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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

685/2021 Foru Agindua, abenduaren 17koa, zeinaren bidez aldatzen baitira abenduaren 29ko
556/2017 Foru Agindua, martxoaren 5eko 91/2020 Foru Agindua, urtarrilaren 21eko 27/2018 Foru
Agindua, eta abenduaren 29koa 530/2020 Foru Agindua, hurrenez hurren 187, 189, 198 eta 289
ereduak onesten dituztenak.
Zerga Administrazioak ahalik eta informazio fiskalik fidagarriena izan dezan agindu zaizkion
laguntza, egiaztapen, ikerketa eta kontrol eginkizunak betetzen jarraitzeko, beharrezko gertatzen da
etengabe eguneratzea informazio hori ematea ahalbidetzen duten tresnak eta, bereziki, hornidura
hori egiteko prestatzen diren ereduak, betiere jasotzen den informazio fiskalaren kalitatea
hobetzearren.
Foru agindu honen xedea da lau eredu informatibo arautzen dituzten foru aginduak aldatzea, 187,
189, 198 eta 289 ereduei dagozkienak hain zuzen. Jarraian deskribatzen dira sartzen diren aldaketa
nagusiak.
1. artikuluak abenduaren 29ko 556/2017 Foru Agindua aldatzen du, 187 eredua eta haren
aurkezpen moduak onartzen dituena. Eredu honen bidez aurkeztekoak dira «Inbertsio kolektiboko
erakundeen kapital edo ondarearen akzio eta partaidetzen aitorpen informatiboa eta pertsona
fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan eta ez-egoiliarren errentaren
gaineko zergan egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena, akzio eta partaidetza
horiek eskualdatu edo itzultzeagatik eta harpidetza eskubideak eskualdatzeagatik lortutako errentei
edo ondare irabaziei dagokienez». Aldaketaren helburua da 187 ereduaren diseinu fisiko eta
logikoetako «Eskurapen edo besterentzearen jatorriaren gakoa» eremuan (142 posizioa) «K» gako
berria sartzea inbertsio kolektiboko sozietateen akzio liberatuak entregatzeko eragiketaren jatorriari
buruz informatzeko.
2. artikuluak bi tokitan sartzen ditu aldaketak: martxoaren 5eko 91/2020 Foru Aginduaren 3.
artikuluko 1. apartatuan (foru agindu horren bitartez balore, aseguru eta errenten urteko aitorpen
informatiboa aurkezteko 189 eredua onartu zen) eta eredu horren erregistroko diseinuetan.
3. artikulu horren aldaketari dagokionez (189. ereduaren xedea eta edukia arautzen dira bertan),
helburua da haren edukia abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako Zerga
betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamenduko 48.1.a) artikuluan xedatutakora
egokitzea, entitate juridikoen kapital sozialean edo funts propioetan parte hartzea adierazten duten
balore negoziatuen balio nominalari buruzko informazioa ere barruan jasotzeko. Horrela, 3.1 artikulu
horren edukia egokitzen da ereduaren erregistroko diseinuetan «Baloreen nominala» eremuan (146161 posizioak) eskatzen den informazio hornidurara.
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189 ereduaren erregistroko diseinuetan, «Balore kopurua» eremua aldatzen da zehazteko
nahitaezkoa dela adieraztea aitortuak guztira zenbat tituluren gainean duen partaidetza portzentaje
bat. Era berean, kontuan izanik badagoela eremu bat aitortuaren partaidetza portzentajearen berri
emateko («Partaidetza portzentajea» izeneko eremua), ereduko bi eremuen arteko konbinazioak
aukera ematen du aitortu bakoitzak zenbait balore dituen zehazki informatzeko.
Era berean, «Baloreen nominala» eremua ere aldatzen da, eta orain ez da bereizten zati osoaren
eta zati hamartarraren artean zerga administrazioen arteko koordinazioa eta informazio trukea
ahalbidetzeko.
3. artikuluak 198 ereduaren erregistroko diseinuak aldatzen ditu, urtarrilaren 21eko 27/2018 Foru
Aginduan arautuak, ereduan jasotzen den informazioaren kalitatea hobetzeko. Foru Agindu horren
bidez «Finantza-aktiboekin eta beste balore higigarri batzuekin egindako eragiketen urteko
aitorpena» izena duen 198 eredua onartu eta haren aurkezpen moduak ezartzen ziren.
Horrela, ereduan ageri den «Emandako/jasotako konpentsazio monetarioa» eremua aldatzen da,
baloreen split eta kontrasplit eragiketei dagokien «L» eragiketa gakoa eredutik kanpo uzteko, betiere
zergadunaren balore zorroari buruzko informazioaren kalitatea hobetzearren. Helburu berberarekin,
ereduan aldatzen da «Konpentsazioak» eremuan eremu horri egiten zitzaion erreferentzia.
Orobat, «Lotutako eragiketaren ekitaldia» eremua aldatzen da, horren helburua izanik eragiketak ez
daitezela lotu gabe geratu, haietako bat ekitaldi batean egiteagatik eta bestea hurrengo ekitaldi
batean egiteagatik. Horrela, eta orain arte egin behar zen bezala, lotu beharreko eragiketa oraindik
gauzatu gabe badago, «Lotutako eragiketaren ekitaldia» eremua 0001 gakoarekin beteko da.
Dena den, lotutako eragiketa hori egiten den ekitaldian beharrezkoa izango da adieraztea eragiketa
hori benetan zein ekitalditan egin den (baita aldez aurretik egindako eragiketa horrek zein
hurrenkera zenbakia duen ere).
Horrez gain, eta aldaketa horrekin lotuta, «Eragiketaren gakoa» eremua ere aldatzen da (134
posizioa), horren bidez exijitzeko aitortutako eragiketarekin lotuta dagoen eragiketa aitorpenarena ez
den ekitaldi batean egin bada, «Lotutako eragiketaren ekitaldia» eremua nahitaez bete beharrekoa
dela.
198 ereduarekin amaitzeko, beste bi eremu gehitzen dira: «bitartekariaren IFZ» eta «bitartekariaren
izen-abizenak edo sozietate izena». Kontrapartidako eragiketa erlazionatua aitortzaileak berak egin
ez duenean beteko dira eremu horiek.
Azkenik, 4. artikuluak abenduaren 29ko 530/2020 Foru Agindua aldatzen du, «Elkar laguntzaren
esparruan finantza kontuei buruz informatzeko erabili beharreko urteko aitorpena» izena duen 289
eredua» onesten duena. Aldaketaren xedea da 289 ereduaren foru aginduko I. eta II. eranskinen
edukia eguneratzea informazio trukearekin konprometituta dauden herrialdeen egungo egoerara
egokitzeko.

Horrenbestez, hau
XEDATZEN DUT

1. artikulua. Aldatzea 556/2017 Foru Agindua, abenduaren 29koa, 187 eredua eta haren
aurkezpen moduak onartzen dituena. Eredu honen bidez aurkeztekoak dira «Inbertsio kolektiboko
erakundeen kapital edo ondarearen akzio eta partaidetzen aitorpen informatiboa eta pertsona
fisikoen errentaren gaineko zergan, sozietateen gaineko zergan eta ez-egoiliarren errentaren
gaineko zergan egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena, akzio eta partaidetza
horiek eskualdatu edo itzultzeagatik eta harpidetza eskubideak eskualdatzeagatik lortutako errentei
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edo ondare irabaziei dagokienez».
187 ereduaren foru aginduko II. eranskinean jasota dauden diseinu fisiko eta logikoetako 2. motako
erregistroan (eragiketaren erregistroan), «Eskurapenaren edo besterentzearen jatorriaren gakoa»
eremua (142 posizioa) honela geratzen da idatzita:
«— Posizioak: 142.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Eskurapenaren edo besterentzearen jatorriaren gakoa.
Eremu honetan jarri behar da zer jatorri duen akzio edo partaidetzen eskurapenak edo
besterentzeak, edo harpidetza eskubideen salmentak, gako hauei jarraituz:
«D»: Ondasun erkidegoaren desegitea edo erkideak banatzea.
«C»: Gauza komuna zatitzea.
«G»: Irabazpidezko sozietatea desegitea edo ezkontzako partaidetza araubide ekonomikoa
azkentzea.
«M»: Kostu gabea, heriotzagatik.
«I»: Kostu gabea, «inter vivos».
«F»: Funts edo sozietateen bat-egitea, Sozietateen gaineko Zergaren Foru Arauaren VI. tituluko VII.
kapituluaren araudi berezira bildu bada. Gako honetatik kanpo geratuko dira partaideak bat-egite
prozesutik bereizteko eskubidea baliatzeagatik egiten diren partaidetza itzulketak.
«E»: Atxikipenari edo konturako sarrerari lotu gabeko ondare irabazia edo errenta, baldin eta
aurreko gakoetan berariaz sartu ezin diren eragiketak badira.
«H»: Kapital aldakorreko inbertsio sozietateekin egiten diren funtsen bat-egiteak, baldin eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru
Arauak VI. tituluko VII. kapituluan ezartzen duen zerga araubidea aplikagarria bada.
Bat-egite prozesu horren parte diren inbertsio kolektiboko erakunde guztiek adierazi behar dute gako
hau.
Orobat, inbertsio kolektiboko beste erakunde bati gerora egindako traspasoetan, gako hau funts
xurgatzailearen entitate kudeatzaile edo merkaturatzaileak adierazi beharko du, traspasoaren
eskurapen balio eta datatzat bat-egitearenak hartu behar direnean.
«J»: Kapital aldakorreko inbertsio sozietateekin egiten diren funtsen bat-egiteak, baldin eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru
Arauak VI. tituluko VII. kapituluan ezartzen duen zerga araubidea aplikagarria ez bada.
Bat-egite prozesu horren parte diren inbertsio kolektiboko erakunde guztiek adierazi behar dute gako
hau.
«K»: Inbertsio kolektiboko sozietateen akzio liberatuen entrega.
«O»: Beste kasu batzuk. Gako honetan sartuko dira aurreko gakoetan sartu ez diren harpidetza,
erosketa, eskualdaketa eta itzulketako ohiko kasuak, bai eta harpidetza eskubideen salmentak ere.»
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2. artikulua. Aldatzea 91/2020 Foru Agindua, martxoaren 5ekoa, balore, aseguru eta errenten
urteko aitorpen informatiboa aurkezteko 189 eredua onesten duena.
Aldaketa hauek sartzen dira Balore, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa aurkezteko
189 eredua onesten duen martxoaren 5eko 91/2020 Foru Aginduan:
Bat. 3. artikuluko 1. apartatua honela geratzen da idatzita:
«1. Aurreko artikuluko a) apartatuaren arabera 189 eredua aurkeztera behartuta daudenek honako
datuok eman beharko dizkiote Zerga Administrazioari, foru agindu honetako eranskinetan ezarritako
zehaztapenak aintzat hartuta:
a) Urteko abenduaren 31n, entitate juridikoen kapital sozialean edo funts propioetan akzio edo
partaidetzak dituzten pertsona edo entitateen izen-abizenak edo sozietate izen osoa eta identifikazio
fiskaleko zenbakia, edo hirugarrenei kapital propioak laga izana adierazten duten baloreak dituzten
pertsona edo entitateen izen-abizenak edo sozietate izen osoa eta identifikazio fiskaleko zenbakia.
Kasu bietan, akzio, partaidetza eta baloreak merkatu antolatuetan negoziatuak behar dira izan.
b) Beren titulartasuneko akzio, partaidetza edo balore mota eta kopurua, eta, akzio edo
partaidetzen kasuan, haien balio nominala.
c) Balorazioa, Ondarearen gaineko Zergari buruzko ekainaren 11ko 2/2018 Foru Arauak 15. edo
17. artikuluetan xedatutakoari jarraituz.»
Bi. 189 ereduaren foru aginduko II. eranskinean jasota dauden diseinu fisiko eta logikoetako 2.
motako erregistroan (aitortuaren erregistroan), «Balore kopurua» eremua (130-145 posizioak)
honela berridazten da:
«— Posizioak: 130-145.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Balore kopurua.
Entitate juridikoen kapitaleko edo funts propioetako akzio edo partaidetzen kopuru osoa adieraziko
da –merkatu antolatu batean negoziatutakoena–, bai eta merkatu antolatuetan negoziatutako kapital
propioak hirugarrenei lagatzea adierazten duten baloreena edo inbertsio kolektiboko erakunde baten
kapital sozialeko edo ondare funtseko akzio edo partaidetzena ere, aitortuak partaidetza portzentaje
bat duenean.
Ondorio horietarako, aitortu asko daudenean, haietako bakoitzean adierazi beharko da guztira
zenbat baloretan duen aitortu bakoitzak partaidetza portzentaje bat.
Eremu hau beteko da bakar-bakarrik «Balorearen gakoa» eremuan (81 posizioan) «A», «B» edo
«C» jarri denean.
Eremu hau bitan banatzen da:
130-139.

Baloreen zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.

140-145.

Baloreen zati hamartarra. Edukirik ez badu, zeroak jarriko dira.»

Hiru. 189 ereduaren foru aginduko II. eranskinean jasota dauden diseinu fisiko eta logikoetako 2.
motako erregistroan (aitortuaren erregistroan), «Baloreen nominala» eremua (146-161 posizioak)
honela berridazten da:
«— Posizioak: 146-161.
Izaera: Numerikoa.
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Eremuen azalpena: Baloreen nominala.
«Balorearen gakoa» eremuan (2. erregistroko –aitortuaren erregistroko– 81 posizioan), «A» gakoa
jartzen bada, entitate juridikoen kapital sozialean edo funts propioetan aitortuak dituen akzio edo
partaidetzen nominal unitarioa jarriko da –merkatuta antolatuetan negoziatuena–.»
3. artikulua. Aldatzea 27/2018 Foru Agindua, urtarrilaren 21ekoa, «Finantza-aktiboekin eta beste
balore higigarri batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena» izeneko 198 eredua onartu eta
haren aurkezpen moduak ezartzen dituena.
Finantza-aktiboekin eta beste balore higigarri batzuekin egindako eragiketen urteko aitorpena
aurkezteko 198 eredua onartzen duen urtarrilaren 21eko 27/2018 Foru Aginduaren II. eranskinean,
aldaketa hauek sartzen dira 198 ereduaren diseinu fisiko eta logikoetako 2. motako erregistroan
(aitortuaren erregistroan):
Bat. «Eragiketaren gakoa» eremua (134 posizioa) honela geratzen da idatzita:
«— Posizioak: 134.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Eragiketaren gakoa.
Dagokion gakoa jarriko da:
Gakoa: A.
Esanahia: Eskubideak eskuratzea edo eratzea.
Gakoa: B.
Esanahia: Eskubideak eskuratzea edo eratzea irailaren 27ko 1416/1991 Errege Dekretuak, burtsako
eragiketa bereziei eta balore kotizatuen nahiz batez besteko kanbio ponderatuen burtsaz kanpoko
eskualdaketei buruzkoak, 2. artikuluan jasotako eragiketen bidez.
Gakoa: C.
Esanahia: Trukatzea.
Bi eragiketa aitortuko dira: trukea bera eta dagokion harpidetza. Lotutako eragiketa horietan,
dagokion eragiketaren hurrenkera zenbakia adierazteaz gainera («Hurrenkera zenbakia» eremua,
84-90 posizioak), lotutako truke edo harpidetza eragiketaren hurrenkera zenbakia ere identifikatu
behar da («lotutako eragiketaren hurrenkera zenbakia» eremua, 341-347 posizioak).
Gakoa: D.
Esanahia: Bihurtzea.
Bi eragiketa aitortuko dira: bihurketa bera eta dagokion harpidetza. Lotutako eragiketa horietan,
dagokion eragiketaren hurrenkera zenbakia adierazteaz gainera («Hurrenkera zenbakia» eremua,
84-90 posizioak), lotutako bihurketa edo harpidetza eragiketaren hurrenkera zenbakia ere
identifikatu behar da («lotutako eragiketaren hurrenkera zenbakia» eremua, 341-347 posizioak).
Gakoa: E.
Esanahia: Eskubideak ezeztatu edo azkentzea.
Gakoa: F.
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Esanahia: Jaulkipen prima itzultzea. Eragiketa mota honetan gako hau jarriko da, «H» gakoa jartzea
ez dagokionean.
Gakoa: G.
Esanahia: Kapitala murriztea, ekarpenak itzulita. Eragiketa mota honetan gako hau jarriko da, «I»
gakoa jartzea ez dagokionean.
Gakoa: H.
Esanahia: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko 2014/65/EB
Zuzentarauan araututako merkatuetan negoziatzeko onartuta ez dauden baloreen jaulkipen
primaren itzulketa, balore horiek sozietate edo entitateetako funts propioetan parte hartzea
adierazten dutenean.
Gakoa: I.
Esanahia: Kapital murriztapena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 20104ko maiatzaren
15eko 2014/65/EB Zuzentarauan araututako merkatuetan negoziatzeko onartu gabeko baloreei
dagozkien ekarpenak itzulita, balore horiek sozietate edo entitateetako funts propioetan parte
hartzea adierazten dutenean.
Gakoa: J.
Kapitala murriztea, baloreak amortizatuta.
Gakoa: K.
Esanahia: Banatu gabeko mozkinetatik datorren kapital murriztapena.
Gakoa: L.
Esanahia: Baloreen splita eta kontrasplita.
Bi eragiketa aitortuko dira: split edo kontrasplitekoa, eta dagokion harpidetzakoa. Lotutako eragiketa
horietan, dagokion eragiketaren hurrenkera zenbakia adierazteaz gainera («Hurrenkera zenbakia»
eremua, 84-90 posizioak), lotutako split/kontrasplit edo harpidetza eragiketaren hurrenkera zenbakia
ere identifikatu behar da («lotutako eragiketaren hurrenkera zenbakia» eremua, 341-347 posizioak).
Gakoa: O.
Esanahia: Zenbait zerga neurri onartzen duen apirilaren 6ko 2/2004 Foru Arauak bigarren xedapen
gehigarrian araututako baloreen maileguak.
Gakoa: P.
Esanahia: Baloreen mailegua eratzea.
Gakoa: Q.
Esanahia: Baloreen mailegua azkentzea.
Gakoa: S.
Esanahia: Harpidetza.
Gakoa: T.
Esanahia: Eskualdaketa, amortizazioa edo itzulketa.
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Gakoa: U.
Esanahia: Amortizazioa, eskualdaketa edo itzulketa irailaren 27ko 1416/1991 Errege Dekretuak,
burtsako eragiketa bereziei eta balore kotizatuen nahiz batez besteko kanbio ponderatuen burtsaz
kanpoko eskualdaketei buruzkoak, 2. artikuluan jasotako eragiketen bidez.
Gakoa: V.
Esanahia: Baloreen trukea, sozietateen gaineko zergaren bat-egiteen, zatiketen, aktiboen
ekarpenen eta balore trukeen araubide berezia aplikatuta egindakoa.
Bi eragiketa aitortuko dira: trukea bera eta dagokion harpidetza. Lotutako eragiketa horietan,
dagokion eragiketaren hurrenkera zenbakia adierazteaz gainera («Hurrenkera zenbakia» eremua,
84-90 posizioak), lotutako truke edo harpidetza eragiketaren hurrenkera zenbakia ere identifikatu
behar da («lotutako eragiketaren hurrenkera zenbakia» eremua, 341-347 posizioak).
Gakoa: X.
Esanahia: Akzio liberatuak entregatzea.
Gako hau jarriko da aitortuak aurretik izandako harpidetza eskubideei dagozkien akzioen
kasuan.
Aitortuak aurretik zituen harpidetza eskubideak nahikoak ez badira eta akzio berriak harpidetzeko
beste eskubide batzuk eskuratu baditu, ez da jarriko «X» gakoa, eta lotutako bi erregistro
independente aitortuko dira: bat, harpidetza eskubideen eskurapenari dagokiona («A» eragiketa
gakoa), eta, bestea, akzioen harpidetzari dagokiona («S» eragiketaren gakoa). Lotutako eragiketa
horietan, dagokion eragiketaren hurrenkera zenbakia adierazteaz gainera («Hurrenkera zenbakia»
eremua, 84-90 posizioak), lotutako eskurapen edo harpidetza eragiketaren hurrenkera zenbakia ere
identifikatu behar da («lotutako eragiketaren hurrenkera zenbakia» eremua, 341-347 posizioak).

Gakoa: Y.
Esanahia: Bat-egitea, Sozietateen gaineko Zergaren Foru Arauaren 101. artikuluan ezarritako
baldintzak betetzen badira.
Bi eragiketa aitortuko dira: trukea bera eta dagokion harpidetza. Lotutako eragiketa horietan,
dagokion eragiketaren hurrenkera zenbakia adierazteaz gainera («Hurrenkera zenbakia» eremua,
84-90 posizioak), lotutako bat-egite edo harpidetza eragiketaren hurrenkera zenbakia ere identifikatu
behar da («lotutako eragiketaren hurrenkera zenbakia» eremua, 341-347 posizioak).
Bat-egite eragiketak Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2/2014 Foru Arauaren 101. artikuluko
baldintzak betetzen ez baditu, C gakoa jarriko da.
Gakoa: Z.
Esanahia: Zatiketa, Sozietateen gaineko Zergaren 2/2014 Foru Arauaren 101. artikuluan ezarritako
baldintzak betetzen badira.
Bi eragiketa aitortuko dira: zatiketa bera eta dagokion harpidetza. Lotutako eragiketa horietan,
dagokion eragiketaren hurrenkera zenbakia adierazteaz gainera («Hurrenkera zenbakia» eremua,
84-90 posizioak), lotutako zatiketa edo harpidetza eragiketaren hurrenkera zenbakia ere identifikatu
behar da («lotutako eragiketaren hurrenkera zenbakia» eremua, 341-347 posizioak).
Zatiketa eragiketak Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2/2014 Foru Arauaren 101. artikuluko
baldintzak betetzen ez baditu, C gakoa jarriko da.
Gakoa: W.
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Esanahia: Bestelako eragiketak.
C, D, L, V, X, Y eta Z gakoa duten eragiketak lotu behar badira, «Lotutako eragiketaren ekitaldia»
eremua (368-371 posizioak) beteko da ekitaldi hori eta aitorpenarena bat eta bera ez direnean.»
Bi. «Konpentsazioak» eremua (224-235 posizioak) honela geratzen da idatzita:
«— Posizioak: 224-235.
Izaera: Numerikoa.
Eremuaren azalpena: Konpentsazioak.
Balore maileguen kasuan «O» bat jarri bada «Eragiketaren gakoa» eremuan (2. motako erregistroko
134 posizioan), eremu honetan konpentsazioen zenbatekoa jarriko da.
«Eragiketa gakoa» eremuko (134 posizioa 2. motako erregistroan) gainerako gakoetarako, salbu eta
V, Y eta Z gakoak, hauxe jarriko da: urriaren 2ko 878/2015 Errege Dekretuaren 81.etik 84.era
bitarteko artikuluetan ezarritako balore negoziagarriak likidatzeko prozeduratik ondorioztatutako
konpentsazioen eta doikuntzen zenbatekoa.
Eremu hau bitan banatzen da:
224-233.

Konpentsazioen zenbatekoaren zati osoa.

234-235.

Konpentsazioen zenbatekoaren zati hamartarra.

Hiru. «Emandako/jasotako konpentsazio monetarioa» eremua (348-360 posizioak) honela
geratzen da idatzita:
«— Posizioak: 348-360.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Emandako/jasotako konpentsazio monetarioa.
«Eragiketaren gakoa» eremuan (134 posizioa) V, Y edo Z gakoa jarri bada, eragiketan eman edo
jaso den konpentsazio monetarioaren zenbatekoa adieraziko da, halakorik izan denean.
Eremu hau honela banatzen da:
348. Konpentsazioaren zeinua. Aitortuak emandako konpentsazio monetarioak badira, «N» balioa
baino ez da jarriko.
349-358.

Emandako edo jasotako konpentsazio monetarioaren zati osoa.

359-360.

Emandako edo jasotako konpentsazio monetarioaren zati hamartarra.»

Lau.

«Lotutako eragiketaren ekitaldia» (368-371 posizioak) honela geratzen da idatzita:

«— Posizioak: 368-371.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Lotutako eragiketaren ekitaldia.
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Eremu hau beteko da bakar-bakarrik «Lotutako eragiketaren hurrenkera zenbakia» (341-347
posizioak) aitorpenarena ez den ekitaldi bati dagokionean.
Lotutako eragiketa oraindik gauzatu gabe badago, eremu honetan «0001» jarriko da.
Lotutako eragiketa aurreko ekitaldi batekoa bada, eremu honetan ekitaldi hori adieraziko da.
Gainerako kasuetan, eremu hau zeroz beteko da.»
Bost. Beste eremu bat gehitzen da, «Bitartekariaren IFZ» izenekoa (372-380 posizioak), jarraian
zehazten den eran:
«— Posizioak: 372-380.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Bitartekariaren IFZ.
Lotutako eragiketa («Lotutako eragiketaren zenbakia», 341-347 posizioak) beste bitartekari baten
bidez egin bada, aitortzaileak eremu honetan adierazi beharko du zein den lotutako eragiketa
horretan aritu den bitartekariaren identifikazio fiskaleko zenbakia.
Eremu hau eskuinaldetik lerrokatu behar da, azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du, eta
ezkerreko posizioak zeroz beteko dira.»
Sei. Beste eremu bat gehitzen da, «Bitartekariaren abizenak eta izena, sozietate izena edo
deitura» izenekoa (381-420 posizioak), jarraian zehazten den eran:
«— Posizioak: 381-420.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Bitartekariaren deiturak eta izena, sozietate izena edo izendapena.
Lotutako eragiketa («Lotutako eragiketaren zenbakia», 341-347 posizioak) beste bitartekari baten
bidez egin bada, aitortzaileak bitartekari horren izen osoa edo sozietate izena adierazi behar du
eremu honetan, ondoren zehazten den eran:
a) Pertsona fisikoak badira, lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa jarriko
dira, hurrenkera horretan nahitaez. Aitortua adingabea bada, adingabearen deiturak eta izena jarriko
dira eremu honetan.
b) Pertsona juridikoen eta errentak esleitzen dituzten entitateen kasuan, entitatearen sozietate
izena edo izendapena jarriko da, oso-osorik, anagramarik gabe.»
Zazpi. «Zuriuneak» eremua, orain arte 372-500 posizioak hartu dituena, 421-500 posizioak
hartzera pasatzen da.
4. artikulua. Aldatzea 530/2020 Foru Agindua, abenduaren 29koa, «Elkar laguntzaren esparruan
finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena» izena duen 289 eredua onesten duena.
Aldaketa hauek sartzen dira abenduaren 29ko 530/2020 Foru Aginduan, zeinaren bidez onesten
baita «Elkar laguntzaren esparruan finantza kontuei buruz informatzeko urteko aitorpena» izena
duen 289 eredua:
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Bat. Aginduaren I. eranskina aldatzen da, «Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboan (289
ereduan) erakunde finantzarioek elkarren laguntzaren esparruan aitortu behar dituzten egoiliar
fiskalen herrialde edo jurisdikzioen zerrenda» deitutakoa, eta haren edukia honela geratzen da:
«Azaroaren 13ko 1021/2015 Errege Dekretuaren 4. artikuluko a) letra(*)

Azaroaren 13ko 1021/2015 Errege Dekretuaren 4.
artikuluko b) eta c) letrak(*)

EB

EBrekin akordioa duten herrialdeak

AEAAren eraginpean dauden herrialde eta jurisdikzioak
eta aldebiko akordioa duten herrialdeak

2022 eta hurrengoak

2022 eta hurrengoak

2022 eta hurrengoak

Alemania

Liechtenstein

Albania

Austria

San Marino

Antigua y Barbuda

Belgika

Andorra

Saudi Arabia

Bulgaria

Monako

Argentina

Zipre

Suitza

Aruba (Herbehereak)

Kroazia

Australia

Danimarka(**)

Azerbaijan

Eslovenia

Barbados

Estonia

Belize

Finlandia

Bonaire (Herbehereak)

Frantzia(**)

Brasil

Grezia

Brunei Darussalam

Hungaria

Kanada

Irlanda

Txile

Italia

Txina

Letonia

Kolonbia

Lituania

Korea

Luxenburgo

Costa Rica

Malta

Curaçao (Herbehereak)

Herbehereak(**)

Dominika

Polonia

Ekuador

Portugal

Ghana

Txekiar Errepublika

Gibraltar (Erresuma Batua)(***)

Eslovakiar Errepublika

Granada

Errumania

Groenlandia (Danimarka)

Suedia

Guernesey (Erresuma Bauta)
Hong Kong
India
Indonesia
Islandia
Cook Uharteak (Zeelanda Berria)
Man uhartea (Erresuma Batua)
Faroe uharteak (Danimarka)
Israel
Jamaika
Japonia
Jersey (Erresuma Batua)
Kazakhstan
Kenia
Líbano
Macao (Txina)
Malasia
Maldivak
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«Azaroaren 13ko 1021/2015 Errege Dekretuaren 4. artikuluko a) letra(*)

Azaroaren 13ko 1021/2015 Errege Dekretuaren 4.
artikuluko b) eta c) letrak(*)

EB

AEAAren eraginpean dauden herrialde eta jurisdikzioak
eta aldebiko akordioa duten herrialdeak

EBrekin akordioa duten herrialdeak

Maroko
Maurizio
Mexiko
Montserrat
Nigeria
Niue
Noruega
Kaledonia Berria (Frantzia)
Zeelanda Berria
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Erresuma Batua(**)
Errusia
Saba (Herbehereak)
Samoa
Saint Kitts eta Nevis
San Eustakio (Herbehereak)
San Martin (Herbehereak)
Saint Vicent eta Grenadinak
Santa Luzia
Seychelleak
Singapur
Hegoafrika
Turkia
Uruguai
Vanuatu»

*)1021/2015 Errege Dekretua, azaroaren 13koa, finantza-kontu jakin batzuen titulartasuna edo kontrola
duten pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta elkarren arteko laguntzaren esparruan kontu horie
buruz informatzeko betebeharra ezartzen duena.
**)Kanpoan utzi dira “AEAAren eraginpean dauden herrialde eta jurisdikzioak eta aldebiko akordioa
duten herrialdeak” zutabeko lurraldeak [Azaroaren 13ko 1021/2015 Errege Dekretuaren 4 artikuluko b)
eta c) letrak].
***)Espainiako Erresumaren eta Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuaren artean
Gibraltar dela eta izenpetutako Nazioarteko Akordioa, fiskalitateari eta finantza interesen babesar
buruzkoa, Madrilen eta Londresen ad referendum egina 2019ko martxoaren 4an.

Bi. Aginduaren II. eranskina aldatzen da, «Azaroaren 13ko 1021/2015 Errege Dekretuak, finantza
kontu jakin batzuen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen zerga egoitza identifikatzeko eta
kontu horien inguruan informatzeko betebeharra elkarren laguntzaren esparruan ezartzen duenak,
eranskinaren VIII. sekzioko D.4 apartatuan jasotakoaren arabera, «jurisdikzio parte-hartzaile» diren
herrialde edo jurisdikzioen zerrenda» deitutakoa, eta haren edukia honela geratzen da:

JURISDIKZIO PARTE-HARTZAILEEN ZERRENDA
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Albania

Gibraltar (Erresuma Batua)(*)

Mexiko

Alemania

Granada

Monako

Andorra

Grezia

Montserrat (Erresuma Batua)

Aingira (Erresuma Batua)

Groenlandia (Danimarka)

Nauru

Antigua eta Barbuda

Guernesey (Erresuma Batua)

Nigeria

Saudi Arabia

Hong Kong

Niue

Argentina

Hungaria

Norvegia

Aruba (Herbehereak)

India

Kaledonia Berria (Frantzia)

Australia

Indonesia

Zeelanda Berria

Austria

Irlanda

Oman

Azerbaijan

Man uhartea (Erresuma Batua)

Herbehereak

Baharain

Islandia

Pakistan

Bahamak

Kaiman uharteak (Erresuma Batua)

Panama

Barbados

Cook uharteak (Zeelanda Berria)

Peru

Belgika

Feroe uharteak (Danimarka)

Polonia

Belize

Marshall uharteak

Portugal

Bermuda (Erresuma Batua)

Turk eta Caico uharteak (Erresuma Batua)

Qatar

Brasil

Birjina uharte britaniarrak (Erresuma Batua)

Erresuma Batua

Brunei Darussalam

Israel

Txekiar Errepublika

Bulgaria

Italia

Eslovakiar Errepublika

Kanada

Jamaika

Errumania

Txile

Japonia

Errusia

Txina

Jersey (Erresuma Batua)

Samoa

Zipre

Kazakhstan

Saint Kitts eta Nevis

Kolonbia

Kenia

San Marino

Korea

Kuwait

San Martín (Herbehereak)

Costa Rica

Letonia

Saint Vincent eta Grenadinak

Kroazia

Libano

Santa Luzia

Curaçao (Herbehereak)

Liberia

Seychelleak

Danimarka

Liechtenstein

Singapur

Dominika

Lituania

Hegoafrika

Ekuador

Luxenburgo

Suedia

Arabiar Emirerri Batuak

Makao

Suitza

Eslovenia

Malasia

Turkia

Estonia

Maldivak

Uruguai

Finlandia

Malta

Vanuatu»

Frantzia

Maroko

Ghana

Maurizio

*)Espainiako Erresumaren eta Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuaren artean Gibraltar
dela eta izenpetutako Nazioarteko Akordioa, fiskalitateari eta finantza interesen babesari buruzkoa
Madrilen eta Londresen ad referendum egina 2019ko martxoaren 4an.
Azken xedapen bakarra.

Indarrean jartzea eta aplikatzea.

Foru agindu hau «Gipuzkoako A
O
» argitaratzen den egunean jarriko da
indarrean, eta aplikagarria izango da, lehen aldiz, 2021. urteagatik aurkeztuko diren urteko aitorpen
informatiboak 2022an aurkezteko (187, 189, 198 eta 289 ereduak).
Donostia, 2021eko abenduaren 17a.—Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua. (8156)
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