortuak (erregistroak) Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren zergadun badira. 

07. Ekonomia-jarduerarik osatzen ez duten hiri-ondasun 
higiezinen azpierrentamendutik datozen etekinak, betiere, 
aitortuak (erregistroak) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren zergadun badira. 

08. Irudiaren ustiapenerako eskubidea lagatzetik edo irudia 
erabiltzeko onarpenetik datozen etekinak, ekonomi 
ustiapenetatik datozen sarrerak izanik ere, betiere aitortuak 
(erregistroak) establezimendu iraunkorraren bitartez errentak 
lortzen dituzten Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadun badira. 

09. Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan parte 
hartzearen ondorioz ematen diren sariak direla-eta lortutako 
errentak (sariok ondasun, produktu edo zerbitzu jakinen 
eskaintza, sustapen edo salmentari lotuta egon zein ez), betiere, 
aitortuak (erregistroak) establezimendu iraunkorraren bitartez 
errentak lortzen dituzten Sozietateen gaineko Zergaren edo 
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadun badira. 

10. Beste sozietate batzuetako administratzaile- edo 
aholkulari-karguen ondorioz lortutako kontraprestazioak, 
betiere, aitortuak (erregistroak) establezimendu iraunkorraren 
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bitartez errentak lortzen dituzten Sozietateen gaineko 
Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 
zergadun badira. Aitortuak Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaren zergadun badira, errenta hauek aitortzeko 
190 eredua erabili behar da. 

11. Etekin salbuetsiak. 

12. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 
batzuk, gako honen aurreko digituetan sartuta ez daudenak, 
zerga-oinarri orokorrean sartu beharrekoak.  

13. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 
batzuk, gako honen aurreko digituetan sartuta ez daudenak, 
aurrezkiaren zerga-oinarrian sartu beharrekoak. 

14. Kapital higigarriaren beste etekin batzuk edo beste errenta 
batzuk, gako honen aurreko digituetan sartuta ez daudenak, 
aitortua pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
zergaduna ez denean. 

95 Zenbakizkoa ORDAINKETA 

Hartukizunaren «A», «B» edo «D» gakoetarako bakarrik. 

Jarraian zerrendatzen diren zenbakietariko edozein jarri 
beharko da, adierazteko aitortzaileak zer kontzeptu dela-eta 
egin duen ordainketa: 

1. Jaulkitzaile gisa ordaindu badu. 

2. Balio nazionalen bitartekari gisa ordaindu badu. 

3. Atzerriko balioen bitartekari gisa ordaindu badu. 

4. Atxikitzailea ez den atzerriko balioaren bitartekari gisa 
ordaindu badu. 

96 Alfabetikoa KODE MOTA 

Hartukizunaren «A», «B» edo «D» gakoetarako bakarrik. 

Eremu honetan jarraian zerrendatzen diren zenbakietariko 
edozein jarri beharko da, «BALORE-KONTUAREN 
KODEA/MAILEGU-ERAGIKETAREN ZENBAKIA» eremuaren 
edukiaren deskripzioa identifikatzeko: 
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C  Identifikazioa balore-kontuaren kodearekin (CCV). 

O  Beste identifikazio bat. 

P  Balore-mailegua. 

97-116 Alfanumerikoa BALORE-KONTUAREN KODEA/ MAILEGU-
ERAGIKETAREN ZENBAKIA 

Hartukizunaren «A», «B» edo «D» gakoetarako bakarrik. 

Datu hau jarri behar da baldin eta finantza-erakunde batek 
egiten badu eredu honen xede diren kapital higigarriaren 
etekinen edo errenten sorburu diren baloreen kobrantza-
kudeaketa, administrazioa eta gordailua. Horrenbestez, eremu 
hau ez da inoiz bete behar baldin eta aitortzailea ez bada eredu 
honen xede diren kapital higigarriaren etekinen edo errenten 
sorburu diren baloreen kobrantza-kudeaketa, administrazioa 
eta gordailua egiten duen finantza-erakunde bat.  

Kode honen egitura honako hau da: 

Erakundearen kodea: lau digitu. 

Sukurtsalaren kodea: lau digitu. 

Kontrol-digituak: bi digitu. 

Kontu-zenbakia: hamar digitu. 

«KODE MOTA» eremuan (2 motako erregistroko 96 posizioa) 
«P» jarri bada, mailegu-eragiketaren zenbakia jarri beharko da 
eremu honetan, balore-maileguen kasuan. 

117 Alfabetikoa ORDAINDU GABE 

Hartukizunaren «A», «B» edo «D» gakoetarako bakarrik. 

Eremu honetan «X» jarri beharko da baldin eta ekitaldian zehar 
sorturiko hartukizunei dagozkien ordainketak egin gabe baditu 
aitortzaileak ekitaldi horretan titularrak ez direlako aurkeztu 
kobratzera. Eremu honetan «X» jarri bada, aitortu (erregistro) 
beraren gainerako eremuak honela bete beharko dira: 

Aitortuaren IFZ: 999 999 999. 
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Ordezkariaren IFZ: 999 999 999. 

Abizenak eta izena, sozietate-izena edo izena: ordaintzeko 
dauden baloreak. 

Ordainketa bitartekari bati: edukirik gabe. 

Probintzia (kodea): edukirik gabe. 

Kodearen gakoa: dagokiona. 

Jaulkitzailearen kodea: dagokiona. 

Hartukizunaren gakoa: dagokiona. 

Izaera: dagokiona. 

Ordainketa: dagokiona. 

Kode mota: dagokiona. 

Balore-kontuaren kodea / Mailegu-eragiketaren zenbakia: 
dagokiona. 

Sortzapen-ekitaldia: edukirik gabe. 

Hartukizun mota: dagokiona. 

Hartukizunen zenbatekoa / Mailegu-emailearen ordainsaria: 
dagokiona. 

Integratu gabeko kopurua (irregularra): dagokiona. 

Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria: dagokiona. 

Atxikipenaren %: dagokiona. 

Atxikipenak eta konturako sarrerak: dagozkionak. 

Maileguaren hasiera-eguna: dagozkionak. 

Maileguaren mugaeguna: dagozkionak. 

Konpentsazioak: dagozkionak. 

Bermeak: dagozkionak. 
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Aitortuari ordaindu gabe zeuden etekinak edo errentak 
ordaintzen zaizkion ekitaldian aurkeztu behar da aitortuari 
buruzko datuen gaineko informazioa. Kasu horretan, etekinak 
edo errentak ordaintzen zaizkion ekitaldian, «SORTZAPEN-
EKITALDIA» eremuan jarri behar da etekin-errenta horiek 
sortu ziren ekitaldiko lau zifrak, nahiz eta ekitaldi hartan 
ordaindu ez ziren titularrak ez zirelako aurkeztu kobratzera. 

118-121 Zenbakizkoa SORTZAPEN-EKITALDIA 

Hartukizunaren «A», «B» edo «D» gakoetarako bakarrik. 

Aitorpen honi dagokion ekitaldian titularrak etekin edo 
errentak kobratzera aurkeztu direlako ordainduriko etekin edo 
errenten sortzapen-ekitaldiko lau digituak jarri behar dira, 
nahiz eta berez aurreko ekitaldi batean sortutako etekin-
errentak izan.  

Eremu hau kasu horretan, eta horretan bakarrik, beteko da. 

122 Zenbakizkoa HARTUKIZUN MOTA 

Gako hauek erabiliko dira hartukizun mota adierazteko: 

1. Diruzkoak. 

2. Gauzazkoak. 

123-135 Zenbakizkoa HARTUKIZUNEN ZENBATEKOA / MAILEGU-EMAILEAREN 
ORDAINSARIA 

13 posizioko zenbakizko eremua. 

Diruzko lansarien kasuan, aitortu bakoitzari eskatu ahal zaion 
edo ordaindu zaion kontraprestazio osoaren zenbatekoa jarri 
behar da, zeinurik eta koma hamartarrik gabe. 

Gauzazko ordainketen kasuan, zeinurik eta koma hamartarrik 
gabe jarri behar da ordainketaren balioztatzea. Aitortua 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadun bada, 
hau izango da balioa: merkatu-balioa gehi errentaren 
hartzaileari jasanarazi ez zaion konturako sarrera. 

Kapital higigarriaren errentak edo etekinak sorrarazten dituen 
ondare-elementu, ondasun edo eskubide beraren titular bat 
baino gehiago izanez gero, titularkide bakoitzari, duen 
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partaidetzaren arabera, egotzi ahal zaizkion ordainsaria eta 
konturako sarrera, halakorik badago, jarri behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

123-133 Hartukizunen zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez 
badu, zeroak jarriko dira. 

134-135 Hartukizunen zenbatekoaren zati hamartarra. 
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

136-138 ------------ ZURIUNEAK 

139-151 Zenbakizkoa INTEGRATU GABEKO KOPURUA (IRREGULARRA) 

13 posizioko zenbakizko eremua. 
Zeinurik eta koma hamartarrik gabe jarri behar dira zenbateko 
hauek: 

1. Etekinari % 40ko portzentajea aplikatuz ateratzen den 
zenbatekoa, bi urtetik gorako sortzapen-adia duen etekina 
bada. 

2. Etekinari % 50eko portzentajea aplikatuz ateratzen den 
zenbatekoa, bost urtetik gorako sortzapen-adia duen 
etekina bada edo, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergari buruzko Araudiaren 44. artikuluan ezarritakoaren 
arabera, denboran modu nabarmen irregularrean lortu 
diren etekinak badira. 

Lauki hau Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
zergadunek baino ez dute bete behar. 

Aitortua Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, 
Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren 
gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zergadun bada, 
ez da zenbatekorik jarri behar eremu honetan. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

139-149 Murrizketen zenbatekoaren zati osoa. 

150-151 Konpentsazioen zenbatekoaren zati hamartarra. 

152-164 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA 
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13 posizioko zenbakizko eremua. 

Ordainketak direla-eta egindako atxikipenaren edo konturako 
sarreraren oinarriaren zenbatekoa jarri behar da, zeinurik eta 
koma hamartarrik gabe; oro har, eskatu ahal den edo ordaindu 
den kontraprestazio osoaren zenbatekoa izango da. Aitortua 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadun bada, 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudian 
ezarritako espezialitateak hartuko dira kontuan (92., 99. eta 
100. artikuluak). 

Gauzazko ordainketen kasuan, «HARTUKIZUN MOTA» 
eremuan (2 motako erregistroko 122 posizioa) «2» jarri bada, 
egindako konturako sarreraren oinarria jarri behar da, zeinurik 
eta koma hamartarrik gabe.  

Nolanahi ere, baloreen mailegu-eragiketetan, hau da, «KODE 
MOTA» eremuan (2 motako erregistroko 96 posizioa) «P» jarri 
denean, eremu horren edukia honako bi hauen batura izango 
da: batetik, «HARTUKIZUNEN ZENBATEKOA / MAILEGU-
EMAILEAREN ORDAINSARIA» eremuan (2 motako 
erregistroko 123-135 posizioak) jarritako zenbatekoa; bestetik, 
«KONPENTSAZIOAK» eremuan (2 motako erregistroko 225-
236 posizioak) jarritako zenbatekoa, alegia, atxikitzeko 
betebeharra sortzen duten konpentsazioen zenbatekoa. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

152-162 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren 
zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

163-164 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren 
zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko 
dira. 

165-168 Zenbakizkoa ATXIKIPENAREN % 

Kasu bakoitzean aplikaturiko atxikipenaren edo konturako 
sarreraren portzentajea adierazi behar da. Oro har, % 19 izango 
da, «HARTUKIZUNAREN GAKOA» eremuan B jarri denean eta 
«IZAERA» eremuan «04» jarri denean izan ezik. Kasu horretan, 
benetan aplikatu den atxikipen portzentajea jarriko da 
(portzentaje hori ez bada zenbaki oso bat, bi hamartar jarriko 
dira). Halaber, «HARTUKIZUNAREN GAKOA» eremuan C jarri 
bada eta «IZAERA» eremuan «06» edo «08» jarri bada, % 24ko 
portzentajea jarri behar da.  
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Urtean zehar portzentaje bat baino gehiago aplikatu bada, 
azkena baino ez da adieraziko. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

165-166 Portzentajearen zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak 
jarriko dira. 

167-168 Portzentajearen zati hamartarra. Edukirik ez badu, 
zeroak jarriko dira. 

169-181 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. Hala ere, urteko laburpenari dagokion urtean zehar 
atxikipenaren eta konturako sarreraren portzentaje bat baino 
gehiago aplikatu bada, unean-unean indarrean dagoen 
arautegian xedatutakoaren arabera aitortuaren atxikipenen eta 
konturako sarreren oinarriari dagokion atxikipen eta konturako 
sarreren zenbateko osoa jarri behar da eremu honetan. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

169-179 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren 
zenbatekoaren zati osoa.  

180-181 Atxikipenen eta konturako sarreren oinarriaren 
zenbatekoaren zati hamartarra.  

182-192 Zenbakizkoa PENALIZAZIOAK 

«HARTUKIZUNAREN GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 
92 posizioa) «B» edo «D» jarri bada, merkataritza-sustapenen 
baldintzak ez betetzeagatik lortutako kapital higigarriaren 
etekin negatiboen zenbatekoa jarri behar da, zeinurik eta koma 
hamartarrik gabe; ez dira sartuko denetariko finantza-
erakundeetako kontuetatik datozenak. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

182-190: Penalizazioen zati osoa. 
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191-192: Penalizazioen zati hamartarra. 

193-207 ------------ ZURIUNEAK 

208 Alfabetikoa AITORTZAILEAREN IZAERA 

«S» jarri behar da aitortzailea kategoria hauetako batean ez 
dagoenean: 

a) Aitortzailea Espainian helbidea edo egoitza duen edo bertan 
ordezkaritza duen entitate bat izatea; besteren kontura 
ordaintzea eredu honen xede diren atxikipenen peko errentak; 
eredu honen xede diren kapital higigarriaren etekinen eta 
errenten sorburu diren baloreen errenten kobrantza kudeatzea 
edo errenta horien gordailuzaina izatea. 

b) Aitortzailea eredu honen xede diren kapital higigarriaren 
etekinen eta errenten sorburu diren baloreen jaulkitzailea 
izatea, baldin eta errenta horiek besteren kontura ordaintzen 
badira, titularrek baloreak gordailutu badituzte edo errenten 
kobrantza a) letran aipatutako erakundeek kudeatzen badute. 

c) Aitortzaileak eredu honen xede diren kapital higigarriaren 
etekinak eta errentak ordaindu izana, baldin eta haien likidazio-
maiztasuna hamabi hilabetetik gorakoa izateagatik sarrerak 
egin badira 1999. urtearen aurreko ekitaldietan eta urteko 
laburpenari dagokion ekitaldian Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari buruzko Araudiaren bigarren xedapen 
iragankorraren 2. zenbakian adierazitako behin betiko 
atxikipena eta erregularizazioa egin badira. 

d) Aitortzaileak administrazio-gastuak eta negoziatu daitezkeen 
baloreen gordailua direla-eta zenbatekoak jasotzea, eta, beraz, 
eredu honetan gastu horietarako dagoen eranskina bete behar 
izatea. 

Aitortzailea aipatutako kategoria horietako batean sartuta 
badago, eremu hau zuriunez beteko da. 

Eremu honetan «S» jartzen bada, hurrengo eremuak honela 
beteko dira: 

Ordainketa bitartekari bati (76 posizioa): zuriunez beteko da. 

Kodearen gakoa (79 posizioa): zeroz beteko da. 
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Jaulkitzailearen kodea (80-91 posizioak): zuriunez beteko da. 

Ordainketa (95 posizioa): zeroz beteko da. 

Kode mota (96 posizioa): zuriunez beteko da. 

Balore-kontuaren kodea / Mailegu-eragiketaren zenbakia (97-
116 posizioak): zuriunez beteko da. 

Gastuen zenbatekoa (195-207 posizioak): zeroz beteko da. 

Maileguaren hasiera-eguna (209-2016 posizioak): zeroz beteko 
da. 

Maileguaren mugaeguna (217-2016 posizioak): zeroz beteko 
da. 

Konpentsazioak (225-236 posizioak): zeroz beteko da. 

Bermeak (237-248 posizioak): zeroz beteko da. 

209-216 Zenbakizkoa  MAILEGUAREN HASIERA-EGUNA 

Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 
motako erregistroko 96 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 
eta horretan bakarrik, maileguaren hasiera-eguna jarri beharko 
da eremu honetan. Urtearen lau digituak adierazi behar dira, 
hilaren biak (01etik 12ra), eta egunaren biak (01etik 31ra), 
UUUUHHEE formatuan. 

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango.  

217-224 Zenbakizkoa MAILEGUAREN MUGAEGUNA  

Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 
motako erregistroko 96 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 
eta horretan bakarrik, maileguaren mugaeguna jarri beharko da 
eremu honetan. Urtearen lau digituak adierazi behar dira, 
hilaren biak (01etik 12ra), eta egunaren biak (01etik 31ra), 
UUUUHHEE formatuan.  

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango.  

225-236 Zenbakizkoa KONPENTSAZIOAK 

12 posizioko zenbakizko eremua. 
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Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 
motako erregistroko 96 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 
eta horretan bakarrik, dagozkion konpentsazioen zenbatekoa 
jarri beharko da eremu honetan. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

225-234 Konpentsazioen zenbatekoaren zati osoa. 

235-236 Konpentsazioen zenbatekoaren zati hamartarra. 

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango. 

237-248 Zenbakizkoa BERMEAK 

12 posizioko zenbakizko eremua. 

Balore-mailegu bat badago, hots, «KODE MOTA» eremuan (2 
motako erregistroko 96 posizioa) «P» jarri bada, kasu horretan, 
eta horretan bakarrik, dagozkion bermeen zenbatekoa jarri 
beharko da eremu honetan. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

237-246 Konpentsazioen zenbatekoaren zati osoa.  

247-248 Konpentsazioen zenbatekoaren zati hamartarra.  

Gainerako kasu guztietan eremu horrek ez du edukirik izango. 

249-500 ------------ 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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C. 2 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTUAREN ERREGISTROA. GASTUEN ZERRENDA  

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa: «2». 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA 

Finkoa: «193». 

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 ZERGADUNAREN 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, erakunde horri dagokion identifikazio fiskaleko zenbakia 
jarriko 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 haren legezko 
ordezkariaren identifikazio fiskaleko zenbakia 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 
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Hartzaileak 14 urte baino gutxiago baditu, legezko 
ordezkariaren IFZ jarriko da eremu honetan (aita, ama edo 
tutorearena). 

Gainerako kasuetan, eremu honetako edukia zuriunez bete 
behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-karakterea 
azken posizioan jarri behar da, eta ezkerreko posizioetan 
zeroak jarri behar dira. 

36-75 Alfanumerikoa ZERGADUNAREN ABIZENAK ETA IZENA EDO 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. Hartzailea adingabea 
bada, eremu honetan beraren deiturak eta izena jarri behar 
dira. 

b) Pertsona juridikoa edo nortasun juridikorik gabeko 
erakundea bada, erakundearen izen osoa jarri behar da, 
anagramarik gabe. 

76-194 ------------- ZURIUNEAK 

195-207 Zenbakizkoa GASTUEN ZENBATEKOA 

13 posizioko zenbakizko eremua. 

Zeinurik eta hamartarrik gabe jarri behar da gastu kengarrien 
zenbatekoa. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

195-205 Gastuen zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, 
zeroak jarriko dira. 

206-207 Gastuen zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez 
badu, zeroak jarriko dira. 

208-500 -------------- 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. 
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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. 


