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834 TALDEA. JABETASUN INMOBILIARIO ETA INDUSTRI JABETASUNARI
DAGOZKIEN ZERBITZUAK.
Oharra: Talde honek, lursailen erosketa, salmenta edo alokairuan parte hartzen duten
bitartekariak hartzen ditu, halaber, inmuebleak edo inmuebleen zatien erosketa,
salmenta, eraikuntza edo alokairuko bitartekeriak, berezko arriskuak bere gain ez hartuz
eta hirugarren batzuren kargura arituz. Atal honetan, besteak baste, honako hauek daude
sailkatuta: jabetasun inmobilarioa eta industri jabetasunari dagozkien zerbitzuak,
inmuebleen tasaketa barne, jabetza industrialak, finken alokairurako agentziak, finken
administratzaileekin zerikusirik duten zerbitzuak etabar, beti ere, tarifa hanetako 2.
Sailean sailkatzen ez badira.

84. Multzoa. Enpresei prestatutako zerbitzuak.
841 TALDEA. LEGE ZERBITZUAK.
842 TALDEA. FINANTZA ETA KONTABILITATE ZERBITZUAK.
Oharra: Talde honek, hasiera batean, enpresa eta kontabilitate erakundeen prestamen
zerbitzuak hartzen ditu, hala nola, liburu eramailetza, kontuen zentsura, kontu
begiraletza, arlo fiskala, ekonomikoa eta finantzieroa eta beste aholkularitza fiskal eta
kontabilitateko zerbitzu independienteak.
843 TALDEA. ZERBITZU TEKNIKOAK (INGENIARITZA, ARKITEKTURA,
HIRIGINTZA, ETABAR.).
843.1 Epigrafea.—lngeniaritza zerbitzu teknikoak.
843.2 Epigrafea.—Arkitektura eta hirigintza zerbitzu teknikoak.
843 3 Epigrafea.—Prospekzio era geologi ikerketen zerbitzu teknikoak.
843.4 Epigrafea.—Topografia zerbitzu teknikoak.
843.5 Epigrafea.—Delineaketa zerbitzu teknikoak.
843.6 epigrafea. Ibilgailuen azterketa teknikoa.73
Oharra: epigrafe honek ibilgailuen azterketa teknikoaren zerbitzu publikoa erregulatzen
duen araudi administratiboak aipatzen dituen jarduera guztiak hartzen ditu, estazio
mugigarrien bitartez kontsezioko zonan egiten direnak barne.
843.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zenbait zerbitzu tekniko.
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844. TALDEA. PUBLIZITATE ZERBITZUAK, HARREMAN PUBIKOAK ETA
ANTZEKOAK.
Oharra: Talde honek, iragarki, kartel, liburuska, publizitate filmeen, eta abarren
publizitate prestamen zerbitzuak hartzen ditu. Publizitate hau, prentsa, irrati, telebista,
aire publizitate edo beste medioen bidez izan daiteke zabaldua. Atal honetan, honako
hauek sailkatu dira: publizitate agentzia edo enpresak, hauteskunde propaganda,
instituzioen komunikazioak edo publikoak eta irudi korporatibokoak; era berean, talde
honetan sailkatu dira gainontzeko publizitate enpresak, edozein delarik ere bere
modalitatea, hau da, kanpo publizitatea, publizitate zuzena eta marketing zuzena,
salerosketen banatzaile eta zentralak, publizitate bulegoak, etab. Bidenabar, talde
honetan sailkatu dira erlazio publikoetara dedikatzen diren enpresak, publizitate opariak
eta erreklamoak eta, orohar, publizitatearen beste edonolako zerbitzu independienteak.
845 TALDEA. USTIAPEN ELEKTRONIKOA, HIRUGARREN BATZUREN
KONTURA.
Oharra: Talde honek, honako prozeduren azterketa eta ikerketarako prestamen zerbitzu
hauek hartzen ditu: tratamendu mekanikoetarakoa, ekipo elektronikoetarako
programazioa, ordenagailuentzako datu erregistroa sarrera euskarrietan, halaber
programen salmenta, datuen prozedura hirugarren batzuren kontura eta datu egikera eta
tabulazioen beste zerbitzu independienteak.
846 TALDEA. MERKATU AZTERKETETARAKO ENPRESAK.
Oharra: Talde honek honako hauek hartzen ditu: merkatu azterketak, eritzi azterketak,
erosketa ohiturena eta merkatal informazio eta ikerketen beste zerbitzu independienteak.
847 TALDEA. KONTSULTARITZA ZERBITZUAK.
Oharra: Talde honetan industri eta, orohar, ekonomi iharduketei
asesoramendua, argibideak eta kontsulta ebazpenak sartuko dira.

buruzko

848. TALDEA. POSTA ETA TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZU OROKORRAK.
Oharrak:
1. Talde honetan sartuta daude posta zerbitzuak ematea, hala nola: kartak jaso, onartu,
sailkatu, tratatu, bideratu, garraiatu, banatu eta bidalgaiak ematea, modalitate guztietan;
telegrama, posta eta telegrafia bidezko giroen zerbitzuak, bai eta aurrekoen antzeko
izaera duen beste edozein zerbitzu.
2. Posta zigiluak eta gainerako frankeo zeinuak jaulki eta banatzeko jarduera egin ahal
izango da, batere kuota osagarririk gabe.
849 TALDEA. B.l.S.G.KO ENPRESEI PRESTATU ZERBITZUAK.
849.1 Epigrafea—Zorrak kobratzea eta ordain agiriak egitea.
849.2 Epigrafea.—Zerbitzu mekanografkoak, takigrafikoak, idazki plano eta
dokumentuen berrekoizpenena.
849.3 Epigrafea—Itzulpen zerbitzuak eta antzekoak.
849.4 Epigrafea.—Zaintza, segurtasun eta babes zerbitzuak.
849.5 Epigrafea.—Mezularitza, mandataritza eta posta banaketa eta manipulazio
zerbitzuak.” Mandatalgo eta posta banaketa eta manipulazio zerbitzuak.
849.6 Epigrafea—Laguntza eta pertsonalgo horniketa zerbitzuak.
849.7 Epigrafea.—Administral gestiogintza zerbitzuak.
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849.8 Epigrafea.—Pertsonalgoan multizerbitzu intentsiboak.
Oharra: Epigrafe honek subjektu pasibo bakar bat zerbitzu anitz emanez ihardutea
hartzen du, aniztasun horrek, batez ere pertsonalgo egokia ematean datzalarik, beti ere
zerbitzuak 84, 91, 92 multzoetan eta 973, 974, 979, 983 eta 989 taldeetan sailkatutakoak
direnean, guztiak tarifetako 1. Sekzioaren errubrikakoak direlarik. Hala ere, ez dira
hemen barne hartzen oinarri inmobiliarioa duten ustiapen zuzenak edo trakzio
mekanikodun ibilgailuak, trenak, untziak, aireuntziak, jolas makinak e.a. bezalako
elementu materialen bidezko ustiapena inplikatzen duten balizkoak.
849.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zerbitzu independienteak.
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