
198 eredua ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriak bete behar dituen
diseinu fisiko eta logikoak.

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak

Finantza-aktiboekin eta beste balore higigarri batzuekin urtean egindako eragiketen aitorpena (198
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 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. 



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  eragiketan  aitortuak  beste
erregistro egongo dira. 

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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198 EREDUA

A) 1 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTZAILEAREN ERREGISTROA

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA)

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA

«1» finkoa.

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA

«198» finkoa.

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA

Aitorpenaren urte naturalaren 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
ezarritakoarekin bat etorriz egin behar da.

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
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Gako hauetariko bat jarri behar da:

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

«T»: Telematikoki aurkezten bada.

59-107 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA

Harremanetarako pertsonaren datuak. 

Eremu honetan azpieremu bi daude:

59-67 TELEFONOA: 9 posizioko zenbakizko eremua.

68-107  ABIZENAK  ETA  IZENA:  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 eragiketak sartzea.

122 ORDEZKO AITORPENA: «S» bat 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

Aitortzaileak euskarrian jasotako aitortuen kopuru osoa
jarri  behar  da.  Aitortu  bera  erregistro  batean  baino
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gehiagotan  agertzen  bada,  agertzen  den  beste  aldiz
kontatu behar da. (2 motako erregistroen kopurua).

145-162 Zenbakizkoa ERAGIKETEN ZENBATEKOA

18 posizioko zenbakizko eremua. 

Aitortuen  erregistroei  dagozkien  «ERAGIKETEN
ZENBATEKOA»  (2  motako  erregistroko  150-162
posizioak)  eremuetan  adierazitako  kopuru  guztien
batura jarri behar da, zeinurik eta dezimalik gabe. 

Eremu honetan azpieremu bi daude:

145-160 Eragiketaren zenbateko osoaren zati osoa.

161-162  Eragiketaren  zenbateko  osoaren  zati
hamartarra.

163-180 Alfanumerikoa ETEKINEN ZENBATEKOA

Eremu honetan, azpieremu hauek daude:

163  ZEINUA: Alfabetikoa.  Eremu hau beteko da  baldin
eta etekin egozgarrien (1 motako erregistro honen 164-
180  posizioak)  zenbateko  osoa  lortzeko  batuketaren
emaitza  0  (zero)  baino  txikiagoa  bada.  Kasu  horretan,
«N» bat  jarri  behar da;  beste  edozein  kasutan,  eremu
horren edukia zuriune bat izango da. 

164–180 ZENBATEKOA: 17 posizioko zenbakizko eremua.

«ETEKINEN  ZENBATEKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko  166-176  posizioak)  adierazitako
zenbatekoen batura jasoko da, koma hamartarrik gabe. 

Aitortuen  erregistroetan  «ETEKINAREN  ZEINUA»
eremuan (2 motako erregistroko 165 posizioa) «N» jarri
bada,  zenbateko  horiek  minus  zeinuarekin  konputatu
behar dira batuketa egitean.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

164-178 Etekinen zenbateko osoaren zati osoa.

179-180 Etekinen zenbateko osoaren zati hamartarra.
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181-197 Zenbakizkoa KONPENTSAZIOEN ZENBATEKOA

17 posizioko zenbakizko eremua.

«KONPENTSAZIOEN ZENBATEKOA» eremuan (2  motako
erregistroko  224-235  posizioak)  adierazitako
zenbatekoen batura jasoko da, koma hamartarrik gabe.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

181-195 Konpentsazioen zenbatekoaren zati osoa.

196-197 Konpentsazioen zenbatekoaren zati hamartarra.

198-500 ------------ 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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B) 2 MOTAKO ERREGISTROA: AITORTUAREN ERREGISTROA

(POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIPZIOA)

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA

«2» finkoa.

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA

«198» finkoa.

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,  beraren  identifikazio
fiskaleko  zenbakia  jarri  behar  da,  IFZren  osaketa  eta
erabilera  arautzen  dituzten  arauetan  ezarritakoarekin
bat etorriz.

Aitortua pertsona juridiko bat  edo nortasun juridikorik
gabeko  erakunde  bat  bada,  erakunde  horri  dagokion
identifikazio  fiskaleko  zenbakia  jarriko  da.  Eremu  hau
eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-karakterea azken
posizioan  jarri  behar  da,  eta  ezkerreko  posizioetan
zeroak jarri behar dira.

Adingabeen  identifikazioan,  adingabearen  datuak
(identifikazio  fiskaleko  zenbakia  barne)  eta  legezko
ordezkariaren identifikazio fiskaleko zenbakia jaso behar
dira.

Hirugarren baten kontura jasotzen diren lehentasunezko
partaidetzak  eta  bestelako  zor-tresnak  direnean
(uztailaren 30eko 1778/2004 Errege Dekretuaren bidez
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urriaren 23ko 2281/1998  Errege Dekretuan  gehitutako
12. artikuluaren 1. zenbakiaren a) letra), hirugarrenaren
identifikazio  fiskaleko  zenbakia  ere  jasoko  da  eremu
honetan, eta «C» bat idatzi beharko da «AITORTUAREN
GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko 193 posizioa).
Kasu  horretan,  etekinak  hirugarren  baten  kontura
jasotzen  direnean,  hirugarren  horri  egokituko  zaizkio
«LEGEZKO  ORDEZKARIAREN  IFZ  (27-35  posizioak)»,
«AITORTUAREN  ABIZENAK  ETA  IZENA  EDO
SOZIETATEAREN  IZENA  (36-75)»  eta  «HERRIALDEAREN
KODEA  (78-80  posizioak)»,  eta,  eragiketa  bererako,  2
motako erregistro bat egin beharko da aitortuarentzat
eta beste bat hirugarren horrentzat.

27-35  Alfanumerikoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ

Aitortua  adingabea  bada,  legezko  ordezkariaren  IFZ
jarriko da eremu honetan (aita, ama edo tutorearena).

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 eta
izen  osoa,  hurrenkera  horretan  nahitaez.  Aitortua
adingabea bada,  eremu honetan beraren deiturak  eta
izena jarri behar dira.

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

76-77 Zenbakizkoa PROBINTZIA KODEA

Egoiliarrak  badira  edo  Espainiako  lurraldean
establezimendu  iraunkorraren  bitartez  diharduten  ez-
egoiliarrak  badira,  aitortuaren  helbidea  dagoen
probintzia,  lurralde  historiko  edo  hiri  autonomoari
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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
Arroa 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

Espainiako  lurraldean  Establezimendu  iraunkorraren
bitartez jarduten ez duten ez-egoiliarren kasuan 99 jarri
behar da.

78-80 Alfabetikoa HERRIALDEAREN KODEA

Ez-egoiliarren  kasuan,  aitortuak  egoitza  duen
herrialdearen  kodea  beteko  da,  herrialde  eta
lurraldeetarako  indarrean  dauden  kode  alfabetikoen
arabera; lehenengo bi posizioetan, kode hori jarriko da,
eta hirugarrenean, berriz, zuriune bat.
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Egoiliarrak  badira  edo  Espainiako  lurraldean
establezimendu  iraunkorraren  bitartez  diharduten  ez-
egoiliarrak badira, 78-80 posizioak zuriunez beteko dira. 

81-83 Zenbakizkoa AITORTUEN KOPURUA

Aitorpenaren eragiketan esku hartzen duten subjektuen
kopurua.

84-90  Zenbakizkoa HURRENKERA-ZENBAKIA

Eragiketari  hurrenkera-zenbaki  bat  emango  zaio,
eragiketa  horren  aitortu  guztiek  hurrenkera-zenbaki
bera izan dezaten.

91 Alfabetikoa KODE MOTAREN GAKOA

Baloreen  kontuaren  identifikazioren  arabera,  gako
hauetako bat adieraziko da:

Gakoa Deskripzioa

«C» Kontuaren  identifikazioa  baloreen  kontuaren
kodearekin (CCV). 

«P» Balore-maileguaren  eragiketaren  zenbakia;
eragiketa  horretarako,  «O»  bat  jarri  da
«ERAGIKETAREN  GAKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko 134 posizioa).

«O» Beste identifikazio bat.

92-111 Zenbakizkoa BALOREEN  KONTUAREN  /  MAILEGU-ERAGIKETAREN
ZENBAKIAREN KODEA

Datu hauek jarriko dira baldin eta aitortzailea finantza-
erakunde  bat  bada  eta  erakunde  horrek  baloreen
administrazioa  eta  gordailua  egiten  baditu.  Beraz,
gainerako kasuetan, zeroz beteko da.

Hau da kodearen egitura:

92-95 Erakundearen kodea

96-99 Sukurtsalaren kodea
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100-101 Kontrol-digituak

102-111 Kontu-zenbakia 

Balore-maileguen  kasuan  «O»  bat  jarri  bada
«ERAGIKETAREN  GAKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko  134  posizioa),  mailegu-eragiketaren
zenbakia jarriko da eremu horretan.

112-119 Zenbakizkoa ERAGIKETAREN DATA / MAILEGUAREN HASIERA DATA

Eragiketaren  data  adierazteko,  urtearen  lau  digituak
adierazi  behar  dira,  hilaren  biak  (01etik  12ra),  eta
egunaren biak (01etik 31ra), UUUUHHEE formatuan.

Balore-maileguen  kasuan  «O»  bat  jarri  bada
«ERAGIKETAREN  GAKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko  134  posizioa),  mailegu-eragiketaren
hasiera-data jarriko da eremu horretan.

120 Zenbakizkoa KODEAREN GAKOA

«JAULKITZAILEAREN  KODEA»  eremuaren  edukia
identifikatzen du, eta, hala badagokio, «ISIN KODEA».

Oro har, baloreak identifikatzeko, «4» gakoa erabiliko da,
baloreek  ISIN  koderik  esleituta  ez  dutenean  edo
jaulkitzaileak IFZrik ez duenean salbu.

Balio hauek har ditzake:

1. Baloreen  identifikazioa  jaulkitzailearen  IFZren
bidez baino ez da egiten.

2. Baloreen identifikazioa ISIN kodearen bidez baino
ez da egiten.

3. ISINik ez duten atzerriko baloreei dagokie.

4. Baloreen identifikazioa ISIN kodearen bidez (317-
328  posizioak)  eta  jaulkitzailearen  IFZren  bidez
(121-132 posizioak) egiten da.

121-132 Alfanumerikoa JAULKITZAILEAREN KODEA
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«KODEAREN GAKOA»  eremuan (2  motako erregistroko
120  posizioa)  «1»  jarri  bada,  tributu-administrazioak
emandako  identifikazio  fiskaleko  zenbakia  jarriko  da.
Bermerako  edo  luperketarako  eskubideak  direnean,
eskubide  horien  helburu  diren  ondasunen  titularraren
identifikazio  fiskaleko zenbakia  jarriko  da  («KODEAREN
GAKOA» eremua, 120 posizioa, «1» balioa).

«KODEAREN  GAKOA»  eremuan  (120  posizioa)  «4»
balioarekin  identifikatutako  baloreen  kasuan,  eremu
honetan  tributu-administrazioak  jaulkitzaileari
emandako  identifikazio  fiskaleko  zenbakia  jarriko  da.
ISIN  kodeari  dagokion  identifikazioa  «ISIN  KODEA»
eremuan beteko da, 317-328 posizioetan.

ISINik ez duten atzerriko baloreen kasuan, «ZXX» gakoa
jarriko da; XX herrialde jaulkitzailearen kodea izango da,
herrialde eta lurraldeetarako indarrean dauden gakoen
arabera («KODEAREN GAKOA» eremua, 120 posizioa, «3»
balioa).

«KODEAREN  GAKOA»  eremuan  (120  posizioa)  «2»
balioarekin  identifikatutako  baloreen  kasuan,  eremu
honek ez du edukirik izango, eta «ISIN KODEA» eremua
(317-328 posizioak) bete beharko da.

133 Alfabetikoa JATORRIAREN GAKOA

Gako hauetariko bat jarri behar da:

A Kostu bidezko eragiketak. Akzio liberatuen emateetan
gako hau jarriko da ere.

B Kostu gabeko inter vivos eragiketak.

C Gainerako  gakoetan  jasota  ez  dauden  adjudikazio-
edo aplikazio-eragiketak.

D Kostu gabeko mortis causa eragiketak.

134 Alfabetikoa ERAGIKETAREN GAKOA

A Eskubideak eskuratzea edo eratzea.

B Burtsa-eragiketa bereziei, balore kotizatuen burtsatik
kanpoko  eskualdaketei  eta  batez  besteko  aldaketa
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haztatuei  buruzko  irailaren  27ko  1416/1991  Errege
Dekretuaren 2.  artikuluan aurreikusitako eragiketen
bidez, eskubideak adjudikatzea edo eratzea.

C Trukatzea.

Bi  eragiketa  aitortuko  dira:  baloreak  trukatzeari
dagokiona  eta  harpidetzeari  dagokiona.  Lotutako
eragiketa  hauetan,  dagokion  eragiketaren
hurrenkera-zenbakiaz  gainera  («HURRENKERA
ZENBAKIA» eremua, 84-90 posizioak), lotutako truke-
edo  harpidetze-eragiketaren  hurrenkera-zenbakia
(«LOTUTAKO  ERAGIKETAREN  HURRENKERA-
ZENBAKIA»  eremua,  341-347  posizioak)  identifikatu
behar da.

D Bihurtzea.

Bi  eragiketa  aitortuko  dira:  baloreak  bihurtzeari
dagokiona  eta  harpidetzeari  dagokiona.  Lotutako
eragiketa  hauetan,  dagokion  eragiketaren
hurrenkera-zenbakiaz  gainera  («HURRENKERA
ZENBAKIA»  eremua,  84-90  posizioak),  lotutako
bihurtze-  edo  harpidetze-eragiketaren  hurrenkera-
zenbakia («LOTUTAKO ERAGIKETAREN HURRENKERA-
ZENBAKIA»  eremua,  341-347  posizioak)  identifikatu
behar da.

E Eskubideak ezereztea edo azkentzea.

F Jaulkipen-prima  itzultzea.  Eragiketa  mota  honetan
gako  hau  jarriko  da  baldin  eta  ez  badagokio  «H»
gakoa jartzea.

G Kapital-murrizketa. Eragiketa mota honetan gako hau
jarriko da baldin eta ez badagokio «I» gakoa jartzea.

H Europako Parlamentuak eta Kontseiluak maiatzaren
15ean  emandako  2014/65/UE  Zuzentarauan
araututako merkatuen artean negoziatzeko ezeinetan
onartuta ez dauden eta sozietate edo entitateen funts
propioetako partaidetza ordezkatzen duten baloreen
jaulkipen-prima itzultzea.

I. Europako Parlamentuak eta Kontseiluak maiatzaren
15ean  emandako  2014/65/UE  Zuzentarauan
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araututako merkatuen artean negoziatzeko ezeinetan
onartuta ez dauden eta sozietate edo entitateen funts
propioetako partaidetza ordezkatzen duten baloreen
ekarpenak itzulita kapitala murriztea.

J Baloreen  amortizazioarekin  egiten  den  kapital-
murrizketa.

K Banatu  gabeko  mozkinetatik  datorren  kapital-
murrizketa.

L Baloreen desdoblamendua eta elkartzea.

Bi  eragiketa  aitortuko  dira:  baloreen
desdoblamenduari  edo  elkartzeari  dagokiona  eta
harpidetzeari dagokiona. Lotutako eragiketa hauetan,
dagokion eragiketaren hurrenkera-zenbakiaz gainera
(«HURRENKERA ZENBAKIA» eremua, 84-90 posizioak),
lotutako  desdoblamenduari  (edo  elkartzeari)
dagokion  eragiketaren  edo  harpidetze-eragiketaren
hurrenkera-zenbakia  («LOTUTAKO  ERAGIKETAREN
HURRENKERA-ZENBAKIA» eremua, 341-347 posizioak)
identifikatu behar da.

O 2004ko  Zergen  Arloko  Neurriei  buruzko  apirilaren
23ko  2/2004  Foru  Arauaren  bigarren  xedapen
gehigarrian arautzen diren balore-maileguak. 

P Balore-mailegua eratzea.

Q Balore-mailegua azkentzea.

S Harpidetza egitea.

T Eskualdaketa, amortizazioa edo diru-itzulketa egitea.

U Burtsa-eragiketa bereziei, balore kotizatuen burtsatik
kanpoko  eskualdaketei  eta  batez  besteko  aldaketa
haztatuei  buruzko  irailaren  27ko  1416/1991  Errege
Dekretuaren 2.  artikuluan aurreikusitako eragiketen
bidez,  eskualdaketa,  amortizazioa  edo diru-itzulketa
egitea.

V Sozietateen  gaineko  Zergari  buruzko  abenduaren
5eko  11/2013  Foru  Arauaren  105.  artikuluan
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ezarritako  baldintzak  betetzen  dituzten  balore-
trukeak egitea.

Bi  eragiketa  aitortuko  dira:  baloreak  trukatzeari
dagokiona  eta  harpidetzeari  dagokiona.  Lotutako
eragiketa  hauetan,  dagokion  eragiketaren
hurrenkera-zenbakiaz  gainera  («HURRENKERA
ZENBAKIA» eremua, 84-90 posizioak), lotutako truke-
edo  harpidetze-eragiketaren  hurrenkera-zenbakia
(«LOTUTAKO  ERAGIKETAREN  HURRENKERA-
ZENBAKIA»  eremua,  341-347  posizioak)  identifikatu
behar da.

X Akzio  liberatuak  ematea.  Aitortuak  aurretiaz  zituen
harpidetza-eskubideei  dagozkien  akzioen  kasuan
jarriko da gako hau.

Aitortuak  aurretik  zituen  harpidetza-eskubideak
nahikoak  ez  badira  eta  aitortuak  beste  eskubide
batzuk eskuratu baditu akzio berriak harpidetzeko, ez
da  «X»  gakoa  jarriko.  Lotutako  bi  erregistro
independente  aitortuko  dira:  bat,  harpidetza-
eskubideen  eskuraketari  dagokiona  (eragiketaren
gakoa:  «A»),  eta,  bestea,  akzioen  harpidetzeari
dagokiona  (eragiketaren  gakoa:  «S»).  Lotutako
eragiketa  hauetan,  dagokion  eragiketaren
hurrenkera-zenbakiaz  gainera  («HURRENKERA
ZENBAKIA»  eremua,  84-90  posizioak),  lotutako
eskuraketa- edo harpidetze-eragiketaren hurrenkera-
zenbakia («LOTUTAKO ERAGIKETAREN HURRENKERA-
ZENBAKIA»  eremua,  341-347  posizioak)  identifikatu
behar da.

Y Bat-egitea,  Sozietateen  gaineko  Zergari  buruzko
abenduaren  5eko  11/2013  Foru  Arauaren  102.
artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direnean.

Bi eragiketa aitortuko dira: bat-egiteari dagokiona eta
harpidetzeari dagokiona. Lotutako eragiketa hauetan,
dagokion eragiketaren hurrenkera-zenbakiaz gainera
(«HURRENKERA ZENBAKIA» eremua, 84-90 posizioak),
lotutako  bat-egiteari  dagokion  eragiketaren  edo
harpidetze-eragiketaren  hurrenkera-zenbakia
(«LOTUTAKO  ERAGIKETAREN  HURRENKERA-
ZENBAKIA»  eremua,  341-347  posizioak)  identifikatu
behar da.
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Bat egiteko eragiketak ez baditu betetzen Sozietateen
gaineko Zergari  buruzko abenduaren 5eko 11/2013
Foru Arauaren 102. artikuluan ezarritako baldintzak,
«C» gakoa jarriko da.

Z Zatiketa,  Sozietateen  gaineko  Zergari  buruzko
abenduaren  5eko  11/2013  Foru  Arauaren  102.
artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direnean.

Bi  eragiketa aitortuko dira:  zatiketari  dagokiona eta
harpidetzeari dagokiona. Lotutako eragiketa hauetan,
dagokion eragiketaren hurrenkera-zenbakiaz gainera
(«HURRENKERA ZENBAKIA» eremua, 84-90 posizioak),
lotutako  zatiketa-edo  harpidetze-eragiketaren
hurrenkera-zenbakia  («LOTUTAKO  ERAGIKETAREN
HURRENKERA-ZENBAKIA» eremua, 341-347 posizioak)
identifikatu behar da.

Zatiketa-eragiketak  ez  baditu  betetzen  Sozietateen
gaineko Zergari  buruzko abenduaren 5eko 11/2013
Foru Arauaren 102. artikuluan ezarritako baldintzak,
«C» gakoa jarriko da.

W Beste eragiketa batzuk.

“C”,  “D”,  “L”,  “V”,  “X”,  “Y”  edo “Z”  gakoetako eragiketak
zehaztu  behar  badira,  “ERAGIKETAREN  EKITALDIA”
eremua (368-371 zuriuneak) bete behar da aitorpenekoa
bera ez denean. 

135 Alfabetikoa MERKATUAREN GAKOA

Eragiketa negoziatzen den merkatuaren arabera, hauek
adieraziko dira:

A Espainiako  bigarren  mailako  balore-merkatu
ofiziala.

B Atzerriko  baloreen Europar Batasuneko bigarren
mailako merkatu ofiziala.

C Espainiako beste merkatu batzuk.

D Atzerriko beste merkatu batzuk.

F Fede-emaile publikoen esku hartutako eragiketak.
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O Merkatutik kanpo eginiko eragiketak (OTC).

P Atzerriko  baloreen  (Europar  Batasunekoak
kanpoan utzita) bigarren mailako merkatu ofiziala.

136 Alfabetikoa ADIERAZTEKO ERAREN GAKOA

A Kontuko  idatzoharren  bitartez  adierazitako
baloreak.

B Kontuko  idatzoharren  bitartez  adierazita  ez
dauden baloreak.

137 Alfabetikoa BALOREAREN GAKOA

A Erantzukizun mugatuko sozietateetako akzio edo
partaidetzak.

B Atxikipena egitetik salbuetsita dauden eta etekin
esplizituak dituzten finantza-aktiboak, «J» gakoan
deskribatuta dauden finantza-aktiboak izan ezik.

C Atxikipena egitetik salbuetsita dauden eta etekin
esplizituak dituzten finantza-aktiboak.

D Printzipal bananduak.

E Kupoi bananduak.

F Bermerako eskubideak.

G Luperketarako eskubideak.

H Harpidetza-eskubideak.

K Lehentasunezko partaidetzak.

M Inbertsio  kolektiboko erakundeetako akzioak eta
partaidetzak.  Eragiketaren  gakoan  «P»  edo  «Q»
jarri  denean baino ezin  izango da  adierazi  gako
hau.

J Atxikipena  egitera  behartuta  ez  dauden  etekin
esplizituak  dituzten  finantza-aktiboak,  erakunde
publikoek jaulkiak, baldin eta amortizazio-epea bi
urtekoa edo beheragokoa badute eta eragiketaren
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zenbatekoa  (amortizatzeko  balioa)  bat  badator
balio nominalarekin.

I Beste batzuk.

138-149 Zenbakizkoa FINANTZA-AKTIBOEN KOPURUA

Honetan bi eremu daude:

138-147  Eragiketaren  helburu  diren  baloreen,
eskubideen,  partaidetzen  edo  kontratuen  zati  osoa.
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

148-149  Eragiketaren  helburu  diren  baloreen,
eskubideen,  partaidetzen  edo  kontratuen  zati
hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

150-164 Zenbakizkoa ERAGIKETAREN ZENBATEKOA

Eragiketaren  zenbateko  osoa  jasoko  da,  eurotan  edo,
dibisak  erabilitako  eragiketetan,  haren  kontrabalioa
adieraziko da.

248  eremuaren  posizioak  (GAUZAZKO  ORDAINKETA)
edukirik  badu,  jasotako  ondasun  edo  eskubideen
merkatu-balio normala jarriko da. 

Eragiketari  lotutako aitortu batzuk direnean, haietariko
bakoitzari  esleituko  zaio  bere  partaidetzaren
portzentajearen  arabera  egotzi  behar  zaion  zenbateko
osoa.

Balore-maileguaren  kasuan,  haien  balioa  jasoko  da,
Sozietateen  gaineko  Zergaren  araudiaren  edo,  hala
badagokio,  Pertsona  Fisikoen  Errentaren  gaineko
Zergaren araudiaren arabera.

«ERAGIKETAREN  GAKOA»  eremuan  «T»  edo
«BALOREAREN GAKOA» eremuan «B» edo «C» (2 motako
erregistroko  134  posizioa)  jarri  bada  eta  «ETEKINEN
ZENBATEKOA» eremua (2 motako erregistroko 165-176
posizioak) zero ez bada, eremu honetan zeroak jarriko
dira.

Eremu honetan azpieremu bi daude:
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150-162 Eragiketaren guztizko zenbatekoaren zati osoa.

163-164  Eragiketaren  guztizko  zenbatekoaren  zati
hamartarra.

165-176 Alfanumerikoa ETEKINEN ZENBATEKOA

Atxikipena  egitetik  salbuetsitako  kasuetan,  eurotan
jasotako zenbatekoa edo,  dibisaz  eginiko eragiketetan,
haren kontrabalioa. Bestalde, eragiketari lotutako aitortu
batzuk  direnean,  haietariko  bakoitzari  esleituko  zaio
bere  partaidetzaren  portzentajearen  arabera  egotzi
behar zaion etekina.

Balore-maileguen  kasuan  «O»  bat  jarri  bada
«ERAGIKETAREN  GAKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko  134  posizioa),  mailegu-emaileari
ordaindutako saria jarriko da eremu horretan. 

Zeroak  jarriko  dira  etekinik  sortzen  ez  duten
eragiketetan. 

Eremu honetan, azpieremu hauek daude:

165  ZEINUA:  Eremu  alfabetikoa.  Aurreko  zenbatekoa
negatiboa  bada,  «N»  jarri  behar  da;  bestela,  zuriunez
bete.

166-176 ZENBATEKOA: 11 posizioko zenbakizko eremua.
Aurretik deskribatutako zenbatekoa jarri behar da, koma
hamartarrik gabe.

Eremu honetan, azpieremu hauek daude:

166-174 Etekinen zenbateko osoaren zati osoa.

175-176 Etekinen zenbateko osoaren zati hamartarra.

177-187 ------------ ZURIUNEAK

188-192 Zenbakizkoa PARTAIDETZAREN PORTZENTAJEA

Aitortu  bakoitzak  eragiketan  duen  partaidetzaren
portzentajea adieraziko da.

Honetan bi eremu daude:
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188-190 Portzentajearen zati  osoa.  Edukirik  ez badu,
zeroak jarriko dira.

191-192 Portzentajearen  zati  hamartarra  jasoko  da.
Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

193 Alfabetikoa AITORTUAREN GAKOA

Gako hauetariko bat jarri behar da:

B Etekinen jasotzailea, lehentasunezko partaidetzak eta
bestelako zor-tresnak direnean.

C Hirugarrena,  zeinaren  kontura  jasotzen  baitira
lehentasunezko  partaidetzen  eta  bestelako  zor-
tresnen etekinak. 

E Kontrako  alderdi  nagusia,  likidazio  prozesuan
urriaren  2ko  878/2015  Errege  Dekretuan
ezarritakoaren arabera parte hartzen badu

N Jabe soila.

P Mailegu-emailea, balore-maileguen kasuan. Bereziki,
gako  hau  jarriko  da  baldin  eta  balore-maileguaren
eragiketarako,  «O»  bat  jarri  bada  «ERAGIKETAREN
GAKOA»  eremuan  (2  motako  erregistroko  134
posizioa).

Q Mailegu-hartzailea, balore-maileguen kasuan.

T Titularra. 

U Gozamenduna.

Lehentasunezko partaidetzen eta bestelako zor-tresnen
kasuan,  dagozkien «B» edo «C» gakoak adierazi  behar
dira soilik. 

194-208 Zenbakizkoa ERAGIKETAREN NOMINALA

Eragiketaren  nominal  negoziatua  jasoko  da,  eurotan
edo, dibisak erabilitako eragiketetan, haren kontrabalioa
adieraziko da. 
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Eragiketari  lotutako aitortu batzuk direnean, haietariko
bakoitzari  esleituko  zaio  bere  partaidetzaren
portzentajearen  arabera  egotzi  behar  zaion  nominal
negoziatua.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

194-206 Nominalaren guztizko zenbatekoaren zati osoa.

207-208  Nominalaren  guztizko  zenbatekoaren  zati
hamartarra.

209-215 Zenbakizkoa HURRENKERAREN KODEA

«B» edo «U» gakoa duten eragiketetarako soilik. 

Haren  kontrapartida  den  eragiketaren  (aplikazioa)
hurrenkera-zenbakia adieraziko da (84-90 posizioak).

216-223 Zenbakizkoa MAILEGUAREN MUGAEGUNA

Balore-mailegu bat badago eta «ERAGIKETAREN GAKOA»
eremuan (2 motako erregistroko 134 posizioa) «O» jarri
bada,  kasu  horretan,  maileguaren  mugaeguna  jarri
beharko  da  eremu  honetan.  Urtearen  lau  digituak
adierazi  behar  dira,  hilaren  biak  (01etik  12ra),  eta
egunaren biak (01etik 31ra), UUUUHHEE formatuan. 

224-235 Zenbakizkoa KONPENTSAZIOAK

Balore-maileguen  kasuan  «O»  bat  jarri  bada
«ERAGIKETAREN  GAKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko 134 posizioa),  konpentsazioen zenbatekoa
jarriko da eremu honetan.

«ERAGIKETAREN  GAKOA»  eremuaren  (2  motako
erregistroko 134 posizioa) gainerako gakoetan «V», «Y»
eta «Z» gakoen kasuan izan ezik, urriaren 2ko 878/2015
Errege  Dekretuaren  81.  artikulutik  84.era  bitartean
ezarritako  balore  negoziagarriak  likidatzeko
prozeduraren ondoriozko konpentsazio  eta  doikuntzen
zenbatekoa jarriko da.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

224-233. Konpentsazioen zenbatekoaren zati osoa.
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234-235.  Konpentsazioen  zenbatekoaren  zati
hamartarra.

236-247 Zenbakizkoa BERMEEN ZENBATEKOA

12 posizioko zenbakizko eremua.

Balore-maileguen  kasuan  «O»  bat  jarri  bada
«ERAGIKETAREN  GAKOA»  eremuan  (2  motako
erregistroko 134 posizioa), bermeen zenbatekoa jarriko
da eremu horretan.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

236-245 Bermeen zenbatekoaren zati osoa.

246-247 Bermeen zenbatekoaren zati hamartarra.

248 Alfabetikoa GAUZAZKO ORDAINKETA

Aitortuaren  2  motako  erregistroko  134  posizioan
(ERAGIKETAREN  GAKOA)  «H»  edo  «I»  gakoa  betetzen
bada eta eragiketa gauzaz ordaindu bada, «X» bat jarriko
da. Gainerako kasuetan, eremu zuriunez beteko da.

Aitortu beraren kasuan diruzko zein gauzazko eragiketak
aitortzen badira, haietariko bakoitza aitortuen erregistro
independenteetan adieraziko da. 

249 Zenbakizkoa JASOTAKO ONDASUN EDO ESKUBIDE MOTA

Aitortuaren  2  motako  erregistroko  248  eremuaren
posizioak (GAUZAZKO ORDAINKETA) edukia badu, hauek
adieraziko dira:

1. Ondasun higiezinak.

2. Ondasun higiezinen gaineko eskubide errealak.

3. Ibilgailuak, itsasontziak edo aireontziak.

4. Beste ondasun edo eskubide batzuk.

250 Zenbakizkoa HIGIEZINAREN KOKALEKUA
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Aitortuaren  2  motako  erregistroko  249  posizioan
(JASOTAKO ONDASUN EDO ESKUBIDE MOTA) «1» edo «2»
gakoa  bete  bada,  gako  hauen  artean  higiezinari
dagokiona jarriko da:

1. Katastroko erreferentzia duen higiezina, Euskadin eta
Nafarroan izan ezik Espainiako lurraldearen edozein
tokitan kokatua.

2. Euskal  Autonomia  Erkidegoan  kokatuta  dagoen
higiezina.

3. Nafarroako  Foru  Erkidegoan  kokatuta  dagoen
higiezina.

4. Aurreko  lekuetako  edozeinetan  dagoen  higiezina,
baina katastroko erreferentziarik edo zenbaki finkorik
ez duena.

5. Atzerrian kokatutako higiezina. 

251-270 Alfanumerikoa KATASTROKO ERREFERENTZIA / ZENBAKI FINKOA

Aitortuaren  2  motako  erregistroko  250  eremuaren
posizioan (HIGIEZINAREN KOKALEKUA) «1», «2» edo «3»
gakoa  bete  bada,  dagokion  higiezinaren  katastroko
erreferentzia  edo  zenbaki  finkoa  jarriko  da  (kasuaren
arabera).

271-275 -------------         ZURIUNEAK

276-289 Alfanumerikoa FUNTS PROPIOEN ZENBATEKOA

2 motako erregistroaren 134 posizioan (ERAGIKETAREN
GAKOA)  «H»  edo  «I»  gakoa  betetzen  bada,  kapital-
murrizketak  ukituta  dauden  edo  aitortuak  jaulkipen-
primaren  banaketa  dela-eta  dituen  akzio  edo
partaidetzei  dagozkien  funts  propioen  zenbatekoa
jarriko da; kapital-murrizketaren edo jaulkipen-primaren
banaketaren  dataren aurretik  itxitako  azken  ekitaldiari
dagokion zenbatekoa izango da.

276  ZEINUA. Alfabetikoa. Lehen azaldutako zenbatekoa
negatiboa bada, "N" bat jarri behar da. Bestela, zuriunez
bete behar da.
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277-289  ZENBATEKOA.  Aurretik  deskribatutako
zenbatekoa jarri behar da, koma hamartarrik gabe.

Eremu hau bitan banatzen da:

277-284.  Kapital-murrizketak  ukituta  dauden  edo
aitortuak  jaulkipen-primaren  banaketa  dela-eta  dituen
akzio  edo  partaidetzei  dagozkien  funts  propioen
zenbatekoaren zati osoa.

285-289.  Kapital-murrizketak  ukituta  dauden  edo
aitortuak  jaulkipen-primaren  banaketa  dela-eta  dituen
akzio  edo  partaidetzei  dagozkien  funts  propioen
zenbatekoaren zati hamartarra. 

290-302 Zenbakizkoa AURRETIK BANATUTAKO MOZKINAK

2 motako erregistroaren 134 posizioan (ERAGIKETAREN
GAKOA) «H» edo «I» gakoa betetzen bada,  aitortuaren
akzio  edo  partaidetzen  funts  propioetan  jasotako
erreserbetatik  datozen  eta  kapital  murrizteko  edo
jaulkipen-prima banatzeko eragiketaren dataren aurretik
banatu diren mozkinen zenbatekoa jarriko da.

290-302.  ZENBATEKOA.  Aurretik  deskribatutako
zenbatekoa jarri behar da, koma hamartarrik gabe.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

290-300. Zenbatekoaren zati osoa.

301-302. Zenbatekoaren zati hamartarra.

303-315 Zenbakizkoa ERRESERBA BALIAEZINAK

2 motako erregistroaren 134 posizioan (ERAGIKETAREN
GAKOA) «H» edo «I» gakoa betetzen bada,aitortuaren 2
motako  erregistroko  276-289  posizioetan  («FUNTS
PROPIOEN  ZENBATEKOA»  eremuan)  adierazitako  funts
propioen  zenbatekoan  jaso  eta  aitortuari  dagozkion
akzioak  edo  partaidetzak  eskuratu  direnetik  sortutako
erreserba baliaezinen zenbatekoa jarriko da.

303-315.  ZENBATEKOA.  Aurretik  deskribatutako
zenbatekoa jarri behar da, koma hamartarrik gabe.
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Eremu honetan azpieremu bi daude:

303-313. Zenbatekoaren zati osoa.

314-315. Zenbatekoaren zati hamartarra.

316 Alfabetikoa USTEZ ABANDONATUTA DAUDEN BALORE-KONTUAK

«X»  jarri  behar  da  azaroaren  3ko  33/2003 Legean  eta
hura garatzeko araudian xedatutakoarekin bat  etorrita
ustez  abandonatuta  dauden  kontuetarako,  aitortuak
identifikatzeko arazoak daudenean.

317-328 Alfanumerikoa ISIN KODEA

«KODEAREN GAKOA» eremuan (2  motako  erregistroko
120  posizioa)  «2»  eta  «4»  jarri  bada,  ISIN  kodea  jarri
beharko  da;  Balore  Merkatuaren  Batzorde  Nazionalak,
balore  negoziagarriak  eta  bestelako  finantza-tresna
batzuk  kodifikatzeko  dituen  eginkizunen  barruan,
kodeen  egiturari  buruz  emandako  uztailaren  28ko
1/2010  Arau  Teknikoan  ezarritakoarekin  bat  etorrita
konfiguratu beharko da.

329-340 Zenbakizkoa ERAGIKETAREN GASTUAK

«BALOREAREN GAKOA» eremuan (2 motako erregistroko
137  posizioa)  «A»  jarri  bada,  eta  «MERKATUAREN
GAKOA»  eremuan  «A,  «B»  edo  «P»  jarri  bada,  eremu
honetan  eragiketaren  ondoriozko  gastuak  jarriko  dira,
halakorik izan bada.

Eremu  hau  ezin  da  bete  errentaren  hartzailea
sozietateen  gaineko  zergaren  edo  ez-egoiliarren
errentaren  gaineko  zergaren  (establezimendu
iraunkorrak) zergadun bada.

Eremu honetan azpieremu bi daude:

329-338  Eragiketaren  gastuen  zenbatekoaren  osoaren
zati osoa.

339-340  Eragiketaren  gastuen  zenbatekoaren  zati
hamartarra.

341-347 Zenbakizkoa LOTUTAKO ERAGIKETAREN HURRENKERA-ZENBAKIA
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Eremu  hau  «  eragiketaren  gakoa  «  eremuan  (134
posizioa)  «C»,  «D»,  «L»,  «V»,  «Y»  eta  «Z»  gakoak
dagozkien eragiketen kasuan beteko da, eta bakoitzari
lotutako  eragiketaren  «HURRENKERA-ZENBAKIA»
eremuan  (84-90  posizioak)  agertzen  den  hurrenkera-
zenbakia jarri beharko da.

Halaber,  harpidetza-eskubideak eskuratzeko eragiketen
(«A»  eragiketa-gakoa)  eta  akzioak  harpidetzeko
eragiketen  («S»  eragiketa-gakoa)  kasuan  beteko  da,
eragiketak horiek lortu behar direnean, «ERAGIKETAREN
GAKOA» eremuko «X» gakoan adierazitakoarekin bat.

348-360 Alfanumerikoa EMANDAKO/JASOTAKO DIRUZKO KONPENTSAZIOA

ERAGIKETAKO  GAKOA  eremuan  (134.  posizioa)  “V”,  “Y”
edo “Z” gakoak adierazi direnean, hala badagokio, gako
horretan emandako edo jasotako diru-konpentsazioaren
zenbatekoa  jasoko  da.  Bereziki,  eremu  horretan
adieraziko  da  akziodunak  jasotako  zenbatekoa,
trukearen  ekuazioa  gainditzen  duten  tituluak
saltzeagatik,  jasotako  tituluen  akzio  oso  bat  jasotzeko
eskubiderik ematen ez dutenean (“kosken salmenta”).

Eremu honetan azpieremu hauek daude: 

348 ZEINUA: Eremu alfabetikoa. «N» balioarekin bakarrik
beteko da,  deklaratuak emandako diru-konpentsazioak
direnean. 

349-360 ZENBATEKOA: 12 posizioko zenbakizko eremua.
Arestian  deskribatutako  zenbatekoa  hamartarrik  gabe
adieraziko da. 

Eremu honetan azpieremu hauek daude: 

349-358 Emandako edo jasotako diru-konpentsazioaren
zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

359-360 Emandako edo jasotako diru-konpentsazioaren
zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira. 

361-366 Zenbakizkoa ERAGIKETAREN ORDUA
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«MERKATUAREN  GAKOA»  eremuan  (135  posizioa)  «A»,
«B» edo «P» jarri bada, zehatz adierazitako da noiz egin
den eragiketa: ordua, minutua eta segundoa.

Eremu hau ez da bete behar aitortu berak egun berean
prezio  berean  egindako  eragiketak  direnean.  Halaber,
bete  gabe  utzi  ahal  izango  da  errentaren  hartzailea
sozietateen  gaineko  zergaren  edo  ez-egoiliarren
errentaren  gaineko  zergaren  (establezimendu
iraunkorrak) zergadun bat denean.

Eremu honetan hiru azpieremu daude:

361-362. Eragiketaren ordua: 24 orduko formatuan.

363-364. Eragiketaren minutua.

365-366. Eragiketaren segundoa.

367 Alfabetikoa AITORTZAILEAREN IZAERA

Eremu hau «X» batez beteko da, kasu honetan baino ez:
Pertsona  Fisikoen  Errentaren  gaineko  Zergari  buruzko
Araudiaren  117.  Artikuluko  12.  zenbakian  adierazitako
eragiketetan (apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren
bidez  onetsi  zen  araudi  hori),  aitortzaileak  eragiketa
horietan  esku  hartzen  badu  Bizkaiko  Lurralde
Historikoko  zerga-betebehar  formalak  araupetzen
dituen  Araudiaren  53.  artikuluan  adierazitako
informazio-aitorpena  aurkeztera  behartuta  dagoen
subjektu  gisa  (abenduaren  22ko  205/2008  Foru
Dekretuaren bidez onetsi zen araudi hori).

Gainerako kasuetan, bete gabe utziko da eremua.

368-371 Zenbakizkoa LOTUTAKO EREGIKETAREN EKITALDIA

Eremu  hori  beteko  da  bakarrik,  LOTUTAKO
ERAGIKETAREN ORDENA ZENBAKIA (341-347 kokapenak)
deklarazioaren beste ekitaldi batekoa denean.

Lotutako eragiketa egiteke dagoenean, «0001» eremua
esleituko da.
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Eragiketa  aurreko  ekitaldi  batean  egin  bada,  eremu
honetan ekitaldi hori adierazi behar da. 

Gainerako kasuetan zeroz bete behar da. 

372-380 Alfanumerikoa BITARTEKARIAREN IFZ 

Eragiketa («ERAGIKETAREN ZENBAKIA», 341 - 347) beste
bitartekari  baten  bitartez  egin  bada,  eremu  honetan
aitortzaileak haren identifikazio fiskaleko zenbakia jarri
behar  du.  Eremu  hau  eskuinean  lerrokatu  behar  da,
kontrol-karakterea azken posizioan jarrita eta ezkerreko
posizioak  zeroz  beteta,  IFZren  osaketa  eta  erabilera
araupetzen  dituzten  arauetan  ezarritakoarekin  bat
etorriz. 

381-420 Alfanumerikoa BITARTEKARIAREN  IZEN-ABIZENAK,  SOZIETATEAREN
IZENA EDO IZENDAPENA 

Eragiketa («ERAGIKETAREN ZENBAKIA», 341 - 347) beste
bitartekari  baten  bitartez  egin  bada,  eremu  honetan
aitortzaileak  haren  izen  osoa  edo  sozietatearen  izena
idatzi behar du, era honetara: 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  adingabekoa
bada,  beraren  izen-abizenak  idatzi  behar  dira.  b)
Pertsona  juridikoa  edo  nortasun  juridikorik  gabeko
entitatea bada, sozietatearen izen osoa edo izendapena
idatzi behar da, anagramarik gabe.

421-427 Zenbakizkoa ERAKUNDE  AITORTZAILEKO  PARTAIDETZAREN
EHUNEKOA

2. motako erregistroaren 134. posizioan (ERAGIKETAREN
GAKOA)  “H”  eta  “I”  gakoak  betetzen  badira,  kapitala
murrizten  duen  edo  jaulkipen-prima  itzultzen  duen
erakundean  aitortutako  edo  deklaratutako
erakundearen partaidetza-ehunekoa jasoko da. 

Eremu honetan azpieremu bi daude: 

421-423 Ehunekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak
jarriko dira. 
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424-427 Ehunekoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu,
zeroak jarriko dira dira.

428-500 ------------ 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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