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2406 harreman monetarioak

Europako diru-sistema
RT Ekonomia eta Diru Batasuna (1016)
RT Erkidegoaren finantza-tresna (1021)
RT Erkidegoaren mailegua (1021)
RT kanbio-tasa adierazgarria (5606)
NT1 diru-arloan esku hartzeko bidea
RT esku hartzeko politika (1606)
RT finantza-arloko esku-hartzea (2421)
NT1 EDSko kanbio-tasen mekanismoa
RT konbergentzia-irizpidea (1606)
NT2 kanbio-tasa zentrala
RT kanbio-tasa (2411)
NT3 gorabeheren tartea
RT konbergentzia-irizpidea (1606)
NT1 EE Diru Lantaldea
RT EE lantaldea (1006)
NT1 Erkidego barruko ordainketa
RT kapitalen mugimendua (2421)
NT1 Europako Diru Funtsa
NT1 Europako dirua
RT nazioarteko dirua (2406)
NT2 ecua
NT3 ecu pribatua
NT2 euroa
RT kanbio-politika (2411)
RT konpentsazio monetarioko kopurua (5606)
NT3 dibergentziaren adierazlea
NT3 diru-saskia
NT1 Lankidetza Monetariorako Europako Funtsa
RT EE funtsa (1021)
NT1 sostengu-mekanismoa
RT Erkidegoaren finantza-tresna (1021)
RT Erkidegoaren finantzaketa (1021)
RT lankidetza monetarioa (2406)
RT ordainketa-balantza (2406)
NT2 diru-sostengua
RT Erkidegoaren finantzaketa (1021)
NT2 finantza-urgazpena
RT ordainketa-balantza (2406)
NT2 oso epe laburrerako finantzaketa

harreman monetarioak
RT dibisen merkatua (2411)
RT harreman ekonomikoak (0806)
RT kanbio-politika (2411)
RT Munduko Bankua (7606)
RT politika monetarioa (2411)
NT1 akordio monetarioa
RT Bretton Woods-eko akordioa (2406)
2007-02-05

RT konpentsazio-akordioa (2406)
RT nazioarteko akordioa (0806)
NT2 Europako Diru Akordioa
RT bihurgarritasun monetarioa (2411)
NT1 diru-batasuna
RT batasun ekonomikoa (1621)
RT Ekonomia eta Diru Batasuna (1016)
RT kapitalen joan-etorri askea (2421)
NT1 diru-eremua
RT merkatu monetarioa (2411)
RT politika monetarioa (2411)
NT2 eurogunea
RT Ekonomia eta Diru Batasuna (1016)
NT3 Euribor
RT Banku Zentralen Europako Sistema (1006)
NT3 herrialde partaidea
NT3 partaide ez den herrialdea
NT1 Europako Ordainketen Batasuna
RT Nazioarteko Ordainketa Bankua (7621)
NT1 integrazio monetarioa
RT Europako integrazioa (0811)
RT integrazio ekonomikoa (1606)
NT1 lankidetza monetarioa
RT Ekonomia eta Diru Batasuna (1016)
RT finantza-lankidetza (0811)
RT lankidetza ekonomikoa (0811)
RT sostengu-mekanismoa (2406)

nazioarteko finantzak
RT harreman ekonomikoak (0806)
RT kapitalen mugimendua (2421)
RT nazioarteko ekonomia (1621)
NT1 dibisa-erreserba
RT dibisa (2411)
RT urrea (6816)
NT1 finantza-akordioa
RT finantza-lankidetza (0811)
NT1 Hamarren Taldea
NT1 Hogeita Lauen Taldea
NT1 kanpo-zorra
RT herri-zorra (2436)
RT kaudimena (1211)
RT ordainketa-balantza (2406)
NT2 zorraren txikipena
RT zorraren amortizazioa (2436)
NT1 krisi monetarioa
NT1 nazioarteko diru-sistema
RT kanbio-tasa (2411)
RT kapitalen mugimendua (2421)
RT Munduko Bankua (7606)
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RT nazioarteko zuzenbide ekonomikoa (1231)
NT2 Bretton Woods-eko akordioa
RT akordio monetarioa (2406)
NT2 Nazioarteko Diru Funtsa
RT Nazio Batuen sistema (7606)
NT2 trukerako urre-patroia
RT bihurgarritasun monetarioa (2411)
RT eurodolarra (2411)
NT2 urre-patroia
NT1 nazioarteko jesapena
NT1 nazioarteko likidezia
RT Altxorraren bonua (2436)
RT kapitalen mugimendua (2421)
RT petrodolarra (2411)
NT2 erreserbako dirua
NT2 igorpen-eskubide bereziak
NT2 nazioarteko dirua
RT dibisa (2411)
RT Europako dirua (2406)
NT2 nazioarteko kreditua
NT1 nazioarteko ordainketa
RT kapitalen mugimendua (2421)
RT kreditu dokumentatua (2416)
RT ordainketa-balantza (2406)
NT2 konpentsazio-akordioa

2007-02-05

RT akordio monetarioa (2406)
NT2 swap akordioa

ordainketa-balantza
RT babes-klausula (0806)
RT doikuntza monetarioa (2411)
RT finantza-urgazpena (2406)
RT kanpo-zorra (2406)
RT kapitalen mugimendua (2421)
RT konpentsazio-finantzaketa (2006)
RT nazioarteko ordainketa (2406)
RT sostengu-mekanismoa (2406)
RT transakzioak arautzea (2006)
NT1 defizita duen balantza
RT defizita (4026)
NT1 ikusezinen balantza
NT1 merkataritzako balantza
RT adierazle ekonomikoa (1631)
RT eskaintza eta eskaria (2016)
RT kanbio-tasa (2411)
RT merkataritzako trukea (2016)
RT nazio-kontabilitatea (1626)
RT truke-baldintzak (2016)
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2411 ekonomia monetarioa

kanbio-politika
RT euroa (2406)
RT harreman monetarioak (2406)
RT kanbio-politika bakarra (1016)
NT1 bihurgarritasun monetarioa
RT diru-jaulkipena (2411)
RT dirua (2411)
RT Europako Diru Akordioa (2406)
RT trukerako urre-patroia (2406)
NT1 bihurketa-tasa
NT1 dibisen merkatua
RT eperako merkatua (2421)
RT eskurako merkatua (2421)
RT harreman monetarioak (2406)
RT kanbio-eragiketa (2416)
RT kapitalen mugimendua (2421)
NT2 dibisa
RT dibisa-erreserba (2406)
RT nazioarteko dirua (2406)
NT2 merkatu arautua
NT2 merkatu askea
RT birdeskontua (2416)
NT1 kanbio-tasa
RT kanbio-tasa adierazgarria (5606)
RT kanbio-tasa zentrala (2406)
RT konpentsazio monetarioko kopurua (5606)
RT merkataritzako balantza (2406)
RT nazioarteko diru-sistema (2406)
NT2 kanbio-parekotasuna
RT urrea (6816)
NT2 kanbio-tasa flotatzailea
NT1 kanbioen kontrola
RT banku-zuzenbidea (2416)
NT1 kanbioen murrizketa

merkatu monetarioa
RT diru-eremua (2406)
RT finantza-merkatua (2421)
NT1 diru-masa
NT2 diru-baliakizunak
NT1 dirua
RT bihurgarritasun monetarioa (2411)
RT urrea (6816)
NT2 banku-dirua
RT banku-jarduera (2416)
RT kanbio-zuzenbidea (2006)
NT3 diru elektronikoa

2007-02-05

RT banku-jarduera elektronikoa (2416)
RT informatika aplikatua (3236)
NT3 kreditu-titulua
RT kanbio-zuzenbidea (2006)
RT kreditua (2416)
NT3 transferentzia
RT banku-jarduera (2416)
NT3 txekea
RT banku-gastuak (2416)
NT2 diru fiduziarioa
NT2 nazio-dirua
NT1 euromerkatua
NT2 eurodibisa
NT2 eurodolarra
RT trukerako urre-patroia (2406)
NT2 eurojaulkipena
NT2 eurokreditua
RT kreditua (2416)
NT1 likidezia
NT1 petrodolarra
RT nazioarteko likidezia (2406)

politika monetarioa
RT deflazioa (1606)
RT diru-eremua (2406)
RT EDB politiken koordinazioa (1016)
RT egonkortasun-ituna (1016)
RT harreman monetarioak (2406)
RT inflazioa (1611)
RT kreditu-politika (2416)
RT politika ekonomikoa (1606)
RT politika monetario bakarra (1016)
NT1 banku zentrala
RT bankua (2416)
RT kreditu-politika (2416)
NT1 diru-jaulkipena
RT Altxorra (2436)
RT bihurgarritasun monetarioa (2411)
NT1 doikuntza monetarioa
RT ordainketa-balantza (2406)
NT2 balio-igoera
NT2 debaluazioa
NT1 likideziaren kontrola
RT banku-zuzenbidea (2416)
RT kreditu-politika (2416)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

4/30

Eurovoc-Euskaraz

2416 finantza-erakundeak eta kreditua

banku-jarduera
RT banku-dirua (2411)
RT transferentzia (2411)
NT1 banku-gastuak
RT txekea (2411)
NT1 banku-gordailua
NT1 banku-ikuskapena
NT1 banku-jarduera elektronikoa
RT diru elektronikoa (2411)
RT informatika aplikatua (3236)
NT1 banku-lanbidea
NT1 banku-politika
RT desarauketa (1606)
NT1 banku-sekretua
RT lanbide-sekretua (4426)
RT zerga-itzurpena (2446)
NT1 banku-sistema
NT1 banku-zuzenbidea
RT finantza-arauak (2421)
RT kanbioen kontrola (2411)
RT likideziaren kontrola (2411)
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
RT nazioarteko zuzenbide ekonomikoa (1231)
NT1 finantza-tartekaritza
NT1 kanbio-eragiketa
RT dibisen merkatua (2411)

finantza-erakundea
RT aseguru-etxea (2431)
RT finantza-merkatua (2421)
RT finantza-politika (2421)
RT finantzaketa-politika (2426)
RT kapitalen mugimendua (2421)
NT1 bankua
RT banku zentrala (2411)
NT2 aurrezki-kutxa
NT2 banku kooperatiboa
NT3 kreditu-kooperatiba
RT kooperatiba (4016)
RT kreditua (2416)
NT2 banku pribatua
NT2 banku publikoa
NT2 garapen-bankua
RT finantza-laguntza (0811)
RT garapen-politika (1606)
RT laguntzaren finantzaketa (0811)
RT Munduko Bankua (7606)
NT3 Afrikako Garapen Bankua
2007-02-05

RT Afrikako erakundea (7616)
NT3 Asiako Garapen Bankua
RT Asiako erakundea (7616)
NT3 Berreraikuntza eta Garapeneko Europako
Bankua
NT3 Garapenerako Banku Interamerikarra
RT Amerikako erakundea (7616)
RT gobernu arteko erakundea (7621)
NT3 Integrazio Ekonomikorako Erdialdeko
Amerikako Bankua
RT Amerikako erakundea (7616)
NT3 Karibeko Garapen Bankua
RT Amerikako erakundea (7616)
NT2 herri-bankua
NT2 hipoteka-kutxa
NT2 inbertsio-bankua
RT Europako Inbertsio Bankua (1006)
RT inbertsio-politika (2426)
RT inbertsioa (2426)
NT2 industria-bankua
RT industria-kreditua (6806)
NT2 merkataritzako bankua
NT2 nekazaritzako bankua
RT nekazaritzako kreditua (2416)
NT1 estatutu bereziko finantza-erakundea
NT1 kreditu-erakundea
RT kreditu-politika (2416)
NT1 Postaren finantza-zerbitzuak
RT Altxorra (2436)

kreditu-politika
RT banku zentrala (2411)
RT industriaren finantzaketa (6806)
RT inflazioa (1611)
RT kaudimena (1211)
RT kreditu-erakundea (2416)
RT likideziaren kontrola (2411)
RT politika ekonomikoa (1606)
RT politika monetarioa (2411)
NT1 birdeskontua
RT merkatu askea (2411)
NT1 deskontu-tasa
NT1 deskontua
NT1 kreditu-bermea
RT EE aurrekontu-erreserba (1021)
RT hipoteka (1211)
RT kaudimena (1211)
RT kreditu-asegurua (2431)
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NT1 kredituaren kontrola
NT1 kredituaren kostua
RT bizi-kostua (1611)
RT kapital-kostua (4026)
NT2 korritu-hobaria
RT inbertsioen sustapena (2426)
RT nekazaritzako ustiategiaren modernizazioa
(5611)
NT2 korritua
RT aurrezpena (1626)
RT jesapena (2416)
RT mailegua (2416)

kreditua
RT eurokreditua (2411)
RT kreditu-kooperatiba (2416)
RT kreditu-titulua (2411)
NT1 epe ertainerako kreditua
RT epe ertainerako finantzaketa (2426)
NT1 epe laburrerako kreditua
RT epe laburrerako finantzaketa (2426)
NT1 epe luzerako kreditua
RT epe luzerako finantzaketa (2426)
NT1 higiezin-kreditua
RT eraikuntzarako laguntza (2846)
RT ondasun higiezinen jabetza (1211)
NT1 inbertsiorako kreditua
RT inbertsio-kostua (4026)
RT inbertsio-politika (2426)

2007-02-05

RT inbertsioa (2426)
NT1 jesapena
RT hipoteka (1211)
RT korritua (2416)
NT2 itzulketa
NT2 zorpetzea
RT kaudimena (1211)
RT zorra (1211)
NT1 kontsumorako kreditua
RT kontsumoa (2026)
RT kredituzko salmenta (2031)
NT1 korriturik gabeko kreditua
RT kreditu bidezko erosketa (2031)
RT kredituzko salmenta (2031)
NT1 kreditu dokumentatua
RT nazioarteko ordainketa (2406)
NT1 mailegua
RT finantzaketa (2426)
RT korritua (2416)
NT1 merkataritzako kreditua
RT finantza-errentamendua (2031)
RT kreditu bidezko erosketa (2031)
RT kredituzko salmenta (2031)
NT1 mikrokreditua
RT behartsuentzako laguntza (2836)
RT finantza-laguntza (0811)
RT mikrofinantza (2426)
NT1 nekazaritzako kreditua
RT nekazaritzako bankua (2416)
RT nekazaritzarako laguntza (5606)
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2421 kapitalen joan-etorri askea

finantza-merkatua
RT erosteko eskaintza publikoa (4006)
RT finantza-erakundea (2416)
RT merkatu monetarioa (2411)
NT1 balore higigarria
NT2 errenta aldakorreko balorea
RT akzioduna (4006)
RT inbertsioaren errenta (2426)
RT langile akziodunak (4426)
RT merkataritzako sozietatea (4016)
NT2 errenta finkoko balorea
RT inbertsioaren errenta (2426)
NT1 balore-burtsa
NT2 baloreen kotizazioa
NT2 burtsako kotizazioa
NT3 burtsa-balioa
NT1 balore-jaulkipena
NT1 burtsako eragiketa
NT1 eperako merkatua
RT dibisen merkatua (2411)
NT1 eskurako merkatua
RT dibisen merkatua (2411)
NT1 finantza-arloko esku-hartzea
RT diru-arloan esku hartzeko bidea (2406)
RT esku hartzeko politika (1606)
RT merkatuan esku hartzea (2006)
NT1 finantza-egoera
RT finantza-kudeaketa (4021)
NT1 finantza-estatistika
RT estatistika (1631)
RT finantza-analisia (4021)
NT1 finantza-lanbidea
NT1 finantza-transakzioa
RT ordainketa (4026)
RT transakzioak arautzea (2006)
NT1 finantza-tresna
RT Erkidegoaren finantza-tresna (1021)

kapitalen joan-etorri askea

2007-02-05

RT diru-batasuna (2406)
RT merkatu bakarra (1016)
NT1 finantza-arauak
RT banku-zuzenbidea (2416)
RT inbertsioei buruzko arauak (2426)
NT1 finantza-politika
RT finantza-erakundea (2416)
RT politika ekonomikoa (1606)
NT1 kapital-merkatua
NT1 kapitalen mugimendua
RT dibisen merkatua (2411)
RT Erkidego barruko ordainketa (2406)
RT finantza-erakundea (2416)
RT nazioarteko diru-sistema (2406)
RT nazioarteko finantzak (2406)
RT nazioarteko likidezia (2406)
RT nazioarteko ordainketa (2406)
RT ordainketa-balantza (2406)
NT2 arrisku-kapitala
RT enpresa sortu berria (4011)
NT2 atzerri-kapitala
RT atzerri-inbertsioa (2426)
RT atzerritar enpresa (4011)
NT2 espekulazio-kapitala
NT2 kapital-ihesa
RT zerga-itzurpena (2446)
NT2 kapital-transferentzia
NT3 transferentzia-prezioa
RT enpresa multinazionala (4011)
RT zerga-itzurpena (2446)
NT2 kapitalak aberriratzea
NT2 kapitalen birziklapena
NT3 diru-zuritzea
RT droga-trafikoa (1216)
NT2 kapitalen esportazioa
RT atzerrian egindako inbertsioa (2426)
NT2 kapitalen ezarketa
RT inbertsio-sozietatea (4016)
RT inbertsioa (2426)
NT2 transakzio-kopurua
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2426 finantzaketa eta inbertsioa

finantzaketa
RT laguntzaren finantzaketa (0811)
RT mailegua (2416)
NT1 epe ertainerako finantzaketa
RT epe ertainerako kreditua (2416)
NT1 epe laburrerako finantzaketa
RT epe laburrerako kreditua (2416)
NT1 epe luzerako finantzaketa
RT epe luzerako kreditua (2416)
NT1 finantzaketa osagarria
NT1 finantzaketa publikoa
NT1 finantzaketa-politika
RT finantza-erakundea (2416)
RT industriaren finantzaketa (6806)
NT2 autofinantzaketa
RT cash-flow-a (4026)
NT2 enpresaren finantzaketa
RT enpresentzako laguntza (1606)
NT3 hasierako kapitala
RT enpresaren sorkuntza (4006)
NT2 finantzaketa-modua
RT Erkidegoaren finantzaketa-araubidea (1021)
NT2 finantzaketa-plana
RT plangintza ekonomikoa (1606)
NT1 kofinantzaketa
RT gehigarritasunaren printzipioa (1021)
NT1 mikrofinantza
RT mikrokreditua (2416)
NT1 nazio-finantzaketa
RT finantzaketen koordinazioa (1021)

inbertsioa
RT aurrezpena (1626)
RT inbertsio-bankua (2416)
RT inbertsio-kostua (4026)
RT inbertsio-sozietatea (4016)
RT inbertsiorako kreditua (2416)
RT kapitalen ezarketa (2421)
RT merkataritzari lotutako inbertsio-neurriak
(2021)

2007-02-05

NT1 atzerri-inbertsioa
RT atzerri-kapitala (2421)
RT atzerritar enpresa (4011)
RT enpresa multinazionala (4011)
NT1 atzerrian egindako inbertsioa
RT kapitalen esportazioa (2421)
NT1 Erkidegoaren inbertsioa
NT1 eskualde-inbertsioa
RT eskualde-ekonomia (1621)
RT eskualdeko plangintza (1606)
NT1 inbertsio pribatua
NT1 inbertsio publikoa
RT jesapen publikoa (2436)
NT1 inbertsio-politika
RT egitura-politika (1606)
RT enpresaren politika (4006)
RT esku hartzeko politika (1606)
RT inbertsio-bankua (2416)
RT inbertsio-sozietatea (4016)
RT inbertsiorako kreditua (2416)
RT inbertsiorako laguntza (1606)
RT industria-politika (6806)
RT politika ekonomikoa (1606)
NT2 inbertsio-proiektua
RT plangintza ekonomikoa (1606)
NT2 inbertsioaren errenta
RT errenta (1626)
RT errenta aldakorreko balorea (2421)
RT errenta finkoko balorea (2421)
RT kapital-sozietatea (4016)
RT mozkina (4026)
NT2 inbertsioei buruzko arauak
RT finantza-arauak (2421)
NT2 inbertsioen bermea
RT EE aurrekontu-erreserba (1021)
NT2 inbertsioen sustapena
RT korritu-hobaria (2416)
RT zerga-pizgarria (2446)
NT1 nazioarteko inbertsioa
NT1 zuzeneko inbertsioa
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2431 aseguruak

asegurua
RT biktima (1216)
RT erantzukizuna (1211)
RT peritu-azterketa medikoa (2841)
NT1 aseguru pribatua
NT1 aseguru publikoa
NT1 aseguru-etxea
RT finantza-erakundea (2416)
NT1 aseguru-poliza
RT kontratua (1211)
NT2 aseguru-prima
NT2 aseguruaren kalte-ordaina
RT kalte-ordaina (1211)
NT2 estalitako arriskua
NT2 ezbeharra
NT1 aseguru-zuzenbidea
NT1 aseguruen arloko lanbidea
NT1 berrasegurua
NT1 bizitza-asegurua
NT1 erantzukizun zibileko asegurua
NT1 esportaziorako asegurua

2007-02-05

RT esportazioa (2016)
NT1 garraio-asegurua
RT garraio-istripua (4806)
RT garraioari buruzko arauak (4806)
NT2 automobilen asegurua
RT errepideko garraioa (4816)
NT2 itsas asegurua
RT itsas garraioa (4821)
NT1 istripu-asegurua
RT garraio-istripua (4806)
NT1 kalteetarako asegurua
RT hondamendi naturala (5216)
RT kaltea (1211)
NT1 koasegurua
NT1 kreditu-asegurua
RT kreditu-bermea (2416)
NT1 nahitaezko asegurua
NT1 nekazaritzako asegurua
RT uzta galtzea (5616)
NT1 ondasunen asegurua
NT1 pertsonen asegurua
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2436 herri-ogasuna eta aurrekontu-politika

aurrekontu-politika
RT aurrekontuaren betearazpena (2441)
RT aurrekontuaren finantzaketa (2441)
RT EDB politiken koordinazioa (1016)
RT politika ekonomikoa (1606)
NT1 aurrekontu-aukera
RT kostu/eraginkortasun analisia (4026)
RT kostu/mozkin analisia (4026)
NT1 aurrekontu-masa
NT1 aurrekontu-oreka
RT konbergentzia-irizpidea (1606)
NT1 aurrekontua
RT aurrekontuaren betearazpena (2441)
RT aurrekontuaren finantzaketa (2441)
RT aurrekontuko gastua (2441)
RT defentsa-aurrekontua (0821)
RT ikerketa-aurrekontua (6416)
NT1 aurrekontuko diru-izendapena
RT aurrekontutik kanpoko gastua (2441)
NT1 aurrekontuko zehaztapena
NT1 egonkortasun-programa
RT egonkortasun-ituna (1016)
RT konbergentzia ekonomikoa (1606)
NT1 finantza-autonomia
RT baliabide propioak (1021)
NT1 finantza-plangintza
RT plangintza ekonomikoa (1606)

herri-ogasuna
RT administrazio-kontratazioa (2006)
RT gastu publikoa (2441)
RT nazio-zerga (2446)
RT zerga-sistema (2446)
RT zuzenbide publiko ekonomikoa (0436)

2007-02-05

NT1 Altxorra
RT diru-jaulkipena (2411)
RT Postaren finantza-zerbitzuak (2416)
NT1 aparteko aurrekontua
NT1 aurrekontu erantsia
NT1 aurrekontu orokorra
NT1 aurrekontu-nomenklatura
NT1 eskualdeko ogasuna
RT eskualde-politika (1616)
NT2 eskualde-aurrekontua
NT1 Estatuaren aurrekontua
RT nazio-plangintza (1606)
RT zerga-politika (2446)
NT1 finantza-erregelamendua
NT1 finantza-konpentsazioa
NT1 kontabilitate publikoa
RT kontabilitatea (4026)
NT1 toki-ogasuna
RT toki-administrazioa (0436)
RT toki-zerga (2446)
NT2 toki-aurrekontua

herri-zorra
RT kanpo-zorra (2406)
RT kaudimena (1211)
NT1 Altxorraren bonua
RT nazioarteko likidezia (2406)
NT1 jesapen publikoa
RT inbertsio publikoa (2426)
NT1 zorraren amortizazioa
RT amortizazioa (4026)
RT zorraren txikipena (2406)
NT1 zorraren finkapena
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2441 aurrekontua

aurrekontu-prozedura
RT parlamentu-prozedura (0426)
RT Parlamentuaren eskumenak (0421)
NT1 aurrekontu gehigarria
NT1 aurrekontu zuzentzailea
NT1 aurrekontu-ahalmena
RT Europako Parlamentua (1006)
NT1 aurrekontu-aurreikuspena
RT nazio-plangintza (1606)
NT1 aurrekontu-ebaluazioa
RT aurrekontuko baliabideak (2441)
NT1 aurrekontuaren ezespena
NT2 behin-behineko hamabirena
RT Erkidegoaren aurrekontua (1021)
NT1 aurrekontuaren onespena
NT2 aurrekontu-aldaketa
NT2 aurrekontu-legea
NT1 aurrekontuen arloko lankidetza
RT ituntzeko prozedura (1011)
NT1 aurrekontugintza
RT Erkidegoaren aurrekontuaren gertuera (1021)
NT2 aurrekontu-proiektua
NT2 aurrekontuaren aurreproiektua
RT EE aurrekontuaren aurreproiektua (1021)

aurrekontuaren betearazpena
RT aurrekontu-politika (2436)
RT aurrekontua (2436)
NT1 aurrekontu-baimena
NT1 aurrekontu-ekitaldia
NT1 aurrekontu-kreditua
NT1 aurrekontuaren deskargua
NT1 aurrekontuen kontrola
RT EE Kontuen Auzitegia (1006)

2007-02-05

NT1 finantza-kontrola
RT kudeaketa-kontrola (4021)
NT1 gastu-konpromisoa
NT1 gastuen likidazioa
NT1 kreditu-luzapena
NT1 ordainketa-kreditua

aurrekontuaren finantzaketa
RT aurrekontu-politika (2436)
RT aurrekontua (2436)
NT1 aurrekontu-defizita
NT1 aurrekontuko baliabideak
RT aurrekontu-ebaluazioa (2441)
RT aurrekontuko gastua (2441)
RT zerga-sistema (2446)
NT1 baliabide erantsiak
NT1 diruzaintzaren aurrerakina

aurrekontuko gastua
RT aurrekontua (2436)
RT aurrekontuko baliabideak (2441)
RT Erkidegoaren gastua (1021)
NT1 aurrekontutik kanpoko gastua
RT aurrekontuko diru-izendapena (2436)
NT1 eragiketa-gastua
RT EE eragiketa-gastua (1021)
NT1 funtzionamendu-gastua
RT EE funtzionamendu-gastua (1021)
NT1 gastu publikoa
RT gizarte-kostua (2826)
RT herri-ogasuna (2436)
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2446 zerga-sistema

errentaren gaineko zerga
RT errenta (1626)
RT zergapetze bikoitza (2446)
RT zuzeneko zerga (2446)
NT1 alokairuen gaineko zerga
RT alokairua (4421)
RT atxikipena (4421)
NT1 gainbalio-zerga
NT1 kapitalaren errenten gaineko zerga
NT1 lanbide-jardueren gaineko zerga
RT toki-zerga (2446)
NT1 lur-kontribuzioa
RT katastroa (1211)
RT lurraren jabetza (1211)
RT nekazaritzako jabetzari buruzko politika
(5606)
NT1 mozkinen gaineko zerga
RT mozkina (4026)
NT1 pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga
NT1 sozietateen gaineko zerga
RT mozkina (4026)
RT pertsona juridikoa (1211)
RT sozietatea (4016)

kapitalaren gaineko zerga
RT zuzeneko zerga (2446)
NT1 erregistro-eskubideak
NT1 ondare-eskualdaketen gaineko zerga
RT jabetzaren eskualdaketa (1211)
RT oinordetza-zuzenbidea (1211)
NT1 ondarearen gaineko zerga
RT aberastasuna (1626)

kontsumoaren gaineko zerga
RT kontsumoa (2026)
RT zeharkako zerga (2446)
NT1 BEZ
RT baliabide propioak (1021)
RT BEZ baliabidea (1021)
RT zergarik gabeko prezioa (2451)
NT2 BEZaren tasa
NT1 esportazioen gaineko karga
RT esportatzeagatiko ordainarazpena (2006)
RT esportazio-politika (2006)
RT esportazioa (2016)
NT1 inportazioen gaineko karga
RT inportazio-politika (2006)
2007-02-05

NT1
NT1
NT1
NT1

RT inportazioa (2016)
RT inportazioen murrizketa (2021)
motor-erregaien gaineko zerga
RT garraioaren prezioa (4806)
RT motor-erregaia (6616)
tinbre-zerga
zerga berezia
zirkulazio-zerga
RT ardatzeko tasa (4806)

zerga
NT1 aparteko zerga
NT1 nazio-zerga
RT herri-ogasuna (2436)
NT1 sistema parafiskala
NT1 toki-zerga
RT katastroa (1211)
RT lanbide-jardueren gaineko zerga (2446)
RT toki-ogasuna (2436)
NT1 zeharkako zerga
RT kontsumoaren gaineko zerga (2446)
NT1 zerga erreala
NT1 zerga orokorra
NT1 zuzeneko zerga
RT errentaren gaineko zerga (2446)
RT kapitalaren gaineko zerga (2446)

zerga-politika
RT Estatuaren aurrekontua (2436)
NT1 Europako zerga-lankidetza
NT1 zerga-erreforma
NT1 zerga-harmonizazioa
RT legerien hurbilketa (1011)
NT1 zerga-hitzarmena
RT nazioarteko konbentzioa (0806)
NT1 zerga-kenkaria
RT zona franko industriala (6806)
NT2 zerga-frankizia
RT aduana-frankizia (2011)
NT1 zerga-kontrola
NT1 zerga-monopolioa
RT Estatuaren monopolioa (4031)
NT1 zerga-oinarriaren zenbatespena
NT2 zerga-oinarria
RT zerga-errenta (2446)
NT1 zerga-pizgarria
RT inbertsioen sustapena (2426)
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RT industria-politika (6806)
RT zona franko industriala (6806)
NT1 zerga-salbuespena
RT zona franko industriala (6806)
NT1 zerga-zorraren barkamena
NT1 zerga-zuzenbidea
RT zerga-delitua (1216)
NT2 nazioarteko zerga-zuzenbidea
RT nazioarteko zuzenbidea (1231)
NT1 zergapetze bikoitza
RT bereizkeria ekonomikoa (1236)
RT errentaren gaineko zerga (2446)

zerga-sistema
RT aurrekontuko baliabideak (2441)

2007-02-05

RT errentaren birbanaketa (1626)
RT herri-ogasuna (2436)
RT zerga-iruzurra (1216)
NT1 zerga-administrazioa
NT1 zerga-aitorpena
NT2 zerga-itzulketa
NT1 zerga-bilketa
NT1 zerga-errenta
RT zerga-oinarria (2446)
NT1 zerga-itzurpena
RT banku-sekretua (2416)
RT kapital-ihesa (2421)
RT transferentzia-prezioa (2421)
RT zerga-delitua (1216)
RT zerga-iruzurra (1216)
NT1 zergaduna
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2451 prezioak

merkatuko prezioa
RT prezioen eraketa (2451)
NT1 ekoizpeneko prezioa
NT1 erosketa-prezioa
RT erosketa (2031)
NT1 eskaintza-prezioa
NT1 esportazio-prezioa
RT dumping-a (4031)
RT esportazio-politika (2006)
NT1 handizkako prezioa
RT handizkako merkataritza (2036)
RT handizkako salmenta (2031)
NT1 inportazio-prezioa
RT inportazio-politika (2006)
NT1 janarien prezioa
RT elikadura-gastua (2026)
NT1 kontsumoko prezioa
NT1 munduko merkatuko prezioa
RT esportaziorako itzulketa (2006)
NT1 nekazaritzako produktuen prezioa
NT1 salmenta-prezioa
RT salmenta (2031)
NT1 txikizkako prezioa
RT txikizkako merkataritza (2036)
RT txikizkako salmenta (2031)

nekazaritzako prezioa
RT berme-atalasea (5611)
RT nekazaritza-politika (5606)
RT nekazaritzako politika bateratua (5606)
RT nekazaritzako prezioen euspena (5606)
NT1 atalase-prezioa
RT nekazaritzako ordainarazpena (1021)
NT1 erreferentzia-prezioa
NT1 erretiratze-prezioa
RT merkatutik erretiratzea (2006)
NT1 esklusa-prezioa
RT nekazaritzako ordainarazpena (1021)
NT1 esku hartzeko muga-prezioa
NT1 esku hartzeko prezioa
RT nekazaritzako prezioen euspena (5606)
NT1 euspen-prezioa
NT1 gutxieneko prezio bermatua
RT nekazaritzako prezioen euspena (5606)
NT1 helburu-prezioa
NT1 jomuga-prezioa
RT nekazaritzako ordainarazpena (1021)
NT1 mugako prezio frankoa
2007-02-05

NT1 oinarrizko prezioa
NT1 orientazio-prezioa
RT nekazaritzako ordainarazpena (1021)
NT1 prezio mistoa
RT azukrea (6021)

prezio-politika
RT desarauketa (1606)
RT politika ekonomikoa (1606)
NT1 prezio-desberdintasuna
NT1 prezio-politika bateratua
RT Merkatu Antolakunde Bateratua (5606)
NT1 prezioei buruzko arauak
NT1 prezioen egonkortasuna
RT konbergentzia-irizpidea (1606)
RT merkatuaren erregularizazioa (2006)
RT oinarrizko produktuei buruzko akordioa
(2021)
NT1 prezioen eraketa
RT eskaintza eta eskaria (2016)
RT lehia (4031)
RT merkatuko prezioa (2451)
NT1 prezioen euspena
RT nekazaritzako prezioen euspena (5606)
NT1 prezioen finkapena
RT entente horizontala (4031)
NT2 baimendutako prezioa
NT2 prezio askea
RT lehia (4031)
RT lehia askea (4031)
NT2 prezio-zerrenda
NT1 prezioen harmonizazioa
NT1 prezioen indexazioa
RT alokairuen indexazioa (4421)
NT1 prezioen indizea
RT bizi-kostua (1611)
RT erosteko ahalmena (1626)
NT1 prezioen kontrola
RT inflazioa (1611)
NT2 gehieneko prezioen finkapena
NT2 prezioen izozketa
RT alokairuen izozketa (4421)
NT1 prezioen publizitatea
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
RT tarifen publizitatea (4806)

prezioak
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NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
NT1

RT garraioaren prezioa (4806)
RT lehiakortasuna (4006)
aleko prezioa
RT txikizkako salmenta (2031)
aurretiaz finkatutako prezioa
batez besteko prezioa
bitarte-prezioa
RT bitarte-tarifa (4806)
gainprezioa
gehieneko prezioa
gutxieneko erreferentzia-prezioa
RT industria siderurgikoa (6816)
gutxieneko prezioa
RT NBBEF-Bermea (1021)
kostu-prezioa
RT ekoizpen-kostua (4026)
RT kostuen kalkulua (4026)
merkatuko prezio adierazgarria
oinarrizko produktuen prezioa
RT oinarrizko produktua (2021)
RT oinarrizko produktuen merkatua (2006)

2007-02-05

RT stock erregulatzailea (2021)
NT1 prezio adierazgarria
NT1 prezio bermatua
NT1 prezio diskriminatzailea
RT ententea (4031)
RT lehiaren murrizketa (4031)
RT prezioei buruzko akordioa (4031)
NT2 lehentasunezko prezioa
NT1 prezio txikitua
RT galduzko salmenta (2031)
RT salmenta deskontuduna (2031)
NT1 zergarik gabeko prezioa
RT BEZ (2446)
RT zergarik gabeko salmenta (2031)

prezioen gorabeherak
RT gorabehera ekonomikoak (1611)
NT1 prezioen beherakada
NT1 prezioen igoera
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Gai-eremuko terminologia: 24 FINANTZA-GAIAK
10en Taldea
USE Hamarren Taldea(2406)
24en Taldea
USE Hogeita Lauen Taldea(2406)
abaguneko ordainarazpena
USE aparteko zerga(2446)
administrazio-gastua
USE funtzionamendu-gastua(2441)

Afrikako Garapen Bankua (2416)
agente bitartekaria
USE finantza-lanbidea(2421)
ageriko balantza
USE merkataritzako balantza(2406)
ageriko gordailua
USE banku-gordailua(2416)
aitorpen fiskala
USE zerga-aitorpena(2446)
akordio monetarioa (2406)
akzisa
USE zerga berezia(2446)
aldatzeko proposamena
USE aurrekontu-aldaketa(2441)
alde biko zerga-akordioa
USE zerga-hitzarmena(2446)
aleko prezioa (2451)
alokairuen gaineko zerga (2446)
Altxorra (2436)
Altxorraren bonua (2436)
Altxorraren ordaindukoa
USE Altxorraren bonua(2436)
Altxorraren zor-agiria
USE Altxorraren bonua(2436)
aparteko aurrekontua (2436)
aparteko kreditua
USE aparteko aurrekontua(2436)
aparteko zerga (2446)
araupeko prezioa
USE prezioei buruzko arauak(2451)
arrisku orotako asegurua
USE automobilen asegurua(2431)
arrisku-inbertsioa
USE arrisku-kapitala(2421)
arrisku-kapitala (2421)
arriskua
2007-02-05

USE estalitako arriskua(2431)
aseguru pribatua (2431)
aseguru publikoa (2431)
aseguru-agentea
USE aseguruen arloko lanbidea(2431)
aseguru-artekaria
USE aseguruen arloko lanbidea(2431)
aseguru-etxea (2431)
aseguru-kontratua
USE aseguru-poliza(2431)
aseguru-poliza (2431)
aseguru-prima (2431)
aseguru-sozietatea
USE aseguru-etxea(2431)
aseguru-zuzenbidea (2431)
asegurua (2431)
aseguruaren kalte-ordaina (2431)
aseguruen arloko lanbidea (2431)
Asiako Garapen Bankua (2416)
atalase-prezioa (2451)
atzerri-inbertsioa (2426)
atzerri-kapitala (2421)
atzerrian egindako inbertsioa (2426)
aurreikusitako gastuak
USE aurrekontu-proiektua(2441)
aurreikusitako gastuen orria
USE aurrekontu-proiektua(2441)
aurreikuspen-orria
USE aurrekontu-aurreikuspena(2441)
aurrekontu erantsia (2436)
aurrekontu gehigarria (2441)
aurrekontu orokorra (2436)
aurrekontu zuzentzailea (2441)
aurrekontu-agintaritza
USE aurrekontu-ahalmena(2441)
aurrekontu-ahalmena (2441)
aurrekontu-aldaketa (2441)
aurrekontu-analisia
USE aurrekontu-ebaluazioa(2441)
aurrekontu-aukera (2436)
aurrekontu-aukeren arrazionalizazioa
USE aurrekontu-aukera(2436)
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aurrekontu-aurreikuspena (2441)
aurrekontu-baimena (2441)
aurrekontu-defizita (2441)
aurrekontu-desoreka
USE aurrekontu-oreka(2436)
aurrekontu-ebaluazioa (2441)
aurrekontu-ekitaldia (2441)
aurrekontu-eraldaketa
USE aurrekontu-politika(2436)
aurrekontu-kreditua (2441)
aurrekontu-legea (2441)
aurrekontu-lerroa
USE aurrekontua(2436)
aurrekontu-masa (2436)
aurrekontu-metodoa
USE aurrekontu-prozedura(2441)
aurrekontu-nomenklatura (2436)
aurrekontu-ordainketa
USE gastuen likidazioa(2441)
aurrekontu-oreka (2436)
aurrekontu-partida
USE aurrekontua(2436)
aurrekontu-politika (2436)
aurrekontu-politikaren orientazioa
USE aurrekontu-politika(2436)
aurrekontu-proiektua (2441)
aurrekontu-prozedura (2441)
aurrekontu-sailkapena
USE aurrekontuko zehaztapena(2436)
aurrekontu-sarrera
USE aurrekontuko baliabideak(2441)
aurrekontu-transferentzia
USE kreditu-luzapena(2441)
aurrekontua (2436)
aurrekontua egiteko prozedura
USE aurrekontugintza(2441)
aurrekontuaren aurreproiektua (2441)
aurrekontuaren betearazpena (2441)
aurrekontuaren botazioa
USE aurrekontuaren onespena(2441)
aurrekontuaren deskargua (2441)
aurrekontuaren ezarpena
USE aurrekontugintza(2441)
aurrekontuaren ezespena (2441)
aurrekontuaren finantzaketa (2441)
aurrekontuaren onespena (2441)
2007-02-05

aurrekontuaren urterokotasuna
USE aurrekontu-politika(2436)
aurrekontuari buruzko erabakia
USE aurrekontu-aukera(2436)

aurrekontuen arloko lankidetza (2441)
aurrekontuen kontrola (2441)
aurrekontugintza (2441)
aurrekontuko baliabideak (2441)
aurrekontuko diru-izendapena (2436)
aurrekontuko gastua (2441)
aurrekontuko inskripzioa
USE aurrekontuko diru-izendapena(2436)
aurrekontuko zehaztapena (2436)
aurrekontutik kanpoko gastua (2441)
aurretiaz finkatutako prezioa (2451)
aurrezki-kutxa (2416)
aurrezkien posta-kutxa
USE aurrezki-kutxa(2416)
autofinantzaketa (2426)
automobilen asegurua (2431)
baimendutako prezioa (2451)
balantza soberakinduna
USE defizita duen balantza(2406)
baliabide erantsiak (2441)
baliakizun likidoa
USE diru-baliakizunak(2411)
balio erantsiaren gaineko zerga
USE BEZ(2446)
balio-igoera (2411)
balore baten burtsako kotizazioa
USE burtsako kotizazioa(2421)
balore higigarria (2421)
balore-burtsa (2421)
balore-jaulkipena (2421)
balore-titulua
USE balore higigarria(2421)
baloreen kotizazioa (2421)
baloreen merkatua
USE finantza-merkatua(2421)
banku federala
USE banku zentrala(2411)
banku jaulkitzailea
USE banku zentrala(2411)
banku kooperatiboa (2416)
banku ofiziala
USE banku publikoa(2416)
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banku pribatua (2416)
banku publikoa (2416)
banku zentrala (2411)
banku-billetea
USE diru fiduziarioa(2411)
banku-dirua (2411)
banku-eragiketa
USE banku-jarduera(2416)
banku-gastuak (2416)
banku-gordailua (2416)
banku-ikuskapena (2416)
banku-jarduera (2416)
banku-jarduera elektronikoa (2416)
banku-komisioa
USE banku-gastuak(2416)
banku-kreditua
USE kreditua(2416)
banku-lanbidea (2416)
banku-likidezia
USE likidezia(2411)
banku-mailegua
USE kreditua(2416)
banku-politika (2416)
banku-sekretua (2416)
banku-sistema (2416)
banku-txartela
USE diru elektronikoa(2411)
banku-zerbitzua
USE banku-jarduera(2416)
banku-zuzenbidea (2416)
bankua (2416)
bankuei buruzko legeria
USE banku-zuzenbidea(2416)
bankuen kontrola
USE banku-ikuskapena(2416)
bankuetako langileak
USE banku-lanbidea(2416)
BASD
USE Asiako Garapen Bankua(2416)
baserritarren kutxa
USE nekazaritzako bankua(2416)
batez besteko prezioa (2451)
BCIE
USE Integrazio Ekonomikorako Erdialdeko
Amerikako Bankua(2416)
BDC
USE Karibeko Garapen Bankua(2416)
2007-02-05

behin-behineko hamabirena (2441)
behin-behineko hamabirenen araubidea
USE behin-behineko hamabirena(2441)
berme-prezioa
USE prezio bermatua(2451)
berrasegurua (2431)
Berreraikuntza eta Garapeneko Europako Bankua
(2416)
BEZ (2446)
BEZaren tasa (2446)
BGEB
USE Berreraikuntza eta Garapeneko Europako
Bankua(2416)
BID
USE Garapenerako Banku Interamerikarra(2416)
bihurgarritasun monetarioa (2411)
bihurketa-tasa (2411)
bihurketa-tasa bikoitza
USE bihurketa-tasa(2411)
birdeskontu-tasa
USE birdeskontua(2416)
birdeskontua (2416)
bitarte-prezioa (2451)
bizitza-asegurua (2431)
Bretton Woods
USE Bretton Woods-eko akordioa(2406)
Bretton Woods-eko akordioa (2406)
burtsa txikia
USE balore-burtsa(2421)
burtsa-balioa (2421)
burtsa-eragiketa
USE burtsako eragiketa(2421)
burtsa-operazioa
USE burtsako eragiketa(2421)
burtsako balorazioa
USE burtsa-balioa(2421)
burtsako eragiketa (2421)
burtsako kapitalizazioa
USE burtsa-balioa(2421)
burtsako kotizazioa (2421)
burtsan kotizatzea
USE burtsako kotizazioa(2421)
Caribank
USE Karibeko Garapen Bankua(2416)
cash in-a
USE banku-jarduera elektronikoa(2416)
clearing akordioa
USE konpentsazio-akordioa(2406)
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debaluazioa (2411)
defizita duen balantza (2406)
deskargu-erabakia
USE aurrekontuaren deskargua(2441)
deskontu-politika
USE kreditu-politika(2416)
deskontu-tasa (2416)
deskontua (2416)
deskontua (prezioa)
USE prezio txikitua(2451)
dibergentziaren adierazlea (2406)
dibisa (2411)
dibisa-erreserba (2406)
dibisa-kanbioa
USE kanbio-eragiketa(2416)
dibisa-urre patroia
USE trukerako urre-patroia(2406)
dibisen merkatua (2411)
diru elektronikoa (2411)
diru fiduziarioa (2411)
Diru Lankidetzako Europako Funtsa
USE Lankidetza Monetariorako Europako
Funtsa(2406)
diru-arloan esku hartzeko bidea (2406)
diru-baliakizunak (2411)
diru-batasuna (2406)
diru-bilketa fiskala
USE zerga-bilketa(2446)
diru-eremua (2406)
diru-jaulkipena (2411)
diru-masa (2411)
diru-saskia (2406)
diru-sostengua (2406)
diru-sugea
USE Europako diru-sistema(2406)
diru-transferentzia
USE kapital-transferentzia(2421)
diru-urre patroia
USE urre-patroia(2406)
diru-zuritzea (2421)
dirua (2411)
diruaren balio-galera
USE debaluazioa(2411)
diruaren balio-igoera
USE balio-igoera(2411)
diruaren errebaluazioa
USE balio-igoera(2411)
2007-02-05

diruen flotazioa
USE kanbio-tasa flotatzailea(2411)
diruen parekotasuna
USE kanbio-parekotasuna(2411)
diruzaintza
USE Altxorra(2436)

diruzaintzaren aurrerakina (2441)
DLEF
USE Lankidetza Monetariorako Europako
Funtsa(2406)
doikuntza monetarioa (2411)
dolar-urre patroia
USE trukerako urre-patroia(2406)
dolarraren eremua
USE diru-eremua(2406)
ecu pribatua (2406)
ecua (2406)
EDA
USE Europako Diru Akordioa(2406)
EDF
USE Europako Diru Funtsa(2406)
EDS
USE Europako diru-sistema(2406)
EDSko kanbio-tasen mekanismoa (2406)
EE Diru Funtsa
USE Europako Diru Funtsa(2406)
EE Diru Lantaldea (2406)
EE Lankidetza Monetariorako Funtsa
USE Lankidetza Monetariorako Europako
Funtsa(2406)
EE nekazaritza-prezioa
USE nekazaritzako prezioa(2451)
egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga
USE erregistro-eskubideak(2446)
egoera monetarioa
USE politika monetarioa(2411)
egonkortasun-programa (2436)
ekoizlearentzako xede-prezioa
USE jomuga-prezioa(2451)
ekoizpeneko batez besteko prezioa
USE ekoizpeneko prezioa(2451)
ekoizpeneko prezioa (2451)
elkarrekiko kreditu-akordioa
USE swap akordioa(2406)
elkarrekiko kreditua
USE swap akordioa(2406)
enpresa aseguratzailea
USE aseguru-etxea(2431)
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enpresa-trafikoaren gaineko zerga
USE BEZ(2446)

errentaren aitorpena
USE zerga-aitorpena(2446)

enpresaren finantzaketa (2426)
epe ertainerako finantzaketa (2426)
epe ertainerako kreditua (2416)
epe laburrerako diru-sostengua
USE diru-sostengua(2406)
epe laburrerako finantza-sostengua
USE diru-sostengua(2406)
epe laburrerako finantzaketa (2426)
epe laburrerako kreditua (2416)
epe luzerako finantzaketa (2426)
epe luzerako kreditua (2416)
epekako gordailua
USE banku-gordailua(2416)
eperako eragiketa
USE eperako merkatua(2421)
eperako merkatua (2421)
eragiketa ikusezina
USE ikusezinen balantza(2406)
eragiketa-gastua (2441)
eraikuntzarako kreditu-kooperatiba
USE kreditu-kooperatiba(2416)
eraikuntzarako kreditua
USE higiezin-kreditua(2416)
eraikuntzarako mailegua
USE higiezin-kreditua(2416)
erakunde aseguratzailea
USE aseguru-etxea(2431)
erantzukizun zibileko asegurua (2431)
eremu monetarioa
USE diru-eremua(2406)
Erkidego barruko ordainketa (2406)
Erkidego barruko ordainketak
USE Erkidego barruko ordainketa(2406)
Erkidegoaren inbertsioa (2426)
Erkidegoko nekazaritza-prezioa
USE nekazaritzako prezioa(2451)
Erkidegoko prezioa
USE prezio-politika bateratua(2451)
erosketa-prezioa (2451)
erreferentzia-prezioa (2451)
erreforma monetarioa
USE politika monetarioa(2411)
erregistro-eskubideak (2446)
errenta aldakorreko balorea (2421)
errenta finkoko balorea (2421)

errentaren gaineko zerga (2446)
erreserbako dirua (2406)
erretiratze-prezioa (2451)
eskaintza-prezioa (2451)
esklusa-prezioa (2451)
esku hartzeko muga-prezioa (2451)
esku hartzeko prezioa (2451)
eskualde-aurrekontua (2436)
eskualde-inbertsioa (2426)
eskualdeko ogasuna (2436)
eskualdeko zerga
USE toki-zerga(2446)
eskualdeko zerga-sistema
USE toki-zerga(2446)
eskurako merkatua (2421)
Espainiako Bankua
USE banku zentrala(2411)
Espainiako Hipoteka Bankua
USE hipoteka-kutxa(2416)
espekulazio-kapitala (2421)
esportazio-karga
USE esportazioen gaineko karga(2446)
esportazio-prezioa (2451)
esportazioaren gaineko zerga
USE esportazioen gaineko karga(2446)
esportazioen gaineko karga (2446)
esportazioen gaineko karga berezia
USE esportazioen gaineko karga(2446)
esportaziorako asegurua (2431)
esportaziorako kreditu-asegurua
USE esportaziorako asegurua(2431)
estalitako arriskua (2431)
estatu-zerga
USE nazio-zerga(2446)
Estatuaren aurrekontu orokorrak
USE Estatuaren aurrekontua(2436)
Estatuaren aurrekontua (2436)
Estatuaren gastua
USE gastu publikoa(2441)
estatutu bereziko finantza-erakundea (2416)
Euribor (2406)
euroa (2406)
euroaren eremua
USE eurogunea(2406)
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eurobligazioa
USE eurojaulkipena(2411)
eurobonua
USE eurojaulkipena(2411)

eurodibisa (2411)
eurodolarra (2411)
eurogunea (2406)
eurojaulkipena (2411)
eurokreditua (2411)
euromerkatua (2411)
Europako Diru Akordioa (2406)
Europako Diru Funtsa (2406)
Europako diru-sistema (2406)
Europako diru-unitatea
USE Europako dirua(2406)
Europako dirua (2406)
Europako kontu-unitatea
USE Europako dirua(2406)
Europako Ordainketen Batasuna (2406)
Europako zerga-lankidetza (2446)
euspen-prezioa (2451)
ezarpen-oinarria
USE zerga-oinarria(2446)
ezbeharra (2431)
finantza publikoak
USE herri-ogasuna(2436)
finantza- eta zerga-ikuskapena
USE zerga-kontrola(2446)
finantza-akordioa (2406)
finantza-akzioa
USE errenta aldakorreko balorea(2421)
finantza-arauak (2421)
finantza-arloko esku-hartzea (2421)
finantza-autonomia (2436)
finantza-baliabidea
USE diru-baliakizunak(2411)
finantza-egoera (2421)
finantza-entitatea
USE finantza-erakundea(2416)
finantza-erakundea (2416)
finantza-eraldaketa
USE finantza-politika(2421)
finantza-erregelamendua (2436)
finantza-estatistika (2421)
finantza-jarduera
USE finantza-merkatua(2421)
2007-02-05

finantza-konpentsazioa (2436)
finantza-kontrola (2441)
finantza-lanbidea (2421)
finantza-legeria
USE finantza-arauak(2421)
finantza-merkatua (2421)
finantza-obligazioa
USE errenta finkoko balorea(2421)
finantza-plangintza (2436)
finantza-politika (2421)
finantza-sistema
USE finantza-erakundea(2416)
finantza-tartekaritza (2416)
finantza-transakzioa (2421)
finantza-transferentzia
USE kapital-transferentzia(2421)
finantza-tresna (2421)
finantza-urgazpena (2406)
finantzaketa (2426)
finantzaketa osagarria (2426)
finantzaketa publikoa (2426)
finantzaketa-iturria
USE finantzaketa-modua(2426)
finantzaketa-modua (2426)
finantzaketa-mota
USE finantzaketa-modua(2426)
finantzaketa-plana (2426)
finantzaketa-politika (2426)
finantzaketa-programa
USE finantzaketa-plana(2426)
finantzatzeko mekanismoa
USE finantzaketa-modua(2426)
fiskoa
USE zerga-administrazioa(2446)
frankizia fiskala
USE zerga-frankizia(2446)
funtzionamendu-gastua (2441)
funtzionamendu-kreditua
USE funtzionamendu-gastua(2441)
G-10
USE Hamarren Taldea(2406)
G-24
USE Hogeita Lauen Taldea(2406)
gainbalio-zerga (2446)
gainbalioaren gaineko zerga
USE gainbalio-zerga(2446)
gainprezioa (2451)
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garapen-bankua (2416)
Garapenerako Banku Interamerikarra (2416)
garapenerako eskualde-bankua
USE garapen-bankua(2416)
garraio-asegurua (2431)
gasolinaren gaineko zerga
USE motor-erregaien gaineko zerga(2446)
gastu publikoa (2441)
gastu-konpromisoa (2441)
gastuaren gaineko zerga
USE kontsumoaren gaineko zerga(2446)
gastuen likidazioa (2441)
gasturako baimena
USE gastuen likidazioa(2441)
gehieneko prezioa (2451)
gehieneko prezioen finkapena (2451)
gorabehera monetarioak
USE kanbio-tasa flotatzailea(2411)
gorabeheren tartea (2406)
gordailu-bankua
USE merkataritzako bankua(2416)
gutxieneko erreferentzia-prezioa (2451)
gutxieneko prezio bermatua (2451)
gutxieneko prezioa (2451)
Hamarren Taldea (2406)
handizkako prezioa (2451)
harreman monetarioak (2406)
hartzeko fiskala
USE zerga-kenkaria(2446)
hasierako finantzaketa
USE hasierako kapitala(2426)
hasierako kapitala (2426)
helburu-prezioa (2451)
Herri Altxorra
USE Altxorra(2436)
herri-bankua (2416)
herri-ogasuna (2436)
herri-zorra (2436)
herrialde partaidea (2406)
higiezin-kontribuzioa
USE lur-kontribuzioa(2446)
higiezin-kreditua (2416)
higiezinen gaineko zerga
USE lur-kontribuzioa(2446)
hipoteka-kreditua
USE higiezin-kreditua(2416)
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hipoteka-kutxa (2416)
hipoteka-mailegua
USE higiezin-kreditua(2416)
hiri-lurren gaineko kontribuzioa
USE lur-kontribuzioa(2446)
hiri-lurren kontribuzioa
USE lur-kontribuzioa(2446)
hirugarrenekiko asegurua
USE automobilen asegurua(2431)
hirugarrenen asegurua
USE automobilen asegurua(2431)
Hogeita Lauen Taldea (2406)
ibilgailu motordunen gaineko zerga
USE zirkulazio-zerga(2446)
ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga
USE zirkulazio-zerga(2446)
IEB
USE igorpen-eskubide bereziak(2406)
igorpen-eskubide bereziak (2406)
igorpena
USE transferentzia(2411)
ikusezinen balantza (2406)
inbertsio pribatua (2426)
inbertsio publikoa (2426)
inbertsio-aitorpena
USE inbertsioei buruzko arauak(2426)
inbertsio-bankua (2416)
inbertsio-beharrizanak
USE inbertsioa(2426)
inbertsio-politika (2426)
inbertsio-proiektua (2426)
inbertsioa (2426)
inbertsioa berrindartzea
USE inbertsioen sustapena(2426)
inbertsioaren errenta (2426)
inbertsioaren errentagarritasuna
USE inbertsioaren errenta(2426)
inbertsioaren sustapena
USE inbertsioen sustapena(2426)
inbertsioei buruzko arauak (2426)
inbertsioen babesa
USE inbertsioen bermea(2426)
inbertsioen bermea (2426)
inbertsioen sustapena (2426)
inbertsiorako kreditua (2416)
inbertsiorako pizgarria
USE inbertsioen sustapena(2426)
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indize zentrala
USE prezioen indizea(2451)

kanbio eta burtsako agentea
USE finantza-lanbidea(2421)

industria-bankua (2416)
inportazio-karga
USE inportazioen gaineko karga(2446)
inportazio-prezioa (2451)
inportazio-zerga
USE inportazioen gaineko karga(2446)
inportazio-zerga berezia
USE inportazioen gaineko karga(2446)
inportazioen gaineko karga (2446)
inportazioen gaineko karga berezia
USE inportazioen gaineko karga(2446)
inportazioen gaineko zerga berezia
USE inportazioen gaineko karga(2446)
Integrazio Ekonomikorako Erdialdeko Amerikako
Bankua (2416)
integrazio monetarioa (2406)
irabazien gaineko zerga
USE mozkinen gaineko zerga(2446)
irteerako kapitala
USE hasierako kapitala(2426)
istripu-arriskuen estaldura
USE istripu-asegurua(2431)
istripu-asegurua (2431)
itsas asegurua (2431)
itzulketa (2416)
itzultzeko eskabidea
USE itzulketa(2416)
itzultzeko modua
USE itzulketa(2416)
itzurpen fiskala
USE zerga-itzurpena(2446)
izozte eta harriteetarako aseguru konbinatua
USE nekazaritzako asegurua(2431)
janarien prezioa (2451)
jarauntsi, legatu eta dohaintzen gaineko zerga
USE ondare-eskualdaketen gaineko zerga(2446)
jarauntsien gaineko zerga
USE ondare-eskualdaketen gaineko zerga(2446)
jarauntsizko oinordetzen gaineko zerga
USE ondare-eskualdaketen gaineko zerga(2446)
jesapen publikoa (2436)
jesapena (2416)
jomuga-prezioa (2451)
kalte naturaletarako asegurua
USE kalteetarako asegurua(2431)
kalteetarako asegurua (2431)

kanbio-eragiketa (2416)
kanbio-erreserba
USE dibisa-erreserba(2406)
kanbio-letra
USE kreditu-titulua(2411)
kanbio-mekanismoa
USE kanbio-eragiketa(2416)
kanbio-parekotasuna (2411)
kanbio-politika (2411)
kanbio-tasa (2411)
kanbio-tasa bikoitza
USE kanbio-tasa(2411)
kanbio-tasa flotatzailea (2411)
kanbio-tasa zentrala (2406)
kanbio-tasen gorabeherak
USE kanbio-tasa flotatzailea(2411)
kanbioen arauketa
USE kanbioen kontrola(2411)
kanbioen kontrola (2411)
kanbioen murrizketa (2411)
kanpainako prezioa
USE nekazaritzako prezioa(2451)
kanpo-zorra (2406)
kapital-fluxua
USE kapitalen mugimendua(2421)
kapital-ihesa (2421)
kapital-inbertsioa
USE inbertsioa(2426)
kapital-itzurpena
USE kapital-ihesa(2421)
kapital-kontuen balantza
USE ordainketa-balantza(2406)
kapital-merkatua (2421)
kapital-transferentzia (2421)
kapitalak aberriratzea (2421)
kapitalaren errenten gaineko zerga (2446)
kapitalaren gaineko zerga (2446)
kapitalen birziklapena (2421)
kapitalen esportazioa (2421)
kapitalen ezarketa (2421)
kapitalen joan-etorri askea (2421)
kapitalen mugimendua (2421)
karga fiskala
USE zerga(2446)
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karga-tasa
USE zerga(2446)

Karibeko Garapen Bankua (2416)
kenkari fiskala
USE zerga-kenkaria(2446)
koasegurua (2431)
koaseguruaren egilea
USE koasegurua(2431)
koaseguruaren hartzailea
USE koasegurua(2431)
kofinantzaketa (2426)
konpentsazio-akordioa (2406)
konpromiso-kreditua
USE gastu-konpromisoa(2441)
konpromisorako baimena
USE gastu-konpromisoa(2441)
kontabilitate publikoa (2436)
kontribuzioa
USE zerga(2446)
kontsumo berezien gaineko zerga
USE zerga berezia(2446)
kontsumo-zerga
USE kontsumoaren gaineko zerga(2446)
kontsumoaren gaineko karga
USE kontsumoaren gaineko zerga(2446)
kontsumoaren gaineko zerga (2446)
kontsumoaren gaineko zerga berariazkoa
USE zerga berezia(2446)
kontsumoko prezioa (2451)
kontsumorako kreditua (2416)
kontu korronteen balantza
USE ordainketa-balantza(2406)
kontu korronteko aurrerakina
USE epe laburrerako kreditua(2416)
kontu-unitatea
USE Europako dirua(2406)
kontuen auzitegia
USE aurrekontuen kontrola(2441)
kontuen kontrola
USE aurrekontuen kontrola(2441)
korritu aldakorreko jesapena
USE jesapena(2416)
korritu finkoko jesapena
USE jesapena(2416)
korritu-hobaria (2416)
korritu-tasa
USE korritua(2416)
korritu-tasa txikiko mailegua
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USE korritu-hobaria(2416)

korritua (2416)
korriturik gabeko kreditua (2416)
kostu-prezioa (2451)
kotizazioa
USE kanbio-tasa(2411)
kreditu dokumentatua (2416)
kreditu gurutzatua
USE swap akordioa(2406)
kreditu ofiziala
USE jesapen publikoa(2436)
kreditu-asegurua (2431)
kreditu-bermea (2416)
kreditu-erakunde ofiziala
USE banku publikoa(2416)
kreditu-erakundea (2416)
kreditu-institutua
USE kreditu-erakundea(2416)
kreditu-kooperatiba (2416)
kreditu-luzapena (2441)
kreditu-mekanismoa
USE kreditua(2416)
kreditu-politika (2416)
kreditu-sistema
USE kreditua(2416)
kreditu-titulua (2411)
kreditu-txartela
USE diru elektronikoa(2411)
kreditua (2416)
kreditua ematea
USE kreditua(2416)
kredituaren bolumena
USE kreditu-politika(2416)
kredituaren iraupena
USE kreditu-politika(2416)
kredituaren kontrola (2416)
kredituaren kostua (2416)
kredituaren mugaeguna
USE kreditu-politika(2416)
kredituaren zenbatekoa
USE kreditu-politika(2416)
krisi monetarioa (2406)
kutxako kreditua
USE epe laburrerako kreditua(2416)
kutxazain automatikoa
USE banku-jarduera elektronikoa(2416)
lagapen-prezioa
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USE transferentzia-prezioa(2421)
lanbide- eta arte-jardueretarako lizentzia fiskala
USE lanbide-jardueren gaineko zerga(2446)

lanbide-jardueren gaineko zerga (2446)
landa-finken gaineko zerga
USE lur-kontribuzioa(2446)
landa-kontribuzioa
USE lur-kontribuzioa(2446)
landa-lurren eta abereen gaineko kontribuzioa
USE lur-kontribuzioa(2446)
landa-lurren eta abereen kontribuzioa
USE lur-kontribuzioa(2446)
lankidetza monetarioa (2406)
Lankidetza Monetariorako Europako Funtsa
(2406)
lapurreta-asegurua
USE kalteetarako asegurua(2431)
lehentasunezko kreditu-tasa
USE korritu-hobaria(2416)
lehentasunezko prezioa (2451)
libera esterlinaren eremua
USE diru-eremua(2406)
liberaren eremua
USE diru-eremua(2406)
likidazio-kreditua
USE gastuen likidazioa(2441)
likidezia (2411)
likideziaren kontrola (2411)
lingote-urre patroia
USE urre-patroia(2406)
LMEF
USE Lankidetza Monetariorako Europako
Funtsa(2406)
lur-kontribuzioa (2446)
lurralde-ogasuna
USE eskualdeko ogasuna(2436)
lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga
USE gainbalio-zerga(2446)
lurren gaineko zerga
USE lur-kontribuzioa(2446)
lurren jabetzaren gaineko zerga
USE lur-kontribuzioa(2446)
mailegu hobariduna
USE korritu-hobaria(2416)
mailegua (2416)
mailegua ematea
USE mailegua(2416)
markoaren eremua
USE diru-eremua(2406)
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merkataritza- eta industria-jardueretarako lizentzia fiskala
USE lanbide-jardueren gaineko zerga(2446)

merkataritzako balantza (2406)
merkataritzako bankua (2416)
merkataritzako gaia
USE kreditu-titulua(2411)
merkataritzako kreditua (2416)
merkatu arautua (2411)
merkatu askea (2411)
merkatu irekiaren politika
USE likideziaren kontrola(2411)
merkatu irekiko eragiketa
USE likideziaren kontrola(2411)
merkatu monetarioa (2411)
merkatu ofiziala
USE merkatu arautua(2411)
merkatuko prezio adierazgarria (2451)
merkatuko prezioa (2451)
merkatuko xede-prezioa
USE jomuga-prezioa(2451)
mikrofinantza (2426)
mikrokreditua (2416)
motor-erregaien gaineko zerga (2446)
mozkinen gaineko zerga (2446)
muga-prezioa
USE gehieneko prezioa(2451)
mugako prezio frankoa (2451)
munduko kotizazioa
USE munduko merkatuko prezioa(2451)
munduko merkatuko prezioa (2451)
munduko prezioa
USE munduko merkatuko prezioa(2451)
nahitaezko asegurua (2431)
nazio-aurrekontua
USE Estatuaren aurrekontua(2436)
nazio-bankua
USE banku zentrala(2411)
nazio-dirua (2411)
nazio-finantzaketa (2426)
nazio-zerga (2446)
Nazioarteko Diru Funtsa (2406)
nazioarteko diru-sistema (2406)
nazioarteko dirua (2406)
nazioarteko finantza-merkatua
USE finantza-merkatua(2421)
nazioarteko finantzak (2406)
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nazioarteko inbertsioa (2426)
nazioarteko jesapena (2406)
nazioarteko kreditua (2406)
nazioarteko likidezia (2406)
nazioarteko merkatu monetarioa
USE merkatu monetarioa(2411)
nazioarteko ordainketa (2406)
nazioarteko zerga-akordioa
USE zerga-hitzarmena(2446)
nazioarteko zerga-zuzenbidea (2446)
nazioarteko zorra
USE kanpo-zorra(2406)
NDF
USE Nazioarteko Diru Funtsa(2406)
negozio-bankua
USE merkataritzako bankua(2416)
negozio-kopuruaren gaineko zerga
USE BEZ(2446)
nekazaritzako asegurua (2431)
nekazaritzako bankua (2416)
nekazaritzako kreditu-bankua
USE nekazaritzako bankua(2416)
nekazaritzako kreditua (2416)
nekazaritzako prezioa (2451)
nekazaritzako produktuen prezioa (2451)
nekazaritzako produktuetarako lehentasunezko prezioa
USE euspen-prezioa(2451)
norberaren lanaren etekinen gaineko zerga
USE alokairuen gaineko zerga(2446)
Notenboom prozedura
USE aurrekontu-prozedura(2441)
ogasun autonomikoa
USE eskualdeko ogasuna(2436)
Ogasuneko ikuskatzailea
USE zerga-kontrola(2446)
oinarri uniformea
USE zerga-oinarria(2446)
oinarri-produktuen prezioa
USE oinarrizko produktuen prezioa(2451)
oinarrizko prezioa (2451)
oinarrizko produktuen prezioa (2451)
oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga
USE ondare-eskualdaketen gaineko zerga(2446)
oinordetzen gaineko zerga
USE ondare-eskualdaketen gaineko zerga(2446)
ondare-eskualdaketen gaineko zerga (2446)
ondarearen aitorpena
USE zerga-aitorpena(2446)
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ondarearen gaineko zerga (2446)
ondasunen asegurua (2431)
open market-a
USE likideziaren kontrola(2411)
ordainarazpen parafiskala
USE sistema parafiskala(2446)
ordaindukoa
USE kreditu-titulua(2411)
ordainketa elektronikoa
USE diru elektronikoa(2411)
ordainketa-akordioa
USE konpentsazio-akordioa(2406)
ordainketa-balantza (2406)
ordainketa-balantzaren defizita
USE defizita duen balantza(2406)
ordainketa-balantzaren superabita
USE defizita duen balantza(2406)
ordainketa-kreditua (2441)
orientazio-prezioa (2451)
oso epe laburrerako finantzaketa (2406)
parekotasun monetarioa
USE kanbio-parekotasuna(2411)
partaide ez den herrialdea (2406)
pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (2446)
pertsonen asegurua (2431)
petrodolarra (2411)
petrolioaren, deribatuen eta antzekoen gaineko zerga
USE motor-erregaien gaineko zerga(2446)
PFEZ
USE pertsona fisikoen errentaren gaineko
zerga(2446)
Planning Programming Budgeting System
USE aurrekontu-aukera(2436)
politika monetarioa (2411)
posta-txekeen zerbitzua
USE Postaren finantza-zerbitzuak(2416)
Postaren banku-jarduera
USE Postaren finantza-zerbitzuak(2416)
Postaren finantza-zerbitzuak (2416)
PPBS
USE aurrekontu-aukera(2436)
prezio adierazgarria (2451)
prezio askea (2451)
prezio bakarra
USE baimendutako prezioa(2451)
prezio bateratua
USE prezio-politika bateratua(2451)
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prezio berezia
USE prezio txikitua(2451)

prezio bermatua (2451)
prezio diskriminatzailea (2451)
prezio mistoa (2451)
prezio txikitua (2451)
prezio-askatasuna
USE prezio askea(2451)
prezio-desberdintasuna (2451)
prezio-mekanismoa
USE prezioen eraketa(2451)
prezio-politika (2451)
prezio-politika bateratua (2451)
prezio-zerrenda (2451)
prezioak (2451)
prezioak markatzea
USE prezioen publizitatea(2451)
prezioaren beherapena
USE prezio txikitua(2451)
prezioaren errekargua
USE gainprezioa(2451)
prezioaren txikipena
USE prezio txikitua(2451)
prezioei buruzko arauak (2451)
prezioek gora egitea
USE prezioen igoera(2451)
prezioen adierazlea
USE prezioen indizea(2451)
prezioen aldakuntza
USE prezioen gorabeherak(2451)
prezioen antolamendua
USE prezioei buruzko arauak(2451)
prezioen araubidea
USE prezio-politika(2451)
prezioen baremoa
USE prezio-zerrenda(2451)
prezioen beherakada (2451)
prezioen bermea
USE prezio bermatua(2451)
prezioen bilakaera
USE prezioen gorabeherak(2451)
prezioen blokeoa
USE prezioen izozketa(2451)
prezioen egonkortasuna (2451)
prezioen eraketa (2451)
prezioen erorketa
USE prezioen beherakada(2451)
prezioen euspena (2451)
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prezioen finkapena (2451)
prezioen gorabeherak (2451)
prezioen gorakada
USE prezioen igoera(2451)
prezioen harmonizazioa (2451)
prezioen igoera (2451)
prezioen indexaketa
USE prezioen indexazioa(2451)
prezioen indexazioa (2451)
prezioen indizea (2451)
prezioen izozketa (2451)
prezioen kontrola (2451)
prezioen liberalizazioa
USE prezio askea(2451)
prezioen maila
USE prezioen indizea(2451)
prezioen mugimendua
USE prezioen gorabeherak(2451)
prezioen publizitatea (2451)
prezioen tarifa
USE prezio-zerrenda(2451)
prezioen txikipena
USE prezioen beherakada(2451)
probintzia-ogasuna
USE toki-ogasuna(2436)
produktuaren gaineko zerga
USE zerga erreala(2446)
salbuespen fiskala
USE zerga-salbuespena(2446)
salgaien balantza
USE merkataritzako balantza(2406)
salmenta-prezioa (2451)
sarrera publikoa
USE aurrekontuko baliabideak(2441)
sarrerako prezioa
USE inportazio-prezioa(2451)
sistema fiskala
USE zerga-sistema(2446)
sistema parafiskala (2446)
sostengu-mekanismoa (2406)
sozietate-zerga
USE sozietateen gaineko zerga(2446)
sozietateen errentaren gaineko zerga
USE sozietateen gaineko zerga(2446)
sozietateen gaineko zerga (2446)
sustapen-prezioa
USE prezio txikitua(2451)
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sute-asegurua
USE kalteetarako asegurua(2431)

swap akordioa (2406)
swap eragiketa
USE swap akordioa(2406)
swap kreditua
USE swap akordioa(2406)
Target sistema
USE Erkidego barruko ordainketa(2406)
tarifa berezia
USE prezio txikitua(2451)
tarifa txikitua
USE prezio txikitua(2451)
tarifa-ezarpena
USE prezioen finkapena(2451)
tarifen finkapena
USE prezioen finkapena(2451)
tasa
USE zerga(2446)
tasa parafiskala
USE sistema parafiskala(2446)
tasa zentrala
USE kanbio-tasa zentrala(2406)
telebankua
USE banku-jarduera elektronikoa(2416)
tinbre-zerga (2446)
titulu baten burtsako kotizazioa
USE burtsako kotizazioa(2421)
titulua burtsan onartzea
USE burtsako kotizazioa(2421)
toki-aurrekontua (2436)
toki-ogasuna (2436)
toki-zerga (2446)
tokiko zerga-sistema
USE toki-zerga(2446)
transakzio ikusezina
USE ikusezinen balantza(2406)
transakzio-kopurua (2421)
transakzioei buruzko arauak
USE finantza-arauak(2421)
transferentzia (2411)
transferentzia itzulgarria
USE itzulketa(2416)
transferentzia-prezioa (2421)
tributu parafiskala
USE sistema parafiskala(2446)
tributu-araubidea
USE zerga-sistema(2446)
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tributu-bilketa
USE zerga-bilketa(2446)
tributu-biltzailea
USE zerga-bilketa(2446)
tributu-frankizia
USE zerga-frankizia(2446)
tributu-ikuskapena
USE zerga-kontrola(2446)
tributu-salbuespena
USE zerga-salbuespena(2446)
tributu-sistema
USE zerga-sistema(2446)
tributua
USE zerga(2446)
truke ikusezina
USE ikusezinen balantza(2406)
truke-akordioa
USE swap akordioa(2406)
truke-kreditua
USE swap akordioa(2406)

trukerako urre-patroia (2406)
txekea (2411)
txikizkako prezioa (2451)
udal ogasuna
USE toki-ogasuna(2436)
udal zerga
USE toki-zerga(2446)
udalen zerga-sistema
USE toki-zerga(2446)
UEP
USE Europako Ordainketen Batasuna(2406)
urre-patroia (2406)
urrearekiko parekotasuna
USE kanbio-parekotasuna(2411)
urte fiskala
USE aurrekontu-ekitaldia(2441)
uzta-asegurua
USE nekazaritzako asegurua(2431)
uztaren sute-asegurua
USE nekazaritzako asegurua(2431)
zeharkako zerga (2446)
zerga (2446)
zerga berezia (2446)
zerga erreala (2446)
zerga federala
USE nazio-zerga(2446)
zerga orokorra (2446)
zerga-administrazioa (2446)
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zerga-aitorpena (2446)
zerga-akordioa
USE zerga-hitzarmena(2446)
zerga-araubidea
USE zerga-sistema(2446)
zerga-arautegia
USE zerga-zuzenbidea(2446)
zerga-arinketa
USE zerga-kenkaria(2446)
zerga-beherapena
USE zerga-kenkaria(2446)
zerga-bilketa (2446)
zerga-biltzailea
USE zerga-bilketa(2446)
zerga-erreforma (2446)
zerga-errenta (2446)
zerga-frankizia (2446)
zerga-gabetzea
USE zerga-salbuespena(2446)
zerga-harmonizazioa (2446)
zerga-hitzarmena (2446)
zerga-hobaria
USE zerga-kenkaria(2446)
zerga-ikuskapena
USE zerga-kontrola(2446)
zerga-ikuskatzailea
USE zerga-kontrola(2446)
zerga-itzulketa (2446)
zerga-itzurpena (2446)
zerga-itzurpenaren aurkako borroka
USE zerga-itzurpena(2446)
zerga-kenkaria (2446)
zerga-kontrola (2446)
zerga-kreditua
USE zerga-kenkaria(2446)
zerga-legeria
USE zerga-zuzenbidea(2446)
zerga-monopolioa (2446)
zerga-oinarri bateratua
USE zerga-oinarria(2446)
zerga-oinarria (2446)
zerga-oinarriaren txikipena
USE zerga-kenkaria(2446)
zerga-oinarriaren zenbatespena (2446)
zerga-ordainketa
USE zerga-sistema(2446)
zerga-ordainketa saihestea
USE zerga-itzurpena(2446)
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zerga-paradisua
USE zerga-itzurpena(2446)

zerga-pizgarria (2446)
zerga-politika (2446)
zerga-pribilegioa
USE zerga-kenkaria(2446)
zerga-salbuespena (2446)
zerga-sarrera
USE zerga-bilketa(2446)
zerga-sistema (2446)
zerga-sistemen harmonizazioa
USE zerga-harmonizazioa(2446)
zerga-tarifa
USE zerga(2446)
zerga-tasa
USE zerga(2446)
zerga-urtea
USE aurrekontu-ekitaldia(2441)
zerga-zama
USE zerga-sistema(2446)
zerga-zorraren barkamena (2446)
zerga-zuzenbidea (2446)
zergaduna (2446)
zergak arintzea
USE zerga-kenkaria(2446)
zergak ordaindu beharretik salbuestea
USE zerga-salbuespena(2446)
zergapetze bikoitza (2446)
zergapetzea
USE zerga-sistema(2446)
zergaren kobrantza
USE zerga-bilketa(2446)
zergaren sortzapena
USE zerga-bilketa(2446)
zergarik gabeko prezioa (2451)
zergen arauketa
USE zerga-zuzenbidea(2446)
zergen harmonizazioa
USE zerga-harmonizazioa(2446)
zergetatik askatzea
USE zerga-salbuespena(2446)
zirkulazio-zerga (2446)
zor-agiria
USE kreditu-titulua(2411)
zorduntzea
USE zorpetzea(2416)
zorpetzea (2416)
zorraren amortizazioa (2436)
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zorraren finkapena (2436)
zorraren txikipena (2406)
zuzenbide fiskala
USE zerga-zuzenbidea(2446)
zuzeneko inbertsioa (2426)
zuzeneko zerga (2446)
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