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BILA – BEZ ZERGAREN ZIRRIBORROA: 140 EREDUKO DATUAK KARGATZEA 

 

1. HELBURUAK 
 

“140 ereduko datuak kargatzea” deritzon aukera horri esker, BEZ zergaren aitorpenaren zirriborroa 
sor daiteke, 140 ereduan aldez aurretik jasota dauden idazpenak inportaturik.  

Aukera hori dela eta, helburua da BEZ eredu egokia betetzeko lana erraztea.  

Beraz, zergadunak eskuz aldatu ahalko ditu zirriborroan ageri diren datuak. Beste alde batetik, kasu 
batzuetan, 4. atalean, Kasu Bereziak deritzon azpiatalean azaltzen den bezala, aitorpenaren zenbait 
atal eskuz osatu beharko da.  

 

 

2. BEZ ZERGAREN ZIRRIBORROA SORTUKO ZAIENEKOZERGADUNAK 

 

BEZ zergaren zirriborroa ondoko eskakizun orokorrak betetzen dituzten zergadunei sortuko zaie:  

 

- 140 eredua aurkeztu behar duten zergadunak (pertsona fisikoak, ondasunen erkidegoak, 
sozietate zibilak, jabekideen erkidegoak edo jaraunspeneko foru-erkidegoak).2019ko 
ekitaldiko 140 eredua BILA laguntza-aplikazioaren plataforman instalatuta duten zergadunak. 

- 2019ko BEZ zergaren 303 ereduaren aitorpena BILAn egingo duten zergadunak.  

 

Aurrekoez gain, ondoko eskakizun zehatzak bete behar dira BEZ zergaren ereduak betetzeari 
dagokionez:  

 

- “Aitorpen modalitatea” izenekoan, “ Araubide orokorra (303/390 ereduak)” aukera 
hautatzea.  

- “Zerga-egoera berezietan” aukera bat edo batzuk ez hautatzea.  
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Zergadunen bat hainbat jardueratan aritzen bada, ez dira kontuan hartuko aukera hauetatik bat 
hautatuta duten jarduera bati dagozkion erregistroak: 
 

- “Jarduera guztiak salbuetsita”.  

- “Araubide erraztua”.  

- “Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezia”.  

- “Baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia”.  

- “Kutxako irizpidearen araubide berezia”. Jarduera batek ere ezin du Kutxako irizpidearen 
araubide berezia hautaturik izan, araubide hori jarduera guztiei aplikatzen zaielako. Oker 
hautatu bada, zuzendu beharko da, BEZ zergaren zirriborroak erregistro horiek kontuan har 
ditzan. 

 

3. ZIRRIBORROA SORTZEKO URRATSAK 

 

1. BEZ zergaren zirriborroa sortzeko, fakturen erregistro guztiak 140 ereduan jaso behar dira. 
Zirriborroa ondokoak aintzat hartuta sortuko da: 

a. BEZ zergaren likidazioa egiteko hautatu den aldiaren barruko eragiketa-data, edo 
dagokionean, bidalketaren data duten egindako fakturak.  

b. BEZ zergaren likidazioa egiteko hautatu den aldiaren barruko jasotze-data duten 
jasotako fakturak. 

 

2. BEZ zergaren aldi egokia (1. hiruhilekoa, 2. hiruhilekoa….) hautatuko da. 

  

3. Pantailaren beheko aldean, 140 ereduari dagozkion datuak kargatzeko botoia agertuko da.  
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4. Botoia sakatu ondoren, pantailan ageri diren abisu-mezuei kasu egin behar zaie. Esate 
baterako, ondoko informazioa dakarten mezuak izan daitezke: 

 Ezin da datuen inportazioa egin, ezintasunaren arrazoia emanda. 

 Aintzat hartu ez diren zuzentze-fakturak badaude; faktura horiek berrikusi behar dira 
eta BEZ zergaren aitorpenean jaso behar dira, bidezkoa bada. 

 … 

Datuen inportazioa nahi bestetan egin ahalko da, lehendik dauden datuen ordez, berriak 
agertuko baitira (hala badagokio). 
 

5. Datuak “inportatzea”. Hainbat gauza gerta daitezke. Egindako guztiak zuzenak badira, biribil 
berdea agertuko da eta ondoko mezua irakurri ahalko da:  
 

Aitorpenaren atal desberdinak kalkulatzeko erabili den erregistroen zerrenda deskarga dadin 
eskura duzu.  
 

 140ren datuak behar bezala kargatu dira. 

 

 

Menu zabalgarrian, “CSV sortu” aukera erabilgarri egongo da. Aukera hori baliatuz, BEZ 
zergaren zirriborroa sortzeko kontuan hartu diren 140 ereduko erregistro guztiak jasotzen 
dituen CSV fitxategia eskura daiteke. 

“Irten” sakatuz gero, BEZ zergaren laburpen-pantaila agertuko da eta, inportatutako datuak 
erabiliz, aitorpena osaturik ikusiko da. 
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4. KASU BEREZIAK 
 

Badira kasu berezi batzuk, eta horiek guztiak agiri honetan jaso dira ABISU gisa, BEZ zergaren 
zirriborroa sortzeko irizpideak izeneko atalaren barruan. 

Gainera, faktura zuzentzailerik badago, (“E erregistro-mota”), 140 ereduko datuen inportazioak CSV 
fitxategia sortuko du erregistro horiek erabiliz, eskuz berrikusi eta jaso ahal izateko, hala badagokio. 

Arestian esandako kasu bereziak BEZ zergaren zirriborroa sortzeko irizpideak izeneko atalaren 
ondoko azpiataletan azter daitezke: 

 

- 5.2.5: Oinarri eta kuoten aldaketa, orokorra (21 eta 22 laukiak). 

- 5.2.6: Oinarri eta kuoten aldaketa, 80.3 eta 80.4 artikuluak (46 eta 47 laukiak). 

- 5.3.5: Inbertsio-ondasunen erregularizazioa (28 laukia). 

- 5.4.1: Kuoten erregularizazioa (BEZari buruzko Foru arauaren 80.bost.5.a artikulua) (45 
laukia). 

- 5.4.2: Konpentsatzeko kuota, aurreko ekitaldietakoa (34 laukia). 

- 5.5.8: Hainbanaketa (101-103 laukiak). 

- 5.6.2: Batasunaren barruko emateak (105 laukia). 

- 5.6.5: Zergapeturik ez dauden edo salbuetsita dauden beste eragiketa batzuk, kenkaria 
aplikatzeko eskubidedunak (106 laukia). 

- 5.6.7: Batasunaren barruko prestazioak, zergaren aplikazio-lurraldetik kanpokoak (108 
laukia). 

 

5. BEZ ZERGAREN ZIRRIBORROA SORTZEKO IRIZPIDEAK 

 

BEZ zergaren zirriborroa 140 ereduaren kapituluetan jasotako erregistroei dagozkien BEZ kengarri 
eta jasanarazitakoaren datuekin bat etorriz sortuko da. 

5.1 SALBUETSITAKO ERREGISTROAK 

 

BEZ zergaren zirriborroa sortzeko, ez dira kontuan hartuko ondoko erregistro-motak:  

A. 140 ereduko sarreren kapituluan jasotakoak eta egindako fakturei dagozkien erregistroak. 

Beheko baldintzetako bat betetzen dutenak: 

  “Eragiketa-mota”:  

 B Faktura behar ez duten sarrerak/salmentak/beste eragiketa batzuk. 

 D Lehendik erregistratuta dagoen sarrera / bestelako eragiketa baten faktura. 

 E Kobrantza (PFEZ - kobrantza eta ordainketen irizpidea). 

 F Kobrantzak (BEZ kutxaren irizpidea). 
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 I Sarrerak esku-dirutan. 

 J BEZaren kargapeko higiezinen eskualdaketak. 

  “Erregistro-mota”: 

 E Faktura zuzentzailea. 

 G Faktura osoa, erraztuaren ordezkoa. 

 “Eragiketa bereziak”: 

 W Zergari lotutako eragiketak, ekoizpen edo zerbitzuen ingurukoak. Ceuta eta Melilla. 

 

B. 140 ereduko sarreren kapituluan jasotakoak eta egindako fakturei dagozkien erregistroak. 

Beheko baldintzetako bat betetzen dutenak: 

 “Eragiketa-mota”:  

 B. Faktura behar ez duten gastuak/erosketak/beste eragiketa batzuk (adib. nomina). 

 C Gastuak/erosketak/beste eragiketa batzuk eta jasotzeke dauden fakturak. 

 E Ordaindutako zenbatekoa (PFEZ - kobrantza eta ordainketen irizpidea). 

  “Erregistro-mota”: 

 E Faktura zuzentzailea. 

 “Eragiketa bereziak”:  

 F Bidaiarien onurarako eskuraketak. Bidaia-agentzien araubide berezia. 

 Q Ondasun erabilien araubide berezia. 

 W Zergari lotutako eragiketak, ekoizpen edo zerbitzuen ingurukoak. Ceuta eta Melilla. 

 “Faktura erraztuaren” marka, mota honetakoa: “A – Hartzailearen IFZrik gabe”. 

 

5.2 303 EREDUA: LIKIDAZIOA. SORTURIKO BEZaren BLOKEA BETETZEKO ERA 
 

5.2.1 Araubide orokorra (03-08 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Sarrerak eta egindako fakturak” kapitulua): 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko eragiketa-data (edo data 
hori ez balitz, bidalketa-data) duten erregistroak. 

  

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa 
bereziak” 

BEZaren tasa 
Jasanarazitako 
BEZaren kuota 

A / C / G / H 
Edozein, E edo 

G izan ezik 
Edozein, W izan 

ezik 
% 4, % 10, % 21 0 baino handiagoa 
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5.2.2 Baliokidetasun-errekargua (09-16 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Sarrerak eta egindako fakturak” kapitulua): 
 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko eragiketa-data (edo data 
hori ez balitz, bidalketa-data) duten erregistroak. 

 

5.2.3 Batasunaren barruko eskuraketak (17 eta 18 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 
 

“Eragiketa-mota” “Erregistro-mota” “Eragiketa bereziak” 

A / D / G / H Edozein, E izan ezik 
P Batasunaren barruko ondasun-

eskuraketak 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko jasotze-data duten 
erregistroak.  

 

5.2.4 Subjektu pasiboaren inbertsioaren zioz sorturiko BEZ zerga (19 eta 20 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

 

Aintzat 
hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko jasotze-data duten erregistroak.  

 

5.2.5 Oinarri eta kuoten aldaketa, orokorra (21 eta 22 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Sarrerak eta egindako fakturak” kapitulua): 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko eragiketa-data (edo data 
hori ez balitz, bidalketa-data) duten erregistroak. 

OHARRA: lauki horiek eskuz osatu behar dira, E “erregistro-mota” duten idazpenei dagokien 
informazioa erabiliz. 140 ereduko datuen inportazioak CSV fitxategia sortuko du eta, 
bertan, faktura zuzentzaileen zerrenda ageriko da, berrikusi eta, hala badagokio, eskuz 
sartzeko. 

“Eragiketa-mota” 
“Erregistro-

mota” 
“Eragiketa 
bereziak” 

Errekargu-tasa 
Baliokidetasun-

errekarguaren kuota 

A / C / G / H 
Edozein, E edo 

G izan ezik 
Edozein, W izan 

ezik 
0,5 / 1,4 / 5,2 / 

1,75 
0 baino handiagoa 

“Eragiketa-mota” “Erregistro-mota” “Eragiketa bereziak” 

A / D / G / H Edozein, E izan ezik 
I Subjektu pasiboaren 

inbertsioa 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa bereziak” 
BEZaren edo 

errekarguaren tasa 

Jasanarazitako 
BEZaren kuota edo 

errekarguaren kuota 

A / C / G / H 
Edozein, E edo G 

izan ezik 
Edozein, W izan ezik 

Aurreko laukietan 
jasotakoez 
bestekoa 

0 baino handiagoa 
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5.2.6 Oinarri eta kuoten aldaketa, 80.3 eta 80.4 artikuluak (46 eta 47 laukiak) 

OHARRA: lauki horiek eskuz osatu behar dira, E “erregistro-mota” duten idazpenei dagokien 
informazioa erabiliz. 140 ereduko datuen inportazioak CSV fitxategia sortuko du eta, 
bertan, faktura zuzentzaileen zerrenda ageriko da, berrikusi eta, hala badagokio, eskuz 
sartzeko. 

 

5.3 303 EREDUA: LIKIDAZIOA. BEZ KENGARRIAREN BLOKEA BETETZEKO ERA 
 

5.3.1 BEZ kengarria barruko eragiketetan (24 laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-mota” 
“Erregistro-

mota” 
“Eragiketa bereziak” 

Aitortutako 
identifikazio-

mota-
hornitzailea 

Kutxaren 
irizpideari 
lotutako 

eragiketa (BEZ) 

A / D / G / H 
Edozein, E izan 

ezik 

Edozein, 
I / P / X / F / Q / W 

izan ezik 
Berdin 1 Berdin N 

F Ordainketak (BEZ 
kutxaren irizpidea) 

Edozein, E izan 
ezik 

Edozein, 
I / P / X / F / Q / W 

izan ezik 
Berdin 1 Edozein 

Edozein, F izan ezik 
Edozein, E izan 

ezik 

I Subjektu 
pasiboaren 
inbertsioa 

Edozein Berdin N 

F Ordainketak (BEZ 
kutxaren irizpidea) 

Edozein, E izan 
ezik 

I Subjektu 
pasiboaren 
inbertsioa 

Edozein Edozein 

F ez den zeinahi “eragiketa-mota” guztietan, aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren 
aldiaren barruko jasotze-data duten erregistroak. “Eragiketa-mota” F bada, aldiz, aintzat 
hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko ordainketa-data duten erregistroak.  
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5.3.2 BEZ kengarria inportazioetan (25 laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa 
bereziak” 

Aitortutako 
identifikazio-

mota-
hornitzailea 

Herrialdea (aitortua) 

A / D / G / H 
Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, I / P / X / F 
/ Q / W izan ezik 

2 baino 
handiagoa 

Atzerria (ES edo 
Batasuneko herrialdeak 

ez) 
 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko jasotze-data duten 
erregistroak.  

 

5.3.3 BEZ kengarria Batasunaren barruko eskuraketetan (26 laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 
 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko jasotze-data duten 
erregistroak.  

 

5.3.4 Konpentsazioak nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren araubide berezian (27 
laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko jasotze-data duten 
erregistroak.  

 

5.3.5 Inbertsio-ondasunen erregularizazioa (28 laukia) 

OHARRA: honako lauki hau eskuz bete behar da.  

  

“Eragiketa-mota” 
“Erregistro-

mota” 
“Eragiketa bereziak” 

Aitortutako 
identifikazio-mota-

hornitzailea 

A / D / G / H 
 Edozein, E izan 

ezik 
P Batasunaren barruko 
ondasun-eskuraketak 

Berdin 2 

“Eragiketa-mota” “Erregistro-mota” “Eragiketa bereziak” 

A / D / G / H Edozein, E izan ezik X Nekazaritzako konpentsazioen ordainagiriak 
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5.4 303 EREDUA: LIKIDAZIOAREN BESTE LAUKI BATZUK ETA EMAITZA 

 

5.4.1 Kuoten erregularizazioa (BEZari buruzko Foru Arauaren 80.bost.5.a artikulua) (45 laukia) 

OHARRA: honako lauki hau eskuz bete behar da. 

 

5.4.2 Konpentsatzeko kuota, aurreko ekitaldietakoa (34 laukia) 

OHARRA: honako lauki hau eskuz bete behar da.  

 

5.5 303 EREDUA: INFORMAZIO OSAGARRIA 

 

5.5.1 “ONDASUN ARRUNTEN EROSKETAK” (50-58 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro
-mota” 

“Eragiketa 
bereziak” 

BEZaren 
tasa 

KPOko kontua 

Kutxaren 
irizpideari 
lotutako 
eragiketa 

(BEZ) 

A / D / H 
Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F / Q / 
W / X izan ezik 

% 4 edo 
% 10 edo 

% 21 

600, 601, 602, 
606, 607, 608, 

609 
Berdin N 

F Ordainketak 
(BEZ kutxaren 

irizpidea) 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F / Q / 
W / X izan ezik 

% 4 edo 
% 10 edo 

% 21 

600, 601, 602, 
606, 607, 608, 

609 
Edozein 

 

F ez den zeinahi “eragiketa-mota” guztietan, aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren 
aldiaren barruko jasotze-data duten erregistroak. “Eragiketa-mota” F bada, aldiz, aintzat 
hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko ordainketa-data duten erregistroak.  

 

5.5.2 “ONDASUN ARRUNTEN EROSKETAK”: “NAAABko konpentsazio-ordainagiriak” lerroa (59, 60 
eta 61 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa bereziak” 
KPOko 
kontua 

Kutxaren irizpideari 
lotutako eragiketa 

(BEZ) 

A / D / H 
Edozein, E 
izan ezik 

X Nekazaritzako 
konpentsazioen 

ordainagiriak 

Edozein 
balio edo 

hutsik 
Berdin N 
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Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko jasotze-data duten 
erregistroak.  

5.5.3 “ONDASUN ARRUNTEN EROSKETAK” (62, 63 eta 64 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa 
bereziak” 

BEZaren tasa KPOko kontua 

Kutxaren 
irizpideari 
lotutako 
eragiketa 

(BEZ) 

A / D / H 
Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F / Q / 
W / X izan ezik 

% 4, % 10 edo 
% 21 ez, beste 

bat 

600, 601, 602, 
606, 607, 608, 

609 
Berdin N 

F 
Ordainketak 

(BEZ 
kutxaren 
irizpidea) 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F / Q / 
W izan ezik 

% 4, % 10 edo 
% 21 ez, beste 

bat 

600, 601, 602, 
606, 607, 608, 

609 
Edozein 

F ez den zeinahi “eragiketa-mota” guztietan, aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren 
aldiaren barruko jasotze-data duten erregistroak. “Eragiketa-mota” F bada, aldiz, aintzat 
hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko ordainketa-data duten erregistroak.  

 

5.5.4  “GASTUAK” (68-76 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa 
bereziak” 

KPOko kontua 
BEZaren 

tasa 

Kutxaren 
irizpideari 
lotutako 

eragiketa (BEZ) 

A / D / H 
Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F / Q / 
W izan ezik 

Hutsik edo 600, 601, 
602, 606, 607, 608, 609 

ez, beste bat 

% 4 edo 
% 10 edo 

% 21 
Berdin N 

F 
Ordainketak 

(BEZ 
kutxaren 
irizpidea) 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F / Q / 
W izan ezik 

Hutsik edo 600, 601, 
602, 606, 607, 608, 609 

ez, beste bat 

% 4 edo 
% 10 edo 

% 21 
Edozein 

F ez den zeinahi “eragiketa-mota” guztietan, aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren 
aldiaren barruko jasotze-data duten erregistroak. “Eragiketa-mota” F bada, aldiz, aintzat 
hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko ordainketa-data duten erregistroak.  

 

  



 
 
 

13 

5.5.5 “GASTUAK” (77, 78 eta 79 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa 
bereziak” 

KPOko kontua BEZaren tasa 

Kutxaren 
irizpideari 
lotutako 

eragiketa (BEZ) 

A / D / H 
Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F / Q / W 
izan ezik 

Hutsik edo 600, 601, 602, 
606, 607, 608, 609 ez, 

beste bat 

% 4, % 10 edo 
% 21 ez, beste 

bat 
Berdin N 

F 
Ordainketak 

(BEZ 
kutxaren 
irizpidea) 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F / Q / W 
izan ezik 

Hutsik edo 600, 601, 602, 
606, 607, 608, 609 ez, 

beste bat 

% 4, % 10 edo 
% 21 ez, beste 

bat 
Edozein 

F ez den zeinahi “eragiketa-mota” guztietan, aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren 
aldiaren barruko jasotze-data duten erregistroak. “Eragiketa-mota” F bada, aldiz, aintzat 
hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko ordainketa-data duten erregistroak.  

 

5.5.6  “INBERTSIO ONDASUNAK” (83-91 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa 
bereziak” 

KPOko kontua BEZaren tasa 

Kutxaren 
irizpideari 

lotutako eragiketa 
(BEZ) 

G 
Edozein, E izan 

ezik 
Edozein, F / Q / W 

izan ezik 
Hutsik edo 

zeinahi balio 
% 4 edo % 10 edo 

% 21 
Berdin N 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko jasotze-data duten 
erregistroak.  

 

5.5.7  “INBERTSIO ONDASUNAK” (92, 93 eta 94 laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Gastuak eta jasotako fakturak” kapitulua). 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

“Eragiketa 
bereziak” 

KPOko kontua BEZaren tasa 

Kutxaren 
irizpideari 
lotutako 

eragiketa (BEZ) 

G 
Edozein, E izan 

ezik 
Edozein, F / Q / W 

izan ezik 
Hutsik edo 

zeinahi balio 

% 4, % 10 edo 
% 21 ez, beste 

bat 
Berdin N 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko jasotze-data duten 
erregistroak.  
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5.5.8 “HAINBANAKETA” (101-103 laukiak) 
 

OHARRA: Hainbanaketa berrikustea gomendatzen da. Bidezkoa bada, lauki horiek eskuz 
bete beharko dira.  

 

5.6 303 EREDUA: BERARIAZKO ERAGIKETAK 

5.6.1 Esportazioak eta kideko eragiketak (104 laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Sarrerak eta egindako fakturak” kapitulua): 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-mota” Herrialdea 
BEZaren 
oinarria 

Jasanarazitako 
BEZaren kuota 

A / C / G / H 
Edozein, E edo G 

izan ezik 

Balioa dauka eta ez 
da ES edo 

Batasunaren barruko 
herrialderen bat 

0 baino 
handiagoa 

Berdin zero edo 
BEZ zergatik 
salbuetsita 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko eragiketa-data (edo data 
hori ez balitz, bidalketa-data) duten erregistroak. 

 

5.6.2 Batasunaren barruko emateak (105 laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Sarrerak eta egindako fakturak” kapitulua): 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-
mota” 

Aitortutako 
identifikazio-

mota-
hornitzailea 

Herrialdea 
BEZaren 
oinarria 

Jasanarazitako 
BEZaren kuota 

A / C / G / H 
E edo G izan 

ezik 
Berdin 2 

Balioa dauka eta ez 
da ES edo 

Batasunaren 
barruko 

herrialderen bat 

0 baino 
handiagoa 

Berdin zero 

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko eragiketa-data (edo data hori 
ez balitz, bidalketa-data) duten erregistroak. 

OHARRA: Batasunaren barruko eragiketa gisa lehenesten dira eragiketa guztiak. Zergaren 
aplikazio-lurraldetik kanpoko eta Batasunaren barruko zerbitzuen prestazioak balira (108 
laukia), aitorpena eskuz zuzendu beharko litzateke. 

 

5.6.3 Zergapeturik ez dauden edo salbuetsita dauden beste eragiketa batzuk, kenkaria aplikatzeko 
eskubidedunak (106 laukia) 

OHARRA: honako lauki hau eskuz bete behar da.  
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5.6.4 “Subjektu pasiboaren inbertsioaren ziozko eragiketak, likidazioan agertzen ez direnak” (107 
laukia) 

 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Sarrerak eta egindako fakturak” kapitulua): 

 

“Eragiketa-
mota” 

“Erregistro-mota” Eragiketa bereziak 
BEZaren 
oinarria 

Jasanarazitako 
BEZaren kuota 

A / C / G / H 
Edozein, E edo G izan 

ezik 
I Subjektu pasiboaren 

inbertsioa 
0 baino 

handiagoa 
Berdin zero  

Aintzat hartuko dira hautaturiko BEZ zergaren aldiaren barruko eragiketa-data (edo data hori 
ez balitz, bidalketa-data) duten erregistroak. 

 

5.6.5 Batasunaren barruko prestazioak, zergaren aplikazio-lurraldetik kanpokoak (108 laukia) 

OHARRA: Batasunaren barruko eragiketa gisa lehenesten dira eragiketa guztiak (105 
laukia). Zergaren aplikazio-lurraldetik kanpoko eta Batasunaren barruko zerbitzuen 
prestazioak balira (108 laukia), aitorpena eskuz zuzendu beharko litzateke. 


