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3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
ALDUNDIA - OGASUNA ETA FINANTZAK
Urtarrilaren 19ko 37/2000 Foru Agindua, PZEZrako ordainketaren eta urteko
atxikipen eta irabazien laburpenaren inprimakiak onartzen dituena

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Urtarrilaren 19ko 37/2000 FORU AGINDUA, eredu hauek pezetatan eta
eurotan onartzen dituena: 126 eredua, Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta establezimendu
iraunkorra duten Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga
aitortu eta ordaintzekoa, mota guztietako entitate finantzarioen
kontuetatik (aktibo finantzarioei buruzko eragiketatan oinarritutakoak
barne) eratorritako kontraprestazioa dela medio lortutako errentei edo
kapital higigarriaren etekinei dagokienez; 196 eredua, atxikipenen eta
konturako sarreren urteko laburpenari buruzkoa; eta 196 eredua
euskarri magnetikoan aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 24ko 8/1998 Foru
Arauaren 99.1 artikuluan eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996
Foru Arauaren 131. artikuluaren bitartez, hurrenez hurren, bi betebehar hauek finkatu
dira: Erregelamenduz erabakitako kopuruan zerga horietan atxikipenak eta konturako
sarrerak egiteko betebeharra; eta haien zenbatekoa Gipuzkoako Foru Aldundian
ordaintzeko betebeharra.
Era berean, apirilaren 26ko 2/1999 Foru Arauak, Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren
gaineko Zergari buruzkoak, 22. artikuluan xedatutakoaren arabera, establezimendu
iraunkorrak behartuta daude zergaren likidazioaren konturako ordainketak egitera
Gipuzkoako Sozietate Zergaren araudira bildutako entitate egoiliarren modu berean.
Halaber, establezimendu horiek atxikipenak eta konturako sarrerak egitera behartuta
egongo dira Gipuzkoako Sozietate Zergaren araudira bildutako entitate egoiliarren
moduan.
Atxikipen eta konturako sarreren sistemaren erregelamenduzko garapena urtarrilaren
19ko 3/1999 Foru Dekretuak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren konturako
ordainketa batzuk arautu eta Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua atxikipenen
eta konturako sarreren alorrean aldatzen duenak, jasotakoaren bitartez egin da, kapital
higigarrien etekinei dagokienez.

Sozietateen gaineko Zergari dagokionez, ekainaren 10eko 45/1997 Foru Dekretuak,
Sozietate Zergaren Erregelamenduari buruzkoak, XV. kapituluan garatu du atxikipenen
eta konturako sarreren sistema.
Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak diren establezimendu
iraunkorrei dagokienez, aitzitik, aipatu zergaren Erregelamenduari buruzko maiatzaren
11ko 49/1999 Foru Dekretuaren bitartez garatu da atxikipenen eta konturako sarreren
sistema. Aipatu foru dekretuak 12. artikuluan jasotakoaren arabera, zerga horren
baldintzak eta kasuak Sozietate Zergaren erregelamenduzko araudian ezarritakoekin
parekatuta daude eta, gainera, atxikipenak eta konturako sarrerak lurralde espainiarreko
entitate egoiliarren modu berean egitera behartuta daude.
Aipatu foru dekretuetan jasotakoaren arabera, aurreko lehen hilabete edo hiruhilabete
naturalagatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena egin beharko dute
atxikitzaileek eta konturako sarrerak egitera behartuta daudenek. Era berean, haien
zenbatekoa ordaindu behar dute Gipuzkoako Foru Aldundian. Halaber, atxikitzaileek
eta konturako sarrerak egitera behartutakoek atxikipenen eta konturako sarreren urteko
laburpena aurkeztu beharko dute urte bakoitzeko azken aitorpenaren epe berean.
Zentzu horretan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokionez, urtarrilaren
19ko 3/1999 Foru Dekretuak 24.5 artikuluan eta, Sozietate Zergari dagokionez, haren
Erregelamenduak 61.5 artikuluan Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuari
ahalmena ematen diote errenta mota bakoitzerako aitorpen ereduak finkatzeko eta
aitorpena eta ordainketa nola eta non egin behar diren erabakitzeko.
Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergari dagokionez, apirilaren 26ko 2/1999
Foru Arauak amaierako lehen xedapenean Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuari
ahalmena ematen dio aipatu foru araua garatu eta gauzatzeko behar diren xedapenak
eman ditzan. Bestalde, haren erregelamenduak amaierako xedapenean foru diputatuari
ahalmena ematen dio Erregelamendua aplikatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.
Foru agindu honen bitartez onartzen diren 126 eta 196 ereduetan jasotako atxikipenari
eta konturako sarrerari lotuta dauden errentetan, mota guztietako entitate finantzarioen
kontuetatik (aktibo finantzarioei buruzko eragiketetan oinarritutakoak barne)
eratorritako kontraprestazioa dela medio (izendapena edo izaera edozein izanik ere)
lortzen diren kapital higigarriaren etekinak sartzen dira, baldin eta Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren zergadunek lortuak badira. Era berean, errentan horietan
sartuko dira Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek eta Zergadun Ez
Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunek (establezimendu iraunkorrak)
lortutako jatorri bereko errentak ere.
Foru agindu honen bitartez onartuko diren aitorpen-ordainketa agiriaren eredua eta
atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena eurotan nahiz pezetatan prestatu
dira. Era berean, 196 ereduko jasotzaileen barne orrien ordez euskarri magnetikoa
erabiltzeko baldintzak eta diseinu fisiko eta logikoak onartuko dira.
Horiek horrela, honako hau,

XEDATU DUT

1. artikulua.126 eredua onartzea pezetatan eta eurotan.
Bat. 126 eredua onartu da: «Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta
Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak). Mota guztietako
entitate finantzarioen kontuetatik (aktibo finantzarioei buruzko eragiketatan oinarritutakoak barne)
datorren kontraprestazioa dela medio lortutako kapital higigarriaren etekinen eta errenten atxikipenak eta
konturako sarrerak. Aitorpen-ordainketa agiria».
Eredu hori pezetatan nahiz eurotan bete daiteke. Horretarako, foru agindu honen I. eranskinean doa 126
eredua edo, bestela, II. eranskin moduan doan eredua erabiliko da, hurrenez hurren.
Bi. Bi alez osatuta dago 126 eredua:
a)Aitortzailearen alea.
b)Entitate laguntzailearen alea.
Hiru. Pezetatako 126 eredua horretan aipatutako errenten eta kapital higigarrien atxikipenak eta
konturako sarrerak ordaintzeko erabiliko da, oro har. Foru agindu honen I. eranskinean ageri da.
Derrigorrez erabili beharko dute foru agindu honen II. eranskineko eurotako 126 eredua erabili ezin duten
edo, 126 eredua erabili badezakete ere, eurotako aitorpena aukeratzen ez duten aitortzaileek, artikulu
honetako ondorengo apartatuan xedatutakoaren arabera.
Lau. Eurotako 126 eredua horretan aipatutako errenten eta kapital higigarrien atxikipenak eta konturako
sarrerak ordaintzeko erabili ahal izango dute, atxikipenak eta konturako sarrerak egin diren urteko ekitaldi
ekonomikoaren lehen egunetik haien kontabilitate liburuetako oharpenak eurotan adierazteko aukera egin
duten aitortzaileek. Foru agindu honen II. eranskinean ageri da eredua.
Eurotako 126 eredua erabiltzeko aukera egin dela ulertuko da aitortzaileak egindako atxikipenak eta
konturako sarrerak ordaindu behar dituen lehen hiruhilabeteari edo, hala badagokio, hilabeteari buruzko
eredu hori aurkezten duenean.
Eurotako 126 eredua erabiltzeko aukera eginez gero, ezin izango da atzera egin, eta aitortzaileak aurkeztu
beharreko 126 ereduaren aitorpen-ordainketa agiri guztiei egokituko zaie, bai eta foru agindu honetako 5.
artikuluan onartutako 196 ereduaren urteko laburpenaren aitorpenari ere. Hortik aurrera, ezin izango da
erabili pezetatako 126 eredua edo urteko laburpenari buruzko pezetatako 196 eredua.
2. artikulua.126 eredua aurkeztera behartuak.
Pezeta edo eurotako 126 eredua aurkeztu beharko dute mota guztietako entitate finantzarioen kontuetatik
(aktibo finantzarioei buruzko eragiketetan oinarritutakoak barne) datorren kontraprestazioa dela medio
lortutako errentak edo kapital higigarriaren etekinak ordaintzen dituzten atxikitzaileek eta konturako
sarrerak egitera behartuek. Era berean, zenbatekoa ordainduko dute.
3. artikulua.126 eredua aurkeztu eta ordaintzeko epea.
Apiril, uztail, urri eta urtarrilaren lehen hogeitabost egun naturaletan aurkeztu eta ordainduko da 126
eredua, urte naturalaren lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoengatik atxikitako kopuruei
eta egindako konturako sarrerei dagokienean, hurrenez hurren.
Aurreko horretan xedatutakoa xedatuta ere, aurreko lehen urte naturalean mila milioi
pezetatik/6.010.121,04 eurotik gorako eragiketa bolumena izan duten aitortzaileek hil bakoitzaren lehen

hogeita bost egun naturaletan aurkeztu eta ordaindu beharko dute eredu hau, aurreko lehen hilabeteagatik
atxikitako zenbatekoei eta egindako konturako sarrerei dagokienez. Aipatu eragiketa bolumena
abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Gipuzkoako zerga araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duenak, 121. artikuluan
jasotakoaren arabera kalkulatuko da. Salbuespen moduan, uztaileko aitorpena eta ordainketa abuztuan eta
ondoko lehen irailaren hogeita bost egun naturaletan egingo dira.
4. artikulua.126 eredua aurkeztu eta ordaintzeko tokia.
Zergabilketaren Erregelamenduan jasotakoaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta daude
entitateetako baten bitartez aurkeztu eta ordaindu beharko da 126 eredua (bankuak, aurrezki kutxak eta
kreditu kooperatibak).
5. artikulua.196 eredua, pezetatan nahiz eurotan, eta hori aurkezteko euskarri magnetikoa onartzea.
Bat. 196 eredua onartu da: «Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta
Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak). Mota guztietako
entitate finantzarioen kontuetatik (aktibo finantzarioei buruzko eragiketatan oinarritutakoak
barne)datorren kontraprestazioa dela medio lortutako kapital higigarriaren etekinen eta errenten
atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena».
Bi ale ditu eredu horrek: Administrazioaren alea eta interesatuaren alea.
Pezetatan nahiz eurotan bete daiteke eredua. Horretarako, foru agindu honen III. eranskinean doan 196
eredua erabiliko da edo, bestela, IV. eranskinean doan eredua, hurrenez hurren.
Urteko laburpenaren ekitaldiari dagozkion 126 ereduko aitorpen-ordainketa agiriak pezetatan aurkeztu
duten aitortzaileek erabili beharko dute 196 eredua pezetatan, foru agindu honetako 1. artikuluaren
hirugarren apartatuan xedatutakoaren arabera. Foru agindu honen III. eranskinean ageri da eredu hori.
126 eredua eurotan erabiltzeko aukera egin duten aitortzaileek erabili beharko dute 196 eredua eurotan,
foru agindu honetako 1. artikuluaren laugarren apartatuan xedatutakoaren arabera. Foru agindu honen IV.
eranskinean ageri da eredu hori.
Bi. Foru agindu honen V. eranskinean ageri diren diseinu fisiko eta logikoak onartu dira. Diseinu horiei
egokitu beharko zaizkie 196 eredua aurkezteko euskarri magnetikoak.
Euskarri magnetiko horiek eurotan nahiz pezetatan bete daitezke. Horretarako, zein moneta unitate
erabiltzen den adierazi beharko da laukietan.
Hiru. 196 eredua euskarri magnetikoan aurkeztuko da derrigorrez.
6. artikulua.196 eredua aurkeztera behartuak.
Mota guztietako entitate finantzarioen kontuetatik (aktibo finantzarioei buruzko eragiketatan
oinarritutakoak barne) datorren kontraprestazioa dela medio lortutako errentak edo kapital higigarriaren
etekinak ordaintzen dituzten atxikitzaileek edo konturako sarrera egitera behartuek aurkeztu beharko dute
196 eredua.
7. artikulua.196 eredua aurkezteko epea eta tokia.
Bat. 196 eredua, pezeta edo eurotan, urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik otsailaren 20ra bitarteko epean
aurkeztuko da, aurreko lehen urtean atxiki eta kontura sartutako zenbatekoei dagokienez.

Bi. 196 eredua, pezeta edo eurotan, zerga bulegoetan, Ogasun eta Finantza Departamentuko Idazkaritza
Teknikoko Zerga Informatikaren Atalean aurkeztu ahal izango da, bai eta Zergabilketa Erregelamenduan
jasotakoaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta daude entitateetako baten bitartez ere
(bankuak, aurrezki kutxak edo kreditu kooperatibak).
8. artikulua.196 ereduaren euskarri magnetikoak aurkezteko prozedura.
Bat. Euskarri magnetiko guztiak behin-behineko izaeraz jasoko dira beren prozesaketa egin eta
egiaztatuak izan arte. Foru agindu honetan ezarritako diseinu eta bestelako berezitasunekin bat ez
datorrenean edo haietan jasotako informazioa eskuratzea ezinezkoa denean, aitortzaileari hamar
laneguneko epea emango zaio berak aurkeztu duen euskarri magnetikoaren akatsak zuzendu ditzan. Egun
horiek igaro eta Zerga Administrazioa ezin bada eskatutako datuetara iritsi funtsezko arazoak oraindik hor
daudelako, urteko laburpena ez aurkeztutzat joko da ondorio guztietarako, eta aitortzaileari horren berri
emango zaio.
Segurtasun arrazoiak direla-eta, euskarri magnetikoak ez dira itzuliko espreski eskatzen denean izan ezik.
Horrelakoetan, edukia ezabatu ondoren itzuliko dira horiek edo beste batzuk.
Bi. Aitortzaileak honako dokumentu hauek aurkeztuko ditu:
1.196 ereduaren urteko laburpen orriaren bi aleak, behar bezala beteak eta izenpetuak. Aleak hartu dituen
bulegoak zigilatu eta gero, aitortzaileak interesatuaren orria gordeko du beretzat, aurkeztu izanaren
zurigarri bezala erabiltzeko.
2.Euskarri magnetikoak etiketa bat eraman beharko du itsatsita kanpoaldean, eta bertan ondoko datu
hauek adieraziko dira ordena honetan derrigorrez:
a)Ekitaldia.
b)Aurkezpen eredua: 196.
c)Aitortzailearen Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ).
d)Sozietatearen izena.
e)Aitortzailearen helbidea, udalerria eta posta kodea.
f)Harremanetarako pertsonaren deiturak eta izena.
g)Pertsona horren telefonoa eta luzapena.
Datu horiek adierazteko, nahikoa izango da aurreko zerrendaren arabera bakoitzari dagokion letra aurretik
jartzea.
Artxiboak euskarri magnetiko bat baino gehiago badu, guztiek sekuentzialki zenbatutako etiketa bana
eramango dute, hots, 1/n, 2/n, etab, «n» euskarri kopurua izango delarik. Bigarren eta hurrengo
bolumenen etiketan aski izango da aurreko a), b), c) eta d) letretan adierazitako datuak jartzea.
9. artikulua.Pezeta edo eurotako 196 ereduan informazioa emateko arauak, kontu beraren titularrak
diren jasotzaile bat baino gehiago daudenean.
Soil-soilik, pezeta edo eurotako 196 ereduan informazioa emateko, mota guztietako entitate finantzarioen
kontu beraren titular bat baino gehiago daudenean, kontu beraren titularkide bakoitzari buruzko datu
ekonomikoak indibidualizatuko dituzte informazioa ematera behartuek, informazio hura ematean.

Informazioa ematera behartuari modu frogagarrian ageri zaion kontu beraren titularkide bakoitzaren
partaidetzaren proportzioari jarraiki egingo da indibidualizazio hori. Modu frogagarrian ageri ez bazaio,
partaidetza proportzioa titularkide bakoitzari zati berdinetan egotzi beharko zaio, informazio ondorio
horietarako.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Foru agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera, indarrik gabe geratuko da abenduaren 30eko
1.099/1997 Foru Agindua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko
Zergaren aitorpen-ordainketa agiriaren 126 eredua eta atxikipenen eta konturako sarreren urteko
laburpenari buruzko 196 eredua onartzen dituena, kapital higigarriaren etekinei eta kontu bankarioen
interesei dagokienez (etekin esplizitoak), bai eta 196 eredua zuzenean ordenadore bidez irakur daitekeen
euskarrian aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ere.
AMAIERAKO XEDAPENA
Bat. Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.
Bi. Foru agindu honetan onartutako ereduak eta diseinu fisiko eta logikoak lehen aldiz erabiliko dituzte
aitortzaileek, arau hauei jarraiki:
1.126 eredua, pezetatan eta eurotan, lehen aldiz erabiliko da 2000. urteko urtarrilean egindako atxikipenak
eta konturako sarrerak ordaintzeko, baldin eta foru agindu honetako 3. artikuluaren bigarren parrafoaan
aipatutako aitortzaileak badira, eta 2000. urteko lehen hiruhilean egindako atxikipenak eta konturako
sarrerak ordaintzeko, gainerako aitortzaileak badira. Foru agindu honen I. eta II. eranskinetan ageri dira
aipatu ereduak, hurrenez hurren.
2.Pezetatako 196 eredua eta pezetatan adierazitako euskarri magnetikoa lehen aldiz erabiliko da 1999.
urteko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena egiteko. Foru agindu honen III. eta V.
eranskinetan ageri dira, hurrenez hurren, eredu horiek.
3.Eurotako 196 eredua eta eurotan adierazitako euskarri magnetikoa 2000. urteko atxikipenen eta
konturako sarreren urteko laburpena egiteko erabiliko da lehen aldiz. Foru agindu honen IV. eta V.
eranskinetan ageri dira, hurrenez hurren, eredu horiek.
Donostia, 2000ko urtarrilaren 19a.—Antton Marquet Artola, Ogasuneko eta Finantzetako Foru Diputatua.
(803) (583)
I-IV ERANSKINA

V. ERANSKINA

A) EUSKARRI MAGNETIKOEN EZAUGARRIAK
Ezaugarri hauek bete behar dituzte mota guztietako entitate finantzarioen kontuetatik (aktibo finantzarioei
buruzko eragiketatan oinarritutakoak barne) eratorritako kontraprestazioa dela medio lortzen diren
errentei edo kapital higigarriaren etekinei buruzko urteko aitorpena aurkezteko euskarri magnetikoek (196
eredua):
Zinta magnetikoa:
Pistak: 9.
Dentsitatea: 1.600 edo 6.250 BPI.
Kodea: EBCDIC, hizki larriz.
Etiketak: Etiketarik gabe.
Markak: Zintaren hasieran eta amaieran.
250 posiziotako erregistroak.
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 posiziotako erregistroak.
3 ½’’ko disketeek fitxero bakar bat eramango dute, SExxxx izendatuko dena. xxxx aitortzen den zerga
ekitaldiaren lau zifrak izango dira, eta fitxero bakar horrek erregistro mota ezberdinak jasoko ditu, B)
apartatuan aipatzen den ordenan.
Fitxeroak diskete bat baino gehiago hartzen badu, behar adinako fitxerotan banatuko da, eta fitxero
partzial bakoitzak honako deitura eramango du: SExxxx.NNN (NNN = 001, 002,). xxxx aitortzen den
zerga ekitaldiaren lau zifrak izango dira, eta NNN fitxeroek elkarren segidan izango duten zenbakia,
001etik hasita.
Artxibo partzialen erregistroak osoak izango dira, hau da, ezingo da inoiz fitxeroa banatu eta fitxero
partzialetan osatu gabeko erregistroak utzi.
Zerga Informatikako atalburuarengana jo beharko da (tf.: 943.483.160, telekopia: 943.483.293), baldin
eta aitortzailearen ekipoak ez badu jarritako eskakizun teknikoetara egokitzeko gaitasunik.
B) DISEINU LOGIKOAK
ERREGISTROEN AZALPENA

Aitortzaile bakoitzeko, bi erregistro mota desberdin sartuko dira. Hauek lehen posizioagatik bereiziko
dira irizpide hauen arabera:
1. mota: Aitortzailearen erregistroa: Identifikazio datuak eta aitorpenaren laburpena. 1. motako
erregistroaren diseinua, apartatu hauetan eta foru agindu honetako eranskinean aurrerago azaltzen dena.
2. mota: Jasotzailearen erregistroa 2. motako erregistroaren diseinua, apartatu hauetan eta foru agindu
honetako Eranskinean aurrerago azaltzen dena.
Aurkezpenaren ordena erregistro motaren araberakoa izango da. 1. motarako, erregistro bakarra egongo
da, eta 2. motarako, berriz, aitorpenean sartzen diren jasotzaileak adina erregistro.
Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerraldetik hasiko dira betetzen eta eskuinaldean zuriz
beteta agertuko dira. Hizki larriak erabiliko dira, karaktere berezirik gabe eta bokaletan azenturik jarri
gabe.
Hizkuntzaren karaktere bereziak adierazteko ISO-8859-I 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 hasiko dira betetzen, eta ezkerraldetik zeroz beteak agertuko dira,
zeinurik gabe eta enpaketatu gabe.
Eremuaren azalpenean bestelakorik esaten ez bada, edukia eremu guztiek izango dute. Edukirik ez
badute, eremu numerikoak zeroz beteko dira eta alfabetiko/alfanumerikoak, aitzitik, zurigunez.

196 EREDUA

B. 1. MOTAKO ERREGISTROA
AITORTZAILEAREN ERREGISTROA
(Posizioak, izaera eta eremuen azalpena)
—Posizioak: 1.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Erregistro mota.
«1» konstantea.
—Posizioak: 2-4.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen eredua.
«196» konstantea.
—Posizioak: 5-8.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ekitaldia.
Aitorpenaren zerga ekitaldiaren lau zifrak jarriko dira.
—Posizioak: 9-17.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aitortzailearen IFZ.
Aitortzailearen NA/IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen. Kontrol karaktereak azken posizioa hartuko du. Ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.
—Posizioak: 18-57.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aitortzailearen izena edo sozietatearen izena.
Sozietatearen izen osoa jarriko da, anagramarik gabe.
Eremu honetan inolaz ere ezingo da merkataritza izenik jarri.
—Posizioak: 58.
Izaera: Alfabetikoa.

Eremuen azalpena: Euskarri mota.
Gako hauetako bat jarriko da:
«C»: Informazioa zinta magnetikoan aurkezten bada.
«D»: Informazioa disketean aurkezten bada.
—Posizioak: 59-107.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: 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.
—Posizioak: 108-110.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Moneta.
Zenbaki hauetako bat jarriko da:
196: Aitorpena pezetatan betetzen bada.
176: Aitorpena eurotan betetzen bada.
—Posizioak: 111-120.
Eremuen azalpena: Zuriguneak.
—Posizioak: 121-122.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen osagarria edo ordezko aitorpena.
Salbuespenez bigarren edo ondorengo aitorpen bat aurkezten denean, honako eremu hauetako bat beteko
da derrigorrez:
121. Aitorpen osagarria: «C» jarriko da, baldin eta aitorpen hau aurkezteko helburua lehendik
aurkeztutako ekitaldi bereko beste aitorpen batean aipatu gabe utzi ziren ordainketak sartzea bada.
122. Ordezko aitorpena: «S» jarriko da, baldin eta aitorpen hau aurkezteko helburua ekitaldi berberari
dagokion aurreko aitorpen bat baliogabetzea eta bere osoan ordezkatzea bada. Ordezko aitorpenak
aurreko aitorpen bakar bat ordezka dezake soilik.

—Posizioak: 123-135.
Eremuen azalpena: Zuriguneak.
—Posizioak: 136-144.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzaileen kopuru osoa.
Aitortzaile honentzat euskarrian guztira zenbat jasotzaile aitortu den jarriko da. Jasotzaile bera erregistro
batean baino gehiagotan agertzen bada, zerrendan agertzen den adina aldiz zenbatuko da (2 motako
erregistroen kopurua).
—Posizioak: 145-159.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria.
15 posiziotako eremu numerikoa.
«Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria» eremuetan (jasotzailearen erregistroei dagozkien 170etik
179ra eta 206tik 214ra bitarteko posizioak) adierazitako zenbatekoen batura jarriko da, zeinu eta
dezimalik gabe.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, euro zentimotan adieraziko dira zenbatekoak. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 160-174.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipenak eta konturako sarrerak.
15 posizioko eremu numerikoa. «Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria» eremuan (jasotzailearen
erregistroei dagozkien 180tik 188ra eta 215tik 222ra bitarteko posizioak)adierazitako zenbatekoen batura
jarriko da, zeinu eta dezimalik gabe.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 175-249.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aldizkakotzea.
Jarraian aipatuko diren eremuak likidazio maiztasuna 12 hilabetetik gorakoa izateagatik 1999aren aurreko
ekitaldietan eta urteko laburpenari dagokion ekitaldian kontuan sartu diren errentak eta kapital
higigarriaren etekinak jasotzen direnean beteko dira bakarrik, bai eta behin betiko atxikipena egin denean

eta urtarrilaren 19ko 3/1999 Foru Dekretuak xedapen iragankor bakarraren 7 zenbakian aipatutako
erregularizazioa egin denean ere.
Bost zatitan banatuta dago eremu hau:
175-189. Aurreko ekitaldietako sarrerak.
15 posizioko eremu numerikoa.
«Atxikipenak eta konturako sarrerak» eremuetan jasotako zenbatekoen batura osoa jarriko da
(jasotzailearen erregistroei dagozkien 180tik 188ra eta 215etik 222ra bitarteko posizioak), baldin eta
haietan S letra jarri bada «Erregularizazio gakoa» eremuaren barruan.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
190-204. Aurreko ekitaldetako sarrerak.
15 posizioko eremu numerikoa.
«Aurreko ekitaldietako sarrerak, aldizkakotzeagatik» eremuetan jasotako zenbatekoen batura osoa jarriko
da (jasotzailearen erregistroei dagozkien 223tik 231ra bitarteko posizioak), baldin eta haietan S letra jarri
bada «Erregularizazio gakoa» eremuaren barruan.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
205-219. Erregularizaioa.
15 posizioko eremu numerikoa.
«Erregularizazioaren zenbatekoa» eremuetan jasotako zenbatekoen batura osoa jarriko da (jasotzaile
erregistroei dagozkien 233tik 240ra bitarteko posizioak), baldin eta haietan S letra jarri bada
«Erregularizazio gakoa» eremuaren barruan.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko
dira. Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek
inoiz ere ez dute dezimalik eramango.
220-234. Atxikipenak eta konturako sarrerak.
15 posizioko eremu numerikoa.
«Atxikipenak eta konturako sarrerak» eremuetan jasotako zenbatekoen batura osoa jarriko da (jasotzaile
erregistroei dagozkien 180tik 188ra eta 215etik 222ra bitarteko posizioak), baldin eta haietan T letra jarri
bada «Erregularizazio gakoa» eremuaren barruan.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.

235-249. Aurreko ekitaldietako sarrerak.
15 posizioko eremu numerikoa.
«Aurreko ekitaldietako sarrerak, aldizkakotzeagatik» eremuetan jasotako zenbatekoen batura osoa jarriko
da (jasotzaile erregistroei dagozkien 223tik 231ra bitarteko posizioak), baldin eta haietan T letra jarri bada
«Erregularizazio gakoa» eremuaren barruan.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 250.
Eremuen azalpena: Zurigunea.
*Zenbateko guztiak positiboak izango dira.
*Edukirik ez duten eremu numerikoak zeroz beteko dira.
*Edukirik ez duten eremu alfanumeriko/alfabetikoak zuriz beteko dira.
*Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik hasiko dira betetzen, eta ezkerraldean zeroz beteko dira.
*Eremuaren azalpenean bestelakorik esaten ez bada, eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerraldetik
hasiko dira betetzen, eta eskuinaldetik zuriz beteko dira. Hizki larriak erabiliko dira, karaktere berezirik
gabe eta bokaletan azenturik jarri gabe.

196 EREDUA

C) 2. MOTAKO ERREGISTROA
JASOTZAILEAREN ERREGISTROA
(Posizioak, izaera eta eremuen azalpena)
—Posizioak: 1.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Erregistro mota.
«2» konstantea.
—Posizioak: 2-4.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen eredua.
«196» konstantea.
—Posizioak: 5-8.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ekitaldia.
1. motako erregistroan posizio hauetarako adierazitakoa jarriko da.
—Posizioak: 9-17.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aitortzailearen IFZ.
1. motako erregistroan posizio hauetarako adierazitakoa jarriko da.
—Posizioak: 18-26.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzailearen IFZ.
Pertsona fisikoa bada jasotzailearen NA/IFK jarriko da.
Baldin eta jasotzailea pertsona juridikoa edo errenten egozpen erregimeneko entitatea bada (ondasun
komunitatea, sozietate zibila, eman gabeko herentzia, etabar), IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen. Azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du. Ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.

Jasotzaileak adingabeak badira eta NArik ez badute, eremu hau bete gabe utziko da. Haren ordez
«Legezko ordezkariaren IFZ» eremua beteko da, eta legezko ordezkariaren NA/IFK jarriko da (aita, ama
edo tutorearena).
—Posizioak: 27-35.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Legezko ordezkariaren IFZ.
Jasotzailea adingabea bada, eremu honetan legezko ordezkariaren NA/IFK jarriko da (aita, ama edo
tutorearena).
Gainerako kasuetan, eremu honetako edukia hutsunez beteko da.
—Posizioak: 36-75.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena.
a)Pertsona fisikoak badira, lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa jarriko dira,
ordena horretan nahitaez. Jasotzailea adingabea bada, eremu honetan adingabearen deiturak eta izena
jarriko dira.
b)Pertsona juridikoak eta errenten egozpen erregimeneko entitateak badira, izen osoa jarriko da,
anagramarik gabe.
—Posizioak: 76-77.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Probintzia kodea.
Jasotzailea bizi den probintziaren edo, hala bada, autonomia erkidegoaren bi digitu numerikoak jarriko
dira, honako zerrenda honen arabera:
ARABA 01 LEON 24
ALBACETE 02 LLEIDA 25
ALACANT 03 LUGO 27
ALMERIA 04 MADRIL 28
ASTURIAS 33 MALAGA 29
AVILA 05 MELILLA 52
BADAJOZ 06 MURTZIA 30
BARTZELONA 08 NAFARROA 31
BURGOS 09 OURENSE 32

CACERES 10 PALENTZIA 34
CADIZ 11 PALMAS, LAS 35
KANTABRIA 39 PONTEVEDRA 36
CASTELLO 12 ERRIOXA 26
CEUTA 51 SALAMANCA 37
CIUDAD REAL 13 S.C.TENERIFE 38
KORDOBA 14 SEGOVIA 40
CORUÑA, A 15 SEVILLA 41
CUENCA 16 SORIA 42
GIRONA 17 TARRAGONA 43
GRANADA 18 TERUEL 44
GUADALAJARA 19 TOLEDO 45
Gipuzkoa 20 VALENTZIA 46
HUELVA 21 VALLADOLID 47
HUESCA 22 BIZKAIA 48
BALEARRAK 07 ZAMORA 49
JAEN 23 ZARAGOZA 50

—Posizioak: 78-103.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Kalearen izena eta etxe zenbakia.
Kalearen izenaren aurretik, plaza, pasealekua ote den jarriko da lehentasunez eta, ahal bada, siglak ipiniko
dira deskribapen horren ordez 78-79 posizioetan eta gako hauek erabiliz:
AL = Zumardia.
AP = Apartamentua.
AV = Hiribidea.
BL = Etxe multzoa.
BO = Auzoa.
CH = Txaleta.
CL = Kalea.

CM = Bidea.
CO = Udalekua.
CR = Errepidea.
CS = Baserria.
CT = Aldapa.
ED = Eraikina.
GL = Glorieta.
GR = Etxetaldea.
LU = Eremua.
ME = Azoka.
MU = Udalerria.
MZ = Mantzana.
PB = Auzunea.
PG = Poligonoa.
PJ = Paisaia.
PQ = Parkea.
PZ = Plaza.
PR = Luzapena.
PS = Pasealekua.
RB = Ibiltokia.
RD = Ingurabidea.
TR = Zeharbidea.
UR = Urbanizazioa.
Izen osoa sartzen ez bada, ez da artikulurik ez preposiziorik ez juntagailurik grabatu behar, eta tituluak
laburtu behar dira (ad.: Pr. = printzea).
Gainerako kasuak laburtzean, erabilera orokorreko siglak jarriko dira.
Era berean, etxe zenbakia edo puntu kilometrikoa jarriko da.

—Posizioak: 104-123.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Udalerriaren izena.
Lehen 20 posizioak bete behar dira.
—Posizioak: 124.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Alta gakoa.
Ondoko gako hauetako bat jarriko da:
Gakoa Deskribapena

0 Kontu zaharra
1 Aitorpenaren ekitaldian alta emandako kontua
2 Aitorpenaren ekitaldian deuseztatutako kontua
—Posizioak: 125.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Jasotze gakoa.
Gako hauetako bat jarriko da:
Gakoa Deskribapena

C NArik gabeko ezkontidea, kontuaren titularrak bi ezkontideak bakarrik direnean.
T Titularra
U Usufruktuduna
—Posizioak: 126-128.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Kontuaren jasotzaile kopurua.
Kontuan aitortutako erregistro kopurua.
—Posizioak: 129.
Izaera: Numerikoa.

Eremuen azalpena: Kontu mota.
Gako hauetako bat jarriko da:
Gakoa Deskribapena

1 Kontu korronteak
2 Aurrezki kontuak
3 Epekako ezarpenak
4 Kontu finantzarioak
5 Kreditu kontuak
—Posizioak: 130.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Kode motaren gakoa.
Gako hauetako bat jarriko da, kontuaren identifikazioaren arabera:
Gakoa Deskribapena

C Kontuaren identifikazioa bezeroaren kontu kodearen bidez (BKK)
O Bestelako identifikazioa
—Posizioak: 131-150.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Bezeroaren kontu kodea (BKK).
Honela banatuta dago egitura:
Posizioak Deskribapena

131-134 Entitate kodea
135-138 Bulego kodea
139-140 Kontrol digituak
141-150 Kontu zenbakia
—Posizioak: 151-160.
Izaera: Numerikoa.

Eremuen azalpena: Diruz jasotakoen zenbatekoa.
Pezetatako zenbateko osoa edo horren kontrabalioa, dibisitan dauden kontuak direnean, zeinurik eta
zentimorik gabe. Era berean, kontuari lotutako jasotzaile bat baino gehiago daudenean, partaidetzaren
arabera horietako bakoitzari egotzitako zenbateko osoa jarriko da.
Kontu bati lotutako ezarpen edota berrikuntza bat baino gehiago daudenean, erregistro bakar batean
metatuko dira etekinak eta atxikipenak edo jasotzaile kopuruaren arabera dagozkionak.
Baldin eta ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan
adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz,
zenbatekoek inoiz ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 161-169.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Diruz jasotakoen gutxipenaren zenbatekoa.
Zenbateko hau jarriko da: Aurreko «Diruz jasotakoen zenbatekoa» eremuan jarritako kopurutik kopuru
horri berari Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 24ko 8/1998 Foru Arauak
38.2 artikuluan jasotako integrazio portzentaiak aplikatuz ateratako emaitza kenduz lortzen den
zenbatekoa, jasotzailea zerga horren zergaduna bada.
Jasotzailea ez bada Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaduna, zeroz beteko da.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 170-179.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipen oinarria.
Emaitza hau jarriko da: «Diruz jasotakoen zenbatekoa» eremuan jarritako kopurutik «Diruz jasotakoen
gutxipenaren zenbatekoa» eremuan jarritako kopurua kenduz ateratzen den emaitza. Azken eremu
horretan jarritako kopurua zero denean edo jasotzailea Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboa edo
Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergaduna denean (establezimendu iraunkorra),
berdinak izango dira «Diruz jasotakoen zenbatekoa» eremuaren kopurua eta «Atxikipen oinarria»
eremuaren kopurua.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 180-188.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipena.

Benetan atxikitako zenbatekoa jarriko da.
Jasotzaile bat baino gehiago badira, partaidetzaren arabera benetan atxikitako zenbatekoa jarriko da
haietako bakoitzean.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 189-197.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Gauza bidezko ordainsariak.
Gauza bidez ordaindutako ordainsaritik ateratzen den balorazioa jarriko da. Era berean, kontuari lotutako
jasotzaile bat baino gehiago direnean, haien partaidetzaren arabera bakoitzari egotzi zaion ordainsaria
jarriko da haietako bakoitzean.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 198-205.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Gauza bidezko ordainsarien gutxipenaren zenbatekoa.
Aurreko «Gauza bidezko ordainsariak» eremuan jarritako kopurutik kopuru horri berari Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 24ko 8/1998 Foru Arauak 38.2 artikuluan jasotako
integrazio portzentaiak aplikatuz ateratako emaitza kenduz lortzen den zenbatekoa jarriko da.
Jasotzailea ez bada Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaduna, zeroz beteko da.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 206-214.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Konturako sarreraren oinarria.
Emaitza hau jarriko da: «Gauza bidezko ordainsariak» eremuan jarritako kopurutik «Gauza bidezko
ordainsarien gutxipenaren zenbatekoa» eremuan jarritako kopurua kenduz ateratzen den emaitza. Azken
eremu horretan jarritako kopurua zero denean edo jasotzailea Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboa edo Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergaduna denean (establezimendu
iraunkorra), «Gauza bidezko ordainsariak» eremuaren kopurua eta «Konturako sarreraren oinarria»
eremuaren kopurua berdinak izango dira.

Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 215-222.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Konturako sarrera.
Ordaindutako gauza bidezko ordainsariengatik egindako konturako sarrera jarriko da.
Jasotzaile bat baino gehiago badira, partaidetzaren arabera benetan atxikitako zenbatekoa jarriko da
haietako bakoitzean.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
—Posizioak: 223-231.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aurreko ekitaldietako sarrerak, aldizkakotzeagatik.
Likidazio maiztasuna 12 hilabetetik gorakoa izateagatik 1999aren aurreko ekitaldietan konturako sarrerak
egin zaizkien kapital higigarriaren etekinak direnean, aipatu ekitaldietan egindako konturako sarrera
horiek guztiak jarri beharko dira, baldin eta lotuta badaude urtarrilaren 19ko 3/1999 Foru Dekretuak
xedapen iragankor bakarraren 7 zenbakian jasotako erregularizazioarekin, urteko atxikipenaren ekitaldian
behin betiko atxikipena egin denez.
Jasotzaile bat baino gehiago badira, partaidetzaren arabera benetan atxikitako zenbatekoa jarriko da
haietako bakoitzean.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
Zeroz beteko da, «Erregularizazio gakoa» eremuan N jarri bada.
—Posizioak: 232.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Erregularizazio gakoa.
Kontuan hartuta kapital higigarriaren etekinak urtarrilaren 19ko 3/1999 Foru Dekretuak xedapen
iragankor bakarraren 7 zenbakian jasotakoaren arabera erregularizatu ote diren edo ez eta, hori baiezkoa
bada, zein den erregularizazioaren amaierako emaitza, gako hauetako bat jarriko da:
N: Erregularizatu gabe daude.

S: Erregularizatu dira, eta 1999aren aurreko ekitaldietan egindako konturako sarrerak txikiagoak dira
behin betiko atxikipenen zenbatekoa baino. Hortaz, ordaintzeko zenbatekoa atera da.
T: Erregularizatu dira, eta 1999aren aurreko ekitaldietan egindako konturako sarrerak handiagoak dira
behin betiko atxikipenen zenbatekoa baino. Hortaz, ez da ezer ordaindu behar.
—Posizioak: 233-240.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Erregularizazioarne zenbatekoa.
Urtarrilaren 19ko 3/1999 Foru Dekretuak xedapen iragankor bakarraren 7 zenbakian jasotakoaren arabera
aitorpenaren zergaldian egindako erregularizazioaren zenbateko osoa jarriko da. Eremu honetan jarri
beharreko zenbatekoa hau izango da: Behin betiko atxikipenetatik 1999aren aurreko ekitaldietan haiei
buruz egindako konturako sarreren zenbatekoa kenduz ateratzen den emaitza, baldin eta diferentzia
horrek zeinu positiboa badu.
Jasotzaile bat baino gehiago badira, partaidetzaren arabera benetan atxikitako zenbatekoa jarriko da
haietako bakoitzean.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta pezeta bada, zenbatekoak pezetatan adieraziko dira.
Aurkezpena eurotan eginez gero, zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek inoiz
ere ez dute dezimalik eramango.
Zeroz beteko da, salbu Erregularizazio gakoa eremuan S jarri bada.
—Posizioak: 241-245.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Partaidetza portzentaia.
Aitortutako kontu bakoitzari buruz jasotzaile bakoitzari etekinean dagokion partaidetza portzentaia jarriko
da.
Bi eremutan banatuta dago:
241-243. Portzentaiaren zati osoa jarriko da (ez badago, zeroz beteko da).
241-243. Portzentaiaren zati hamartarra jarriko da (ez badago, zeroz beteko da).
—Posizioak: 246-250.
Eremuen azalpena: Zuriguneak.
*Zenbateko guztiak positiboak izango dira.
*Edukirik ez duten eremu numeriko guztiak zeroz beteko dira.
*Edukirik ez duten eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak zuriz beteko dira.
*Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik hasiko dira betetzen, eta ezkerraldean zeroz beteko direlarik.

*Eremuaren azalpenean bestelakorik esaten ez bada, eremu alfanumeriko/alfabetiko guztiak ezkerraldetik
hasiko dira betetzen, eta eskuinaldean zuriz beteko dira. Hizki larriak erabiliko dira, karaktere berezirik
gabe eta bokaletan azenturik jarri gabe.

