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3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
GFA - FISKALITATEA ETA FINANTZAK
Azaroaren 2ko 951/06 FA, ondare-eskualdeketen eta egintza juridiko
dokumentatuen gaineko zerga erakunde laguntzaileen bidez eskudirutan
egiteko orainketa baimentzeari buruzkoa.

III. ERANSKINA
611 EREDUA ORDENAGAILUZ ZUZENEAN IRAKURTZEKO AURKEZTU
BEHARREKO EUSKARRIAREN DISEINU FISIKO ETA LOGIKOAK
Lehena. Aitorpen informatiboa (611 eredua) aurkezteko erabiliko diren euskarri
magnetikoek ondoko ezaugarriak bete beharko dituzte:
— Zinta magnetikoa:
Pistak: 9.
Dentsitatea: 1.600 edo 6.250 BPI.
Kodea: EBCDIC, hizki larriz.
Etiketak: Etiketarik gabe.
Markak: Zintaren hasieran eta amaieran.
Erregistroak: 250 posiziokoak.
Blokeo-faktorea: 10.
— Disketeak:
3 ½’’-koa, alde bikoitzekoa. Dentsitate bikoitza (720 KB). MS-DOS sistema eragilea eta
bateragarriak.
3 ½’’-koa, alde bikoitzekoa. Dentsitate handia (1.44 MB). MS-DOS sistema eragilea eta
bateragarriak.
ASCII kodea hizki larriz, kontrol edo tabulazio karaktererik gabe.
250 posizioko erregistroak.
3 ½’’-ko disketeek fitxategi bakarra eramango dute, PMaaaa izendatuko dena. Horrela, aaaa
aitortzen den zerga ekitaldiaren lau zifrak izango dira. Fitxategi bakar horrek erregistro mota
ezberdinak jasoko ditu, B) atalean aipatzen den hurrenkeran.
Fitxategiak diskete bat baino gehiago hartzen badu, behar adinako fitxategitan banatuko da.
Fitxategi partzial bakoitzak honako deitura izango du: PMaaaa.NNN (NNN=001, 002). Horrela,
aaaa aitortzen den zerga ekitaldiaren lau zifrak izango dira eta NNN, aldiz, fitxategiek elkarren
segidan duten zenbakia, 001etik hasita.
Artxibo partzialen erregistroak osoak izango dira beti, hau da, inoiz ezingo da fitxategia
banatu eta fitxategi partzialetan osatu gabeko erregistroak utzi.
Aitortzailearen ekipoak ez badu jarritako eskakizun teknikoetara egokitzeko gaitasunik,
Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuko Zerga Informatikako Atalera jo beharko du.
Bigarrena. Erregistroen deskribapena. Aitortzaile bakoitzeko, bi erregistro mota sartuko
dira. Horiek lehen posizioagatik bereiziko dira irizpide hauen arabera:
1. motako erregistroa: Aitortzailearen erregistroa. Identifikazio datuak eta aitorpenaren
laburpena.
2. motako erregistroa: Aitortuaren erregistroa.

Aurkezpenaren hurrenkera erregistro motaren araberakoa izango da. 1. motarako, erregistro
bakarra egongo da eta 2. motarako, berriz, behar adina erregistro. Kontuan izan behar da, dena
den, posible dela mota bereko merkataritza agiri guztiei buruzko datuak 2. motako erregistro
bakar batean metatzea aitortu berberari dagozkionean eta horien zerga (EJZ) hilabete berean
ordaindu denean. Aurreko elementuetako bat (agiri mota, aitortua, ordainketaren hilabetea)
aldatzen bada, 2. motako beste erregistro bat erantsi beharko da.
Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerraldetik lerrokatuko dira eta eskuinaldetik
zuriunez beteko dira. Hizki larriak erabiliko dira, karaktere berezirik gabe eta bokaletan
azenturik jarri gabe.
Hizkuntzaren karaktere bereziak adierazteko ISO-8859-1 kodeketa erabiliko da. Horrela,
«Ñ» letra 209 ASCII balorea izango da (Hex. D1) eta «Ç» letra (zedila maiuskula) 199 ASCII
balorea (Hex. C7).
Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik lerrokatuko dira eta ezkerraldetik zeroz beteko dira,
zeinurik gabe eta enpaketatu gabe.
Eremuaren deskribapenean bestelakorik esaten ez bada, eremu guztiek izango dute edukia.
Edukirik ez badute, eremu numerikoetan zeroak jarriko dira, eta alfabetiko eta alfanumerikoak
bete gabe utziko dira.
1. motako erregistroa: Aitortzailearen erregistroa
Posizioak. Izaera. Eremuen deskribapena.
1 Numerikoa. Erregistro mota.
«1» konstantea.
2-4 Numerikoa. Aurkezpen eredua.
«611» konstantea.
5-8 Numerikoa. Ekitaldia.
Aitortzen den zerga ekitaldiaren lau zifrak.
9-17 Alfanumerikoa. Aitortzen duen entitatearen IFZ.
Aitortzailearen IFZ jarriko da. Eremu hau eskuinera lerrokatu behar da; kontrol karakterea
azken posizioa izango da, eta ezkerreko posizioak zeroz beteko dira.
18-57 Alfabetikoa. Aitortzailearen izena.
Entitatearen izen osoa jarriko da, anagramarik gabe. Eremu honetan ezingo da inoiz ere jarri
merkataritza izenik.

Posizioak. Izaera. Eremuen deskribapena.
58 Alfabetikoa. Euskarri mota. «C», informazioa zinta magnetikoan aurkezten bada. «D»,
informazioa disketean aurkezten bada.
59-107 Alfanumerikoa. Harremanetarako pertsona.
Harremanetarako pertsonaren datuak. Eremu hau bitan banatzen da:
59-67. Telefonoa: 9 posizioko eremu numerikoa.
68-107. Deiturak eta izena: Jarri lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat eta izen
osoa, ordena horretan nahitaez.
108-120 Numerikoa. Zeroak.
121-122 Alfabetikoa. Aitorpen osagarria edo ordezko aitorpena.
Salbuespen gisa, aurkezten dena bigarren edo ondorengo aitorpen bat denean, honako eremu
hauetako bat beteko da nahitanahiez:
121. Aitorpen osagarria: «C» jarriko da baldin eta aitorpen honen helburua lehendik
aurkeztutako ekitaldi bereko beste aitorpen batean erabat aipatu gabe utzi ziren datuak sartzea
bada.
122. Ordezko aitorpena: «S» bat jarriko da baldin eta aitorpen honen helburua ekitaldi
berberari dagokion aurreko aitorpen bat baliogabetu eta bere osoan ordezkatzea bada. Ordezko
aitorpenak aurreko aitorpen bat bakarrik baliogabetu dezake.
123-135 Numerikoa. Zeroak.
136-144 Numerikoa. Aitortuen urteko kopurua, guztira.

Aitortzaile honentzat euskarrian guztira aitortuen zenbat erregistro sartu diren adieraziko da.
Aitortu bat erregistro batean baino gehiagotan agertzen bada, zerrendaturik ageri den adina aldiz
zenbatuko da (2. motako erregistroen kopurua).
145-153 Numerikoa. Agirien urteko kopurua, guztira.
Entitate aitortzaileak aitortzen den zergaldian negoziatu edo kobratzeko guztira zenbat
merkataritza agiri (ordainagiriak, ordaindukoak, txekeak) onartu dituen adieraziko da, betiere
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga eskudirutan ordaindu
bada, eta beraz, aitorpenean bilduta badaude.
Aitortuaren erregistroko «Agiri kopurua» eremuan (83-91 posizioetan) adierazitako
kopuruen batura osoa jarriko da.
154-171 Numerikoa. Agirien urteko zenbatekoa, guztira.
18 posizioko eremu numerikoa.
«Agirien urteko zenbatekoa, guztira» eremuetan (aitortuaren erregistroetako 92tik 106ra
arteko posizioetan) adierazitako zenbatekoen batura jarri behar da, zeinurik eta koma dezimalik
gabe.
Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.
Eremu hau hauetan banatzen da:
154-169. Agirien zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, jarri zeroak.
170-171. Agirien zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu, jarri zeroak.
172-189 Numerikoa. Ordaindutako zerga, guztira.
18 posizioko eremu numerikoa.
Posizioak. Izaera. Eremuen deskribapena.
«Ordaindutako zerga» eremuetan (107-121 posizioetan) adierazitako zenbatekoen batura
jarri behar da, zeinurik eta koma dezimalik gabe.
Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.
Eremu hau hauetan banatzen da:
172-187. Ordaindutako zergaren zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, jarri zeroak.
188-189. Ordaindutako zergaren zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu, jarri
zeroak.
190-250. Zuriuneak.
Zenbateko guztiak positiboak izango dira.
Edukirik ez duten eremu numerikoak zeroz beteko dira.
Edukirik gabeko eremu alfanumeriko eta alfabetikoak zuriunez beteko dira.
Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik lerrokatuta beteko dira, eta ezkerraldetik zeroz beteko
dira.
Eremuaren deskribapenean kontrakoa esaten ez bada, eremu alfanumeriko eta alfabetiko
guztiak ezkerraldetik lerrokatuko dira, eta eskuinaldetik bete gabe utziko dira. Hizki larriak
erabiliko dira, karaktere berezirik gabe eta bokaletan azenturik jarri gabe.
2. motako erregistroa: Aitortuaren erregistroa
Posizioak. Izaera. Eremuen deskribapena.
1 Numerikoa. Erregistro mota.
«2» konstantea.
2-4 Numerikoa. Aurkezpen eredua.
«611» konstantea.
5-8 Numerikoa. Ekitaldia.
1. motako erregistroko 5etik 8ra arteko posizioetan adierazitakoa jarriko da.
9-17 Alfanumerikoa. Aitortzen duen entitatearen IFZ.
1. motako erregistroko 9tik 17ra arteko posizioetan adierazitakoa jarriko da.
18-26 Alfanumerikoa. Aitortuaren IFZ.
Pertsona fisikoa bada, aitortuaren IFZ jarri behar da.

Errentak egozten dituen entitatea izanez gero, (ondasun komunitatea, sozietate zibila, banatu
gabeko herentzia, etab.), haren IFZ jarriko da.
Eremu hau eskuinera lerrokatu behar da; kontrol karakterea azken posizioa izango da, eta
ezkerreko posizioak zeroz beteko dira.
Aitortua adingabea bada eta IFZrik ez badu, eremu hau bete gabe utziko da. Haren ordez,
«Ordezkariaren IFZ» eremua beteko da legezko ordezkariaren IFZ jarriz.
27-35 Alfanumerikoa.
Aitortua adingabea bada, legezko ordezkariaren IFZ jarriko da (aita, ama edo tutorearena).
Era berean, aitortua Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergaduna bada eta IFZrik
ez badu, eremu honetan aitortua ordezkatzen duenaren IFZ adieraziko da. Ordezkaritza horrek
apirilaren 26ko 2/1999 Foru Arauak, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarenak, 9.
artikuluan ezarritakoaren arabera emana behar du izan.
Eremu hau eskuinera lerrokatu behar da; kontrol karakterea azken posizioa izango da, eta
ezkerreko posizioak zeroz beteko dira.
Gainerako kasuetan, eredu hau bete gabe utziko da.
36-75 Alfanumerikoa. Aitortuaren deiturak eta izena, sozietate izena edo izendapena.
Pertsona fisikoa bada, jarri lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa,
hurrenkera horretan nahitaez.

Aitortua adingabea bada, adingabearen deiturak eta izena jarriko dira eremu honetan.
Errentak egozten dituzten entitateak eta pertsona juridikoak badira, entitatearen izena edo
izendapen osoa jarri behar da, anagramarik gabe.
76 Numerikoa. Agiri mota.
Gako hauetako bat jarriko da:
«1»: Ordainagiriak badira:
«2»: Ordaindukoak badira:
Posizioak. Izaera. Eremuen deskribapena.
«3»: Txekeak badira:
«4»: Bestelako merkataritza agiriak badira.
77-78 Numerikoa. Ordainketa egin den hilabetea.
Adierazi bi digituz zerga ordaindu den hilabetea (01etik 12ra).
79-80 Numerikoa. Ordainketa egin den tokia:
Konstantea. Gipuzkoa.20.
81-82 Numerikoa. Sortzapenaren probintzia.
Konstantea. Gipuzkoa.20.
83-91 Numerikoa. Agiri kopurua.
Entitate aitortzaileak zenbat agiri kudeatu dituen adierazi behar da. Baldintza hauek bete
behar dituzte:
a) «Agiri mota» eremuan (76 posizioan) aipatutako erakoa izatea.
b) «Aitortuaren IFZ» eremuan (18-26 posizioetan) jarritako IFZ duen aitortuarenak izatea.
c) Egintza Juridiko Dokumentatuen zerga «Ordainketa egin den hilabetea» eremuan (77-78
posizioetan) adierazitako hilean ordainduta egotea.
d) Egintza Juridiko Dokumentatuen zerga «Ordainketa egin den tokia» eremuan (79-80
posizioetan) adierazitako tokian ordainduta egotea.
e) Egintza Juridiko Dokumentatuen zergaren sortzapena «Sortzapenaren probintzia»
eremuan (81-82 posizioetan) adierazitako tokian gertatzea.
92-106 Numerikoa. Agirien zenbatekoa, guztira.
15 posizioko eremu numerikoa.

Agiriak espainiarra ez den monetan edo dibisan egin badira, Espainiako Bankuak finkatzen
duen eta sortzapenaren unean indarrean dagoen truke-tasa saltzailea aplikatzetik ateratzen den
balioa hartuko da oinarri ezargarritzat. Atzerriko monetak edo dibisak ez badu Espainiako
Bankuak finkatutako truke-tasarik, bere merkatuko balioa hartuko da.
Aurreko eremuan (83-91 posizioetan) adierazitako agirien zenbateko osoa jarriko da.
Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.
Eremu hau bitan banatzen da:
92-104. Agirien zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, jarri zeroak.
105-106. Agirien zenbatekoaren zati hamartarra.
Edukirik ez badu, jarri zeroak.
107-121 Numerikoa. Ordaindutako zerga.
15 posizioko eremu numerikoa.
Aurreko eremuan (92-106 posizioetan) adierazitako agiriengatik guztira zenbateko zerga
ordaindu den jarriko da.
Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.
Eremu hau bitan banatzen da:
107-119. Ordaindutako zergaren zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, jarri zeroak.
120-121. Ordaindutako zergaren zenbatekoaren zati hamartarra. Edukirik ez badu, jarri
zeroak.
122-250. Zuriuneak.
Zenbateko guztiak positiboak izango dira.
Edukirik ez duten eremu numerikoak zeroz beteko dira.
Edukirik gabeko eremu alfanumeriko eta alfabetikoak zuriunez beteko dira.
Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik lerrokatuko dira, eta ezkerraldetik zeroz beteko dira.
Eremuaren deskribapenean kontrakoa esaten ez bada, eremu alfanumeriko eta alfabetiko
guztiak ezkerraldetik lerrokatuko dira, eta eskuinaldetik bete gabe utziko dira. Hizki larriak
erabiliko dira, karaktere berezirik gabe eta bokaletan azenturik jarri gabe.

