MAIZ EGITEN DIREN GALDERAK (ZERGABIDEA - 840
EREDUA)

1. Zer sakatu behar dut aitorpen berri bat aurkezteko?
Sortu botoia sakatu behar duzu.

2. Zer egin behar da aitortzailea bistaratzen ez bada?
Aitortzailea ez bada bistaratzen, +Aitortzaile berria botoia sakatu behar da.

3. Zer esan nahi du “prestakuntzaren urtea” esapideak?
Aitorpena zer urtetan prestatu duzun esan nahi du. Ezin da aldatu eremu hori.

4. Zer esan nahi du “epealdia” esapideak jarduera ekonomikoen gaineko
zergaren aitorpenetan?
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Ez dago epealdirik jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) aitortzean; beste
zerga batzuetan erabiltzen da.

5. Zer egin behar dut aurreko beste urte bateko alta bat aurkezteko?
Ez duzu aldatu behar prestakuntzaren urtea aldatu behar. Geroago, programak
data sartzeko aukera emango dizu.

6. Zer esan nahi du “datuen egozpena” esapideak?
Bai sakatzen bada, zergadunak JEZaren matrikulako bere datuetan sartzeko
aukera izango du, alegia, zergan emandako alta eta bajen historikoan sartu ahal
izango da.

7. Aitorpena aurkeztu dezaket, ez badut daturik egozten?
Ez. Aitorpena telematikoki aurkezteko, datuak egotzi egin behar dira.
Papera bakarrik erabiliko da aitorpenaren zirriborroak aurkezteko. Pertsona fisiko
bat bazara eta aitorpena telematikoki aurkezteko obligaziorik ez baduzu, aukera
izango duzu PDF formatuko eredua inprimatzeko eta aitorpena herritarren
arretarako bulego batean aurkezteko.
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Aitorpena telematikoki aurkezteko obligazioa duten kolektiboak:

•

Pertsona juridikoak, beren identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) letra hauetako
batekin hasten bada: A, B, C, D, F, Q, S, P, U, V.

•

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunak, establezimendu
iraunkorra dutenean eta kasu jakin batzuetan.

•

Profesional izaera dutenak, beren izenean eta ordezkatuen izenean ari
direnean (azken horiek aitorpen telematikora behartuta ez egon arren).

•

Profesionala bere izenean eta bere ordezkatuaren izenean ari ez denean.
Alegia, interesduna bera –eta ez, ordea, tramitea sinatzen duena– ari denean
erabili ahal izango dira bitarteko elektronikoak, betiere sinatzen duen pertsona
edo entitatea ez badago behartuta aurkezpen elektronikora.

8. Datuak igortzen ditut datuak egozterakoan?
Ez. Bakarrik zergadunaren egoera deskargatzen da.

9. Eta aitorpenik gabeko zergadun baten lehendabiziko alta bada, datuak egotzi
behar ditut?
Bai. Derrigorrez egin behar da.

10. Zer esan nahi du pantaila honek?
Zergadunaren oraingo egoera da, aitorpena aurkeztu baino lehen duena. Pantaila
honetan ez bazaizu ezer agertzen, zergadunak jarduerarik ez duela esan nahi du.
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11. Zer egin dezaket pantaila honetan?
•
•
•

Jarduera berria: jarduera bati alta emateko.
Ekintzen arkatza: lehendik dauden jarduerak aldatzeko.
Ekintzen baja ikonoa: lehendik dauden jarduerei baja emateko.

12. Zertarako balio du Aukeratu botoiak?
Jarduera asko dituzten zergadunek kontsultak egin ahal izateko.
ALTA AITORPENAK

13. Zer egin behar dut alta aitorpen bat aurkezteko?
Jarduera berria botoia sakatu behar duzu.

14. Nola bete ditzaket aitorpeneko eremuak? Izan ere, horietako bakoitza
sakatzen saiatu naiz, baina ez da zabaldu goitibeherako menua.
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Aitorpeneko eremuetan sartu ahal izateko, Aurrekoa eta Hurrengoa botoiak erabili
behar dira. Ezin da sartu aitorpenaren laburpenean eremuetan klikatuz.

15. Hurrengoa botoia sakatu dut eta Jarduera datuak izeneko pantailan sartu
naiz. Nola bete dezaket?
Lehendabizi, Editatu botoian klikatu behar duzu.
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16. Zer jarri behar dut jardueraren deskripzioa atalean dago eremu bakoitzean?
Hasiera data: jarduera hasi den data adierazi behar da.
Gauzatutako jarduera edo gauzatu beharrekoa: hemen, zergadunak egitea
aurreikusi duen jarduera deskribatu behar da. Ez du zertan bat etorri epigrafearen
literalarekin.
Sekzioa: jardueraren sekzioa aukeratu behar da, zergadunaren jardueraren
arabera.
1.- Jarduera enpresarialak
2.- Jarduera profesionalak (pertsona fisikoentzat bakarrik)
3.- Jarduera artistikoak
Epigrafea: jarduera sailkatu behar da hari dagokion epigrafean. Bilaketa egin
daiteke, epigrafe zenbakiaren arabera eta haietako bakoitzaren literalaren arabera.
Esparrua: udalerri, probintzia edo estatu mailakoa izan daiteke. Epigraferako
aukera bat baino gehiago badago, programak hainbat esparruren artean
aukeratzen utziko du. Esparru bakarra badago, aldiz, goitibeherako menuan
dagokiona bakarrik agertuko da.
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17. Beste eremu batzuk egon daitezke?
Bai, jardueren arabera, beste galdera batzuk agertu daitezke.

18. Bigarren sekzioko profesionala naiz. Galdera hau agertu zait: “Jardueraren
helbidea egoitza fiskalarekin bat al dator?”
BAI erantzun behar da, jardueraren helbidea egoitza fiskalarekin bat badator. Kasu
horretan, programak automatikoki beteko du helbidea, Gipuzkoako Foru
Ogasuneko datu base fiskaleko informazioa erabilita. Datu horien okerrak badira,
zergadunak helbideari buruzko datuak aldatu beharko ditu.
EZ erantzuten badu, zergadunak bere jardueraren lokalaren datuak bete beharko
ditu.
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19. Zer jarri behar dut Jardueraren helbidea atalean dagoen eremu bakoitzean?
Hemen, zergadunak bere jardueraren lokalaren helbidea beteko behar du.

20. Zergatik ezin ditut eremu batzuk bete?
Programak lokal zehatz batean egiten diren jarduerak eta udalerri batean egiten
diren jarduerak bereizten ditu. Beraz, jarduera aitortua ez bada lokal zehatz batean
egiten, programak bakarrik utziko digu udalerriaren eremua aukeratzen.
Jarduera probintzia edo estatu mailako esparruan egiten bada, ezin izango dira
bete jardueraren helbidearen eremuak.

21. Hurrengo mezua ateratzen zait: “Jarduerari zeharka atxikitako lokal bat
baduzu, 841 eredua aurkeztu beharko duzu”
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Udalerri mailako jarduera horrek udalerri zehatz batean egiten da. Beraz,
zergadunak biltegi edo bulego bat aitortu nahi badu, 841 eredua aurkeztu beharko
du.

22. Jarduera artistiko batean alta eman nahi dut. Zergatik ezin dut jardueraren
helbidea atalean ezer bete?
Ulertzen da jarduera artistikoak bizilekuaren udalerrian egiten direla. Beraz,
programak zuzenean betetzen du egoitza fiskalaren udalerria.
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23. Datu guztiak bete ditut. Zer egin behar dut hurrengo pantailara pasatzeko?
Behin jardueraren deskripzioaren eta helbidearen datu guztiak bete dituzula, Gorde
botoia sakatu behar duzu. Programak laburpen pantaila batera eramango zaitu.

Aitorpena egiten jarraitzeko, Hurrengoa botoian klikatu behar duzu. Programak zuk
aukeratutako epigrafearen arabera aitortu beharreko ondorengo elementura
eramango zaitu.

24. Lokalen azaleraren pantailan nago. Zer egin behar dut?
Lehendabizi, Editatu botoian klikatu behar duzu. Programak beste pantaila batera
eramango zaitu, jarduera egiten dugun lokalaren azaleraren datuak betetzeko.
Probintzia edo estatu mailako jarduera bat aitortzen ari bazara, jardueraren lokalen
azaleren batukaria aitortu behar duzu.
Behin azalera aitortuta, Gorde botoia sakatu behar duzu.

25. Eremu bat bete behar dut, eta zalantzak ditut. Zer egin behar dut?
Potentzia instalatuari eta langile kopuruari buruzko pantailetan zalantzan bazaude,
JEZaren Atalarekin kontaktatu behar duzu.
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Baldin eta zergadunak derrigorrezko eremu bat bete gabe uzten badu, programak
ez dio utziko aitorpena aurkezten, eta erroreak agertuko dira.

26. Aitorpena bukatu dut. Nola aurkezten dut?
Aurkeztu botoian klikatu behar duzu.

27. Zer egin dezaket pantaila honetan?
Paperezko aurkezpena aukeratuz gero, programak aitorpena inprimatzeko aukera
emango dizu eta herritarren arretarako bulego batean aurkeztu ahal izango duzu.
Aukera hori izango duzu, ez bazaude behartuta aitorpena telematikoki aurkeztera.
Aitorpena telematikoki aurkeztu nahi izanez gero edo horretara behartuta egonez
gero, aldiz, Internet aukera hautatu beharko duzu eta Hurrengoa botoian klikatu.
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28. Nola jakin daiteke aitorpena zuzen aurkeztu ote den?
Behin aitorpena sinatuta edota bidalita, aitorpena zuzena den edo erroreren bat
duen adieraziko da mezu baten bidez.

29. Nola lortu daiteke aurkezpenaren frogagiria?
Igorpenaren xehetasuna botoia sakatu behar da. Aitorpena zuzen aurkeztu bada,
aurkezpenaren frogagiria lortu daiteke PDF ikonoa sakatuta.
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30. Nola gehitu dezaket dokumentazioa?
Aitorpena zuzen aurkeztu bada, bidalitako aitorpenen zerrendan klipa sakatuta
dokumentazioa gehitzeko orrian sartuko zara.
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31. Zer egin dezaket aitorpena okerra bada?
Igorpenaren xehetasuna botoia sakatu behar da, eta ikono gorrian klik egin.
Antzemandako erroreak agertuko dira eta haiek nola konpondu azalduko da.

32. Zer egin dezaket programak adierazten badu aitorpena Zuzentzeko
errefusatua dela?
Mezu hori, derrigorrezko dokumentazioa gehitu gabe gelditu denean agertzen da.
Agiriak gehitzeko, Ekintzetan agertzen den klipa sakatu behar da, eta
beharrezkoak diren agiriak gehitu eta bidali.

BAJA AITORPENAK

33. Zer egin behar dut baja aitorpena aurkezteko?
Ekintzen baja ikonoaren botoian klikatu behar duzu.

34. Baja ikonoa botoian klikatu dut. Zer egin behar dut orain?
Dagoeneko, jarduera identifikatuta dago. Laguntza programan nabigatu behar
duzu, Hurrengoa botoian klikatuta.

35. Zertarako balio du Aurkeztu botoiak?
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Aurkeztu botoian klikatu behar duzu, behin aitorpena bukatuta.

36. Nola betetzen ditut jardueraren datuak?
Dagoeneko, aitorpen datuak deskargatuta daude. Baja eman nahi zaion
jardueraren elementu tributarioak ikusi ditzake zergadunak.

37. Bajaren data bete nahi dut. Zer egin behar dut?
Editatu botoian klikatu behar duzu. Hurrengo pantailan bajaren data betetzeko
aukera izango duzu.

38. Zergatik bete dezaket bakarrik bajaren data?
Baja aitorpenetan bete dezakezun datu bakarra bajaren data da.

39. Zergatik ezin diot baja eman aurreko urteetako aitorpen bati?
Hori egiteko, berraztertze errekurtso bat aurkeztu behar duzu Udal Zergen
Kudeaketako Zerbitzuan.

40. Data aukeratu dut. Orain, zer egin behar dut?
Gorde botoian klikatu behar duzu, eta programak aurreko pantailara eramango
zaitu. Datu guztiak zuzen bete dituzula egiaztatu behar duzu.
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41. Eta orain zer egin behar dut?
Aurkeztu botoian klikatu behar duzu.

42. Zer egin dezaket pantaila honetan?
Paperezko aurkezpena aukeratuz gero, programak aitorpena inprimatzeko aukera
emango dizu eta herritarren arretarako bulego batean aurkeztu ahal izango duzu.
Aukera hori izango duzu, ez bazaude behartuta aitorpena telematikoki aurkeztera.
Aitorpena telematikoki aurkeztu nahi izanez gero edo horretara behartuta egonez
gero, aldiz, Internet aukera hautatu beharko duzu eta Hurrengoa botoian klikatu.

43. Cómo se realiza la presentación vía telemática?
Hautatu Internet pasahitz operatiboa edo ziurtagiri digitala eta Hurrengoa botoian
klikatu.
Egoitza Elektronikoarekin konektatuko zara, ziurtagiri digitalaren bitartez
identifikatu bazara Sinatu eta bidali aukeratu beharko duzu eta, aldiz, pasahitz
operatiboa erabili baduzu Bidali botoian klikatu.
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ALDAKETA AITORPENAK

44. Arkatza botoian klikatu dut. Zer egin behar dut orain?
Dagoeneko, jarduera identifikatuta dago. Laguntza programan nabigatu behar
duzu, Hurrengoa botoian klikatuta.

45. Zertarako balio du Aurkeztu botoiak?
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Aurkeztu botoian klikatu behar duzu, behin aitorpena bukatuta.

46. Nola betetzen ditut jardueraren datuak?
Dagoeneko, matrikula datuak deskargatuta daude. Zergadunak aldatu nahi duen
jardueraren elementu tributarioak ikusi ahal izango ditu. Editatu botoian klikatuz
gero, aldaketa aitorpen bat aurkeztuta aldatu ditzaken eremuak ikusi ahal izango
ditu zergadunak.
Datari, esparruari eta elementu tributarioei buruzko eremuak bakarrik bete ahal
izango dira.

47. Zergatik ezin dut aldatu jardueraren helbidea?
Udal esparruko jardueretan ezin da helbidea aldatu. Hori egiteko, baja aitorpen bat
bete behar duzu; ondoren, helbide berrian alta emateko aitorpen bat aurkeztu
behar duzu.

48. Aldaketak eginak ditut. Orain, zer egin behar dut?
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Aurkeztu botoian klikatu.

49. Zer egin dezaket pantaila honetan?
Paperezko aurkezpena aukeratuz gero, programak aitorpena inprimatzeko aukera
emango dizu eta herritarren arretarako bulego batean aurkeztu ahal izango duzu.
Aukera hori izango duzu, ez bazaude behartuta aitorpena telematikoki aurkeztera.
Aitorpena telematikoki aurkeztu nahi izanez gero edo horretara behartuta egonez
gero, aldiz, Internet aukera hautatu beharko duzu eta Hurrengoa botoian klikatu.
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