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3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
ALDUNDIA - OGASUNA ETA FINANTZAK
Abenduaren 31ko 1083/1999 Foru Agindua, 123, 193, 124, 194 eta 193-194 ereduen
euskarri magnetikoa onartzeari buruzkoa

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Abenduaren 31eko 1.083/1999 FORU AGINDUA, honako eredu hauek
pezetatan eta eurotan onartzen dituena: 123 eredua, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren kapital higigarriaren zenbait etekinetan
eta Sozietateen gaineko Zergaren eta establezimendu iraunkorra duten
Zergadun Ez Egoiliarren Errenta Zergaren zenbait errentatan egindako
atxikipenak eta konturako sarrerak aitortu eta ordaintzekoa; 193 eredua,
atxikipen eta konturako sarrera horien urteko laburpenari buruzkoa;
124 eredua, besteren kapitalak hartu eta erabiltzea errepresentatzen
duten edozein motatako aktiboak eskualdatu, amortizatu, berreskuratu,
trukatu edo bihurtzeagatik aipatu zergetan egindako atxikipenak eta
konturako sarrrerak aitortu eta ordaintzekoa, eta azkenik, 194 eredua,
atxikipen eta konturako sarrera horien urteko laburpenari buruzkoa. 193
eta 194 ereduen barruko orrien ordez erabiliko diren euskarri
manetikoen disinu fisiko eta logikoak ere onartzen dira.
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 bi betebehar hauek finkatu dira hurrenez
hurren: Erregelamenduz erabakitako kopuruan zerga horietan atxikipenak eta konturako
sarrerak egitea, eta haien zenbatekoa Gipuzkoako Foru Aldundian ordaintzea ezarriko
den eran eta kasuetan.
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 Sozietateen gaineko Zergaren araudira bildutako entitate egoiliarren modu
berean. Halaber, establezimendu horiek atxikipenak eta konturako sarrerak egitera
behartuta egongo dira Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergaren araudira bildutako
entitate egoiliarren moduan.
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, atxikipen

eta konturako sarreren sistemaren erregelamenduzko garapena jasotzen du kapital
higigarrien etekinei dagokienez.
Sozietateen gaineko Zergari dagokionez, ekainaren 10eko 45/1997 Foru Dekretuak,
Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduari buruzkoak, XV. kapituluan garatu du
atxikipenen eta konturako sarreren sistema.
Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak diren establezimendu
iraunkorrei dagokienez, 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 Sozietateen gaineko 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, atxikitzaileek eta konturako sarrerak
egitera behartuta daudenek aitorpena aurkeztu beharko dute beraiek atxikitako
zenbatekoei buruz eta aurreko lehen hilabete edo hiruhilabete naturalagatik dagozkien
konturako sarrerei buruz. Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundian ordaindu behar dute
haien zenbatekoa. 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, Sozietateen gaineko Zergari
dagokionez, haren Erregelamenduak 61.5 artikuluan 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 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.
Hona hemen foru agindu honen bitartez onartzen diren 123 eta 193 ereduetan jaso
beharreko errentak, atxikipenari eta konturako sarrerari lotutakoak: Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren zergadunek lortutako kapital higigarriaren eteki
nak, eta Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek eta establezimendu iraunkorra
duten Zergadun Ez Egoiliarren Errenta Zergaren zergadunek lortutako errentak, beti ere
Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuak atxikipenak eta konturako sarrerak
aitortzeko onartu dituen edo onar ditzakeen beste eredu batzuetan jaso behar ez badira.
Foru agindu honen bitartez onartzen diren 124 eta 194 ereduetan honako hauek jasoko
dira: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek lortutako kapital
higigarriaren etekinak, eta Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek eta
establezimendu iraunkorra duten Zergadun Ez Egoiliarren Errenta Zergaren zergadunek

lortutako errentak, beti ere besteren kapitalak hartu eta erabiltzea errepresentatzen duten
edozein motatako aktiboak eskualdatu, amortizatu, berreskuratu, trukatu edo bihurtzetik
baldin badatoz.
Atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-ordainketa agiriak eta horien urteko
laburpenak betetzeko ereduak eurotan eta pezetatan onartzen dira foru agindu honetan.
Onarturik geratzen dira, era berean, 193 eta 194 ereduetan (euro eta pezetatan)
jasotzaileak zerrendatzeko ageri diren barruko orrien ordez erabiliko diren euskarri
magnetikoen baldintzak eta diseinu fisiko eta logikoak.
Horiek horrela, honako hau,
XEDATU DUT

1. artikulua. 123 eta 124 ereduak pezetatan eta eurotan onartzea.
Bat. Onarturik geratzen da 123 eredua, honako izendapena duena: «Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga. Kapital higigarriaren zenbait etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Sozietateen
gaineko Zerga eta establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errenta Zerga. Atxikipenak eta
konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria».
Eredu hori eurotan nahiz pezetatan bete daiteke, eta horretarako foru agindu honetan I. eranskin gisa edo
II. eranskin gisa, hurrenez hurren, ageri den 123 eredua erabiliko da.
—123 eredua honela dago osatuta:
a) Aitortzailearen alea.
b) Entitate laguntzailearen alea.
Bi. Onarturik geratzen da 124 eredua, honako izendapena duena: «Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errenta Zerga.
Besteren kapitalak hartu eta erabiltzea errepresentatzen duten edozein motatako aktiboak eskualdatu,
amortizatu, berreskuratu, trukatu edo bihurtzeagatik lortutako errenten eta kapital higigarriaren etekinen
gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria».
Eredu hori eurotan nahiz pezetatan bete daiteke, eta horretarako foru agindu honetan III. eranskin gisa edo
IV. eranskin gisa, hurrenez hurren, ageri den 124 eredua erabiliko da.
—124 eredua honela dago osatuta:
a) Aitortzailearen alea.
b) Entitate laguntzailearen alea.
Hiru. Foru agindu honetako I. eta III. eranskinetan, hurrenez hurren, ageri diren 123 eta 124 ereduak
(pezetatan onartuak) atxikipenak eta konturako sarrerak ordaintzeko erabili beharko dituzte derrigorrez
zergapekoek, foru agindu honetako II. eta IV. eranskinetan ageri diren 123 eta 124 ereduak (eurotan
onartuak) erabiltzerik ez dutenean. Aldiz, horiek erabiltzea borondatezkoa izango da, eurotan onartutako
ereduak erabiltzeko aukera egonik, zergapekoek aitorpena eurotan ez egitea aukeratzen dutenean.

Lau. Zergapekoek honako zirkunstantzia hau betetzen dutenean erabili ahal izango dituzte foru agindu
honetako II. eta IV. eranskinetan ageri diren 123 eta 124 ereduak (eurotan onartuak) errenten atxikipenak
eta konturako sarrerak ordaintzeko: Merkataritza kontabilitatea (Merkataritza Kodearen edo berariazko
legeriaren arabera egina) edo liburu nahiz erregistro fiskalak eramatera behartuta egonik, kontabilitate
liburuetako edo zerga araudiak exijitzen dituen erregistro liburuetako oharpenak eurotan adieraztea
aukeratu dutenean atxikipenak eta konturako sarrerak egin diren ekitaldi ekonomikoaren lehen egunetik
aurrera.
123 edo 124 ereduak eurotan erabiltzea aurkeratu dela ulertzeko aski izango da zergapekoak egindako
atxikipenak edo konturako sarrerak ordaindu behar dituen lehen hiruhilekoari edo hilabeteari dagozkion
ereduak aurkeztea.
123 edo 124 ereduak eurotan erabiltzea aukeratzen bada, ezingo da atzera egin aukera horretan.
Zergapekoek aurkeztu behar dituzten 123 edo 124 eredu guztiak (aitorpen-ordainketa agiri guztiak)
hartuko ditu bere barne, bai eta foru agindu honetan onartzen diren 123 edo 124 ereduetan aipagai diren
atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenari buruzko eredu guztiak ere. Une horretatik aurrera,
pezetatan onartutako 123 edo 124 ereduak edo horiei dagozkien urteko laburpenak ezingo dira erabili.
2. artikulua. 123 eta 124 ereduak aurkeztu eta ordaintzeko epea.
123 eta 124 ereduak apiril, uztail, urri eta urtarrilaren lehen hogeita bost egun naturalen barruan aurkeztu
eta ordainduko dira, hurrenez hurren, urte naturaleko lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren
hiruhilekoan egindako atxikipenei eta konturako sarrerei dagokienez.
Edonola ere, zergapekoek aurreko urte naturalean izan duten eragiketa bolumena, abenduaren 29ko
102/1992 Foru Dekretuak, Gipuzkoako zerga araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko
abenduaren 28ko 37/1992 Legean esandakora egokitzekoak, 121. artikuluaren arabera kalkulatua beti ere,
mila milioi pezetatik edo 6.010.121,04 eurotik gorakoa izan bada, hil bakoitzaren lehen hogeita bost egun
naturalen barruan aurkeztu eta ordainduko dute eredu hau aurreko hilabeteari dagozkion atxikipen eta
konturako sarrerengatik. Salbuespen gisa, uztailari dagokion eredua, abuztuan zehar nahiz irailaren lehen
hogeita bost egun naturalen barruan aurkeztu eta ordaindu da.
Atxikitzaileek edo kontura sartzera behartutakoek aitorpen negatiboa aurkeztuko dute atxikipenari eta
konturako sarrerari lotutako errentak, 123 eta 124 ereduetan adierazitakoak, ordaindu dituztenean baina,
beren zenbatekoagatik, inolako atxikipen edo konturako sarrerarik egin ez dutenean.
Aitorpen negatiboa aurkeztuko da, halaber, jasotzaileek zeinu negatiboa edo zero emaitza duten errentak
edo etekinak lortu dituztenean.
3. artikulua. 123 eta 124 ereduak aurkeztu eta ordaintzeko tokia.
123 eta 124 ereduen aurkezpena eta, hala bada, dagokien ordainketa Zergabilketa Erregelamenduak
bilketan laguntzeko baimentzen dituen entitateetako batean egin ahal izango da (banku, aurrezki kutxa
edo kreditu kooperatibetan).
Aitorpen negatiboak direnean, aurreko parrafoan aipatu diren entitateetan ez ezik, zerga bulegoetan nahiz
Ogasun eta Finantza Departamentuko Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan ere aurkeztu ahal izango
dira.
4. artikulua. 193 eta 194 ereduak pezetatan eta eurotan onartzea.
Bat. Onarturik geratzen da 193 eredua, honako izendapena duena: «Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga. Kapital higigarriaren zenbait etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Sozietateen
gaineko Zerga eta establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errenta Zerga. Atxikipenak eta
konturako sarrerak. Urteko laburpena».

Eredu hori eurotan nahiz pezetatan bete daiteke, eta horretarako foru agindu honetan V. eranskin gisa edo
VI. eranskin gisa, hurrenez hurren, ageri den 193 eredua erabiliko da.
—193 eredua honela dago osatuta:
a) Laburpen orria, bi ale dituena.
b) Jasotzaileen zerrenda orriak, bakoitza bina alez osatua.
Gainera, 193 ereduak, foru agindu honetako V. eta VI. eranskinetan eurotan eta pezetatan onartzen denak,
eranskin-orri bat du Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 24ko 8/1998 Foru
Arauak 40.a) artikuluan aipatzen dituen gastuak zerrendatzeko.
Bi. Onarturik geratzen da 194 eredua, honako izendapena duena: «Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errenta Zerga.
Besteren kapitalak hartu eta erabiltzea errepresentatzen duten edozein motatako aktiboak eskualdatu,
amortizatu, berreskuratu, trukatu edo bihurtzeagatik lortutako errenten eta kapital higigarriaren etekinen
gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena».
Eredu hori eurotan nahiz pezetatan bete daiteke, eta horretarako foru agindu honetan VII. eranskin gisa
edo VIII. eranskin gisa, hurrenez hurren, ageri den 194 eredua erabiliko da.
—194 eredua honela dago osatuta:
a) Laburpen orria, bi ale dituena.
b) Jasotzaileen zerrenda orriak, bakoitza bina alez osatua.
Hiru. Foru agindu honetako V. eta VII. eranskinetan ageri diren 193 eta 194 ereduak (pezetatan onartuak)
bertan aipatzen diren atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko erabiliko dituzte
izaera orokorrez zergapekoek, foru agindu honetako VI. eta VIII. eranskinetan eurotan jasotako 193 eta
194 ereduak erabiltzera behartuta ez daudenean, artikulu honetako hurrengo apartatuan xedatzen den
eran.
Lau. Foru agindu honetako VI. eta VIII. eranskinetan eurotan onartzen diren 193 eta 194 ereduak, bertan
aipatzen diren atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko erabiliko dituzte
zergapekoek, baldin eta 123 edo 124 ereduak eurotan erabiltzea aukeratu badute foru agindu honetako 1.
artikuluaren laugarren apartatuaren arabera.
5. artikulua. Pezetatan eta eurotan onartutako 193 eta 194 ereduen euskarri magnetikoek bete behar
dituzten diseinu fisiko eta logikoak onartzea.
Bat. Onarturik geratzen dira foru agindu honetan onartzen diren 193 eta 194 ereduen euskarri
magnetikoen diseinu fisiko eta logikoak, foru agindu honetako IX. eta X. eranskinetan ageri direnak.
Eredu horietan ageri diren jasotzaileen barruko orrien ordez aurkeztuko dira euskarriak, bai eta Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 24ko 8/1998 Foru Arauak 40.a) artikuluan
aipatzen dituen gastuak zerrendatzeko 193 ereduak duen eranskin-orriaren ordez ere.
Aipatu euskarri magnetikoak eurotan nahiz pezetatan bete daitezke, zein moneta erabiltzen den
horretarako ezartzen diren laukietan adieraziko delarik.
Bi. 25 hartzaile baino gehiago dituzten urteko laburpenak euskarri magnetikoan aurkeztu beharko dira,
beti ere, gainera, ondoren adierazten diren baldintzetako edozein betetzen bada:

a) Atxikitzaileak edo kontura sartzera behartutakoak euskarri magnetikoa aukeratzea Ogasun eta
Finantza Departamentuari beste edozein aitorpen edo jakinarazpen aurkezteko.
b) Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenean aitortutako datuak zehatzak eta benetakoak
direla egiaztatzeko aztertu behar diren kontabilitate erregistro edo euskarriak datu prozesaketarako ekipo
elektronikoen bidez aztertu behar izatea.
Gainerako kasuetan, aurkezpena euskarri magnetikoan egitea aukerakoa izango da.
Hiru. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenak banakako nahiz taldekako euskarri
magnetikoan aurkez daitezke. Lehen kasuan, datuak biltzen dituen artxiboak atxikitzaile edo kontura
sartzera behartutako baten datuak jasoko ditu soilik, eta bigarrenean, bat baino gehiagorenak.
Lau. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena banakako nahiz taldekako euskarri
magnetikoan aurkezteko ez da beharrezkoa izango aurretik inolako eskaririk egitea.
6. artikulua. 193 eta 194 ereduak aurkezteko epea eta tokia.
Bat. Paperezko euskarria erabiliz gero, 193 eta 194 ereduak urte bakoitzeko urtarrilaren lehen hogeita
bost egun naturalen barruan aurkeztuko dira aurreko urtean egindako atxikipenei eta konturako sarrerei
dagokienez.
Paperezko euskarria erabiliz gero, 193 eta 194 ereduak zerga bulegoetan, Ogasun eta Finantza
Departamentuko Idazkaritza Teknikoko Zerga Informatikako Atalean edo, bestela, Zergabilketa
Erregelamenduak bilketan laguntzeko baimentzen dituen entitateetako batean aurkeztu ahal izango dira
(banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibetan).
Bi. Euskarri magnetikoa erabiliz gero, 193 eta 194 ereduak urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik otsailaren
20ra bitartean aurkeztuko dira, aurreko urtean egindako atxikipenei eta konturako sarrerei dagokienez.
Euskarri magnetikoa erabiliz gero, 193 eta 194 ereduak zerga bulegoetan, Ogasun eta Finantza
Departamentuko Idazkaritza Teknikoko Zerga Informatikako Atalean edo, bestela, Zergabilketa
Erregelamenduak bilketan laguntzeko baimentzen dituen entitateetako batean aurkeztu ahal izango dira
(banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibetan).
7. artikulua. 193 eta 194 ereduen 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
datozenean, edo bertan jasotako informaziora iritsi ezin daitekeenean, aitortzaileari hamar laneguneko
epea emango zaio 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 zergapekoari 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. Euskarri magnetikoak banakako aurkezpena jasotzen badu, aitortzaileak honako dokumentu hauek
aurkeztuko ditu:
1. 193 edo 194 ereduaren urteko laburpen orriaren bi aleak, behar bezala beteak eta izenpetuak. Bulego
hartzaileak zigilatu eta gero, aitortzaileak interesatuaren alea 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: 193 edo 194.
c) Aitortzailearen Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ).
d) Aitortzailearen deiturak eta izena edo 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 enumeratutako etiketa bana
eramango dute era honetara, 1/n, 2/n, etab., «n» horrek euskarri kopurua adieraziko duelarik. Bigarren eta
hurrengo bolumenen etiketan aski izango da aurreko a), b), c) eta d) letretan adierazitako datuak jartzea.
Hiru. Euskarri magnetikoak taldekako aurkezpena jasotzen badu, aurkezleak ondoko dokumentu hauek
aurkeztuko ditu:
1. Aurkezleari dagokion laburpen orriaren bi aleak, 193 edo 194 ereduarenak, behar bezala beteak eta
izenpetuak. Bulego hartzaileak zigilatu eta gero, aurkezleak interesatuaren alea gordeko du beretzat,
aurkeztu izanaren zurigarri bezala erabiltzeko.
2. Zergadun aitortzaile guztiei dagozkien laburpen-orrien bi aleak, 193 edo 194 ereduarenak, behar
bezala beteak eta izenpetuak.
Bulego hartzaileak zigilatu eta gero, aurkezleak aitortzaileei dagozkien laburpen orrien interesatuaren
aleak gordeko ditu beretzat.
3. Euskarri magnetikoak etiketa bat eraman beharko du itsatsita kanpoaldean, eta bertan ondoko datu
hauek adieraziko dira ordena honetan derrigorrez:
a) Ekitaldia.
b) Aurkezpen eredua: 193 edo 194.
c) Aurkezlearen Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ).
d) Aurkezlearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena.
e) Aurkezlearen 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 dituenean, guztiek sekuentzialki enumeratutako etiketa
bana eramango dute era honetara, 1/n, 2/n, etab., «n» horrek euskarri kopurua adieraziko duelarik.
Bigarren eta hurrengo bolumenen etiketan aski izango da aurreko a), b), c) eta d) letretan adieazitako
datuak jartzea.
8. artikulua. Pezetatan eta eurotan onartutako 193 eta 194 ereduetan ematen den informazioari aplikatu
beharreko arauak eredu horietan adierazi beharreko errentak edo kapital higigarriaren etekinak sortu
dituen ondare elementu, ondasun edo eskubideak jasotzaile titular bat baino gehiago dituenean.
193 eta 194 ereduetan informazioa ematearen ondorioetarako, eta horretarako bakarrik, eredu horietan
adierazi beharreko errentak edo kapital higigarriaren etekinak sortu dituen ondare elementu, ondasun edo
eskubideak jasotzaile titular bat baino gehiago dituenean, zergapekoek modu indibidualizatuan emango
dute ondare elementu, ondasun edo eskubide horren kotitular bakoitzari dagozkion datu ekonomikoen
informazioa. Ondare elementu, ondasun edo eskubidearen kotitular bakoitzak duen partaidetzaren arabera
indibidualizatuko dira datuak, beti ere partaidetza hori zergapekoarentzat frogatuta badago. Horren
frogarik ezean, partaidetzaren proportzioa zati berdinetan egotziko zaio kotitular bakoitzari, aipatu
informazioaren ondorioetarako.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Foru agindu hau indarrean sartzen denean, azaroaren 28ko 787/1995 Foru Agindua eta irailaren 14ko
621/1995 Foru Agindua, indargabetu egingo dira, azken agindu horren 1., 2. eta 3. artikuluak izan ezik,
2000. urteko urtarrilaren 25era arte jarraituko baitute indarrean.
AMAIERAKO XEDAPENA
Bat. Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.
Bi. Foru agindu honetan onartzen diren ereduak eta diseinu fisiko eta logikoak honako arau hauen
arabera erabiliko dituzte lehen aldiz zergapekoek:
1. Foru agindu honetako I., II, III. eta IV. eranskinetan jasotzen diren 123 eta 124 ereduak (pezetatan eta
eurotan onartuak) 2000. urteko urtarrilean zehar egindako atxikipenak eta konturako sarrerak ordaintzeko
erabiliko dituzte lehen aldiz foru agindu honetako 2. artikuluaren bigarren parrafoan aipatzen diren
zergapekoek, eta 2000. urteko lehen hiruhilekoan zehar egindako atxikipenak eta konturako sarrerak
ordaintzeko gainerako zergapekoek.
2. Foru agindu honetako V. eta VII. eranskinetan jasotzen diren 193 eta 194 ereduak (pezetatan onartuak)
eta, orobat, IX. eta X. eranskinetan ageri diren euskarri magnetikoak, 1999. urteari dagozkion atxikipenen
eta konturako sarreren urteko laburpena egiteko erabiliko dira lehen aldiz.
3. Foru agindu honetako VI. eta VIII. eranskinetan jasotzen diren 193 eta 194 ereduak (eurotan onartuak)
eta, orobat, IX. eta X. eranskinetan ageri diren euskarri magnetikoak, 2000. urteari dagozkion atxikipenen
eta konturako sarreren urteko laburpena egiteko erabiliko dira lehen aldiz.
Donostia, 1999ko abenduaren 31a.—Antton Marquet Artola, Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru
Diputatua.
(4) (26)
I.-VIII ERANSKINA

A) EUSKARRI MAGNETIKOEN EZAUGARRIAK

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errenta
Zergan, eta Sozietateen gaineko Zergan egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena
(193 eta 194 ereduak) aurkezteko erabiliko diren euskarri magnetikoek honako ezaugarri hauek beteko
dituzte:
—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, RCxxxx izendatuko dena. xxxx aitortzen den zerga
ekitaldiaren lau zifrak izango dira, eta fitxero bakar horrek erregistro mota ezberdinak jasoko ditu, B)
apartatuan aipatzen den ordenean.
Fitxeroak diskete bat baino gehiago hartzen badu, behar adinako fitxerotan banatuko da, eta fitxero
partzial bakoitzak honako deitura eramango du: RCxxxx.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.
Aitortzailearen ekipoak ez badu jarritako eskakizun teknikoetara egokitzeko gaitasunik, Zerga
Informatikako atalburuarengana jo beharko da. Tf.: 943.483.160, Faxa: 943.483.293.
B) DISEINU LOGIKOAK
ERREGISTROEN AZALPENA
Aitortzaile bakoitzeko, bi erregistro mota desberdin sartuko dira. Horiek 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: Egindako ordainketen erregistroa. 2. motako erregistroaren diseinua, apartatu hauetan eta foru
agindu honetako Eranskinean aurrerago azaltzen dena.
Aurkezpenaren ordena erregistro motaren arabera egingo da. 1. motarako, erregistro bakarra egongo da,
eta 2. motarako, berriz, aitorpenean jasotako ordainketak adina erregistro.
Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerraldetik hasiko dira betetzen eta eskuinaldetik zuriz
beteak 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, alfabetiko/alfanumerikoak zuriz joango direlarik.
Taldekako aurkezpena egiten bada (aitortzaile bat baino gehiago artxibo berean) euskarriaren lehen
erregistro bezala zero motako erregistro bat aurkeztuko da, apartatu honetan bertan erregistro mota
horretarako deskribatzen dugun diseinuari jarraituz. Horrek aurkezpena egiteaz arduratzen den pertsona
edo entitatearen datuak jasoko ditu, eta derrigorrezkoa izango da pertsona edo entitate hori euskarrian
aitortzaile bezala ere azaldu arren. Ondoren, lehen aitortzailearen datuak jarriko dira (1. mota), eta bere
jasotzaileak gero (2. mota); jarraian, hurrengo aitortzailearen datuak adieraziko dira, eta horrela hurrenez
hurren.
.

193 EREDUA
A. 0 MOTAKO ERREGISTROA:
TALDEKAKO AURKEZPENA
(Posizioak, izaera eta eremuen azalpena)
—Posizioak: 1.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Erregistro mota.
«0» konstantea (zero).
—Posizioak: 2-4.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen eredua.
«193» konstantea.
—Posizioak: 5-8.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ekitaldia.
Euskarrian sartu diren aitorpenen zerga ekitaldiko lau zifrak jarriko dira.
—Posizioak: 9-17.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aurkezlearen IFZ.
Aurkezlearen NA/IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen, azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du, eta ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.
—Posizioak: 18-57.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aurkezlearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena.
1. motako erregistroan aitortzailearentzat adierazi den irizpide berberari jarraituz beteko da.
—Posizioak: 58-109.

Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aurkezlearen helbidea.
Eremu hau bederatzitan banatzen da.
58-59: SG: Bide publikoaren siglak.
60-79: Bide Publikoa: Bide publikoaren izena. Alfabetikoa izan behar du eta, beraz, izenak zenbakiak
dituenean hizkiekin adieraziko da (adibidez: Maiatzaren 1a, «maiatzaren lehena» idatziko da). Errepidea
denean, km. laburdura jarriko da bukaeran.
80-84: Zenbakia: Etxearen zenbakia edo puntu kilometrikoa (dezimalik gabe). Numerikoa izan behar du
eta bost posiziotakoa.
85-86: Eskailera.
87-88: Oina.
89-90: Atea.
91-95: Posta Kodea: Aurkezlearen zerga helbideari dagokiona. Numerikoa izan behar du eta bost
posiziotakoa.
96-107: Udalerria: Hamabi posizio hartzen ditu. Izenak hamabi karaktere baino gehiago baditu, lehen
hamabiak jarriko dira artikulu eta preposiziorik gabe.
108-109: Probintzia Kodea: Egindako ordainketen erregistroan (2. motan) Probintzia Kodea eremurako
adierazi den irizpide berberari jarraituz beteko da.
—Posizioak: 110-114.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aitortzaileak guztira.
Bost posiziotako eremu numerikoa. Taldekako euskarrian guztira zenbat pertsona edo entitate aitortzaile
sartu diren adieraziko da (1. motako erregistro grabatuen kopurua).
—Posizioak: 115-123.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzaileak guztira.
Bederatzi posiziotako eremu numerikoa. Taldekako euskarrian zerrendatu diren jasotzaile kopuru osoa
adieraziko da.
—Posizioak: 124.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Euskarri mota.

Gako hauetako bat jarriko da:
«C»: Informazioa zinta magnetikoan aurkezten bada.
«D»: Informazioa disketean aurkezten bada.
—Posizioak: 125-173.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Harremanetarako pertsona.
Eremu hau bitan banatzen da:
125-133: Telefonoa: Bederatzi posiziotako eremu numerikoa.
134-173: Deiturak eta izena: 1. motako erregistroan aitortzailearentzat adierazi den irizpide berberari
jarraituz beteko da.
—Posizioak: 174-250.
Eremuen azalpena: Zuriak.
* Edukirik ez duten eremu numerikoak zeroz beteko dira.
* Edukirik ez duten eremu alfanumeriko/alfabetikoak zuriz beteko dira.
* Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik hasiko dira betetzen, ezkerraldetik zeroz beteko direlarik.
* 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.

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.
«193» konstantea.
—Posizioak: 5-8.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ekitaldia.
Aitortzen den zerga ekitaldiaren lau zifrak jarriko dira.
—Posizioak: 9-17.

Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aitortzailearen IFZ.
Atxikitzailearen NA/IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen, azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du, eta ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.
—Posizioak: 18-57.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aitortzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena.
Pertsona fisikoa bada, jarri lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa, ordena
horretan nahitaez.
Pertsona juridikoak eta errentak egozten dituzten entitateak direnean, sozietatearen izen osoa jarriko da,
anagramarik gabe.
Eremu honetan ezingo da inolaz ere 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.
Eremu hau bitan banatzen da:
59-67: Telefonoa: Bederatzi posiziotako 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:
173: Aitorpena eurotan aurkezten bada.
193: Aitorpena pezetatan aurkezten bada.
—Posizioak: 111-120.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Zuriak.
—Posizioak: 121-122.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen osagarria edo ordezko aitorpena.
Aurkezten dena bigarren aitorpen bat edo ordezko aitorpen bat denean honako eremu hauetako bat beteko
da derrigorrez:
121: Aitorpen osagarria: «C» bat jarriko da baldin eta aitorpen hau aurkezteko arrazoia lehendik
aurkeztutako ekitaldi bereko beste aitorpen batean aipatu gabe utzi ziren ordainketak sartzea bada.
122: Ordezko aitorpena: «S» bat jarriko da baldin eta aitorpen hau aurkezteko arrazoia ekitaldi berberari
dagokion aurreko aitorpen bat baliogabetu eta bere osoan ordezkatzea bada. Ordezko aitorpenak aurreko
aitorpen bat bakarrik ordezka dezake.
—Posizioak: 123-135.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Zuriak.
—Posizioak: 136-144.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzaile kopurua guztira.
Aitortzaile honentzat euskarrian zenbat jasotzaile aitortu diren jarriko da. Jasotzaile bera erregistro batean
baino gehiagotan agertzen bada, ageri den adina aldiz konputatuko 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» eremuan (jasotzailearen erregistroetako 152tik 164ra
arteko posizioetan) adierazi diren zenbatekoen batura jarriko da zeinu eta dezimalik gabe.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 160-174.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipenen eta konturako sarrerak.
15 posiziotako eremu numerikoa.
«Atxikipenak eta konturako sarrerak» eremuetan (jasotzailearen erregistroetako 169tik 181era arteko
posizioetan) adierazi diren zenbatekoen batura jarriko da zeinu eta dezimalik gabe.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 175-189.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ordaindutako atxikipenak eta konturako sarrerak.
15 posiziotako eremu numerikoa.
Jarri zeinu eta dezimalik gabe «Atxikipenak eta konturako sarrerak» eremuetan (jasotzailearen
erregistroetako 169tik 181era arteko posizioetan) adierazi diren zenbatekoen batura, baldin eta horien
jasotzaileentzat «C» letra jarri bada «Ordainketa Gakoa» eremuan eta, halaber, «A» eta «B» letrak jarri
badira «Ordainketa Gakoa» eremuan eta «I» balorea «Ordainket» eremuan. Eremu honetan adierazitako
zenbatekoak batuketa horretatik kanpo geldituko dira «Atxikipenen eta konturako sarreren aldizkatzea»
eremuan (erregistro mota honetako 205etik 219ra arteko posizioetan) adierazi beharreko jasotzaileei
dagozkienean.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 190-219.

Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aldizkatzea.
Jarrian zerrendatzen diren eremuak honako kasuetan bakarrik beteko dira: Ordaindutako errentek edo
kapital higigarriaren etekinek 12 hilabetetik gorako likidazio maiztasuna edukitzeagatik, konturako
sarrerak 1999a baino lehen egin direnean eta behin betiko atxikipena nahiz 3/1999 Foru Dekretuak
xedapen iragankor bakarraren 7. apartatuan aipatzen duen erregularizazioa urteko laburpenaren ekitaldian
aplikatu denean.
Eremu hau bitan banatzen da:
190-204: Aurreko ekitaldietako sarrerak.
15 posiziotako eremu numerikoa.
«Aurreko ekitaldietako sarreren aldizkatzea» eremuetan (jasotzailearen erregistroetako 182tik 194ra
arteko posizioetan) adierazi diren zenbatekoen batura jarriko da zeinu eta dezimalik gabe.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
205-219: Ordaindutako atxikipenak eta konturako sarrerak.
15 posiziotako eremu numerikoa.
Jarri zeinu eta dezimalik gabe urtarrilaren 19ko 3/1999 Foru Dekretuak xedapen iragankor bakarraren 7.
apartatuaren babesean egindako erregularizazioaren zenbatekoa. Eremu honetan adierazi behar den
zenbatekoa eragiketa honen emaitza izango da: Behin betiko atxikipenak eta konturako sarrerak ken
1999a baino lehenagoko ekitaldietan egindako konturako sarrerak. Diferentzia horrek zeinu positiboa
eduki behar du eta jasotzaileen erregistroetan honako baloreak agertu: «B» letra «Ordainketa Gakoa»
eremuan eta «I» balorea «Ordainketa» eremuan.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 220-234.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Gastuak 8/1998 Foru Arauaren 40.a) art.
15 posiziotako eremu numerikoa.

Jarri zeinu eta dezimalik gabe Gastuak eremuan («Gastuen zerrenda» izeneko erregistroaren 195etik
207ra arteko posizioetan) adierazi diren zenbatekoen batura.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 235-250.
Eremuen azalpena: Zuriak.
* 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, ezkerraldetik zeroz beteko direlarik.
* 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.

2. MOTAKO ERREGISTROA: ORDAINKETEN ERREGISTROA. JASOTZAILEEN ZERRENDA.
(Posizioak, izaera eta eremuen azalpena)
—Posizioak: 1.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Erregistro mota.
«2» konstantea.
—Posizioak: 2-4.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen eredua.
«193» 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.
Jasotzailea errentak egozten dituen entitate bat denean (ondasun komunitatea, sozietate zibila, eman
gabeko herentzia, etab.), dagokion IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen, azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du, eta ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.

Jasotzaileak adingabekoak badira eta NArik ez badute, eremu hau bete gabe utziko da, eta bere ordez
«Legezko ordezkariaren IFZ» eremua beteko da, bertan legezko ordezkariaren (aita, ama edo tutorearen)
NA/IFK jarriko delarik.
—Posizioak: 27-35.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Legezko ordezkariaren IFZ.
Jasotzailea adingabekoa bada, eremu honetan legezko ordezkariaren (aita, ama edo tutorearen) NA/IFK
jarriko da.
Gainerako kasuetan, eremu honetako edukia hutsuneekin beteko da.
—Posizioak: 36-75.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena.
a) Pertsona fisikoak badira, jarri lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa, ordena
horretan nahitaez.
b) Errentak egozten dituzten entitateak direnean, entitatearen izen osoa jarriko da, anagramarik gabe.
—Posizioak: 76.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Bitartekaria.
«A» eta «B» ordainketa gakoetarako soilik.
Eremu honetan «X» bat jarriko da baldin eta aitortutako jasotzailea Espainian helbideratuta dagoen,
bertan egoitza duen edo han ordezkatuta dagoen entitate bat bada, atxikipenari lotutako errentak besteren
kontura ordaintzen dituena edo dagokion etekina edo errenta sortzen duten baloreen errenten kobrantza
gordailatu edo kudeatzen duena. Aipatu ez diren gainerako kasuetan eremu hau bete gabe utziko da, hau
da, aitortutako jasotzailea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaduna, Sozietateen gaineko
Zergaren subjektu pasiboa, edo establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errenta Zergaren
zergaduna denean eta zerga horiengatik eredu honetan aitortzen diren atxikipenak edo konturako sarrerak
jasan dituenean.
—Posizioak: 77-78.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Probintzia kodea.
a) Izaera orokorrez, jasotzailea bizi den probintziako edo, hala bada, hiri autonomoko bi digitu
numerikoak jarriko dira, honako zerrenda honen arabera:s
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

b) Kasu berezia. Ordainketa horiek jaso dituztenak ohiko egoitza atzerrian duten Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren zergadunak badira, Zergaren Foru Arauak 4.1 artikuluak aipatu bezala
(Espainiako misio diplomatikoetako kideak, Espainiako bulego kontsularretako kideak, etab.), probitzia
kode gisa 98 digituak jarriko dira.
—Posizioak: 79.
Izaera: Numerikoa.

Eremuen azalpena: Kodearen gakoa.
«A» eta «B» ordainketa gakoetarako soilik.
Eremu honetan jarraian zerrendatzen diren zenbakietako bat jarriko da «Jaulkitzaileraren kodea»
eremuaren edukia identifikatzeko:
1. Jaulkitzailearen kodea IFZ edo NA/IFK bati dagokio.
2. Jaulkitzailearen kodea ISIN kode bati dagokio.
3. Jaulkitzailearen kodea ISIN koderik ez duten atzerriko baloreei dagokie.
—Posizioak: 80-91.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Jaulkitzaileraren kodea.
«A» edo «B» ordainketa gakoetarako soilik.
Jaulkitzailea identifikatzeko beteko da eremu hau. «Kodearen gakoa» eremuan 1 jarri bada,
jaulkitzailearen IFZ adieraziko da. «Kodearen gakoa» eremuan 2 jarri bada, ISIN kodea adieraziko da
Balore Merkatuko Batzorde Nazionalak abenduaren 16an emandako 1/1998 Arau Teknikoari jarraiki.
«Kodearen gakoa» eremuan 3 jarri bada, «ZXXX» jarriko da 1.074/1999 Foru Aginduaren IV.
Eranskinean ageri den zerrendaren arabera; «XXX» herrialde jaulkitzailearen gakoa izango da. Tituluak
nazioz gaindiko organismoek jaulki badituzte (Munduko Bankuak, etab.ek), «Z999» jarriko da.
—Posizioak: 92.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Ordainketa gakoa.
Jarri dagokion gako alfabetikoa atxikipenari edo konturako sarrerari lotutako errentak edo kapital
higigarriaren etekinak nondik datozen kontuan izanik.
Edozein entitatetako fondo propioetan parte hartzeagatik lortutako etekinak edo errentak.
Kapital propioak beste batzuei lagatzeagatik lortutako etekinak edo errentak.
Aurreko «A» eta «B» gakoetan sartzen ez diren beste errentak edo kapital higigarriaren etekinak.
—Posizioak: 93-94.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Izaera.
Jarri dagokion zenbakia «Ordainketa gakoa» eremuan adierazitako gako alfabetikoa kontuan izanik.
A ordainketa gakoari dagokion izaera:

01 Batzarretara joateko primak.
02 Dibidenduak eta mozkin partaidetzak edozein motatako entitatean.
03 Edozein aktibo motatatik datozen etekinak, akzio liberatuak ematea izan ezik, estatutuek
finkatutakoaren arabera edo sozietateko organoek erabakita ahalmena ematen badute entitate baten
irabazietan, salmentetan, eragiketetan, dirusarreretan edo antzeko kontzeptuetan partaidetza izateko, lan
pertsonalaren ordainsariekin zer ikusia izan gabe.
04 Entitatearen fondo propioetako partaidetza errepresentatzen duten balore edo partaidetzen gainean
erabilpen edo gozamenerako eskubideak eratzetik edo lagatzetik eratortzen diren etekinak edo errentak,
hauen deitura edo izaera edozein dela ere.
05 Aurreko dijituetan aipatu ez den beste edozein onura, entitate baten bazkide, akziodun, elkartu edo
partaide izatetik eratorritakoa denean.
06 Etekin salbuetsiak.
B ordainketa gakoari dagokion izaera:
01 Obligazio, bono, gordailu-ziurtagiri edo bestelako titulu pribatuen interesak.
02 Obligazio, bono, gordailu-ziurtagiri edo bestelako titulu publikoen interesak.
03 Bankarioak ez diren maileguen intererak.
04 Eragiketa finantzarioen irabazietan Sozietateen gaineko Zergari buruzko 7/1996 Foru Arauak
hambosgarren xedapen iragankorrean aipatzen duen erregimen iragankorraz gozatzen duen etekinak edo
errentak.
05 Entitate finantzario batek bere titularitateko kreditu bat osorik edo zati batean eskualdatu, lagatu edo
transferitzeagatik ordaindutako etekinak edo errentak.
06 Aurreko dijituetan sartu ez diren beste errentak edo kapital higigarriaren etekinak.
07 Etekin salbuetsiak.
C gakoari dagokion izaera:
01 Jabetza intelektualetik datozen etekin edo errentak, jasotzailea egilea ez denean.
02 Jabetza industrialetik datozen etekin edo errentak, jasotzaileak egiten dituen jarduera ekonomikoei
atxikita ez dagoenean.
03 Laguntza teknikoa ematetik datozen etekin edo errentak, prestazio hori jarduera ekonomiko baten
baitan ematen denean izan ezik.
04 Ondasun higiezin, negozio edo meategiak errentan edo azpierrentan ematetik datozen etekin edo
errentak, jarduera ekonomikorik osatzen ez dutenean.
05 Kapitalen ezarpenagatik lortzen diren biziarteko edo aldi baterako errentak, baldin eta herentzia,
legatu edo beste edozein ondorengotza-tituluren bidez eskuratu ez badira.

06 Irudia ustiatzeko eskubidea lagatzetik edo irudia erabiltzeko onarpen edo baimenetik datozen
etekinak, lagapen hori jarduera ekonomiko baten baitan egiten denean izan ezik, baldin eta jasotzaileak
(erregistroak) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunak badira.
07 Hiri ondasun higiezinak errentan ematetik datozen etekinak, jarduera ekonomikorik osatzen ez
dutenean, baldin eta jasotzaileak (erregistroak) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
zergadunak badira.
08 Irudia ustiatzeko eskubidea lagatzetik edo irudia erabiltzeko onarpenetik datozen etekinak, baita
ustiapen ekonomikoetatik datozen sarrerak direnean ere, baldin eta jasotzaileak (erregistroak) Sozietateen
gaineko Zergaren subjektu pasiboak edo establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errentaren
Zergaren zergadunak badira.
09 Joko, sariketa, zozketa edo konbinazio aleatorioetan parte hartzeagatik jasotako sarien etekinak,
ondasun, produktu edo zerbitzu jakin batzuen eskaintza, sustapen edo salmentari lotuta egon ala ez, baldin
eta horien jasotzaileak (erregistroak) Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak edo establezimendu
iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errentaren Zergaren zergadunak badira.
10 Beste sozietate batzuetan administratzaile edo kontseilari kargua betetzearen ondorioz lortutako
kontraprestazioak, baldin eta horien jasotzaileak (erregistroak) Sozietateen gaineko Zergaren subjektu
pasiboak edo establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errentaren Zergaren zergadunak badira.
11 Etekin salbuetsiak.
12 Gako honetako aurreko dijituetan sartu ez diren beste errentak edo kapital higigarriaren etekinak.
—Posizioak: 95.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ordainketa.
«A» edo «B» ordainketa gakoetarako soilik.
Jarri hurrengo zenbakietako edozein, aitortzaileak egin duen ordainketa kontzeptu hauetako batengatik
egin duen adierazteko:
1. Jaulkitzaile gisa.
2. Bitartekari gisa.
Atzerriko jaulkitzaileen baloreak ordaindu badira, 1 gakoa jarriko da (jaulkitzaile-atxikitzaile gisa).
—Posizioak: 96.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Kode mota.
«A» edo «B» ordainketa gakoetarako soilik.
Eremu honetan jarraian zerrendatzen diren letretako edozein jarriko da «Balore kontuaren kodea»
eremuaren edukia identifikatzeko.

«C»: Balore Kontuaren Kodearekin identifikatzen da (BKK).
«O»: Beste identifikazio bat.
—Posizioak: 97-116.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Balore Kontuaren Kodea.
«A» edo «B» ordainketa gakoetarako soilik.
Bete datu hau baldin eta eredu honetan aitortzen diren errentak edo kapital higigarriaren etekinak ematen
dituzten baloreak entitate finantzario batek kobratu, administratu eta gordailatzen baditu. Beraz,
aitortzailea ez ez bada era horretako entitate finantzario bat eremu hau ez da inolaz ere beteko. Eremu hau
honela egituratzen da:

Entitatearen kodea: Lau dijitu.
Sukurtsalaren kodea: Lau dijitu.
Kontrol dijituak: Bi dijitu.
Kontu zenbakia: Hamar dijitu.
—Posizioak: 117.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Kobratu gabe.
«A» edo «B» ordainketa gakoetarako soilik.
Eremu honetan «X» bat jarriko da ekitaldian sortu diren errentak aitortzaileak ekitaldi horretan ordaindu
ez dituenean titularrak ez direlako kobratzera agertu. Eremu honetan «X» jartzen den guztietan, jasotzaile
(erregistro) bereko gainerako eremuak honela beteko dira:
Jasotzailearen IFZ: 999 999 999.
Ordezkariaren IFZ: 999 999 999.
Deiturak eta izena:
Sozietatearen izena: Ordaidu gabeko baloreak.
Biterkaria: Edukirik gabe.
Probintzia (kodea): Edukirik gabe.
Kodearen gakoa: Dagokiona.

Jaulkitzailearen kodea: Dagokiona.
Ordaink. gakoa: Dagokiona.
Izaera: Dagokiona.
Ordainketa: Dagokiona.
Kode mota: Edukirik gabe.
Balore kontuaren kodea: Edukirik gabe.
Sortzapen ekitaldia: Edukirik gabe.
Ordaink. mota: Dagokiona.
Ordainketen zenbatekoa: Dagokiona.
% Biderk.: Dagokiona.
Gutxipenen zenbatekoa: Dagokiona.
Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria: Dagokiona.
Atxikipen %: Dagokiona.
Atxikipenak eta konturako sarrerak: Dagozkionak.
Aurreko ekitaldietako sarreren aldizkatzea: Dagozkionak.
Jasotzaileari buruzko datuen informazioa ordaindu gabeko etekinak edo errentak ordaintzen zaizkion
ekitaldiaren aitorpenean aurkeztuko da. Horrelakoetan, etekinak edo errentak ordaindu diren ekitaldiaren
aitorpena egitean, «Sortzapen ekitaldia» eremuan etekin edo errenta horiek sortu diren ekitaldiaren lau
zifrak jarriko dira, titularrak kobratzera ez agertzeagatik ordaindu ez diren ekitaldiarenak hain zuzen.
—Posizioak: 118-121.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Sortzapen ekitaldia.
«A» edo «B» ordainketa gakoetarako soilik.
Aurreko ekitaldietan sortu eta, titularrak kobratzera agertzeagatik, aitortzen den ekitaldian ordaindu diren
etekin edo errenten sortzapen ekitaldiaren lau zifrak jarriko dira. Beste edozein kasutan eremu hau bete
gabe utziko da.
—Posizioak: 122.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ordainketa mota.

Jarri dagokion ordainketa mota ondoko gako hauen arabera:
«1» Diruzkoa.
«2» Gauzazkoa.
—Posizioak: 123-135.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ordainketen zenbatekoa.
13 posiziotako eremu numerikoa.
Diruzko ordainketak badira, jarri zeinu eta dezimalik gabe jasotzaile bakoitzari exijigarria den edo
ordaindu zaion kontraprestazio osoa.
Gauzazko ordainketak izanez gero, jarri zeinu eta dezimalik gabe ordaintzailearentzat izan den eskuratze
balioa edo kostua, %20arekin gehitua.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 136-138.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: % Biderk. (Portzentaia biderkatzailea).
«A» ordainketa gakorako soilik.
3 posiziotako eremu numerikoa.
Jasotzailea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaduna denean bakarrik beteko da eremu
honetan 8/1998 Foru Arauaren 34. artikuluko 2. apartatuan aipatzen den portzentaia biderkatzailea,
ordaindutako edo exijigarriak diren zenbatekoei dagokiena.
Honako portzentaiak dira: 100eko 140 izaera orokorrez, eta gainerako kasuetan 100eko 125 edo 100eko
100, artikulu horretan ezarritakoaren arabera.
Esan behar da portzentaia horiei buruzko informazioa ez dela kontuan hartu behar atxikipenaren eta
konturako sarreraren oinarria kalkulatzean, jarraibide hauetako apartatuan azaldutakoaren arabera
kalkulatu behar baita oinarri hori. Beraz, kasu hauetan «ordainketen zenbatekoa» eremuan adierazi behar
den zenbatekoak ez du bere baitan hartuko, inolaz ere, ordainketa horiei portzentaia biderkatzaileak
aplikatzetik ateratzen den emaitza.
—Posizioak: 139-151.
Izaera: Numerikoa.

Eremuen azalpena: Gutxipenen zenbatekoa.
13 posiziotako eremu numerikoa.
Jarri zeinu eta dezimalik gabe egin diren gutxipenen zenbatekoa, baldin eta jasotzailea Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren zergaduna bada. Gutxipen horiek honela kalkulatzen dira: Etekinei kendu
behar zaie 1998 FAren 38.2 artikuluan aipatzen diren integrazio portzentaiak zenbateko horri aplikatu
ondoren ateratzen den emaitza.
Errenten jasotzailea Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboa edo establezimendu iraunkorra duten
Ez Egoiliarren Errenta Zergaren zergaduna denean, eremu honetan ez da inolako zenbatekorik adieraziko.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 152-164.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria.
13 posiziotako eremu numerikoa.
Eragiketa honen emaitza jarriko da: «Ordainketen Zenbatekoa» eremuan adierazitako kopurua ken
«Gutxipenen Zenbatekoa» eremuan adierazitakoa. «Gutxipenen Zenbatekoa» eremuan adierazitako
zenbatekoa zero bada, edo jasotzailea Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboa nahiz
establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errenta Zergaren zergaduna izanez gero, «Ordainketen
Zenbatekoa» eremuaren zenbatekoak bat etorri behar du «Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria»
eremuan adierazitako zenbatekoarekin. Nolanahi ere, eredu honetan ondasun higiezinak azpierrentan
ematetik datozen etekinen atxikipenak aitortzen direnean (jasotzailea Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren zergaduna denean), atxikipen oinarria errentatzaileari ordaindu zaizkion kontzeptu
guztiek osatuko dute, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kanpo utzita.
Errenten edo kapital higigarriaren etekinen kasuan gertatzen bada horien ordainketa gakoa C dela,
«Izaera» gakoan 01, 02, 03, 04 edo 06 zenbakietako edozein jarri dela, eta horrez gainera, jasotzailea
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaduna dela, atxikipen oinarria ordaindutako sarrera
guztiek osatuko dute. Gainera, C ordainketa gakoaren «Izaera» gakoaren 05 zenbakian aipatzen diren
biziarteko eta aldi baterako errenten kasuan, jasotzailea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
zergaduna denean, atxikipen oinarria Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren oinarri ezargarrian
integratu beharreko zenbatekoa izango da, 8/1998 Foru Arauaren arabera kalkulatua.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 165-168.

Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipen %.
Kasu bakoitzean aplikatu den atxikipenaren edo konturako sarreraren portzentaia jarriko da.
Kontuan eduki behar da atxikipen portzentaiak birekin zatituko direla etekinek 8/1998 Foru Arauaren 83.
artikuluan aurreikusten den kenkaria aplikagarri badute eta material eta efektiboki Ceuta eta Melillan
diharduten eta helbide eta xede sozial bakarra hiri horietan duten sozietateetatik badatoz (ondasun
higiezinen azpierrentamenduen kasuan, ondasun higiezin hiritarra Ceuta edo Melillan kokaturik badaude
aipatu artikuluan esandako eran).
Eremu hau bitan banatzen da:
165-166: Osoa: Numerikoa. Zati osoa: Portzentaiaren zati osoa jarriko da (ez badu, jarri zeroak).
167-168: Hamartarra: Numerikoa. Zati hamartarra: Portzentaiaren zati hamartarra jarriko da (ez badu,
jarri Zeroak).
—Posizioak: 169-181.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipenak edo konturako sarrerak.
13 posiziotako eremu numerikoa. «Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria» eremuan adierazitako
zenbatekoari «Atxikipen %» eremuan jarritako atxikipen edo konturako sarreraren portzentaia
aplikatzetik ateratzen den emaitza jarriko da.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 182-194.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aurreko ekitaldietako sarreren aldizkatzea.
«B» ordainketa gakoetarako soilik.
13 posiziotako erenu numerikoa.
Errentak edo kapital higarriaren etekinak jaso badira, eta beren likidazioaren maiztasuna 12 hilabetetik
gorakoa izateagatik, 1999a baino lehenagoko ekitaldietan konturako sarrerak izan badituzte, hemen
adierazi beharko dira ekitaldi horietan egindako konturako sarrera guztiak, hain zuzen ere, 3/1999 Foru
Dekretuak xedapen iragankor bakarraren 7. apartatuan aurreikusten den erregularizazioa izan behar
dutenak behin betiko atxikipenaren urteko laburpenari dagokion ekitaldian egin direnez gero.

Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta» eremua 193 posizioan
hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta» eremua
173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz
dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 195-250.
Eremuen azalpena: Zuriak.
*Zenbateko guztiak positiboak izango dira.
*Edukirik ez duten eremu numeriko guztiak zeroz beteko dira.
*Edukirik ez duten eremu alfanumeriko/alfabetikoak zuriz beteko dira.
*Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik hasiko dira betetzen, ezkerraldetik zeroz beteko direlarik.
*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.
.

2. MOTAKO ERREGISTROA: JASOTZAILEAREN ERREGISTROA
8/1998 FORU ARAUAREN 40.a) ART.KO GASTUAK ZERRENDATZEKO ERANSKINAREN
DISEINUA
(Posizioak, izaera eta eremuen azalpena)

—Posizioak: 1.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Erregistro mota.
«2» konstantea.
—Posizioak: 2-4.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen eredua.
«193» 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: Zergadunaren IFZ.
Pertsona fisikoa bada jasotzailearen NA/IFK jarriko da.
Jasotzailea errentak egozten dituen entitate bat denean (ondasun komunitatea, sozietate zibila, eman
gabeko herentzia, etab.), dagokion IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen, azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du, eta ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.
Jasotzaileak adingabekoak badira eta NArik ez badute, eremu hau bete gabe utziko da, eta bere ordez
«Legezko ordezkariaren IFZ» eremua beteko da, bertan legezko ordezkariaren (aita, ama edo tutorearen)
NA/IFK jarriko delarik.
—Posizioak: 27-35.

Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Legezko ordezkariaren IFZ.
Jasotzailea adingabekoa bada, eremu honetan legezko ordezkariaren (aita, ama edo tutorearen) NA/IFK
jarriko da.
Gainerako kasuetan, eremu honetako edukia hutsuneekin beteko da.
—Posizioak: 36-75.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Zergadunaren deiturak eta izena edo sozietatearen izena.
a)Pertsona fisikoak badira, jarri lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa, ordena
horretan nahitaez. Zergaduna adingabekoa bada, eremu honetan adingabekoaren deiturak eta izena jarriko
dira.
b)Errentak egozten dituzten entitateak direnean, entitatearen izen osoa jarriko da, anagramarik gabe.
—Posizioak: 76-194.
Eremuen azalpena: Zuriak.
—Posizioak: 195-207.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Gastuen zenbatekoa.
13 posiziotako eremu numerikoa.
Jarri zeinu eta dezimalik gabe 8/1998 Foru Arauaren 40.a)artikuluan aipatzen diren gastuen zenbatekoa,
urteko laburpenean aitortzen den urteari dagokiona.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den Moneta Unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 193
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero
(aitortzailearen 1. erregistroan «Moneta Unitatea» eremua 173 posizioan hasten da), zenbatekoak euro
zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 208-250.
Eremuen azalpena: Zuriak.
*Zenbateko guztiak positiboak izango dira.
*Edukirik ez duten eremu numeriko guztiak zeroz beteko dira.
*Edukirik ez duten eremu alfanumeriko/alfabetikoak zuriz beteko dira.

*Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik hasiko dira betetzen, ezkerraldetik zeroz beteko direlarik.
*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.
X. ERANSKINA

A)EUSKARRI MAGNETIKOEN EZAUGARRIAK
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, establezimendu iraunkorra duten Ez Egoiliarren Errenta
Zergan, eta Sozietateen gaineko Zergan egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena
(193 eta 194 ereduak) aurkezteko erabiliko diren euskarri magnetikoek honako ezaugarri hauek beteko
dituzte:
—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, RCxxxx izendatuko dena. xxxx aitortzen den zerga
ekitaldiaren lau zifrak izango dira, eta fitxero bakar horrek erregistro mota ezberdinak jasoko ditu, B)
apartatuan aipatzen den ordenean.
Fitxeroak diskete bat baino gehiago hartzen badu, behar adinako fitxerotan banatuko da, eta fitxero
partzial bakoitzak honako deitura eramango du: RCxxxx.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.

Aitortzailearen ekipoak ez badu jarritako eskakizun teknikoetara egokitzeko gaitasunik, eta aitortzailea
behartuta badago Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, establezimendu iraunkorra duten Ez
Egoiliarren Errenta Zergan, eta Sozietateen gaineko Zergan egindako atxikipenen eta konturako sarreren
urteko laburpena euskarri magnetiko bidez aurkeztera, Zerga Informatikako atalburuarengana jo beharko
du. Tf.: 943.483.160, Faxa: 943.483.293.
B)DISEINU LOGIKOAK
ERREGISTROEN AZALPENA
Aitortzaile bakoitzeko, bi erregistro mota desberdin sartuko dira. Horiek 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 arabera egingo da. 1. motarako, erregistro bakarra egongo da,
eta 2. motarako, berriz, aitorpenean ageri diren jasotzaileak adina erregistro.
Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerraldetik hasiko dira betetzen eta eskuinaldetik zuriz
beteak 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, alfabetiko/alfanumerikoak zuriz joango direlarik.
Taldekako aurkezpena egiten bada (aitortzailea edo kontura sartzera behartutakoa bat baino gehiago
direnean artxibo berean) euskarriaren lehen erregistro bezala zero motako erregistro bat aurkeztuko da,
apartatu honetan bertan erregistro mota horretarako deskribatzen dugun diseinuari jarraituz. Horrek
aurkezpena egiteaz arduratzen den pertsona edo entitatearen datuak jasoko ditu, eta derrigorrezkoa izango
da pertsona edo entitate hori euskarrian aitortzaile bezala ere azaldu arren. Ondoren, lehen aitortzailearen
datuak jarriko dira (1. mota), eta bere jasotzaileak gero (2. mota); jarraian, hurrengo aitortzailearen datuak
adieraziko dira, eta horrela hurrenez hurren.

194 EREDUA
A. 0 MOTAKO ERREGISTROA: TALDEKAKO AURKEZPENA
(Posizioak, izaera eta eremuen azalpena)
—Posizioak: 1.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Erregistro mota.
«0» konstantea (zero).
—Posizioak: 2-4.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen eredua.
«194» konstantea.
—Posizioak: 5-8.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ekitaldia.
Euskarrian sartu diren aitorpenen zerga ekitaldiko lau zifrak jarriko dira.
—Posizioak: 9-17.

Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aurkezlearen IFZ.
Aurkezlearen NA/IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen, azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du, eta ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.
—Posizioak: 18-57.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aurkezlearen deiturak eta izana edo sozietatearen izena.
1. motako erregistroan aitortzailearentzat adierazi den irizpide berberari jarraituz beteko da.
—Posizioak: 58-109.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aurkezlearen helbidea.
Eremu hau bederatzitan banatzen da.
58-59: SG: Bide publikoaren siglak.
60-79: Bide publikoa: Bide publikoaren izena. Alfabetikoa izan behar du eta, beraz, izenak zenbakiak
dituenean hizkiekin adieraziko da (adibidez: Maiatzaren 1a, «maiatzaren lehena» idatziko da). Errepidea
denean, km. laburdura jarriko da bukaeran.
80-84: Zenbakia: Etxearen zenbakia edo puntu kilometrikoa (dezimalik gabe). Numerikoa izan behar du
eta bost posiziotakoa.
85-86: Eskailera.
87-88: Oina.
89-90: Atea.
91-95: Posta kodea: Aurkezlearen zerga helbideari dagokiona. Numerikoa izan behar du eta bost
posiziotakoa.
96-107: Udalerria: Hamabi posizio hartzen ditu. Izenak hamabi karaktere baino gehiago baditu, lehen
hamabiak jarriko dira artikulu eta preposiziorik gabe.
108-109: Probintzia kodea: Egindako ordainketen erregistroan (2. motan) Probintzia kodea eremurako
adierazi den irizpide berberari jarraituz beteko da. Numerikoa.
—Posizioak: 110-114.
Izaera: Numerikoa.

Eremuen azalpena: Aitortzaileak guztira.
Bost posiziotako eremu numerikoa. Taldekako euskarrian guztira zenbat pertsona edo entitate aitortzaile
sartu diren adieraziko da (1. motako erregistro grabatuen kopurua).
—Posizioak: 115-123.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzaileak guztira.
9 posiziotako eremu numerikoa. Taldekako euskarrian zerrendatu diren jasotzaile kopuru osoa adieraziko
da.
—Posizioak: 124.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Euskarri mota.
Gako hauetako bat jarriko da:
«C»: Informazioa zinta magnetikoan aurkezten bada.
«D»: Informazioa disketean aurkezten bada.
—Posizioak: 125-173.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Harremanetarako pestsona.
Harremanetarako pertsonaren datuak. Eremu hau bitan banatzen da:
125-133: Telefonoa: Bederatzi posiziotako eremu numerikoa.
134-173: Deiturak eta izena: 1. motako erregistroan aitortzailearentzat adierazi den irizpide berberari
jarraituz beteko da.
—Posizioak: 174-250.
Eremuen azalpena: Zuriak.
*Edukirik ez duten eremu numerikoak zeroz beteko dira.
*Edukirik ez duten eremu alfanumeriko/alfabetikoak zuriz beteko dira.
*Eremu numeriko guztiak eskuinaldetik hasiko dira betetzen, ezkerraldetik zeroz beteko direlarik.
*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.

194 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.
«194» konstantea.
—Posizioak: 5-8.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ekitaldia.

Aitortzen den zerga ekitaldiaren lau zifrak jarriko dira.
—Posizioak: 9-17.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Aitortzailearen IFZ.
Atxikitzailearen NA/IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen, azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du, eta ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.
—Posizioak: 18-57.
Izaera: Alfanumerikoa
Eremuen azalpena: Aitortzailearen deiturak eta izena edo societatearen izena.
Pertsona fisikoa bada, jarri lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa, ordena
horretan nahitaez.
Pertsona juridikoak eta errentak egozten dituzten entitateak direnean, sozietatearen izen osoa jarriko da,
anagramarik gabe.
Eremu honetan ezingo da inolaz ere 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: Bederatzi posiziotako 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 Unitatea.
Zenbaki hauetako bat jarriko da:
174: Aitorpena eurotan betetzen bada.
194: Aitorpena pezetatan betetzen bada.
—Posizioak: 111-120.
Eremuen azalpena: Zuriak.
—Posizioak: 121-122.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Aitorpen osagarria edo ordezko aitorpena:
Aurkezten dena bigarren aitorpen bat edo ordezko aitorpen bat denean honako eremu hauetako bat beteko
da derrigorrez:
121: Aitorpen osagarria: «C» bat jarriko da baldin eta aitorpen hau aurkezteko arrazoia lehendik
aurkeztutako ekitaldi bereko beste aitorpen batean aipatu gabe utzi ziren ordainketak sartzea bada.
122: Ordezko aitorpena: «S» bat jarriko da baldin eta aitorpen hau aurkezteko arrazoia ekitaldi berberari
dagokion aurreko aitorpen bat baliogabetu eta bere osoan ordezkatzea bada. Ordezko aitorpenak aurreko
aitorpen bat bakarrik ordezka dezake.
—Posizioak: 123-135.
Eremuen azalpena: Zuriak.
—Posizioak: 136-144.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzaile kopurua guztira: 9 posiziotako eremu numerikoa. Jarri aitortzaile honentzat
euskarrian aitortu direnetatik zenbat jasotzailek (erregistrok) izan duten zeinu positiboa atxikipenen eta
konturako sarreren oinarrian. Jasotzaile bat erregistro batean baino gehiagotan agertzen bada, ageri den
adina aldiz konputatuko 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» eremuan (jasotzailearen erregistroetako 157tik 169ra
arteko posizioetan)adierazi diren zenbateko positiboen batura jarriko da zeinu eta dezimalik gabe.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den Moneta Unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta
Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz,
zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 160-174.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipenak eta konturako sarrerak.
15 posiziotako eremu numerikoa. «Atxikipenak eta konturako sarrerak» eremuetan (jasotzailearen
erregistroetako 174tik 186era arteko posizioetan) adierazi diren zenbatekoen batura jarriko da zeinu eta
dezimalik gabe.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den Moneta Unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta
Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz,
zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 175-183.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Jasotzale kopurua guztira.
9 posiziotako eremu numerikoa.
Jarri aitortzaile honentzat euskarrian aitortu direnetatik zenbat jasotzailek (erregistrok) izan duten zeinu
negatiboa edo zero atxikipenen eta konturako sarreren oinarrian. Jasotzaile bat erregistro batean baino
gehiagotan agertzen bada, ageri den adina aldiz konputatuko da. (2. motako erregistroen kopurua).
—Posizioak: 184-198.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: ATxikipenen eta konturako sarreren oinarria.
15 posiziotako eremu numerikoa.
«Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria» eremuan (jasotzailearen erregistroetako 157tik 169ra
arteko posizioetan)adierazi diren zenbateko negatiboen batura jarriko da zeinu eta dezimalik gabe.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den Moneta Unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero («Moneta

Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro zentimotan adieraziko dira. Beraz,
zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 199-250.
Eremuen azalpena: Zuriak.
*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, ezkerraldetik zeroz beteko direlarik.
*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.

MODELO 194
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.
«194» konstantea.
—Posizioak: 5-8.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Ekitaldia.
1. motako erregistroan posizio hauetarako adierazitakoa jarriko da.
—Posizioak: 9-17.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikitzailearen 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.
Jasotzailea pertsona juridiko bat edo errentak egozten dituen entitate bat denean (ondasun komunitatea,
sozietate zibila, eman gabeko herentzia, etab.), dagokion IFK jarriko da.
Eremu hau eskuinaldetik hasiko da betetzen, azken posizioa kontrol karaktereak hartuko du, eta ezkerreko
posizioak zeroz beteko dira.
Jasotzaileak adingabekoak badira eta NArik ez badute, eremu hau bete gabe utziko da, eta bere ordez
«Legezko ordezkariaren IFZ» eremua beteko da, bertan legezko ordezkariaren (aita, ama edo tutorearen)
NA/IFK jarriko delarik.
—Posizioak: 27-35.
Izaera: Alfanumerikoa.

Eremuen azalpena: Legezko ordezkariaren IFZ.
Jasotzailea adingabekoa bada, eremu honetan legezko ordezkariaren (aita, ama edo tutorearen) NA/IFK
jarriko da.
Gainerako kasuetan, eremu honetako edukia hutsuneekin beteko da.
—Posizioak: 36-75.
Izaera: Alfanumerikoa
Eremuen azalpena: Jasotzailearen deiturak eta izena edo sozietatearen izena.
a) Pertsona fisikoak badira, jarri lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa, ordena
horretan nahitaez. Jasotzailea adingabekoa bada, eremu honetan adingabekoaren deiturak eta izena jarriko
dira.
b) Pertsona juridikoak eta errentak egozten dituzten entitateak direnean, entitatearen izen osoa jarriko da,
anagramarik gabe.
—Posizioak: 76-77.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Probintzia kodea.
Jasotzailea bizi den probintziako edo, hala bada, hiri autonomoko 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.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Jatorria.
Jarri dagokion gako alfabetikoa honako zerrrenda honen arabera:
A. Eskualdaketa.
B. Amortizazio edo berreskurapena.
C. Truke edo bihurketa.
D. Aktibo finantzarioen eskualdaketa, 3/1999 Foru Dekretuak 3.3.f) artikuluan aipatzen duen kupoia
epemugara iritsi aurreko 30 egunen barruan egindakoa.
E. Aktibo finantzarioak aldi baterako lagatzeko eragiketak, berrerosketa hitzarturik.
—Posizioak: 79.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Kodearen gakoa.
Jarri hurrengo zenbakietako bat «Jaulkitzailearen kodea» eremuaren edukia identifikatzeko:
1. Jaulkitzailearen kodea IFZ edo NA/IFK bati dagokio.

2. Jaulkitzailearen kodea ISIN kode bati dagokio.
3. Jaulkitzailearen kodea ISIN koderik ez duten atzerriko baloreei dagokie.
—Posizioak: 80-91.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Jaulkitzailearen kodea.
Jaulkitzailea identifikatzeko beteko da lauki hau. «kodearen gakoa» laukian 1 jarri bada, jaulkitzailearen
IFZ adieraziko da. «kodearen gakoa» laukian 2 jarri bada, ISIN kodea adieraziko da Balore Merkatuko
Batzorde Nazionalak abenduaren 16an emandako 1/1998 Arau Teknikoari jarraiki. «kodearen gakoa»
laukian 3 jarri bada, «ZXXX» jarriko da 1.074/1099 Foru Aginduaren IV. Eranskinean ageri den
zerrendaren arabera; «XXX» herrialde jaulkitzailearen gakoa izango da. Tituluak nazioz gaindiko
organismoek jaulki badituzte (Munduko Bankuak, etab.ek), «Z999» jarriko da.
—Posizioak: 92.
Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Kode mota.
Eremu honetan jarraian zerrendatzen diren letretako edozein jarriko da «Balore kontuaren kodea»
eremuaren edukia identifikatzeko:
«C» Balore Kontuaren Kodearekin identifikatzen da (BKK).
«O» Beste identifikazio bat.
—Posizioak: 93-112.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Balore kontuaren kodea.
Bete datu hau baldin eta eredu honetan aitortzen diren errentak edo kapital higigarriaren etekinak ematen
dituzten baloreak entitate finantzario batek kobratu, administratu eta
gordailatzen baditu. Beraz, aitortzailea ez ez bada era horretako entitate finantzario bat eremu hau ez da
inolaz ere beteko. Eremu hau honela egituratzen da:

Entitatearen kodea: Lau dijitu.
Sukurtsalaren kodea: Lau dijitu.
Kontrol dijituak: Bi dijitu.
Kontu zenbakia: Hamar dijitu.
—Posizioak: 113.

Izaera: Alfabetikoa.
Eremuen azalpena: Kobratu gabe.
Lauki honetan «X» bat jarriko da ekitaldian sortu diren errentak aitortzaileak ekitaldi horretan ordaindu
ez dituenean titularrak ez direlako kobratzera agertu. Lauki honetan «X» jartzen den guztietan, jasotzaile
(erregistro) bereko gainerako laukiak honela beteko dira:
Jasotzailearen NA/IFK: 999 999 999.
Ordezkariaren NA: 999 999 999.
Deiturak eta izena:
Sozietatearen izena: Ordaindu gabeko baloreak.
Probintzia (Kodea): Edukirik gabe.
Jatorria: Dagokiona.
Kodearen gakoa: Dagokiona.
Jaulkitzailearen kodea: Dagokiona.
Kode mota: Edukirik gabe.
Balore kontuaren kodea: Edukirik gabe.
Sortzapen ekitaldia: Edukirik gabe.
Eskuratze edo harpidetza balioa: Dagokiona.
Eskualdatze, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa: Dagokiona
Gutxipenen zenbatekoa: Dagokiona.
Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria: Dagokiona.
Atxikipen %: Dagokiona.
Atxikipenak eta konturako sarrerak: Dagozkionak.
Jasotzaileari buruzko datuen informazioa ordaindu gabeko etekinak edo errentak ordaintzen zaizkion
ekitaldiaren aitorpenean aurkeztuko da. Horrelakoetan, etekinak edo errentak ordaindu diren ekitaldiaren
aitorpena egitean, «sortzapen ekitaldia» eremuan etekin edo errenta horiek sortu diren ekitaldiaren lau
zifrak jarriko dira, titularrak kobratzera ez agertzeagatik ordaindu ez diren ekitaldiarenak hain zuzen.
—Posizioak: 114-117.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Sortzapen ekitaldia.

4 posiziotako eremu numerikoa.
Aurreko ekitaldietan sortu eta, titularrak kobratzera agertzeagatik, aitortzen den ekitaldian ordaindu diren
etekin edo errenten sortzapen ekitaldiaren lau zifrak jarriko dira. Beste edozein kasutan eremu hau bete
gabe utziko da.
—Posizioak: 118-130.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Eskuratze edo harpidetza balioa.
13 posiziotako eremu numerikoa.
Aktibo finantzarioaren eskuratze edo harpidetza balioa jarriko da zeinu eta dezimalik gabe. Eragiketaren
gastu osagarriak ez dira, ondorio horietarako, gutxituko. Eskuratze balioa, 3/1999 Foru Dekretuaren 10.
artikuluko 2. apartatuan eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 56. artikuluko 5.
apartatuan aipatzen den ziurtagirian ageri dena izango da. 1999a baino lehen jaulkitako etekin esplizituko
aktibo finantzarioen kasuan eskuratze prezioa kreditatzen ez bada, lauki honetan aktiboaren jaulkipen
balioa adieraziko da 3/1999 Foru Dekretuak xedapen iragankor bakarraren 5. apartatuan xedatutakoaren
arabera.
Aktibo finantzarioak 3/1999 Foru Dekretuak 3.3.f) artikuluan aipatzen duen kupoia epemugara itsi
aurreko 30 egunen barruan eskualdatu badira (kasu horretan D letra adierazi behar da «Jatorria» eremuan)
«Eskuratze eta harpidetza balioa» eremua bete gabe utziko da.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero
(aitortzailearen 1. erregistroan «Moneta Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro
zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 131-143.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Eskualdatze, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa.
13 posiziotako eremu numerikoa.
Jarri zeinu eta dezimalik gabe eskualdatze, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa
«Jatorria» eremuan adierazi denaren arabera.
Aktibo finantzarioak 3/1999 Foru Dekretuak 3.3.f) artikuluan aipatzen duen kupoia epemugara itsi
aurreko 30 egunen barruan eskualdatu badira (kasu horretan D letra adierazi behar da «Jatorria» eremuan)
«Eskualdatze, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa» eremua bete gabe utziko da.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero
(aitortzailearen 1. erregistroan «Moneta Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro
zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.

—Posizioak: 144-156.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Gutxipenen zenbatekoa.
Eremu hau bitan banatzen da:
144: Zeinua: Alfabetikoa.
«Eskuratze edo harpidetza balioa» eremuan adierazitako zenbatekoa «Eskualdatze, amortizazio,
berreskuratze, truke edo bihurketa balioa» eremuan adierazitakoa baino txikiagoa denean, eremu hau
hutsuneekin beteko da (zeinu positiboa). Kontrako kasuan, «N» letra jarriko da (zeinu negatiboa).
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero
(aitortzailearen 1. erregistroan «Moneta Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro
zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
145-156: Gutxipenen zenbatekoa.
12 posiziotako eremu numerikoa.
Jarri zeinu eta dezimalik gabe 8/1998 FAren 38.2 artikuluaren aplikaziotik ondorioztatzen diren
gutxipenen zenbatekoa. Eragiketa honen emaitza izango da: Etekinak ken zenbateko horri aipatu
artikuluan jasotzen diren integrazio portzentaiak aplikatzetik ateratzen den emaitza.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero
(aitortzailearen 1. erregistroan «Moneta Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro
zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 157-169.
Izaera: Alfanumerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria.
Eragiketa honen emaitza adieraziko da: «Eskualdatze, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa
balioa» eremuan adierazitako zenbatekoa ken «Eskuratze edo harpidetza balioa» eremuan adierazitakoa.
Aktibo finantzarioak 3/1999 Foru Dekretuak 3.3.f) artikuluan aipatzen duen kupoia epemugara itsi
aurreko 30 egunen barruan eskualdatu badira (kasu horretan D letra adierazi behar da «Jatorria» eremuan)
eta eskualdaketa horietan kupoi korrituaren prezioaren zati baliokideari atxikipena egin bazaio,
eskualdatutako balorearen kupoi korrituaren prezio baliokidearen zatiak osatuko du atxikipen oinarria.
Eremu hau bitan banatzen da:
157: Zeinua: Alfabetikoa.

Aurreko eragiketan lortutako zenbatekoa negatiboa bada, «N» jarriko da. Beste edozein kasuan zuriz
beteko da.
158-169: Zenbatekoa: 12 posiziotako eremu numerikoa.
Lehen aipatutako eragiketan lortu den zenbatekoa zeinu eta dezimalik gabe adieraziko da.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero
(aitortzailearen 1. erregistroan «Moneta Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro
zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.
Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 170-173.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipen %.
Aplikatu den atxikipenaren edo konturako sarreraren portzentaia jarriko da. Kapital higigarriaren etekinak
Ceuta edo Melillan lortu badira eta Zergaren Foru Arauak 83. artikuluan aipatzen duen kenkaria izan
badute, jarri dagokien atxikipenaren edo konturako sarreraren portzentaia, beti ere jasotzailea aipatu
zergaren zergaduna bada.
Eremu hau bitan banatzen da:
170-171: Osoa: Numerikoa. Zati osoa:
Portzentaiaren zati osoa jarriko da (ez badu, jarri zeroak).
172 - 173: Hamartarra: Numerikoa. Zati hamartarra.
Portzentaiaren zati hamartarra jarriko da (ez badu, jarri zeroak).
—Posizioak: 174-186.
Izaera: Numerikoa.
Eremuen azalpena: Atxikipenak eta konturako sarrerak.
13 posiziotako eremu numerikoa.
Jarri zeinu eta dezimalik gabe «Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria» eremuan adierazitako
zenbatekoari «Atxikipen %» eremuan adierazitako portzentaia aplikatzetik ateratzen den emaitza.
Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria» eremuan adierazitako zenbatekoa negatiboa bada, eremu
honetan zero jarriko da.
Ereduaren aurkezpenerako erabiltzen den moneta unitatea pezeta bada («Moneta Unitatea» eremua 194
posizioan hasten da) zenbatekoak pezetatan adieraziko dira. Aurkezpena eurotan eginez gero
(aitortzailearen 1. erregistroan «Moneta Unitatea» eremua 174 posizioan hasten da), zenbatekoak euro
zentimotan adieraziko dira. Beraz, zenbatekoek ez dute inoiz dezimalik eramango.

Taldekako euskarri berean sartzen diren aitorpenak moneta unitate berean adieraziko dira.
—Posizioak: 187-250.
Eremuen azalpena: Zuriak.
* 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, ezkerraldetik zeroz beteko direlarik.
* 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.

