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BILA - BEZ ZIRRIBORROA 390 EREDUA: KARGATU 140ko DATUAK 

 

1. HELBURUAK 
 

“Kargatu 140ko datuak” aukera honek ahalbidetzen du BEZaren aitorpenaren zirriborro bat 
lortzea, aurrez 140 ereduan erregistratutako oharrak inportatzearen bidez.  

Aukera honekin erraztu egin nahi da dagokion BEZ eredua betetzea.  

Horrenbestez, ahalbidetzen da zergadunak eskuz aldatu ahal izatea zirriborroko datuak. 
Zenbait kasutan, gainera, Kasu bereziei buruzko 4. atalean azaltzen den moduan, zenbait atal 
eskuz bete behar dira. 

 

2. BEZAREN ZIRRIBORROAREN 390 EREDUA SORTUKO ZAIEN 
ZERGADUNAK 

 

BEZaren zirriborroa sortuko zaie honako baldintza orokor hauek betetzen dituzten 
zergadunei:  
 

- 140 eredua aurkezteko betebeharra dutenei (pertsona fisikoak, ondasun-erkidegoak, 
elkarte zibilak, jabeen erkidegoak edo foru jaraunspen-erkidegoak). 

- 140 eredua instalatuta dutenei laguntza-programen BILA plataforman. 

- BEZaren 390 ereduaren aitorpen bat egingo dutenei BILAn, azken autolikidazioaren 
kontzeptuan.  
 

Gainera, jarraian adierazitako baldintza zehatzak bete behar dituzte BEZaren ereduak 
betetzeari dagokionez:  
 

- “Aitorpen modalitatean” “Orokorra (303/390 ereduak)” aukera markatu izana.  

- “Zerga-egoera zehatzak” aukeretako bat edo gehiago ez markatu izana.  
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Zergadun batek hainbat jarduera egiten baditu, ez dira kontuan hartuko honako aukera 
hauetakoren bat markatuta daukan jarduera bati dagozkion erregistroak:  
 

- “Salbuetsitako jarduera guztiak”.  

- “Araudi sinplifikatua”  

- “Nekazarita, Abeltzaintza eta Arrantzako araudi berezia”  

- “Baliokidetasun-errekarguaren araudi berezia”  

- “Kutxa-irizpidearen araudi berezia” Jarduera batek ere ez du markatuta izan behar 
kutxa-irizpidearen araubidea; izan ere, jarduera guztiei aplikatu ahal zaien araubidea da. 
Akatsez markatu bada, zuzendu egun beharko da, BEZaren zirriborroak erregistro 
horiek kontuan izan ditzan. 

 

3. BEZAREN ZIRRIBORROAREN 390 EREDUA SORTZEKO 
JARRAIBIDEAK 

 

1. BEZaren zirriborroaren 390 eredua sortzeko beharrezkoa da 140 ereduan fakturen 
erregistroak idatzi izana. Zirriborroa honako hauek kontuan hartuta sortuko da: 

a. Eragiketaren edo, hala badagokio, ematearen datak BEZaren urteko epealdian 
sartuta dituzten fakturak (emandakoak).  

b. Jasotze-datak BEZaren urteko epealdian sartuta dituzten fakturak (jasotakoak). 

2. “BEZaren urteko epealdia” aukera hautatuko da. 

3. Pantailaren beheko partean 140aren datuak kargatzeko botoia jarriko da.  
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4. Sakatutakoan azaltzen diren ohar-mezuei arreta eman behar zaie Adibidez, honako 
oharrak izan daitezke: 

• Ezin daiteke inportatu, ezintasun horren arrazoia azalduz. 

• Kontuan hartu ez diren zuzentzeko fakturak daude, eta horiek berrikusi eta 
BEZaren aitorpenean txertatu behar dira, hala badagokio. 

• … 

Inportazioa nahi beste aldiz egin daiteke, datuak berriekin ordezkatuz (hala badagokio). 
 

5. Datuak “inportatu”. Hainbat egoera ere gerta daitezke. Guztia zuzen egonez gero, zirkulu 
berde bat azalduko da, honako mezu hau daramana:  
 

Deskargatzeko eskuragarri duzu aitorpeneko atalak kalkulatzeko erabilitako erregistroen 
zerrenda.  
 

Behar bezala kargatu dira 140aren datuak. 

 

Zabalgarrian “CSV sortu” aukera dago.  Aukera horrek ahalbidetzen du CSV motako 
fitxategi bat eskuratzea, eta horretan jasota daude BEZaren zirriborroa sortzeko kontuan 
hartutako 140 ereduaren erregistro guztiak. 

“Irten” sakatutakoan, BEZaren laburpen pantailara itzuliko da, eta aitorpena inportatutako 
datuekin beteta azalduko da. 

  



 
 
 

6 

4. KASU BEREZIAK 
 

Badira zenbait kasu berezi, agiri honetan ABISU gisa jaso direnak, BEZaren zirriborroa sortzeko 
irizpideen barruan. 

Gainera, faktura zuzentzaileak (“E erregistro mota”) daudenean, 140ko datuen inportazioak 
CSV motako fitxategi bat sortuko du erregistro mota horiekin, berrikustea eta eskuz txertatzea 
errazteko, hala badagokio. 

Aipatutako kasu berezi horiek BEZaren zirriborroa sortzeko irizpideei buruzko 5. apartatuko 
honako puntu hauetan ikus daitezke: 

 

- 5.2.5: Oinarri eta kuoten aldaketa, orokorra (44. eta 45. laukiak). 

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

- 5.3.5: Inbertsio-ondasunak erregularizatzea (65. laukia). 

- 5.4.1: Lurraldeagatiko zerga-ordainketa (81.etik 92.era arteko laukiak). 

- 5.4.2: Kuotak erregularizatzea (BEZaren 5. Foru Arauko 80.5 artikulua) (120. 
laukia). 

- 5.4.3: Aurreko urteetako ekitaldietatik konpentsatu beharreko kuotak (97. laukia). 

- 5.4.4: BFAn egindako diru-sarrerak (99. laukia). 

- 5.4.5: BFAk egindako itzulketak (100. laukia).  

- 5.5.1: Hasierako eta amaierako izakinak (140. eta 141. laukiak). 

- 5.5.9: Hainbanatzea (193. eta 195. bitarteko laukiak). 

- 5.6.4: Kenkarietarako eskubiderik gabeko salbuetsitako eragiketak (204. laukia). 

- 5.6.5: Kokapen arauei lotu gabeko eragiketak (205. laukia). 

- 5.6.6: Subjektu pasiboaren inbertsiodun eragiketak (206. laukia). 

- 5.6.7: Kide diren bete estatu batzuetan instalatu edo muntatu beharreko ondasunak 
entregatzea (207. laukia). 

- 5.6.8: Erregimen sinplifikatuko eragiketak (208. laukia). 

- 5.6.9: Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza erregimeneko eragiketak (209. laukia). 

- 5.6.10: Baliokidetasun-errekarguaren erregimen bereziari lotutako subjektu 
pasiboek egindako eragiketak (210. laukia). 

- 5.6.12: Ondasun higiezinen eta ezohiko finantza-eragiketen entregak (213. laukia). 

- 5.7.1: Kenketarako eskubidea duten lotu gabeko beste eragiketa batzuk (220. 
laukia). 

- 5.7.2: Kenketarako eskubiderik ez duten lotu gabeko beste eragiketa batzuk (221. 
laukia). 

- 5.7.3: Ustiapenerako dirulaguntzak (222. laukia). 

- 5.7.4: Ekitaldian jasotako kapital dirulaguntzak (223. laukia). 

- 5.8: Faktura liburuen atala. 
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- 5.9: Hainbanatzeen atala – 390 ereduko 3. orrialdea. 

 

5 390 EREDUAREN BEZAREN ZIRRIBORROA SORTZEKO IRIZPIDEAK 

 

390 ereduaren BEZaren zirriborroa jasandako eta jasanarazitako BEZaren datuen arabera 
sortuko da; zehazki, 140 ereduaren kapituluetan idatzitako erregistroei dagozkien datuen 
arabera. 

 

5.1 BAZTERTUTAKO ERREGISTROAK 

 

BEZaren zirriborroa sortzeko ez dira kontuan hartuko honako erregistro mota hauek:  

A. 140 ereduaren diru-sarreren eta igorritako fakturen kapituluko erregistroak 

Baldintza hauetako bat betetzen duen bat ere ez: 

•  “Eragiketa mota”:  

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

− D Lehendik erregistratuta dagoen sarrera/bestelako eragiketa baten faktura 
(igorria). 

− E Kobratutako zenbatekoa PFEZ - kobrantza eta ordainketen irizpidea. 

− F Kobrantzak (BEZaren kutxa-irizpidea). 

− I Sarrerak eskudirutan. 

− J BEZaren kargapeko higiezin-eskualdaketa. 

•  “Erregistro mota”: 

− E Faktura zuzentzailea. 

− G Faktura osoa, erraztuaren ordezkoa. 

• “Eragiketa bereziak”: 
 

− W Ekoizpenaren eta zerbitzuen zergari lotutako eragiketak Ceuta eta Melilla 
 

B. 140 ereduaren diru-sarreren eta jasotako fakturen kapituluko erregistroak 
Baldintza hauetako bat betetzen duen bat ere ez: 

• “Eragiketa mota”:  

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

− C Gastuak/erosketak/beste eragiketa batzuk edo jasotzeke dagoen faktura. 

− E Ordaindutako zenbatekoa PFEZ - kobrantza eta ordainketen irizpidea. 
•  “Erregistro mota”: 

− E Faktura zuzentzailea. 

• “Eragiketa bereziak”:  
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− F Bidaiarien intereseko eskuraketak. Bidaia-agentzien araudi berezia. 

− Q Ondasun erabilien araubide berezia. 

− W Ekoizpen eta zerbitzuen zergari lotutako eragiketak. Ceuta eta Melilla. 

 
• “Faktura sinplifikatua” marka eta "A motakoa– Hartzailearen IFZrik gabe”. 

 

5.2 390 EREDUA: LIKIDAZIOA. SORTUTAKO BEZ BLOKEA OSATZEA 

 

5.2.1 Araudi orokorra (20tik 25era arteko laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak”): 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak.  

 
5.2.2 Baliokidetasun-errekargua (32tik 39ra arteko laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” 
kapitulua): 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak.  

 

5.2.3 Komunitatearen barneko eskuratzeak (40. eta 41. laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

Kontuan izango dira jasotze-data BEZaren urteko epearen barruan duten erregistroak. 

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

BEZaren tasa 
Jasanarazitako 
BEZaren kuota 

A edo C edo G 
edo H 

Edozein, E edo 
G izan ezik 

Edozein, W izan 
ezik 

4%, 10%, 21% 
Zero baino 
handiagoa 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

Errekargu-tasa 
Baliokidetasun-
errekargu kuota 

A edo C edo G 
edo H 

Edozein, E edo 
G izan ezik 

 

Edozein, W izan 
ezik 

 

0,5 edo 1,4 edo 
5,2 edo 1,75 

Zero baino 
handiagoa 

“Eragiketa mota”: “Erregistro mota”: “Eragiketa bereziak”: 
A edo D edo G 

edo H 
Edozein, E izan ezik 

P Batasunaren barruko ondasun 
eskuraketak 
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5.2.4 Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sortutako BEZa (42. eta 43. laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 

 

 

 
Kontuan izango dira jasotze-data BEZaren urteko epearen barruan duten erregistroak. 

5.2.5 Oinarri eta kuoten aldaketa, orokorra (44. eta 45. laukiak) 
Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” 
kapitulua): 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak. 

ABISUA: Lauki horiek eskuz bete beharko dira E “Erregistro-motako” oharretako 
informazioarekin. 140ko datuen inportazioak CSV motako fitxategi bat sortuko du, 
faktura zuzentzaileen zerrenda batekin, berrikusi eta eskuz txertatzeko, hala 
badagokio. 

 

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

ABISUA: Lauki horiek eskuz bete beharko dira E “Erregistro-motako” oharretako 
informazioarekin. 140ko datuen inportazioak CSV motako fitxategi bat sortuko du, 
faktura zuzentzaileen zerrenda batekin, berrikusi eta eskuz txertatzeko, hala 
badagokio. 

 

 

 

 

 

 

 

“Eragiketa mota”: “Erregistro mota”: “Eragiketa bereziak”: 
A edo D edo G edo 

H 
Edozein, E izan ezik 

I Subjektu pasiboaren 
inbertsioa 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

BEZaren tasa edo 
errekargu-tasa 

 

Jasanarazitako 
BEZa edo 

errekargu-kuota 

A edo C edo 
G edo H 

Edozein, E edo 
G izan ezik 

Edozein, W izan 
ezik 

Aurreko laukietan 
jasotakoez 
bestekoa 

Zero baino 
handiagoa 
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5.3 390 EREDUA: LIKIDAZIOA. BEZ KENGARRIAREN BLOKEA OSATZEA 

 

5.3.1 Barruko eragiketetako BEZ kengarria, talde barruko eragiketak kanpo (60. laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 

“Eragiketa mota”: 
“Erregistro 

mota”: 
“Eragiketa 
bereziak”: 

Aitortutako 
identifikazio 

mota-
hornitzailea 

Kutxa-
irizpideari 
lotutako 

eragiketa 
(BEZ) 

A edo D edo G edo 
H 

Edozein, E izan 
ezik 

Edozein, I edo P edo 
X edo F edo Q edo 

W izan ezik 
I o P o X o F o Q o W 

1en berdina Nren berdina 

Ordainketak (BEZ 
kutxa irizpidea) 

Edozein, E izan 
ezik 

Edozein, I edo P edo 
X edo F edo Q edo 

W izan ezik 
I o P o X o F o Q o W 

1en berdina Edozein 

Edozein, F izan ezik 
Edozein, E izan 

ezik 

I Subjektu 
pasiboaren 
inbertsioa 

Edozein Nren berdina 

Ordainketak (BEZ 
kutxa irizpidea) 

Edozein, E izan 
ezik 

I Subjektu 
pasiboaren 
inbertsioa 

Edozein Edozein 

Fz besteko “Eragiketa mota” guztietan kontuan izango dira BEZaren urteko epealdiko 
jasotze-data duten erregistroak. Fz besteko “Eragiketa mota” guztietan kontuan izango 
dira BEZaren urteko epealdiko ordaintze-data duten erregistroak. 

 

5.3.2 BEZ kengarria inportazioetan (62. laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

Aitortutako 
identifikazio 

mota-
hornitzailea 

Herrialdea (aitortua) 

A edo D edo G 
edo H 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, I edo L 
edo P edo X edo F 
edo Q edo W izan 

ezik 

2 baino 
handiagoa 

Atzerritarra (ES edo 
komunitateko herrialde 

bat ez dena) 

 

Kontuan izango dira jasotze-data BEZaren urteko epearen barruan duten erregistroak. 
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5.3.3 BEZ kengarria komunitatearen barruko eskuraketetan (63. laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

Kontuan izango dira jasotze-data BEZaren urteko epearen barruan duten erregistroak. 

 

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

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

Kontuan izango dira jasotze-data BEZaren urteko epearen barruan duten erregistroak. 

 

5.3.5 Inbertsio-ondasunak erregularizatzea (65. laukia) 

ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da.  

  

“Eragiketa mota”: 
“Erregistro 

mota”: 
“Eragiketa bereziak”: 

Aitortutako 
identifikazio mota-

hornitzailea 
A edo D edo G 

edo H 
 Edozein, E izan 

ezik 
P Batasunaren barruko 

ondasun eskuraketak 
2ren berdina 

“Eragiketa mota”: “Erregistro mota”: “Eragiketa bereziak”: 
A edo D edo G edo 

H 
Edozein, E izan ezik X nekazaritzako konpentsazioen ordainagiriak 
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5.4 390 EREDUA: LIKIDAZIOKO BESTE LAUKI BATZUK ETA EMAITZA 
 

5.4.1 Lurraldeagatiko zerga-ordainketa (81.etik 92.era arteko laukiak) 

ABISUA: Lehenespenez, 87. eta 91. laukiak % 100 portzentaiarekin beteko dira, eta 
gainerakoak hutsik utziko dira.  

 

5.4.2 Kuotak erregularizatzea (BEZaren 5. Foru Arauko 80.5 artikulua) (120. laukia) 

ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 
5.4.3 Aurreko urteetako ekitaldietatik konpentsatu beharreko kuotak (97. laukia) 

ABISUA: Zergadunak BILA plataforman aurreko ekitaldiko 390 eredu bat badu kuota 
konpentsatzeke, balioa lauki horretara arrasatatu ahal izango du 390 ereduaren beste 
aitorpen bat hasterakoan. Gainerako kasuetan, lauki hori eskuz bete beharko da. 

 

5.4.4 BFAn egindako diru-sarrerak (99. laukia) 

ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 
 

5.4.5 BFAk egindako itzulketak (100. laukia) 
 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 
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5.5 390 EREDUA: INFORMAZIO OSAGARRIA 

 

5.5.1 Hasierako eta amaierako izakinak (140. eta 141. laukiak). 
 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

 

5.5.2  “ONDASUN ARRUNTEN EROSKETAK” (142.tik 150.era arteko laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 

 
F
z
 
b
e
s
t
e
k
o
 
“Eragiketa mota” guztietan kontuan izango dira BEZaren urteko epealdiko jasotze-data 
duten erregistroak. Fz besteko “Eragiketa mota” guztietan kontuan izango dira 
BEZaren urteko epealdiko ordaintze-data duten erregistroak. 

  
5.5.3 “ONDASUN ARRUNTEN EROSKETAK” “Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako 

Araudi Bereziko konpentsazio-ordainagiriak” lerroa (151., 152. eta 153. laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 
Kontuan izango dira jasotze-data BEZaren urteko epearen barruan duten erregistroak. 
  

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

BEZaren 
tasa 

KPOko kontua 

Kutxa-
irizpideari 
lotutako 

eragiketa 
(BEZ) 

A edo D 
edo H 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

edo X izan ezik 

% 4, % 10 
edo % 21 

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

609 

Nren 
berdina 

Ordainketa
k (BEZ 
kutxa 

irizpidea) 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

edo X izan ezik 

% 4, % 10 
edo % 21 

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

609 
Edozein 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa bereziak”: 
KPOko 
kontua 

Kutxa-irizpideari 
lotutako eragiketa 

(BEZ) 

A edo D edo 
H 

Edozein, E 
izan ezik 

X nekazaritzako 
konpentsazioen 

ordainagiriak 

Edozein 
balio edo 
hutsune 

Nren berdina 
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5.5.4 “ONDASUN ARRUNTEN EROSKETAK” (154., 155. eta 156. laukiak) 
Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 
Fz besteko “Eragiketa mota” guztietan kontuan izango dira BEZaren urteko epealdiko 
jasotze-data duten erregistroak. Fz besteko “Eragiketa mota” guztietan kontuan izango 
dira BEZaren urteko epealdiko ordaintze-data duten erregistroak. 

 

5.5.5  “GASTUAK” (160. eta 168. bitarteko laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 
Fz besteko “Eragiketa mota” guztietan kontuan izango dira BEZaren urteko epealdiko 
jasotze-data duten erregistroak. “Eragiketa mota” F baldin bada, kontuan izango dira 
BEZaren urteko epealdiko ordaintze-data duten erregistroak. 
  

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

BEZaren tasa KPOko kontua 

Kutxa-
irizpideari 
lotutako 

eragiketa 
(BEZ) 

A edo D 
edo H 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

edo X izan ezik 

% 4, % 10 edo 
% 21ez 

bestelakoa 

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

609 

Nren 
berdina 

Ordainketa
k (BEZ 
kutxa 

irizpidea) 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

edo X izan ezik 

% 4, % 10 edo 
% 21ez 

bestelakoa 

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

609 
Edozein 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistr
o mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

KPOko kontua 
BEZaren 

tasa 

Kutxa-
irizpideari 
lotutako 

eragiketa (BEZ) 

A edo D edo 
H 

Edozein, 
E izan 

ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

izan ezik 

Hutsa edo hauetaz 
bestelakoa: 600, 601, 

602, 606, 607, 608, 609 

% 4 edo 
% 10 edo 

% 21 
Nren berdina 

Ordainketa
k (BEZ 
kutxa 

irizpidea) 

Edozein, 
E izan 

ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

izan ezik 

Hutsa edo hauetaz 
bestelakoa: 600, 601, 

602, 606, 607, 608, 609 

% 4 edo 
% 10 edo 

% 21 
Edozein 
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5.5.6 “GASTUAK” (169., 170. eta 171. laukiak) 
 
Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistr
o mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

KPOko kontua BEZaren tasa 

Kutxa-
irizpideari 
lotutako 

eragiketa (BEZ) 

A edo D 
edo H 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

izan ezik 

Hutsa edo hauetaz 
bestelakoa: 600, 601, 

602, 606, 607, 608, 609 

% 4, % 10 edo 
% 21ez 

bestelakoa 
Nren berdina 

Ordainketa
k (BEZ 
kutxa 

irizpidea) 

Edozein, E 
izan ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

izan ezik 

Hutsa edo hauetaz 
bestelakoa: 600, 601, 

602, 606, 607, 608, 609 

% 4, % 10 edo 
% 21ez 

bestelakoa 
Edozein 

Fz besteko “Eragiketa mota” guztietan kontuan izango dira BEZaren urteko epealdiko 
jasotze-data duten erregistroak. Fz besteko “Eragiketa mota” guztietan kontuan izango 
dira BEZaren urteko epealdiko ordaintze-data duten erregistroak. 

 
5.5.7  “INBERTSIO-ONDASUNAK” (175. eta 183. bitarteko laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

KPOko kontua BEZaren tasa 
Kutxa-irizpideari 

lotutako 
eragiketa (BEZ) 

G 
Edozein, E izan 

ezik 

Edozein, F edo  L 
edo Q edo W 

izan ezik 

Hutsa edo 
edozein balio 

% 4 edo % 10 
edo % 21 

Nren berdina 

Kontuan izango dira jasotze-data BEZaren urteko epearen barruan duten erregistroak. 

 

5.5.8  “INBERTSIO-ONDASUNAK” (184., 185. eta 186. laukiak) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta jasotako fakturak” 
kapitulua): 

 

“Eragiket
a mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

KPOko kontua BEZaren tasa 
Kutxa-irizpideari 

lotutako 
eragiketa (BEZ) 

G 
Edozein, E izan 

ezik 

Edozein, F edo L 
edo Q edo W 

izan ezik 

Hutsa edo 
edozein balio 

% 4 edo % 10 
edo % 21ez 
bestelakoa 

Nren berdina 

Kontuan izango dira jasotze-data BEZaren urteko epearen barruan duten erregistroak. 
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5.5.9 “HAINBANAKETA” (193. eta 195. bitarteko laukiak) 
 

ABISUA: Hainbanaketa berrikustea gomendatzen da. Hala badagokio, lauki horiek 
eskuz bete beharko dira.  

 

5.6 390 EREDUA:  ERAGIKETEN ZENBATEKOA 
 

5.6.1 Erregimen orokorreko eragiketak (200. laukia). 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak”): 

 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten “BEZaren zerga-oinarriaren” laukiak.  

 

5.6.2 Komunitatearen barruko emate salbuetsiak (202. laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” kapitulua): 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak.  

 

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

Herrialdea 
Aitortutako 
identifikazio 

mota 

BEZaren 
oinarria 

Jasanarazita
ko BEZaren 

kuota 

A edo C edo G 
edo H 

E edo G izan 
ezik 

R edo U edo 
hutsik utzia 

 

ES edo 
hutsik 

Edozein 
Zero baino 
handiagoa 

Zero baino 
handiagoa 

A edo C edo G 
edo H 

E edo G izan 
ezik 

R edo U edo 
hutsik utzia 

 

Komunitate
aren 

barruko 
herrialdeeta

ko bat da 

Edozein, 2 
izan ezik 

Zero baino 
handiagoa 

Edozein 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

Aitortutako 
identifikazio 

mota-
bezeroa 

Herrialdea 
BEZaren 
oinarria 

Jasanarazitak
o BEZaren 

kuota 

A edo C edo 
G edo H 

E edo G izan 
ezik 

2ren berdina 

Balioa dauka eta 
komunitatearen 

barruko 
herrialdeetako bat 

da 

Zero baino 
handiagoa 

Zeroren 
berdina 
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5.6.3 Esportazioak eta kenkarirako eskubidea duten salbuetsitako beste eragiketa batzuk 
(203. laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” 
kapitulua): 

 
“Eragiketa 

mota”: 
“Erregistro mota”: Herrialdea 

BEZaren 
oinarria 

Jasanarazitako 
BEZaren kuota 

A edo C edo G 
edo H 

Edozein, E edo G 
izan ezik 

Balioa dauka eta ES 
edo 

komunitatearen 
barruko herrialdeez 

bestelakoa da 

Zero baino 
handiagoa 

Zeroren 
berdina edo 

BEZetik 
salbuetsita 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak. 

 

5.6.4 Kenkarietarako eskubiderik gabeko salbuetsitako eragiketak (204. laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” 
kapitulua): 

 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak.  

ABISUA: Lehenespenez, salbuetsitako eragiketa guztiak BEZaren 20. Foru Arauari 
jarraikiz salbuetsita daudela joko da, betiere hartzailearen herrialdea ES baldin bada 
edo hutsik baldin badago.  

 

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

Herrialdea 
KPOko 
kontua 

BEZaren 
oinarria 

Jasanarazit
ako 

BEZaren 
kuota 

A edo C edo 
G edo H 

E edo G izan 
ezik 

G 
ES edo hutsik Edozein Zero baino 

handiagoa 

Edozein 

balio 

A edo C edo 
G edo H 

E edo G izan 
ezik 

R edo U edo 
H edo hutsik 

utzia 

ES edo hutsik Edozein Zero baino 
handiagoa 

Zeroren 
berdina 
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5.6.5 Kokapen arauei lotu gabeko eragiketak (205. laukia) 
 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

  

5.6.6 Subjektu pasiboaren inbertsiodun eragiketak (206. laukia) 

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” 
kapitulua): 

 

 

 

 

 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak.  

 

5.6.7 Kide diren bete estatu batzuetan instalatu edo muntatu beharreko ondasunak 
entregatzea (207. laukia) 

ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 
5.6.8 Erregimen sinplifikatuko eragiketak (208. laukia) 

ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

5.6.9 Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza erregimeneko eragiketak (209. laukia) 

ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

5.6.10 Baliokidetasun-errekarguaren erregimen bereziari lotutako subjektu pasiboek 
egindako eragiketak (210. laukia) 

 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

 

 

 

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

Eragiketa 
bereziak 

BEZaren oinarria Jasanarazitako 
BEZaren kuota 

A edo C edo 
G edo H 

E edo G 
izan ezik 

I Subjektu 
pasiboaren 
inbertsioa 

Zero baino 
handiagoa 

Edozein balio 
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5.6.11 Ondasun erabilien, arte-objektuen, antzinateko objektuen eta bilduma-objektuen 
araubide bereziko eragiketak (211. laukia)  

Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” 
kapitulua): 

 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak.  

 

 
5.6.12 Ondasun higiezinen eta ezohiko finantza-eragiketen entregak (213. laukia) 

 
Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” 
kapitulua): 
 

 

 

 

 

 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak.  

ABISUA: Lehenespenez, ondasun higiezinen entrega guztiak ezohikotzat joko dira. 
Gainera, eskuz txertatu beharko lirateke ezohiko eragiketa finantzarioak.  

 

5.6.13 Inbertsio-ondasunen entrega (214. laukia) 

 Kontuan hartu beharreko erregistroak (“Diru-sarrerak eta igorritako fakturak” 
kapitulua): 

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

“Eragiketa 
bereziak”: 

BEZaren oinarria 

G E edo G 
izan ezik 

Hutsik utzita Zero baino 
handiagoa 

 

Kontuan izango dira eragiketa-data edo, hori ez egotekotan, igortze-data BEZaren 
urteko epearen baitan duten erregistroak.  

 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

Eragiketa bereziak BEZaren 
oinarria 

Jasanarazitako 
BEZaren kuota 

A edo C edo 
G edo H 

E edo G 

izan ezik 

Q Ondasun erabilien 

araubide berezia. 

Zero baino 

handiagoa 

Edozein balio 

“Eragiketa 
mota”: 

“Erregistro 
mota”: 

Eragiketa 
bereziak 

Jasotako 
zenbatekoa 

J Edozein Edozein Zero baino 
handiagoa 
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5.6.14 Eragiketen bolumena, guztira (215. laukia) 

200. eta 215. laukien bitarteko batukaria ken 213. eta 214. laukietako zenbatekoak 
izango da. 

 

5.7 390 EREDUA:  ERAGIKETA ESPEZIFIKOAK 

5.7.1 Kenketarako eskubidea duten lotu gabeko beste eragiketa batzuk (220. laukia) 
 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

5.7.2 Kenketarako eskubidea duten lotu gabeko beste eragiketa batzuk (221. laukia) 

ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 
 

5.7.3 Ustiapenerako dirulaguntzak (222. laukia) 
 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

5.7.4 Ekitaldian jasotako dirulaguntzak (223. laukia) 
 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

5.8 FAKTURA LIBURUEN ATALA 
 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

5.9 HAINBANATZEEN ATALA – 390 EREDUKO 3. ORRIALDEA 
 
ABISUA: Lauki hau eskuz bete beharko da. 

 

 

 
 

 

 

 


