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391 eredua 
BEZa araubide erraztuan ordaintzen duten subjektu pasiboek eta, hala denean, BEZa ondasun higiezinen errentamenduaren ziozko 

araubide orokorrean ordaintzen duten subjektu pasiboek erabili behar dute eredu hau. 

Aurkezteko epea 
Urtarrilaren 1etik 31ra bitartean. 

Aurkezteko era 
Telematikoki aurkeztu behar da (Bizkaiko Foru Aldundiaren 100/2020 Foru Dekretua, azaroaren 24koa). 

Autolikidazioaren edukia 
Konkurtsoa dagoenean epealdia zatikatzea 

Zergaren autolikidazioaren aldian konkurtsoa adierazten bada auto baten bidez, subjektu pasiboak bi autolikidazio aurkeztu behar ditu: 

bata konkurtsoa adierazi aurreko zerga egitateengatik eta bestea adierazpenaren ondokoengatik. 

01 laukia X batez markatu behar da, eta autolikidazioaren aldia zatitzeko erreferentziatzat hartuko den eguna zehaztu behar da formatu 

honekin: urtea/ hila/eguna. 

Autolikidazio osagarria 

Autolikidazioa osagarria bada,  adierazi behar da. 

Honen ondoreetarako, autolikidazio osagarriak dira aurretik aurkeztutako bat osatzeko edo aldatzeko aurkezten direnak. Autolikidazio 

hauek sartu beharreko diru kopurua aurreko autolikidaziokoa baino gehiago edo itzuli edo konpentsatu beharrekoa baino gutxiago 

denean aurkeztu ahal dira. 

Kutxa-irizpidearen araubide berezia 

Kutxa-irizpidearen araubide bereziari helduz gero, adierazi behar da. 

Kutxa-irizpidearen araubide berezia aplikatu zaien eragiketen hartzailea izanez gero, adierazi behar da. 

Subjektu pasiboa 

Atal honetako datu guztiak adierazi behar dira. 

Jarduera nagusia 

Jarduera nagusitzat epealdian sarrera gehien sortu dituena hartu behar da. 

EJZ epigrafea/kodea: 

Beharrezkoa denean, egindako jarduera nagusiaren Ekonomi Jardueren gaineko Zergako epigrafea adieraziko da, edo, bestela, hura 

identifikatzen duen kodea. 

Likidazioa 
Jarduerak araubide erraztuan 

160 eta 161 laukiak 

Egindako jarduera multzoaren araubide erraztuko urteko kuota eratorrien zenbatekoen batura jarriko da. Inprimakiaren 2. orrialdeko 

28, 48, 68, 88 eta 108 laukietan eta 125, 135 eta 145 laukietan egindako eragiketen emaitza izango da. 

Sortutako BEZa 

162 . laukia. Europako Erkidegoaren barruko ondasunak eskuratzeak: ekitaldian Europako Erkidegoaren barruan egindako eskuraketen 

zioz sortutako guztirako kuota jarriko da 
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163 laukia. Aktibo finkoen emateak: ekitaldian egindako aktibo finko emateen zioz sortutako kuotak jarriko dira. 

164 laukia. Subjektu pasiboa inbertitzearen ondorioz sortutako BEZa: subjektu pasiboaren inbertsioa dela-eta sortutako kuoten 

zenbatekoa jasoko da (baita Batasunaren barruko zerbitzuen eskuraketari dagozkionak ere). 

BEZ kengarria 

170 laukia. Aktibo finkoen eskuraketak edo inportazioak: aktibo finkoen eskuraketan edo inportazioan jasan diren eta ken litezkeen 

kuoten zenbatekoa jarriko da. Aldez aurretik lainketaren araua erabiliko da, egokia bada. 

171 laukia. Inbertsio ondasunen erregularizazioa: inbertsio ondasunen zioz aurreko ekitaldietan egindako kenketen erregularizazioaren 

emaitza jarriko da, jarduera hasi aurretik egindako kenketen erregularizazioa barne dela, halakorik badago. Erregularizazioak kenketen 

gutxipena badakar, zeinu negatiboa  jarriko da. 

Jarduerak araubide orokorrean: Ondasun higiezinen errentamendua 

180 eta 181 laukiak 

Ondokoek bakarrik bete behar dituzte laukiok: ekitaldian araubide erraztuko jarduerez gainera ondasun higiezinen errentamendu 

jarduera ere egin dutenek, baina horri lotuta inongo enpresa jarduerarik garatu gabe. 

182 laukia. Subjektu pasiboa inbertitzearen ondorioz sortutako BEZa 

Zerga ordaintzetik salbuetsita dauden ondasun emate batzuetan, hain zuzen, BEZari buruzko Foru Arauaren 20.Bat artikuluko 20. eta 

22. zenbakietan aipatutakoetan sortutako kuoten zenbatekoa jaso beharko da subjektu pasiboak uko egiten badio salbuespenari. 

210 laukia. Aurreko ekitaldietan konpentsatu gabeko kuotak 

Aurreko urteetan konpentsatu gabe utzitako kuoten zenbatekoa jarriko da, halakorik badago. 

240 laukia. Kuoten erregularizazioa (BEZari buruzko FAko 80.Bost.5 art.) 

Eredu honetan aldian-aldian deklaratzera beharturik dagoen subjektu pasiboa zerga-oinarrian aldaketak jasotzen dituen faktura baten 

jasotzailea bada (eta aldaketon arrazoia BEZari buruzko Foru Arauaren 80. artikuluko hirugarren eta laugarren ataletan ezarritakoak 

badira soil-soilik), orduan lauki honetan jaso beharko ditu, hala badagokio, kengarriak izango ez diren jasandako kuoten zenbatekoak. 

Zenbateko horiek zeinu positiboz adieraziko dira zerga- oinarriaren aldaketa gutxitze bat denean, eta zeinu negatiboz, berriz, zerga-

oinarriaren aldaketa goranzkoa bada (hala ezartzen baita hirugarren ataleko 2. paragrafoan edo laugarren ataleko c) letraren 2. 

paragrafoan, biak ere BEZFAren 80. artikuluan jasoak). 

Lauki horretan, goian aipaturiko zenbatekoen batura jasoko da; alegia, bai ekitaldi berean aurrerago eginiko autolikidazioetan 

erregularizatutakoak, bai oraingo autolikidazioan erregularizatzen direnak. 

212 laukia. Bizkaiko Foru Aldundian egindako sarrerak 

Bizkaiko Foru Ogasunari ekitaldian ordaindutako kuotak jarriko dira, bai aitortzaileak hiru hiletik behin aurkeztutako autolikidazioenak 

eta bai Bizkaiko  Foru Aldundiak egindako likidazioenak ere. 

213 laukia. Bizkaiko Foru Aldundiak egindako itzulketak 

Ekitaldian Bizkaiko Foru Ogasunak egindako itzulketen eta eskatu baina tramitatu gabe dauden itzulketen guztirako zenbatekoa jarriko 

da. 

Emaitza 

Jarduerarik ez, 225 laukia. Ekitaldian BEZaren kuotarik sortu edo jasan ez bada, X batez markatu behar da lauki hau. 

Konpentsatu beharra, 226 laukia. 220 laukiko zenbatekoa jarri behar da, baldin eta negatiboa bada eta itzultzeko eskatzen ez bada. 

Itzuli beharra, 227 laukia. 220 laukiko zenbatekoa jarri behar da, baldin eta negatiboa bada eta itzultzeko eskatzen bada. 

Sartu beharra, 228 laukia. 220 laukiko zenbatekoa jarri behar da, positiboa bada. 

235 edo 236 laukiak autolikidazio osagarria aurkezten denean soilik bete behar dira. 
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228 laukiak baliorik badu 237, laukia bete beharko da. Azken lauki horretan balio hau adierazi behar da: 228 laukiko balioari 235 

laukikoa kendu ondoren  lortutakoari 236. laukiko balioa gehituta lortutako emaitza. 

BEZaren Kutxa-irizpidearen araubide berezia duten eragiketak 
Kutxa-irizpidearen araubide berezia duten subjektu pasiboentzako eta araubide horren eraginpeko eragiketen hartzaileentzako baino 

ez. 

250 eta 251 laukiak kutxa-irizpidearen araubide bereziari heldutako subjektu pasiboek soilik bete behar dituzte. 

250 eta 251 laukiak. Ondoko ondasun- eta zerbitzu-emateen zergaoinarria eta kuota zehaztu behar dira: kutxa-irizpidearen araubide 

berezian egonik likidazioaldian araubide horren arabera batere sortu ez arren, BEZari buruzko Foru Arauaren 75. artikuluan 

ezarritako arau orokorra aplikatuz sortu dituztenak. 

252 eta 253 laukiak. Ondoko ondasun eta zerbitzuen autolikidazioetako zerga-oinarria eta jasandako kuota zehaztu behar dira: 

kutxairizpidearen araubide berezian egonik, edo horretan egon daitezkeela, likidazioaldian jaso arren ordaindu ez direlako ez oinarririk ez 

kuotarik sortu ez dutenak. 

Araubide erraztuko jarduerak (nekazaritza, abeltzaintza edo basogintza izan ezik) 
EJZ epigrafea/kodea: 

Beharrezkoa denean, egindako jarduera nagusiaren Ekonomi Jardueren gaineko Zergako epigrafea adieraziko da, edo, bestela, hura 

identifikatzen duen kodea. 

Azken autolikidazioan aplikatu beharreko moduluen zenbatekoak ekitaldiko foru aginduan onetsi dira. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. moduluak: jarduerak banaka harturik, ekitaldiaren barruan bakoitzak iraun duen epealdi osoari dagozkion zeinu, 

indize edo moduluen batez bestekoa jarriko da. 

Moduluaren unitateak zenbaki osoak izan ezean bi hamarrenekin jarriko dira. 

Boladako jardueren indizea: aplikatu behar izanez gero, boladako jardueraren indizea adierazi behar da. 

Eragiketa arrunten zioz sortutako kuota: eragiketa arruntak direla-eta sortutako kuota jarduerarako aurreikusitako moduluei dagozkien 

zenbatekoen batura izango da. Modulu bakoitzaren zenbatekoa biderketa hau eginez kalkulatuko da: moduluak esleituta daukan 

zenbatekoa bider modulu unitateen kopurua, alegia, jardueran erabili, baliatu edo instalatutako unitateen kopurua. 

Araubide erraztuan jasandako kuota: araubide erraztuan jasandako kuota kalkulatzeko, oro har, kenketa hau egin daiteke: eragiketa 

arrunten zioz sortutako kuota ken jarduerarako ondasun eta zerbitzuak (aktibo finkoak izan ezik) erostearen zioz jasan edo ordaindutako 

kuotak. 

Frogatzen zailak diren gastuak: frogatzen zailak diren jasandako gastuak direla eta egindako eragiketa arrunten ondorioz sortutako 

kuotaren zenbatekoaren  ehuneko 1 kendu ahal izango da. 

Emaitza: eragiketa hauek egin behar dira: sortutako kuotatik jasandako kuota kendu eta horren emaitzari boladako jardueraren indizea 

aplikatu. 

Emaitza = Boladako jardueraren indizea x (Sortutako kuota – Jasandako kuota – Frogatzen zailak diren gastuak) 

Gutxieneko kuota: 

 Jarduerei ezarri behar zaizkien indize edo moduluak onetsi dituen Foru Aginduan jarduerei esleitu zaizkien portzentaiak jarriko 

dira (24, 44, 64, 84, eta 104 laukiak). 

 Aurreko lerroaldeari aipatu dugun portzentaia eragiketa arrunten zioz sortutako kuotari ezarrita ateratzen den kopurua jarriko 

da. (25, 45, 65, 85 eta 105 laukiak). 

Araubide erraztuaren ondoriozko kuota: Kopuru hauetatik handiena jarri behar da: a) boladako jardueraren indize zuzentzailearen 

aplikazioaren emaitza; b) eragiketa hauen emaitza: gutxieneko kuotari boladako jardueraren araberako indize zuzentzailea aplikatu eta 

horren emaitzari Zergaren aplikazio- lurraldetik kanpo Balio Erantsiaren gaineko Zergaren edo antzeko zergaren kargagatik jasandako 
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kuoten zenbatekoa gehitu, hain zuzen ere subjektu pasiboari ekitaldian itzuli zaizkion kuoten zenbatekoa, araubide erraztuan dagoen 

jardueran erabiltzeko eskuratu diren ondasunei edo zerbitzuei dagozkiena. 

Sarreren bolumena 

115 laukia. Sarreren bolumena. Subjektu pasiboak garatutako enpresa- edo lanbide-jarduera guztientzat (nekazaritza, abeltzaintza edo 

basozaintzakoentzat izan ezik), autolikidazio honi dagokion urte naturalean lortutako sarreren batura adierazi behar da. Batura egiteko 

ez dira hauek zenbatuko: diru-laguntza arruntak edo kapitalekoak, kalte-ordainak, Balio Erantsiaren gaineko Zerga, eta, halakorik 

badago, eragiketak kargatu dituen baliokidetasun-errekargua. 

Nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako jarduerak araubide erraztuan 

Nekazaritza edo abeltzaintzako jarduera bakoitzean eragiketa arrunten zioz sortutako kuotaren zenbatekoa kalkulatzeko, biderkaketa 

hau egingo da: dagokion epealdiko sarreren guztirako kopurua (diru-laguntzak arruntak, kapitalezko diru-laguntzak eta kalte-ordainak 

kenduta) bider “eragiketa arrunten zioz sortutako kuotaren indizea”. 

Nekazaritza eta abeltzaintzako jardueren araubide erraztuaren ondorioz eratorritako kuota kalkulatzeko, oro har, kenketa hau egin 

daiteke: eragiketa arrunten zioz sortutako kuota ken jarduerarako ondasun eta zerbitzuak (aktibo finkoak izan ezik) erostearen zioz jasan 

edo ordaindutako kuotak. 

Horrez gainera, jasan diren eta frogagaitzak diren kuotak direla eta, eragiketa arrunten zioz sortutako kuotaren ehuneko 1 kendu ahal 

izango da. 

Fakturen liburuak 

Luzatutako fakturak: autolikidazioa “konpentsatzekoa” edo “itzultzekoa” irteten bazaizu, eta ondasun higiezinen errentamendu jarduera 

egiten baduzu, edo beste jardueraren bat zeinetan eragiketen kopurua indize nahiz moduluei lotuta dagoen, “Lehen zk.” eta “Azken zk.” 

zutabeetan, hurrenez hurren, jasotako lehen eta azken fakturen zenbakiak jarri behar dituzu, emandako fakturen erregistro-liburuan 

ageri direnak, hain zuzen. 

Jasotako fakturak: autolikidazioa “konpentsatzekoa” edo “itzultzekoa” bada, “Lehen zk.” eta “Azken zk.” zutabeetan, hurrenez hurren, 

jasotako lehen eta azken fakturei hartzaileak esleitutako zenbakiak jarriko dira, jasotako fakturen BEZaren erregistro-liburuan ageri 

direnak, hain zuzen. 

Banku helbideraketa 

Autolikidazio hau “itzultzekoa” suertatu bada, banku kontu baten datuak jarri behar dira, itzuli beharreko kopurua bertan sar dadin. 

Banketxearen eta sukurtsalaren kodeak eta banku kontuaren zenbakia zehatz-mehatz adierazi behar dira. Gainera, autolikidazioarekin 

batera banketxe horren ziurtagiria aurkeztu behar da. Bertan, kontuari buruz aitorpenean jarritako datuak egiazkoak direla ziurtatuko 

da, eta kontuaren titularraren izendeiturak edo sozietatearen izena adieraziko dira. 

Oharra: subjektu pasiboak jarduera batzuk araubide berezi erraztuan eta beste batzuk (higiezinen errentamendua salbu) araubide 

orokorrean aldi berean egiten baditu, 390 eredua ere bete behar du, “Araubide orokorreko azken autolikidazioa” izenburukoa. 
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