Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

ORDAINKETA ZATIKATUA
Sozietateen gaineko Zerga
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga
Enpresa Handiak

Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentua
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas

Eredua
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www.gipuzkoa.net/ogasuna
Zergaldia

Ekitaldia

Deiturak eta izean edo sozietate izena

IFZ

Zk.

Zerga helbidea
Udalerria

Eskail. Oina

Atea

Telefonoa

Probintzia

Posta kodea

Kontabilitate emaitza Sozietateen gaineko Zerga aplikatu aurretik .......................................................
Kontabilitate emaitzaren zuzenketak (Sozietateen gaineko Zergagatik egindako zuzenketa sartu gabe)
Aurreko epealdietako oinarri ezargarri negatiboen konpentsazioa .......................................................
Ordainketa zatikatuaren oinarria (*).......................................................................................................
Portzentajea (*)......................................................................................................................................
Emaitza ..................................................................................................................................................
Hobariak / Kenkariak .............................................................................................................................
Konputatutako epealdiko sarreren gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak ....................
Eragiketa bolumena lurralde komunean edo foru lurraldean, dagokionaren arabera ...........................
Aurreko aitorpenaren emaitza (aitorpen hau osagarria bada bakarrik) .................................................
Aurreko ordainketa zatikatuak lurralde komunean edo foru lurraldean, dagokionaren arabera ...........
Emaitza (( □
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(*) ONDARE SOZIETATEENTZAKO BANAKATZEA
Ordainketa zatikatuaren zenbatekoa:

Ordainketa zatikatuaren oinarria:
Zati orokorra ......... 13
Zati berezia ........ 15

□
14 eta□
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(Portzentaje aplikagarriak: ikus jarraibideak) ...

{

14
16

gakoen batura □
06 gakora eraman behar da.

Ohiko emaitza ......................................................................................................................................
Ez-ohiko emaitza .................................................................................................................................
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Ordaindu beharrekoa
Data

....................................................................................................................................................................................................

Ordainketaren
frogagiria

Zigilua eta sinadura

Ordainketa gutuna

Zigilua eta sinadura

Entitatearen gakoa

Data

Zenbatekoa

Entitatearentzako alea
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Eredua
betetzeko
jarraibideak
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Sozietateen gaineko zerga
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Enpresa Handiak

Dokumentu hau makinaz edo boligrafoz bete behar da, azal gogor baten gainean idatziz eta hizki larriak erabiliz.

1)
Eredu hau betetzeko estatuko araudiak ezarritako jarraibideei egingo zaie kasu.

2)
Dena den, eredua Gipuzkoako Foru Ogasunean aurkezten denean, ondoko hau hartuko da kontuan aurkezpen modalitateari eta ordaintzeko erari
dagokienez:
Modalitateak:
a) Inprimakia:

horretarako, helbide honetan sartu behar da -> http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/modelos/pormodeloe.asp, eta gero dagokion
eredua bilatu (202, 218 eta 222) .
Aukeratutako eredua inprimatu eta behar bezala bete ondoren, edozein entitate laguntzailetan aurkeztuko da ordainketa egiteko
(banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibetan).

b)Bide telematikoa: Gipuzkoako Foru Ogasunean sinadura elektronikoa, gako operatiboa (erabiltzailea/pasahitza) edo ordezkari baimendua duten
subjektu pasiboek bakarrik erabil dezakete modalitate hau.
Horretarako, helbide honetan sartu behar da -> http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/serviciose.asp, eta gero honako bideari
jarraitu: OgasunAtaria -> aitorpen telematikoak -> aurkezpena formulario bidez -> eredua.
Modalitate telematikoan, ordainketa bankuan helbideratuta bakarrik egingo da.

