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X. eranskina 

194 EREDUAREN ORDENAGAILUZ ZUZENEAN IRAKUR DAITEKEEN 

EUSKARRIAREN DISEINU FISIKO ETA LOGIKOAK 

A) EUSKARRI MAGNETIKOEN EZAUGARRIAK 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-

Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrekin) ziozko 

atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 194 ereduaren ordenagailuz 

irakurtzeko moduko euskarriek ezaugarri hauek eduki behar dituzte: 

CD-R  

- Mota : CD-R (Compact Disc Recordable), 12 cm-koa. 

- Edukiera: 700 MB gehienez. 

- Formatua: ISO/IEC DIS 9660:1990, Joliet luzapenarekin zein hura gabe. 

- Saio anitz: ez. 

Disketak 

3 ½ "-koak, alderdi bikoak. Dentsitate bikoitza (720 KB). Sistema eragilea: MS-DOS eta 

bateragarriak. 

3 ½ "-koak, alderdi bikoak. Dentsitate handia (1.44 MB) Sistema eragilea: MS-DOS eta 

bateragarriak. 

Kodea: ASCII letra larriz, kontrol karaktererik eta tabulaziorik gabe. 

Erregistroak: 250 zuriune. 

3 ½ "-ko disketetan fitxategi bakarra egongo da, eta beraren izena RCxxxx izango da 

(xxxx aitorpenari dagokion zerga ekitaldiaren azken lau zifrak izango dira). Fitxategian 

erregistro mota guztiak sartu behar dira B) atalean aipatutako hurrenkeran. 

Fitxategiak disket bat baino gehiago hartzen badu, CD-R bat  (Compact Disc-Recordable) 

erabili behar da.  

Aitortzaileak eskura duen ekipoaren ezaugarriak eskatutako zehaztapen teknikoekin bat 

ez badatoz, idazkia bidali beharko dio Ogasun eta Finantza Sailaren Antolaketa eta 

Sistemen Zerbitzuari (Bilbo, Kaputxinoen bidea, 2 eta 4, 48013 posta kodea ) eta bertan 

bere ekipoaren ezaugarri teknikoak azalduko ditu eta aurkeztuko dituen erregistroen 

kopuruaren berri emango, Bizkaiko Foru Ogasunaren ezaugarri teknikoekin bateragarria 

den sistema aurkitzeko. 

B) DISEINU LOGIKOAK 

ERREGISTROEN DESKRIPZIOA 
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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. Agindu honetako eranskinean eta atal 

hauetan aurrerago adieraziko diren erregistroetatik 1 motako erregistroaren diseinua. 

2 mota: Aitortuaren erregistroa 

Agindu honetako eranskinean eta atal hauetan aurrerago adieraziko diren erregistroetatik 

2 motako erregistroaren diseinua. 

Aurkezpen hurrenkera erregistro motaren araberakoa izango da; 1 motako erregistro bat 

bakarrik egongo da 2 motako erregistro bat aitorpeneko aitortu bakoitzeko. 

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. Honela, “Ñ” 

letra ASCII 209 da (Hex. D1) eta “Ç” (ze hautsi larria) letra 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. 

Aurkezpena talde batek egiten badu (aitortzaile edo kontura sartu behar duen bat baino 

gehiago fitxategian), euskarriaren lehenengo erregistroa zero motako erregistroa izan 

behar da, atal honetan azalduko den 0 motako erregistroaren diseinuaren arabera betea. 

0 motako erregistroan aurkezpenaren arduraduna den pertsonaren edo erakundearen 

datuak bilduko dira; arduraduna agertzea nahitaezkoa da, pertsona edo erakunde hori 

aitortzaile moduan ere azaldu arren. Ondoren lehenengo aitortzailearen datuak jarriko dira 

(1 mota) eta ostean beraren aitortuenak (2 mota); gero hurrengo aitortzailearen datuak, 

eta horrela hurrenez hurren. 

Fitxategiko lehenengo erregistroan (talde aurkezpenetan 0 motakoa eta banakako 

aurkezpenetan 1 motakoa) 13 karaktereko eremua egongo da (238 - 250 zuriuneak), 

hutsik utzi behar dena. 

194 EREDUA 
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A. 0 MOTAKO ERREGISTROA: TALDE AURKEZPENA 

(ZURIUNEAK, IZAERA ETA DESKRIPZIOA) 

Zuriuneak Izaera Deskripzioa 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA:  

“0” (zero) aldaezina 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA: 

“194”, aldaezina 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

Euskarrian sarturiko aitorpenen zerga 

ekitaldiaren lau zifrak. 

9-17 Alfazenbakizkoa AURKEZLEAREN IFZ 

Aurkezlearen IFZ adierazi behar da. 

Eremu hau eskuinaldean lerrokatu behar da, 

azken zuriunean kontrol-karakterea jarri behar da 

eta ezkerreko zuriuneetan zeroak idatzi behar 

dira, IFZren osaera eta erabilera araupetu dituen 

urriaren 8ko 113/1996 Foru Dekretuan ezarritako 

erregelen arabera (BAO, 214. zk., azaroaren 

5ekoa). 

18-57 Alfazenbakizkoa AURKEZLEAREN 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. 

Aitortzailearentzat 1 motako erregistroan zehaztu 

diren irizpideekin beteko da. 

58-109  Alfazenbakizkoa AURKEZLEAREN EGOITZA 
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Eremu honetan bederatzi atal daude: 

58-59 SG: Herri bidearen siglak. 

60-79 HERRI BIDEA: Herri bidearen izena. 

Letraz idatzi behar da; hau da, izenean 

zenbakiren bat badago, zenbakia letraz idatzi 

behar da (adibidez: maiatzaren 2a maiatzaren 

bia idatzi behar da). Errepidea bada, km 

laburdurarekin amaituko da. 

80-84 ZENBAKIA: Etxearen zenbakia edo 

kilometrogunea (hamartarrik gabe). 

Zenbakia bost digitutan eman behar da. 

85-86 ESKAILERA 

87-88 SOLAIRUA 

89-90 ATEA 

91-95 POSTA KODEA: Aurkezlearen egoitzari 

dagokiona. Zenbakia bost digitutan eman behar 

da. 

96-107 UDALERRIA: Hamabi zuriune dauzka. 

Izena hori baino luzeagoa bada, lehenengo 

hamabi letrak idatzi behar dira artikulurik eta 

preposiziorik gabe. 

108-109 PROBINTZIAREN KODEA: Oro har, 

aitortuaren egoitza dagoen probintziari edo, hala 

denean, hiri autonomoari zenbakizko bi digituak 

jarri behar dira; hauexek dira kodeak: 

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 
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Burgos 09 Orense 32 

Caceres 10 Palentzia 34 

Cadiz 11 Palmas, Las 35 

Kantabria 39 Pontevedra 36 

Castello 12 Errioxa 26 

Ceuta 51 Salamanca 37 

Ciudad 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 

Balearrak 07 Zamora 49 

Jaen 23 Zaragoza 50 

  

110-114 Zenbakizkoa AITORTZAILEAK, GUZTIRA 

Bost zuriuneko zenbakizko eremua. 

Talde euskarrian sartutako aitortuen guztirako 

kopurua adierazi behar da. (Grabatutako 1 

motako erregistroen kopurua). 

115-123 Zenbakizkoa AITORTUAK, GUZTIRA 

9 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Talde euskarrian zerrendaturiko hartukizunen 

guztirako kopurua adierazi behar da. Kopuru hori 

bat etorri behar da euskarrian sartutako 

atxikitzaileen 1 motako erregistroetako 136-144 

zuriuneetan jarritako kopuruen baturarekin. 

(Grabatutako 2 motako erregistroen kopurua). 

124 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA. 
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Gako hauetariko bat jarri behar da: 

“C”: informazioa CD-R euskarrian aurkezten 

bada. 

“D”: informazioa disketean aurkezten bada. 

“T”: Telematikoki bidaltzen bada 

125-173 Alfazenbakizkoa HARREMANETARAKO PERTSONA 

Harremanetarako pertsonaren datuak. Eremu 

honetan bi atal daude: 

125-133 TELEFONOA: 9 zuriuneko zenbakizko 

eremua.  

134-173 DEITURAK ETA IZENA: 

Aitortzailearentzat 1 motako erregistroan zehaztu 

diren irizpideekin bete behar da. 

174-250 --------------- HUTSIK 

Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

Edukirik gabeko eremu alfazenbakizko eta alfabetikoak hutsik utzi behar dira. 

Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete 

behar dira. 

Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta 

eskuinaldean hutsik utzi, eta letra larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta 

azentudun bokalik gabe, eremua deskribatzean kontrakorik azaldu ezean. 

194 EREDUA 

B. 1 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTZAILEAREN ERREGISTROA 

(ZURIUNEAK, IZAERA ETA DESKRIPZIOA) 

Zuriuneak Izaera Deskripzioa 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA:  

“1”, aldaezina 

2-4 Zenbakizkoa AITORPEN EREDUA: 

“194”, aldaezina 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

Aitorpenaren zerga ekitaldiaren lau zifrak. 
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9-17 Alfazenbakizkoa AITORTZAILEAREN IFZ 

Aitortzailearen IFZ adierazi behar da. 

Eremu hau eskuinaldean lerrokatu behar da, 

azken zuriunean kontrol-karakterea jarri behar da 

eta ezkerreko zuriuneetan zeroak idatzi behar 

dira, IFZren osaera eta erabilera araupetu dituen 

urriaren 8ko 113/1996 Foru Dekretuan ezarritako 

erregelen arabera (BAO, 214. zk., azaroaren 

5ekoa). 

18-57 Alfazenbakizkoa AITORTZAILEAREN 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. 

58 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA. 

Gako hauetariko bat jarri behar da: 

“C”: informazioa CD-R euskarrian aurkezten 

bada. 

“D”: informazioa disketean aurkezten bada. 

“T”: Telematikoki bidaltzen bada 

59-107 Alfazenbakizkoa HARREMANETARAKO PERTSONA 

Harremanetarako pertsonaren datuak. Eremu 

honetan bi atal daude: 

59-67 TELEFONOA: 9 zuriuneko zenbakizko 

eremua. 

68-107 DEITURAK ETA IZENA: Era honetan 

adierazi behar dira: lehenengo deitura, tarte bat, 
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bigarren deitura, tarte bat, izen osoa, hurrenkera 

honexetan nahitaez. 

108-120 Zenbakizkoa Zeroak 

121-122 Alfabetikoa AITORPEN OSAGARRIA EDO ORDEZKOA. 

Aparteko kasuetan, bigarren aitorpena edo 

ondoko besteren bat aurkeztuz gero, eremu 

hauetako bat bete behar da 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 

hartukizunak sartzea bada, "C" jarri behar da. 

122 ORDEZKO AITORPENA: Aitorpenaren 

xedea ekitaldi bereko aurreko beste aitorpen bat 

oso-osorik deuseztatzea eta ordezkatzea bada, 

“S” jarri behar da. Ordezko aitorpen batek 

aurreko aitorpen bakar bat baino ezin du 

baliogabetu. 

123-135 Zenbakizkoa Zeroak. 

136-144 Zenbakizkoa AITORTUEN GUZTIRAKO KOPURUA 

9 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Euskarrian aitortzaile honentzat “ATXIKIPENEN 

ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA” 

eremuan zeinu positiboarekin ageri diren 

aitortuen (erregistroak) guztirako kopurua jarri 

behar da. Aitortu bat erregistro batean baino 

gehiagotan agertzen bada, agertzen den beste 

aldiz konputatu behar da. (2 motako erregistroen 

kopurua). 

145-159 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN 

OINARRIA 

15 zuriuneko zenbakizko eremua. 
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Aitortuen erregistroetako (2 mota) 

“ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN 

OINARRIA” eremuan (157-169 zuriuneak) zeinu 

positiboarekin ezarritako kopuru guztien batura 

jarri behar da, zeinurik eta hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak EUROtan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

145 - 157 Atxikipenen eta konturako sarreraren 

oinarriaren zenbatekoaren zati osoa; edukirik ez 

badu, zeroak jarri behar dira. 

158 - 159 Atxikipenen eta konturako sarreraren 

oinarriaren zenbatekoaren hamartarrak; edukirik 

ez badu, zeroak jarri behar dira. 

160-174 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK. 

15 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Aitortuen erregistroetako “ATXIKIPENAK ETA 

KONTURAKO SARRERAK” eremuan (174 - 186 

zuriuneak) ageri diren kopuruen guztirako batura 

jarri behar da, zeinurik eta hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak EUROtan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

160 - 172 Atxikipenen eta konturako sarreren 

guztirako zenbatekoaren zati osoa; edukirik ez 

badu, zeroak jarri behar dira. 

173 - 174 Atxikipenen eta konturako sarreren 

guztirako zenbatekoaren hamartarrak; edukirik 

ez badu, zeroak jarri behar dira. 

175-183 Zenbakizkoa AITORTUEN GUZTIRAKO KOPURUA. 

9 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Euskarrian aitortzaile honentzat atxikipenen eta 

konturako sarreren oinarrian zeinu negatiboa 

duten aitortuen (erregistroak) guztirako kopurua 

jarri behar da. Aitortu bat erregistro batean baino 

gehiagotan agertzen bada, agertzen den beste 
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aldiz konputatu behar da. (2 motako erregistroen 

kopurua). 

184-198 Zenbakizkoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN 

OINARRIA. 

15 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Aitortuen erregistroetako (2 mota) 

“ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN 

OINARRIA” eremuan (157 - 169 zuriuneak) zeinu 

negatiboarekin ezarritako kopuru guztien batura 

jarri behar da, zeinurik eta hamartarrik gabe. 

Zenbatekoak EUROtan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

184 - 106 Atxikipenen eta konturako sarreraren 

oinarriaren zenbatekoaren zati osoa; edukirik ez 

badu, zeroak jarri behar dira. 

197 -198 Atxikipenen eta konturako sarreraren 

oinarriaren zenbatekoaren hamartarrak; edukirik 

ez badu, zeroak jarri behar dira. 

199-250 --------------- HUTSIK 

Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira. 

Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

Edukirik gabeko eremu alfazenbakizko eta alfabetikoak hutsik utzi behar dira. 

Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete 

behar dira. 

Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta 

eskuinaldean hutsik utzi, eta letra larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta 

azentudun bokalik gabe, eremua deskribatzean kontrakorik azaldu ezean. 

194 EREDUA 

C. 2 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTUAREN ERREGISTROA 

(ZURIUNEAK, IZAERA ETA DESKRIPZIOA) 

Zuriuneak Izaera Deskripzioa 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA:  

“2”, aldaezina 

2-4 Zenbakizkoa AITORPEN EREDUA: 
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“194”, aldaezina 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

1 motako erregistroko zuriune hauetan dagoena 

idatzi behar da. 

9-17 Alfazenbakizkoa AITORTZAILEAREN IFZ 

1 motako erregistroko zuriune hauetan dagoena 

idatzi behar da. 

18-26 Alfazenbakizkoa AITORTUAREN IFZ 

Pertsona fisikoa bada, aitortuaren IFZ jarri behar 

da, IFZren osaketa eta erabilera araupetu dituen 

urriaren 8ko 113/1996ko Foru Dekretuan 

ezarritako erregelen arabera (BAO, 214. zk., 

azaroaren 5ekoa). 

Aitortua pertsona juridikoa edota errenta-

eratxikipenaren araubideko erakundea bada 

(ondasun erkidegoa, sozietate zibila, jaraunspen 

banatugabea, etab.), haren identifikazio 

fiskalaren zenbakia jarri behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, 

kontrol-karakterea azken zuriunean jarri behar da 

eta ezkerreko zuriuneak zeroz bete behar dira. 

IFZrik ez duten adingabeko aitortuen kasuan, ez 

da beteko eremu hau, baizik “Legezko 

ordezkariaren IFZ” eremua, eta bertan legezko 

ordezkariaren (aita, ama edo tutorearen) IFZ jarri 

behar da. 

27-35 Alfazenbakizkoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ 

Aitortua adingabekoa bada, haren legezko 

ordezkariaren (aitaren, amaren edo tutorearen) 

identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da 

eremu honetan. 

Gainerako kasuetan hutsik utzi behar da. 
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36-75 Alfazenbakizkoa AITORTUAREN DEITURAK ETA IZENA, 

SOZIETATEAREN IZENA EDO IZENDAZIOA 

a) Pertsona fisikoa bada, honela idatzi behar da: 

lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat 

eta izen osoa, hurrenkera honexetan nahitaez. 

Aitortua adingabekoa bada, eremu honetan 

beraren izen-deiturak jarri behar dira. 

b) Pertsona juridikoa edo errenta-eratxikipenaren 

araubideko erakundea bada, erakundearen 

sozietate izena edo izendazio osoa idatzi behar 

da, anagramarik gabe. 

76-77 Zenbakizkoa PROBINTZIAREN KODEA 

Talde aurkezpenaren erregistroko (0 mota) 

PROBINTZIAREN KODEA eremuan zehaztutako 

irizpideari jarraituz bete behar da.  

78 Alfabetikoa JATORRIA 

Erregistroari dagokion gako alfabetikoa jarri 

behar da; hona gakoen zerrenda: 

A. Eskualdaketa. 

B. Amortizazioa edo itzulketa. 

C. Trukea edo bihurketa. 

D. Finantza aktiboen eskualdaketa, kupoiaren 

mugaegunaren aurreko hogeita hamar egunetan 

egina (PFEZi buruzko Araudiko 107.f) artikulua). 

E. Berriro erosteko ituna duten finantza aktiboen 

lagapen eragiketak. 

U: Kooperatibak. Ekarpenak itzultzea. 
 
V: Kooperatibak. Ekarpenak “inter vivos” 
eskualdatzea. 
 
X: Kooperatibak. Ekarpenak “mortis causa” 
eskualdatzea. 
 
Y: Kooperatibak. Kooperatiba batera egindako 
ekarpena beste batera eramatea. 
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Z: Kooperatibak. Ekarpenak: eskubide errealak 
eratzea edo lagatzea. 

79 Zenbakizkoa KODE GAKOA 

Eremu honetan “JAULKITZAILEAREN KODEA” 

eremuaren edukia identifikatzeko helburuarekin 

ondoko zerrendan ageri diren zenbakietako bat 

jarri behar da. 

1. Jaulkitzailearen kodea IFZ bati dagokio. 

2. Jaulkitzailearen kodea ISIN kode bati dagokio. 

3. Jaulkitzailearen kodea ISIN esleituta ez duten 

atzerriko baloreei dagokie. 

80-91 Alfazenbakizkoa JAULKITZAILEAREN KODEA 

Eremu hau jaulkitzailea identifikatzeko beteko 

da. 

Hauek jaso behar dira: 

1. Oro har, esleitutako identifikazio fiskaleko 

zenbakia ("Kode gakoa" eremuan, 79 zuriunea, 1 

jarrita). 

2. Finantza aktiboei eta IFZrik gabeko higigarrien 

beste balore batzuei dagokienez, ISIN kodea jarri 

behar da, baldin eta halakorik badu; kode hori 

Balore Merkatuaren nazio Batzordeak 

abenduaren 16an balore negoziagarrien eta 

beste finantza aktibo batzuen kodeen egiturari 

buruz emandako 1/1998 Arau Teknikoaren 

arabera taxuturik egon behar da. ("Kode gakoa" 

eremuan, 79 zuriunea, 2 jarrita) 

3. Gainerako kasuetan (ez IFZrik ez ISINik ez 

duten finantza aktiboak eta bestelako higigarrien 

baloreak) "ZXXX" jarri behar da: "XXX" herrialde 

jaulkitzailearen kodea da. Halaber, nazioaz 

gaindiko erakundeek (Mundu Bankuak etab.) 

jaulkitako tituluek ISINik ez badute, "Z999" jarri 

behar da ("Kode gakoa" eremuan, 79 zuriunea, 2 

jarrita). 
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92 Alfabetikoa KODE MOTA 

Eremu honetan "BALORE KONTUAREN 

KODEA" eremuaren edukiaren deskripzioa 

identifikatzen duen letra jarri behar da; hona 

zerrenda: 

"C" Balore Kontuaren Kodearen (CCV) bidezko 

identifikazioa. 

"O" Beste identifikazio modu bat. 

93-112 Alfazenbakizkoa BALORE KONTUAREN KODEA 

Datu hau finantza erakunde jakin batek 

kobrantzaren kudeaketa, hala nola higigarrien 

kapitalari edo eredu honen barruko errentei 

dagozkien etekinen sorburu diren baloreen 

administrazioa eta gordailutza bere gain dituen 

kasuetan jarri behar da. Beraz, aitortzailea ez 

bada kobrantzaren kudeatzaile edota higigarrien 

kapitalaren edo errenten etekin horiek 

sorburutzat dituzten baloreen administratzailea 

edo gordailuzaina, eremu hau ez da inolaz ere 

bete behar. Honela egituratuta dago: 

Erakundearen kodea: lau digitu. 

Sukurtsalaren kodea: lau digitu. 

Kontrol-digituak: bi digitu. 

Kontuaren zenbakia: hamar digitu. 

113 Alfabetikoa ORDAINDU GABE 

Eremu honetan "X" jarriko da ekitaldian zehar 

hartukizunak sortu eta aitortzaileak titularra 

kobratzera aurkeztu ez delako ordaindu ez 

baditu. Eremu honetan "X” jarriz gero, aitortu 

(erregistro) beraren gainerako eremuak honela 

bete behar dira: 

AITORTUAREN IFZ: 999 999 999 

ORDEZKARIAREN IFZ: 999 999 999 
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IZEN-DEITURAK, 

SOZIETATEAREN IZENA 

EDO IZENDAZIOA: 

ORDAINDU GABEKO 

BALOREAK 

PROBINTZIA (KODEA): hutsik 

JATORRIA: behar dena 

KODE GAKOA: behar dena 

JAULKITZAILEAREN 

KODEA: 
behar dena 

KODE MOTA: hutsik 

BALORE KONTUAREN 

KODEA: 
hutsik 

SORTZAPEN EKIT.: hutsik 

ESKURAKETA EDO 

HARPIDETZA BALIOA: 
behar dena 

ESKUALDAKETA, 

AMORTIZAZIO, 

BERRESKURAPEN, TRUKE 

EDO BIHURKETA BALIOA: 

behar dena 

ATXIKIPENEN ETA 

KONTURAKO SARREREN 

OINARRIA: 

behar dena 

ATXIKIPEN %: behar dena 

ATXIKIPENAK ETA 

KONTURAKO SARRERAK: 
behar direnak 

Aitortuari buruzko datuen informazioaren 

aurkezpena ordaintzeke dauden etekin edo 

errentak hari ordaintzen zaizkion ekitaldiari 

dagokion aitorpenean egingo da. Kasu honetan, 

etekinak edo errentak ordaindu diren ekitaldiko 

aitorpenean, haiek sortu ziren ekitaldiko lau 

zifrak adierazi behar dira “SORTZAPENAREN 

EKITALDIA” eremuan, nahiz eta titularrak 

kobratzera aurkeztu ez eta ordaindu ez. 
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114-117 Zenbakizkoa SORTZAPEN EKITALDIA 

4 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Aitorpenari dagokion ekitaldian titularrek 

kobratzera aurkeztu direlako ordainduriko etekin 

edo errenten sortzapen ekitaldiko lau zifrak 

adierazi behar dira, haien sortzapena aurreko 

ekitaldiei dagokienean. Deskribaturiko kasua ez 

den beste ezeinetan ez da bete behar eremu 

hau. 

118-130 Zenbakizkoa ESKURAKETA EDO HARPIDETZA BALIOA. 

13 zuriuneko zenbakizko eremua. 

Finantza aktiboaren eskuraketa edo harpidetza 

balioa adierazi behar da, zeinurik eta hamartarrik 

gabe. Eragiketaren gastu osagarriak ez dira 

gutxituko. Eskuraketa balioa eskuraketaren 

frogagirian ageri dena izango da; frogagiri hau 

PFEZi buruzko Araudiko 112. artikuluko 2. idatz-

zatian eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko 

Araudiko 58. artikuluko 5. idatz-zatian aipatu da. 

1999ko urtarrilaren 1a baino lehen jaulki ondoren 

etekin esplizitua izan duten finantza aktiboei 

dagokienez, eskuraketa prezioa egiaztatzen ez 

bada, lauki honetan aktiboaren jaulkipen balioa 

jarri behar da, PFEZi buruzko Araudiko bigarren 

xedapen iragankorreko 1. idatz-zatian 

ezarritakoarekin bat etorriz. 

PFEZi buruzko Araudiko 103.f) artikuluan 

aipatutako kupoiaren mugaegunaren aurreko 

hogeita hamar egunetan egindako finantza 

aktiboen eskualdaketetan (“Jatorria” eremuan “D” 

agertu behar da), “Eskuraketa  edo harpidetza 

balioa” eremuan hutsik utzi behar da. 

Zenbatekoak EUROtan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 
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118 - 128 Eskuraketa edo harpidetza balioaren 

zenbatekoaren zati osoa; ez badu, zeroak jarri 

behar dira. 

129 - 130 Eskuraketa edo harpidetza balioaren 

zenbatekoaren hamartarrak; ez badu, zeroak 

jarri behar dira. 

131-143 Zenbakizkoa ESKUALDAKETA, AMORTIZAZIO, ITZULKETA, 

TRUKE EDO BIHURKETAREN BALIOA 

13 posizioko zenbakizko eremua. 

Zeinurik eta koma hamartarrik gabe jarri behar 

da eskualdaketa, amortizazio, itzulketa,truke edo 

bihurketaren balioa, «JATORRIA» eremuan 

zehaztutakoaren arabera, eta, ondorio 

hauetarako, ez dira gutxituko eragiketaren gastu 

osagarriak. 

131-143 Zenbakizkoa Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergari buruzko 

erregelamenduaren 82.f) artikuluan aipatutako 

kupoiaren mugaegunaren aurre-aurreko 30 

egunetan egindako finantza-aktiboen 

eskualdaketetan (kasu 

horretan «JATORRIA» eremuan D letra agertu 

behar da), «ESKUALDAKETA, AMORTIZAZIO, 

ITZULKETA, TRUKE EDO BIHURKETAREN 

BALIOA» eremua ez da bete behar. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

131-141 Eskualdaketa, amortizazio, itzulketa, 

truke edo bihurketaren balioaren zenbatekoaren 

zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.  

142-143 Eskualdaketa, amortizazio, itzulketa, 

truke edo bihurketaren balioaren zenbatekoaren 

zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko 

dira. 

144-156 Zenbakizkoa Zeroak 
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157-169 Alfazenbakizkoa ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN 

OINARRIA 

Eragiketa hau eginda ateratzen den emaitza jarri 

behar da: «ESKUALDAKETA, AMORTIZAZIO, 

ITZULKETA, TRUKE EDO BIHURKETAREN 

BALIOA» eremuan jarritako kopurua ken 

«ESKURAKETA- EDO HARPIDETZA-BALIOA» 

eremuan jarritako kopurua; dagokion zeinua 

jarriko zaio. 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 

buruzko erregelamenduaren 82.f) artikuluan 

aipatutako kupoiaren mugaegunaren aurre-

aurreko 30 egunetan egindako finantza-aktiboen 

eskualdaketetan atxikipena aplikatu behar bazaio 

kupoi korrituaren baliokidea den prezioaren 

zatiari (kasu horretan «JATORRIA» eremuan D 

letra agertu behar da), eskualdatutako balioaren 

kupoi korrituaren baliokidea den prezioaren zatia 

izango da atxikipenaren oinarria. 

Eremu honetan, azpieremu hauek daude: 

157 ZEINUA: Alfabetikoa. Aurreko eragiketan 

lortutako zenbatekoa negatiboa bada, «N» jarri 

behar da. Bestela, hutsik utzi behar da. 

158-169 ZENBATEKOA: 12 posizioko 

zenbakizko eremua. Zeinurik eta koma 

hamartarrik gabe jarri behar da lehen 

adierazitako eragiketan lortutako zenbatekoa. 

Zenbatekoak eurotan adierazi behar dira. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

158-167 Atxikipenen eta konturako sarreren 

oinarriaren zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez 

badu, zeroak jarriko dira. 

168-169 Atxikipenen eta konturako sarreren 

oinarriaren zenbatekoaren zati hamartarra. 

Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

170-173 Zenbakizkoa ATXIKIPEN % 
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Ezarritako atxikipen edo konturako sarreren 

ehunekoa jarri behar da, oro har %18 izango 

dena.  

Eremu honetan bi azpieremu daude: 

170-171: OSOA Zenbakizkoa. Zatia osoa: 

Ehunekoaren zati osoa jarri behar da (ez 

badago, ZEROAK jarri behar dira). 

172-173: HAMARTARRAK. Zenbakizkoa. 

Hamartarrak: Ehunekoaren hamartarrak jarri 

behar dira (ez badago, ZEROAK jarri behar dira). 

174-186 Zenbakizkoa ATXIKIPENAK ETA KONTURA EGINDAKO 

SARRERAK 

13 zuriuneko zenbakizko eremua. 

“ATXIKIPENAK ETA KONTURA EGINDAKO 

SARRERAK” eremuan adierazitako kopuruari 

“ATXIKIPEN %” eremuko atxikipen edo 

konturako sarreren ehunekoa aplikatzearen 

emaitza jarri behar da, zeinurik eta hamartarrik 

gabe. Hala ere, “ATXIKIPENEN ETA 

KONTURAKO SARREREN OINARRIA” eremuan 

jarritako zenbatekoa negatiboa bada, eremu 

honetan zero jarri behar da. 

Zenbatekoak EUROtan eman behar dira. 

Eremu honetan bi atal daude: 

174-184: Atxikipenen eta konturako sarreren 

zenbatekoaren zati osoa; edukirik ez badu, 

zeroak jarri behar dira. 

185-186: Atxikipenen eta konturako sarreren 

zenbatekoaren hamartarrak; edukirik ez badu, 

zeroak jarri behar dira. 

187 Alfabetikoa LOTURA 

 Aitortua Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 

Zergaren zergaduna bada eta aitortutako 

higigarrien kapitalaren etekinak lotutako 
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erakundeetatik etorri badira, “V” jarri behar da. 

Bestela, hutsik utzi behar da. 

187-250 ------------- HUTSIK 

Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira. 

Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

Edukirik gabeko eremu alfazenbakizko eta alfabetikoak hutsik utzi behar dira. 

Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete 

behar dira. 

Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta 

eskuinaldean hutsik utzi, eta letra larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta 

azentudun bokalik gabe, eremua deskribatzean kontrakorik azaldu ezean. 


