
 

782 eredua aurkezteko sortzen diren fitxategiek erregistroa dela eta bete behar dituzten diseinuak 

Diseinu logikoak 

Erregistroen deskripzioa 

Aitortzaile bakoitzeko bi erregistro mota egongo dira, lehenengo posizioaren arabera bereizten direnak, honako 

irizpide hauei jarraituz: 

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

aurrerago– jasota dauden erregistro motetatik 1. diseinua. 

2. mota: Aitortuaren erregistroa. Foru agindu honen ataletan –aurrerago– jasota dauden erregistro motetatik 2. 

diseinua. 

3. mota: Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako partizipazioen erregistroa. Foru agindu honen ataletan –

aurrerago– jasota dauden erregistro motetatik 3. diseinua. 

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

motako erregistroei dagokienez, berriz, aitorpenak jasotzen dituen gordailuaren titularrak beste egongo dira; eta 3. 

motakoen kasuan, aitorpenak jasotzen dituen eragiketak eta inbertsioaren helburuak beste egongo dira. 

Aurkezpena egiteko, eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta eskuinaldea 

zuriunez bete; testua letra larriz idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren 

deskripzioan besterik azaldu ezean. 

Hizkuntzaren karaktere berezien kasuan, ISO-8859-1 kodifikazioa erabiliko da. Hala, «Ñ» letrak 209 ASCII balioa izango 

du (Hex. D1) eta «Ç» (ze hautsi maiuskula) letrak 199 ASCII balioa (Hex. C7). 

Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokaturik eta ezkerrean zeroz beteta aurkeztu behar dira, zeinurik gabe eta 

paketatu gabe. 

Eremu guztiak bete behar dira, eremuaren deskripzioan kontrakorik adierazi ezean. Edukirik ez badute, zenbakizko 

eremuetan zeroak ipiniko dira, eta eremu alfanumeriko eta alfabetikoetan, berriz, zuriuneak. 
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782 EREDUA 

A. 1. ERREGISTRO MOTA: AITORTZAILEAREN ERREGISTROA. 

(EREMUEN POSIZIOAK, IZAERA ETA DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa ‘1’. 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA 

Finkoa ‘782’. 

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 

azkenean jarrita, eta ezkerreko posizioetan zeroak idatzita, IFZren 

osaketa eta erabilera araupetu dituzten arauetan ezarritakoarekin 

bat etorriz. 

18-57 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN SOZIETATE-IZENA 

Erakunde aitortzailearen izen osoa idatzi behar da, anagramarik 

gabe. 

Eremu honetan, inola ere ezin da jarri merkataritzako izenik.  

58 Alfabetikoa EUSKARRI MOTA 

Honako gako hau erabiliko da: 

‘T’: telematikoki aurkezten bada. 

59-107 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA 

Harremanetarako pertsonaren datuak.  
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Eremu honek bi azpieremu ditu: 

59-67 TELEFONOA: 9 posizioko zenbakizko eremua. 

68-107 ABIZENAK ETA IZENA: Lehen abizena, zuriune bat, bigarren 

abizena, zuriune bat, eta izen osoa idatziko dira, hurrenkera 

horretan nahitaez. 

108-120 Zenbakizkoa ZEROAK 

121-122 Alfabetikoa AITORPEN OSAGARRIA EDO ORDEZKOA 

Bigarren aitorpena edo hurrengo besteren bat aurkeztuz gero, 

eremu hauetako bat bete behar da nahitaez: 

121 AITORPEN OSAGARRIA: 

Aitorpenaren xedea lehenago aurkeztutako ekitaldi bereko beste 

aitorpen batean agertu behar izan arren bertan oso-osorik jarri 

gabe geratu ziren aitortu batzuen erregistroak eranstea bada, "C" 

idatzi behar da.  

122 ORDEZKO AITORPENA: 

Aitorpenaren xedea ekitaldi bereko aurreko beste aitorpen bat, 

okerreko datuak eduki dituena, osorik deuseztatzea eta ordeztea 

bada, "S" idatzi behar da.  

Ordezko aitorpen batek aurreko aitorpen bakar bat baino ezin du 

deuseztatu. 

123-135 Zenbakizkoa ZEROAK 

136-144 Zenbakizkoa AITORTUAK, GUZTIRA 

Aitorpenean jasotako aitortuen erregistro guztien kopurua adierazi 

behar da, 2. motako xehetasun erregistroen kopurua, alegia.  

145-164 Zenbakizkoa GORDAILUTUTAKO ZENBATEKOAK, GUZTIRA 

“EKITALDIAN ZEHAR GORDAILUTUTAKO ZENBATEKOAK” eremuan 

–hau da, 2. motako erregistroaren 153. eta 158. bitarteko 

posizioetan– agertzen diren zenbatekoen batura osoa idatzi behar 

da.  
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Zenbatekoak eurotan eman behar dira. Zenbatekoaren aurretik ez 

da ikurrik (+/–) egongo, eta zenbakiak ez du barnean koma 

hamartarrik edukiko. 

Eremu honek bi azpieremu ditu: 

145-162: Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Ekitaldian 

zehar gordailututako zenbatekoen zati osoa idatziko da. 

163-164: Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Ekitaldian zehar gordailututako zenbatekoen zati 

hamartarra idatziko da. 

165-180 Zenbakizkoa ESKURATUTAKO PARTIZIPAZIOAK, GUZTIRA  

Kreditu-erakundeak eskuratu dituen eta 3. motako erregistroan 

aitortu dituen berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako 

partizipazio guztien kopurua idatziko da.  

Eremu honek bi azpieremu ditu:  

165-174 Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Eskuratutako 

partizipazioen kopuruari dagokion zati osoa idatziko da.  

175-180 Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Eskuratutako partizipazioen kopuruari dagokion zati 

hamartarra idatziko da.  

181-200 Zenbakizkoa ESKURAKETEN ZENBATEKOA, GUZTIRA 

Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako partizipazioak –3. 

motako erregistroan aitortuak– eskuratzeko eragiketei dagozkien 

zenbatekoen batura osoa idatziko da. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira.  

Zenbatekoaren aurretik ez da ikurrik (+/–) egongo, eta zenbakiak 

ez du barnean koma hamartarrik edukiko. 

Eremu honek bi azpieremu ditu: 

181-198: Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Eskuraketei 

dagokien kopuruaren zati osoa idatziko da. 
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199-200: Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Eskuraketei dagokien kopuruaren zati hamartarra 

idatziko da. 

201-216 Zenbakizkoa BESTERENDUTAKO PARTIZIPAZIOAK, GUZTIRA 

Kreditu-erakundeak besterendu dituen eta 3. motako erregistroan 

aitortu dituen berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako 

partizipazio guztien kopurua idatziko da.  

Eremu honek bi azpieremu ditu:  

201-210 Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Eskuratutako 

partizipazioen kopuruari dagokion zati osoa idatziko da.  

211-216 Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Eskuratutako partizipazioen kopuruari dagokion zati 

hamartarra idatziko da.  

217-236 Zenbakizkoa BESTERENTZE GUZTIEN ZENBATEKOA 

Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetako partizipazioak –3. 

motako erregistroan aitortuak– besterentzeko eragiketei 

dagozkien zenbatekoen batura osoa idatziko da. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira.  

Zenbatekoaren aurretik ez da ikurrik (+/–) egongo, eta zenbakiak 

ez du barnean koma hamartarrik edukiko. 

Eremu honek bi azpieremu ditu: 

217-234: Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Egindako 

besterentzeei dagokien kopuruaren zati osoa idatziko da. 

235-236: Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Egindako besterentzeei dagokien kopuruaren zati 

hamartarra idatziko da. 

237-500 ------------ ZURIUNEAK 

 

 

* Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 
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* Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak eta alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 

* Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 

* Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta eskuinaldean zuriunez bete; letra larriz 

idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren deskripzioan kontrakorik azaldu 

ezean. 
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B. 2. ERREGISTRO MOTA: AITORTUAREN ERREGISTROA. 

(EREMUEN POSIZIOAK, IZAERA ETA DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa ‘2’. 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA 

Finkoa ‘782’. 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

1. motako erregistroko posizio hauetan dagoena idatzi behar da. 

9-17 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN IFZ 

1. motako erregistroko posizio hauetan dagoena idatzi behar da. 

18-26 Alfanumerikoa AITORTUAREN IFZ 

Oro har, aitortuaren identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da, 

IFZren osaketa eta erabilera araupetzen dituzten arauetan 

ezarritakoarekin bat etorriz. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, kontrol-karakterea 

azken posizioan jarrita eta ezkerreko posizioak zeroz beteta. 

27-35 Alfanumerikoa LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ 

Aitortua 14 urtetik beherakoa bada, eremu honetan beraren 

legezko ordezkariaren (aita, ama edo tutorea) identifikazio 

fiskaleko zenbakia idatzi behar da, IFZren eraketa eta erabilera 

araupetzen dituzten arauetan ezarritako erregelekin bat etorriz. 

Gainerako kasu guztietan eremua zuriunez beteko da. 

36-75 Alfanumerikoa AITORTUAREN ABIZENAK ETA IZENA  

Lehen abizena, zuriune bat, bigarren abizena, zuriune bat, eta izen 

osoa idatziko dira, hurrenkera horretan nahitaez. 

76 Alfabetikoa IDENTIFIKATZAILE MOTA 
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Honako gako hauetako bat erabiliko da: 

I: Gordailua IBAN kodearen bidez identifikatzen bada. 

O: Beste identifikatzaile bat ematen bada. 

77-100 Alfanumerikoa GORDAILUAREN IDENTIFIKATZAILEA 

Aitortuari dagokion titulartasuneko gordailuaren kode 

identifikatzailea idatzi behar da. 

101-140 Alfanumerikoa GORDAILUAREN IZENA 

Aitortuari dagokion titulartasuneko gordailuaren izena idatzi behar 

da. 

141-148 Zenbakizkoa GORDAILUA IREKITZEKO EGUNA 

Gordailua noiz ireki den adieraziko da. 

Eremu honek hiru azpieremu ditu: 

141-144 Zenbakizkoa: URTEA 

145-146 Zenbakizkoa: HILABETEA 

147-148 Zenbakizkoa: EGUNA 

149-153 Zenbakizkoa GORDAILUAREN TITULARTASUNAREN EHUNEKOA 

Aitortuak gordailuan duen titulartasunaren ehunekoa idatziko da. 

Eremu honek bi azpieremu ditu:  

149-150 Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Ehunekoaren 

zati osoa idatziko da. Edukirik ez badago, zeroak jarriko dira.  

151-152 Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Ehunekoaren zati hamartarra idatziko da. Edukirik ez 

badago, zeroak jarriko dira.  

153-158 Zenbakizkoa EKITALDIAN GORDAILUTUTAKO ZENBATEKOAK 

Aitortuak ekitaldian zehar gordailu-kontuan gordailutu dituen eta 

martxoaren 21eko 2/2018 Foru Arauaren 4. artikuluan ezarritako 

baldintzak betetzen dituzten berrikuntza bultzatzeko Europako 
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funtsetako partizipazioak erosteko erabili diren diru-kopuruei 

dagokien zenbatekoa idatziko da. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira.  

Zenbatekoaren aurretik ez da ikurrik (+/–) egongo, eta zenbakiak 

ez du barnean koma hamartarrik edukiko. 

Eremu honek bi azpieremu ditu: 

153-156 Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Ekitaldian 

zehar gordailututako zenbatekoen zati osoa idatziko da. Edukirik 

ez badago, zeroak jarriko dira. 

157-158: Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Ekitaldian zehar gordailututako zenbatekoen zati 

hamartarra idatziko da. Edukirik ez badago, zeroak jarriko dira. 

159 Zenbakizkoa IRAUNGIPENA  

Gordailua ekitaldian zehar iraungitzen bada, honako gako 

hauetako bat erabili beharko da: 

1: Gordailua iraungitzea, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 

Zergari buruzko Foru Arauaren 90.bis artikuluak aipatutako 5 

urteko epea amaitu delako. 

2. Gordailua iraungitzea, bertan utzitako zenbatekoa Pertsona 

Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 90.bis 

artikuluak aipatutako 5 urteko epea amaitu aurretik atera delako. 

3. Gordailua iraungitzea, gordailuaren titularra Pertsona Fisikoen 

Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 90.bis 

artikuluak aipatutako 5 urteko epea amaitu aurretik hil delako. 

4: Gordailua iraungitzea, aurreko zenbakietan adierazitakoez beste 

arrazoi batzuk direla eta. 

Gordailua aitorpenari dagokion ekitaldian iraungi ez bada, eremua 

zeroz bete behar da.  

160-167 Zenbakizkoa IRAUNGITZE-DATA 

“IRAUNGIPENA” eremuak –2. motako erregistroaren 115. 

posizioa– edukirik badu, gordailuaren iraungitze-data adierazi 

beharko da. 
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160-163 Zenbakizkoa: URTEA 

164-165 Zenbakizkoa: HILABETEA 

166-167 Zenbakizkoa: EGUNA 

168-173 Zenbakizkoa EKITALDIAN ATERATAKO ZENBATEKOAK 

“IRAUNGIPENA” eremuak –2. motako erregistroaren 115. 

posizioa– edukirik badu, gordailua iraungi aurretik ateratako diru-

kantitateak (guztira) adierazi beharko dira. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira. Zenbatekoaren aurretik ez 

da ikurrik (+/–) egongo, eta zenbakiak ez du barnean koma 

hamartarrik edukiko. 

Eremu honek bi azpieremu ditu: 

168-171: Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Ekitaldian 

zehar eta gordailua iraungi aurretik ateratako zenbatekoen zati 

osoa adieraziko da. Edukirik ez badago, zeroak jarriko dira. 

172-173: Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Ekitaldian zehar eta gordailua iraungi aurretik 

ateratako zenbatekoen zati hamartarra adieraziko da. Edukirik ez 

badago, zeroak jarriko dira. 

174-500 ------------ ZURIUNEAK 

 

 

 

 

* Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

* Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak eta alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 

* Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 

* Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta eskuinaldean zuriunez bete; letra larriz 

idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren deskripzioan kontrakorik azaldu 

ezean. 
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C. 3. ERREGISTRO MOTA: BERRIKUNTZA BULTZATZEKO EUROPAKO FUNTSETAKO PARTIZIPAZIOEN 
ERREGISTROA. 
(EREMUEN POSIZIOAK, IZAERA ETA DESKRIPZIOA) 

POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIPZIOA 

1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA 

Finkoa ‘3’. 

2-4 Zenbakizkoa AITORPENAREN EREDUA 

Finkoa ‘782’. 

5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA 

1. motako erregistroko posizio hauetan dagoena idatzi behar da. 

9-17 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN IFZ 

1. motako erregistroko posizio hauetan dagoena idatzi behar da. 

18 Zenbakizkoa INBERTSIOAREN XEDEA 

Berrikuntza bultzatzeko Europako funtseko partizipazioak 

ekitaldian daukan xedearen arabera, honako gako hauetako bat 

erabiliko da: 

1. Gordailuak. 

2. Beste batzuk. 

19-27 Alfanumerikoa FUNTSAREN IDENTIFIKAZIOA  

Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsaren identifikazio fiskalaren 

zenbakia idatziko da.  

28-39 Alfanumerikoa ISIN KODEA 

Europako funtsetako partizipazioen ISIN kodea idatziko da.  

40-80 Alfanumerikoa FUNTSAREN IZENA  

Funtsaren izen osoa idatziko da. 

81-89 Alfanumerikoa OGASUN ZUZENDARITZA NAGUSIAREN EBAZPENA 
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Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena –aipatu funtsari 

berrikuntza bultzatzeko Europako funtsaren izaera aitortzen 

diona– aipatuko da, ikurrik gabe. 

Adibidez: 14/2018 Ebazpena bada, 142018 jarriko da. 

90 Alfabetikoa ERAGIKETA MOTA 

Eragiketa mota zehaztu behar da honako balio hauen arabera:  

A: Eskuraketak.  

E: Besterentzeak (eskualdaketak edo diru-itzultzeak), "F" gakoa 

erabiltzea eskatzen dutenak salbu. 

F: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru 

Arauaren 90.bis artikuluaren 3. apartatuan ezarritako epea amaitu 

aurretiko besterentzeak (eskualdaketak edo diru-itzultzeak).  

91-98 Zenbakizkoa ERAGIKETAREN DATA 

Eragiketa motaren arabera (90. posizioa) eta inbertsioaren 

xedearen arabera (18. posizioa), partizipazioa eskuratzeko eguna 

edo besterentzeko eguna adieraziko da.  

Eremu honek hiru azpieremu ditu:  

91-94 Zenbakizkoa: URTEA  

95-96 Zenbakizkoa: HILABETEA  

97-98 Zenbakizkoa: EGUNA  

99-114 Zenbakizkoa EROSITAKO EDO BESTERENDUTAKO PARTIZIPAZIOEN KOPURUA  

Eragiketa motaren arabera (90. posizioa) eta inbertsioaren 

xedearen arabera (18. posizioa), kreditu-erakundeak erosi edo 

besterendu dituen partizipazioen kopurua adieraziko da 

(partizipazio horiek martxoaren 21eko 2/2018 Foru Arauaren 4. 

artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen berrikuntza 

bultzatzeko Europako funtsekoak dira).  

Eremu honek bi azpieremu ditu:  
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99-108 Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Partizipazio 

kopuruaren zati osoa idatziko da. Edukirik ez badago, zeroak 

jarriko dira.  

109-114 Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Partizipazio kopuruaren zati hamartarra idatziko da. 

Edukirik ez badago, zeroak jarriko dira.  

115-127 Zenbakizkoa ESKURAKETAREN EDO BESTERENTZEAREN ZENBATEKOA 

Eragiketa motaren arabera (90. posizioa) eta inbertsioaren 

xedearen arabera (18. posizioa), kreditu-erakundeak erosi edo 

besterendu duen partizipazioari dagokion zenbatekoa adieraziko 

da (partizipazio hori martxoaren 21eko 2/2018 Foru Arauaren 4. 

artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen berrikuntza 

bultzatzeko Europako funtsekoa da). 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira.  

Zenbatekoaren aurretik ez da ikurrik (+/–) egongo, eta zenbakiak 

ez du barnean koma hamartarrik edukiko. 

Eremu honek bi azpieremu ditu: 

115-125 Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Partizipazioa 

eskuratzeko edo besterentzeko zenbatekoaren zati osoa idatziko 

da. Edukirik ez badago, zeroak jarriko dira.  

126-127 Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Partizipazioa eskuratzeko edo besterentzeko 

zenbatekoaren zati hamartarra idatziko da. Edukirik ez badago, 

zeroak jarriko dira.  

128-140 Zenbakizkoa EKITALDIKO GORDAILUETATIK DATORREN ZENBATEKOA 

INBERTSIOAREN XEDEA (18. posizioa) eremuak "1" balioa 

duenean, eta ERAGIKETA MOTA (90. posizioa) eremuan "A" gakoa 

jarrita dagoenean, ekitaldi honetan berrikuntza bultzatzeko 

Europako funtseko partizipazioak eskuratzeko bideratutako 

gordailuen zenbatekoa adieraziko da. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira.  

Zenbatekoaren aurretik ez da ikurrik (+/–) egongo, eta zenbakiak 

ez du barnean koma hamartarrik edukiko. 
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Eremu honek bi azpieremu ditu: 

128-138 Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Partizipazioa 

eskuratzeko edo besterentzeko zenbatekoaren zati osoa idatziko 

da. Edukirik ez badago, zeroak jarriko dira.  

139-140 Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Partizipazioa eskuratzeko edo besterentzeko 

zenbatekoaren zati hamartarra idatziko da. Edukirik ez badago, 

zeroak jarriko dira.  

141-153 Zenbakizkoa AURREKO EKITALDIKO GORDAILUETATIK DATORREN 

ZENBATEKOA 

INBERTSIOAREN XEDEA (18. posizioa) eremuak "1" balioa 

duenean, eta ERAGIKETA MOTA (90. posizioa) eremuan "A" gakoa 

jarrita dagoenean, aurreko ekitaldian berrikuntza bultzatzeko 

Europako funtseko partizipazioak eskuratzeko bideratutako 

gordailuen zenbatekoa adieraziko da. 

Zenbatekoak eurotan eman behar dira.  

Zenbatekoaren aurretik ez da ikurrik (+/–) egongo, eta zenbakiak 

ez du barnean koma hamartarrik edukiko. 

Eremu honek bi azpieremu ditu: 

141-151 Zenbakizkoa. OSOA: Zenbakiaren zati osoa. Partizipazioa 

eskuratzeko edo besterentzeko zenbatekoaren zati osoa idatziko 

da. Edukirik ez badago, zeroak jarriko dira.  

152-153 Zenbakizkoa. HAMARTARRA: Zenbakiaren zati 

hamartarra. Partizipazioa eskuratzeko edo besterentzeko 

zenbatekoaren zati hamartarra idatziko da. Edukirik ez badago, 

zeroak jarriko dira.  

154-500 ------------ ZURIUNEAK 

* Edukirik gabeko zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 

* Edukirik gabeko eremu alfanumerikoak eta alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 

* Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokatu eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 

* Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta eskuinaldean zuriunez bete; letra larriz 

idatzi behar da, karaktere berezirik gabe eta azentudun bokalik gabe, eremuaren deskripzioan kontrakorik azaldu 

ezean. 

 


