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Aitorpen mota

Alta

Aldaketa
IDENTIFIKAZIO DATUAK

IFZ

Egoitzako herrialdearen identifikazio fiskaleko zenbakia

Pasaportearen edo agiri baliokidearen zenbakia

Deiturak eta izena, edo sozietatearen izena

Jaioteguna

Nazionalitatea

Jaiolekua
Hiria

Herrialdea edo lurraldea

Herrialde kodea

ATZERRIKO HELBIDEA
Helbidea
Udalerria

Posta kodea (ZIP)

Herrialdea

Herrialde kodea

Telefonoa

Probintzia / Eskualdea / Estatua
Faxa

E-postako helbidea

LURRALDE ESPAINIARREKO HELBIDEA
Helbidea

Etxe zenbakia

Udalerria

Posta kodea

Telefonoa

Solairua / Oina

Atea

Probintzia

Faxa

E-postako helbidea

ZERGA EGOITZAKO HERRIALDEA EDO LURRALDEA

Herrialde edo lurralde kodea

AITORPENA
Beheko sinatzaileak bere erantzukizunpean aitortzen du:
- goian adierazitako herrialde edo lurraldeko zerga egoiliarra dela;
- kontua ez dagokiola Espainiako establezimendu iraunkor bati (kontuen kasurako; ZBFEak (1) 35.7 artikuluan jasotakoa).
Honako hau aplikatzeko aurkeztu da aitorpena (X batekin markatu egoki dena):
- Kreditu entitateekin egiten diren eragiketetan IFZ jakinarazteko salbuespena (ZBFEko 35. artikulua).
Salbuespen kasuak:
− Diru trukea edo bidaia-txekeen erosketa 3.000 eurotik beherakoa denean (ZBFEko 35.2 artikulua)………………………………………………………
− Aktibo, pasibo edo balore kontuak (ZBFEko 35.7 artikulua) ………………………………………………………………………………………………
− Txekeen hartzekodunak edo edukitzaileak (ZBFEko 35.8 artikulua)……………………………………………………………………………………….
- Ez-egoiliarren kontuetan etekinak atxikitzera behartuta ez egotearen salbuespena (EEEZaren 16/2014 FAko 14.1.e) artikulua …………………………...
Aitorpen hau Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari (EEEZ) buruzko Erregelamenduak 14.2 artikuluan ezarritakoa betetzeko egiten da, eta bakarbakarrik balio izango du Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 10eko 16/2014 Foru Arauko 14.1.e) artikuluan aipatzen diren ezegoiliarren kontuen etekinei dagokienez; beraz, ez du salbuesten estatu espainiarreko zerga araudiaren ondoriozko gainerako betebeharretatik.
Elkar laguntzaren alorrean finantza-kontuei buruzko informazioa emateko betebeharraren ondorio den aitorpena (ZBFE-ren 45. bis artikulua).
Era berean, aitorpen hau finantza-entitateek egoitza edo kasu honetan nazionalitatea identifikatzeko obligazioa, ZBFEko 45. bis artikuluan ageri dena, betetzeko aurkeztu da.
Agiri hau sinatu duenak bere erantzukizunaren pean adierazten du aitorpen hau osatuta dagoela haren nazionalitateari eta egoitza fiskalari dagokionez, eta, beraz, zerga egoitza
duen herrialde edo jurisdikzio fiskal guztiak adierazi dituela. Ondorioz, aitorpen egileak egoitza fiskala bi herrialde edo jurisdikzio fiskaletan baino gehiagotan badauka,
identifikaziorako datuetan ageri ez direnak adierazi beharko ditu (bai egoitza duen herrialdea edo jurisdikzio fiskala eta bai bertako identifikazio fiskaleko zenbakia).
Identifikazio fiskaleko zenbakia
Herrialdea edo jurisdikzio fiskala
Kodea

Identifikatzeko datuen atalean Ameriketako Estatu Batuetako nazionalitatea dutela adierazi ez duten aitortzaileentzat bakarrik: aitortzaileak adierazten du, lauki hau
markatuz, aitortutako nazionalitateaz gain, ez duela Ameriketako Estatu Batuetako herritartasuna……………………………………………………………………….

DATA ETA SINADURA
Data:
Ordezkaria

…………………………..………, ……………..(e)ko ……………………….aren ……………a
IFZ:………………………….

Aitortzailearen edo bere ordezkariaren sinadura:

Deiturak eta izena, edo sozietatearen izena:

Aitorpen honek balio mugagabea du, jakinarazitako datuetan aldaketarik egiten ez bada. Kasu horretan, aitorpen berri bat aurkeztu beharko da, aldaketak jasotzen dituena.
Zerga Administrazioak eskatu ahal izango dio aitortzaileari aitorpenean ageri diren datuak egiazta ditzala. Halaber, datuok faltsuak badira, erantzukizuna eskatu ahalko dio.
(1) ZBFE: 47/2013 Foru Dekretua, abenduaren 17koa, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua onartzen duena.

