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JARRAIBIDEA COVID19-

BEZ-AREN ERREGIMEN BEREZI SINPLIFIKATUA-

Ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarrien apirilaren 21eko 15/2020
Errege Lege Dekretua (PDF Gaztelaniaz) onartu denez geroztik, zilegi da egokitzea,
jarduera ekonomikoetan alarma egoeraren deklarazioak eragindako denbora tartearen
proportzioan, balio erantsiaren gaineko zergaren erregimen sinplifikatuko
konturako sarrera. Gainera, deuseztatu egiten da balio erantsiaren gaineko
zergaren erregimen sinplifikatuari eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren
erregimen bereziari uko egiteko hiru urtez legez ezartzen den derrigorrezko
lotura, zergadunek metodo hori 2021eko ekitaldian berriro aplikatu dezaten, betiere
hura aplikatzeko arauzko beharkizunak betetzen badituzte.
Errege lege dekretu hori 2020ko apirilaren 23an jarri da indarrean, hau da, 310 eta 370
ereduetako autolikidazioak aurkezteko epearen barruan.
JARRAIBIDE hau argitara ematen da, behin errege lege dekretu hori argitaratu
aurretik autolikidazioa aurkeztu ondoren, aitortutako moduluak beren kalkulu
berrien arabera aldatu nahi dutenentzat nahiz erregimen bereziari uko egin eta
BEZaren erregimen orokorrean tributatu nahi dituztenentzat.
Kontuan hartuta 2020ko lehen hiru hilabeteko 310 eta 370 ereduak aurkezteko epea
2020ko apirilaren 1etik ekainaren 1era bitartekoa dela:
1. ZERGABIDEAn prestatu eta aurkeztutako 310 eta 370 ereduetako
autolikidazioetan kalkulatu eta aitortutako zenbatekoak proportzionalki
murriztu nahi dituztenek autolikidazio horiek ezeztatu eta berri batzuk
aurkeztu beharko dituzte. Sistemak ez du uzten ordezko autolikidaziorik
aurkezten.
Autolikidazioa beste bitarteko batzuk erabiliz aurkeztu bada, berriz, hura
zuzentzeko eskatu beharko dute idazki bat aurkeztuta.
2. Erregimen sinplifikatuari uko egiteko, 036 ereduko zentsu aitorpenaren 4.
atalaren aldaketa bat aurkeztu beharko da, izaera orokorrez. Dena den,
erregimen bereziari tazituki uko egiten zaiola ulertuko da erregimen orokorreko
autolikidazioa (300 eredua) epearen barruan aurkezten denean.
* 310 edo 370 ereduko autolikidazioren bat ZERGABIDEAn aurkeztuta daukaten
eta erregimen bereziari uko egin nahi dioten zergadunek hura ezeztatu eta 300
ereduko autolikidazio berri bat aurkeztu beharko dute.
Beste bitarteko batzuk erabiliz aurkeztu bada, idazki baten bidez hura
deuseztatzeko eskatu eta autolikidazio berri bat (300 eredua) aurkeztu beharko
du ohikoak eta legezkoak duren bideak erabiliz.
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