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761 TALDEA. TELEFONO ZERBITZUAK.
761.1 epigrafea. Telefonia finkoa zerbitzua.
761.2 epigrafea. Telefonia mugikorreko zerbitzua.
Oharrak:
1.ª Abonatu kopurua kalkulatzeko, telefonia mugikorreko operadore bakoitzak dituen
bezero guztiak hartuko dira.
2.ª Telefonia mugikorreko antena telefonia mugikorreko sistema bat bere modalitate
guztietan osatzen duten irradiatze ekipo eta sistemen multzoak eratzen duela joko da
(horiei eutsi eta hartzeko beharrezkoak diren azpiegitura elementuak barne), zerbitzu
horren abonatuei operadorearen sarera eta beronen zerbitzuetara sartzeko bide ematen
dienean. Ondorio horietarako, 10 watt-etik gorako Ageriko Potentzia Irradiatua duten
telefonia mugikorreko antenak baino ez dira aintzat hartuko.
3ª. Epigrafe honetan matrikulatuta dauden eta zerbitzua komertzializatzen duten eta
zerbitzua emateko espektro radioelektrikorik eta sare propiorik ez duten subjektu
pasiboak bakarrik ordainduko dute epigrafe honetako kuota estatal bereziaren edo,
bidezkoa bada, probintzialaren %20, abonatu kopuruaren edo horren zatikiaren arabera.

769 TALDEA. BESTE TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZU BATZUK.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
769.1 Epigrafea—Telekomunikabide zerbitzuak, ibilgailu mugikor, untzi edo aire
nabigazio aireuntzien eta hauen artean, edo beraien artean.
769.2 Epigrafea.—Datuen teletransmisiorako zerbitzuak.
769.3 Epigrafea—Telekomunikabide zerbitzuak, satelite artifzialen bidez.
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769.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko teleiamunikabide zerbitzu pribatu batzuk.

8. SAILA. ERAKUNDE FINANTZARIAK,
PRESTATU ZERBITZUAK ETA ALOKAIRUAK.

ASEGURUAK,ENPRESEI

81 Multzoa. Erakunde finantzariak.
811 TALDEA. BANKA
812 TALDEA. AURREZKI KUTXAK.
Oharra: Talde honetan ondorengo aurrezki entitateak sartzen dira: Espainiako Aurrezki
Kutxen Konfederazioa, aurrezki kutxak, nekazarien aurrezki kutxak, kreditu
kooperatibak, banku fundazioak eta antzekoak diren gainerako entitateak.
811 eta 812 taldeetako oharra:
Talde horietan sailkatutako sujetu pasiboek jarduera hauek egin ahal izango dituzte:
- Gordailuak edo bestelako fondo itzulgarriak erakartzea.
- Mailegua eta kreditua, hauek barne: kontsumo kreditua, kreditu hipotekarioa eta
merkataritzako transakzioen finantzaketa.
- “Factoring” jarduerak, errekurtsoa eta guzti edo batere gabe.
- Errentamendu finantzariokoak.
- Ordainketa eragiketak, besteak beste ordainketa eta transferentzi zerbitzuak barne.
- Ordainketa bitartekoak jaulkitzea eta kudeatzea, hala nola: kreditu txartelak, bidai
txekeak edo kreditu gutunak.
- Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.
- Bankuarteko merkatuetan bitartekaritza egitea.
- Norberaren edo bezeroen konturako eragiketak, helburu hauek bete nahi direnean:
balore negoziagarriak, merkatu monetarioen edo ganbio merkatuen tresnak, epekako
tresna finantzarioak, aukera eta futuro finantzarioak eta truke finantzarioak.
- Baloreen jaulkipenean parte hartzea eta jaulkitzaileak zuzeneko edo zeharkako kontura
bitartekaritza egitea, eta jaulkipenen harpidetza aseguratzea.
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- Enpresei aholkua ematea eta zerbitzua ematea gai hauetan: kapitalaren egitura,
estrategia enpresariala, erosketak, bategiteak eta antzeko gaiak.
- Ondareak kudeatzea eta titularrei aholkua ematea.
- Tituluetan ordezkatutako baloreen gordailuzain gisa titularren kontura jardutea, edo
konturako oharpenetan ordezkatutako baloreen administratzaile gisa.
- Merkataritzako txostenak egitea.
- Kutxa gotorrak alokatzea.
- Zerbitzu finantzarioetan bitartekaritza egitea, hala nola aseguruetan eta pentsio
fondoetan.
- Herri administrazioei lankidetza zerbitzuak ematea.
- Aurreko guztietan zerbitzu finantzario osagarriak edo lagungarriak ematea.
Halaber, aurrezki kutxei eta 812 taldean sailkatutako gainerako entitateei dagokienean,
talde horretan zerga ordaintzean aurrezki kutxen ongintza eta gizarte alorreko lana
sartzen da, kuota gehigarririk ordaindu beharrik gabe.

819 TALDEA. BESTELAKO FINANTZA ENTITATEAK.
819.1 Epigrafea—Kreditu instituzioak.
Oharra: epigrafe honetan Kreditu Ofizialeko Institutua nahiz nekazaritza eta industria
kooperatiben eta gordailutegien kreditu sekzioak sartuta daude.
819.2 Epigrafea— Kredituko finantza establezimenduak.
Oharra: epigrafe honetan ondorengo jardueretan aritzen diren entitateak sartuta daude:
— Maileguak eta kredituak ematea, bai eta kontsumo kreditua, kreditu hipotekarioa eta
merkataritzako transakzioen finantzaketa ere.
— Factoring-a, baliabideduna edo baliabidegabea, eta ondorengo 819.4 epigrafean
haren osagarri gisa jasotako jarduera guztiak.
— Errentamendu finantzarioa eta ondorengo 819.5 epigrafean haren osagarri gisa
jasotako jarduera guztiak.
— Kreditu txartelen jaulkipena eta kudeaketa.
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— Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.
819.3 Epigrafea.— Mailegu eta kreditu jardueretan aritzen diren kredituko
establezimendu finantzarioak.
Oharra: epigrafe honetan ondorengo jardueretan aritzen diren entitateak sartuta daude:
— Maileguak eta kredituak ematea, bai eta kontsumo kreditua, kreditu hipotekarioa eta
merkataritzako transakzioen finantzaketa ere.
— Kreditu txartelen jaulkipena eta kudeaketa.
— Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.
819.4 Epigrafea.— Factoring jardueran baliabidez edo baliabiderik gabe aritzen diren
kredituko establezimendu finantzarioak.
Oharra: epigrafe honetan ondorengo jardueretan aritzen diren entitateak sartuta daude:
— Factoring jardueran aritzea, baliabidez edo baliabiderik gabe, bai eta horren jarduera
osagarrietan ere, hala nola: bezeroak ikertzea eta sailkatzea, zordunak kontabilizatzea
eta, oro har, merkataritzako trafiko nazional edo nazioartekoan sortutako kredituen
administrazio, ebaluazio, seguritate eta finantzaketa errazteko beste edozein jardueran
aritzea.
— Kreditu txartelen jaulkipena eta kudeaketa.
— Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.
819.5 Epigrafea.— Errentamendu finantzarioaren jardueran aritzen diren kredituko
establezimendu finantzarioak.
Oharra: epigrafe honetan ondorengo jardueretan aritzen diren entitateak sartuta daude:
— Errentamendu finantzarioa egitea, jarduera osagarri hauek sartuz:
1. Lagatutako ondasunen mantenimendua eta artapena.
2. Gaur egungo edo etorkizuneko errentamendu finantzarioko eragiketa bati lotutako
finantzaketa ematea.
3. Errentamendu finantzarioko eragiketetan bitartekaritza egitea eta horiek kudeatzea.
4. Errentamendu ez finantzarioko jarduerak, erosketa aukera batez osatu daitezkeenak
edo ez.
5. Merkataritzako aholkularitza eta txostena.
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— Kreditu txartelak jaulkitzea eta kudeatzea.
— Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.

819.6 epigrafea. Moneta trukeko entitateak.
819.9 epigrafea. Beste epigrafeetan sartu gabeko bestelako entitate finantzarioak.
Oharra: epigrafe honetan jasota daude “Beste entitate finantzario batzuk” (819) taldeko
aurreko epigrafeetan zehaztu gabe dauden entitate finantzarioak, hala nola: epekako
salmentak finantzatzeko sozietateak, inbertsio mobiliarioko sozietate eta fondoak,
etabar.”

82 Multzoa. Aseguruak.
821 TALDEA. BIZITZA ETA KAPITALIZAZIORAKO ASEGURU ENTITATEAK.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketakaitortuko ditu:
821.1 Epigrafea—Bizitza Aseguruak.
821.2 Epigrafea.—Kapitalizazio Aseguruak.
821.3 Epigrafea—Biritza eta kapitalizazio Aseguru mistoak.

822 TALDEA. GAISOTASUN ETA
ENTITATEAK.

ZENBAIT ARRISKUREN ASEGURU

Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
822.1 Epigrafea.—Sanital Laguntza, gaisotasun eta ez beharretarako Aseguruak
(libreak).
822.2 Epigrafea.—Ehorzketa Aseguruak.
822.3 Epigrafea—Kalte materialen Aseguruak.
822.4 Epigrafea.—Garraio Aseguruak.
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822.9 Epigrafea—Beste Aseguro butzuk.

823. TALDEA. BESTE ASEGURU ENTITATE BATZU (DlRUGORDAILUAK,
PENTSIO KUTXAK, ETAB.).
Oharrak: Talde honetan sartuko dira, Aseguru Sozialaren Errejimen Berezitik kanpoko
bazkun entitate aseguratzaileak, hau da, Lan Bahituretxeak eta funtzionarien beste
aurrezki etxe batzuk, profesionarien elkargoetakoak eta beste elkarte edo bazkun
batzutakoak hala nola pentsio fondoak merkatzen dituztenak eta antzeko zenbait
entitaterenak.

83 Multzoa. Finantzetxe auxiliarrak eta aseguru etxeak. Inmobiliari
iharduketak.
831 TALDEA. FINANTZETXE AUXILIARRAK.
831.1 Epigrafea—Etxagintza balioen erosketa eta salmenta eta kontratatze zerbitzua.
831.2 Epigrafea—Produktuak kontratatzeko zerbitzu finantzieroak.
831.3 Epigrafea.—Banku konpentsazio zerbitzuak.
831.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zerbitzu finantziero zenbait.

832 TALDEA. ASEGURUTAKO AUXILIARRAK.
832.1 Epigrafea—Aseguru agentziak eta aseguru artekaritza.
832.2 Epigrafea.—Aseguruen tasazio eta tarifiatze zerbitzuak.
832.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zenbait aseguru etxe auxiliar.
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