ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA JURIDIKO
DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA
NOLA AURKEZTU AUTOLIKIDAZIOAK
PROGRAMAREN BIDEZ

LAGUNTZA

2019ko urtarrilaren 1etik ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko
zergaren autolikidazioak Arabako Foru Aldundiak prestatzen duen laguntza programaren bidez
egin behar dira.
Dokumentu honetan zergaren kargapeko eragiketen autolikidazioak egiteko jarraibideak eta
oinarrizko informazioa biltzen dira.
Programa helbide honetan deskargatu daiteke.
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1. KAPITULUA.- PROGRAMAREN KONFIGURAZIOA
Laguntza programa bi modutan konfiguratu daiteke: baimendutako erabiltzaile profesionalak
edo norbanakoak.
Konfigurazioa programa instalatzen denean hautatzen da; gero, aldatu nahi izanez gero,
mezuko “Programaren konfigurazioa” atalera joan behar da.

BAIMENDUTAKO PROFESIONALAK
Konfigurazio hau zergen arloko zerbitzuak egiten dituzten profesionalentzat da, Arabako Foru
Aldundiak autolikidazioak baliabide telematikoen bidez aurkezteko baimenduta daudenentzat,
hain zuzen ere.
Autolikidazioa telematikoki aurkezteko:
− Notariotzako dokumentu batean bildutako eragiketa baten autolikidazioa izan behar da.
− Autolikidazioa bidali aurretik notarioak dokumentuaren kopia elektronikoa bidali behar dio
Arabako Foru Ogasunari.
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− Autolikidazioa aurkeztu aurretik haren kuota ordaindu behar da baliabide telematikoen bidez.
18. kapituluan zehazten da nola ordaindu behar diren kuotak eta nola bidali behar diren
autolikidazioak baliabide telematikoak erabiliz.
Konfigurazio hau ezartzeko, Arabako Foru Aldundiak baimendutako profesionalei ematen dien
jatorri kodea behar da.
Autolikidazioak baliabide telematikoez baliatuz bidaltzeko baimena lortzeko baldintzez eta
prozeduraz informazio gehiago nahi izanez gero, bidali mezua helbide honetara: datosfiscales@araba.eus.
NORBANAKOAK
Norbanakoen konfigurazioak ez du aukerarik ematen autolikidazioak telematikoki bidaltzeko:
inprimatu egin behar dira eta norberak eraman behar ditu Arabako Foru Ogasunera.
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2.
KAPITULUA.AUTOLIKIDAZIOAK
PROZEDURAREN LABURPENA.

BETETZEKO

1. Autolikidazioen aurkezlea identifikatu.
2. Aurkezpenaren datuak adierazi.
3. Aurkezpeneko ereduak (eredu bat autolikidazioko) bete.

4. Bertaratuta aurkeztu: Aurkezpen orria, autolikidazioak, eranskinak eta “orbanen” orria
inprimatu. behar den beste kopia inprimatu. Sortzen den PDF dokumentua gorde behar
litzateke.

5. Aurkezpen telematikoa (baimendutako profesionalak):
• Agiri osagarriak erantsi.
• Zerga zorra ordaindu, egonez gero.
• Autolikidazioa bidali.
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3. KAPITULUA.- AURKEZLEAREN DATUAK.
Aurkezlea autolikidazioa eta berari erantsitako agiriak bertaratuta edo baliabide telematikoen
bitartez aurkezten dituen pertsona edo entitatea da. Subjektu pasiboa bera izan daiteke (edo
subjektu batzuk) edo, bestela, haren izenean ari den ordezkaria edo profesionala.
Programa lehenengoz erabiltzen denean, autolikidazioak egiten hasi aurretik aurkezlea
identifikatu behar da.
Menu orokorra / Aurkezlearen datuak:

Datuak sartu ondoren
klikatu behar da gordetzeko; datu horiek berak erabiliko dira
hurrengo aurkezpenetan ere, baina, nahi izanez gero, alda daitezke.

Aurkezlearen datuak aldatu nahi izanez gero, berriz ere Aurkezlearen datuak atalera joan behar
da eta
klikatu behar da. Aldaketak egin ondoren gorde egin behar dira.
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4. KAPITULUA.- AURKEZPENAREN DATUAK
Pantaila honetan zergapeko egitateak azaltzen diren dokumentuari buruzko datuak adierazten
dira eta aurkezpenean zenbat autolikidazio dauden zehazten da.

DOKUMENTU MOTA.
Autolikidazioak eragin dituzten egintzak nolako dokumentuan ageri diren zehaztu behar da.
Notariotzako dokumentua: notariotzako eskriturak eta aktak. Notariotzako eskrituran
erregistratu behar dira hipoteka maileguak eta hipotekak, eta, oro har, higiezinen salerosketak
ere bai.
Dokumentu judiziala: enkante judizialak, epaiak, eta abar.
Dokumentu administratiboa: premiamendu bideko enkanteak, kontzesio administratiboak,
desjabetzeko espedienteak.
Merkataritzako dokumentua: kanbio letrak eta igorpeneko beste dokumentu batzuk.
Dokumentu pribatua: aurrekoak ez beste guztiak; higiezinen salerosketetan eta norbanakoen
arteko maileguetan erabili ohi da.
AURKEZPENA
Atal honetan dokumentua identifikatzeko datuak sartu behar dira.
Dokumentua notariotzakoa bada, eremu hauek bete behar dira: protokoloko zk., notarioaren
IFZ, dokumentua noiz (data) eta non egiletsi den, eta probintzia.
Dokumentu pribatua bada, eremu hauek bete behar dira: dokumentuaren data, non egin den
eta probintzia. Dokumentuaren data aurkeztu den eguna izan behar da, Kode Zibileko 1.227.
artikuluan arautzen diren kasuetan izan ezik (errolda publiko batean ezartzea edo inskribatzea,
sinatzaileetako bat hiltzea edo funtzionario publiko bati bere lanbidea dela eta ematea).

GUÍA PROGRAMA DE AYUDA ITP y AJD

Página 7 de 67

EREDUAK / ZERGAREN KARGAPEKO BESTE ERAGIKETA BATZUK
Atal honetan zehaztu behar da eredu bakoitzeko zenbat autolikidazio dauden dokumentuan.
Dokumentu batean hainbat zerga gai agertzen badira, autolikidazio bat egin behar da
subjektu pasibo bakoitzaren zerga gai bakoitzeko, eta gero autolikidazio guztiak sartu
aurkezpen batean.
Halaber, dokumentu batean oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren kargapeko zerga
gaiak agertzen badira, zerga horren bidezko autolikidazioak aurkeztu behar dira. Kasuan
kasuko laukia markatu behar da.
Adibidea: finka baten eskualdaketaren eskritura publikoan haren zatiketa ere agertzen da. Bi
autolikidazio aurkeztu behar dira: alde batetik finkaren eskualdaketarena (OEZ) eta beste
batetik zatiketarena (EJD).
Eredu hauek aurkez daitezke laguntza programaren bidez:

• 600U eredua: hiri ondasun higiezinekin egindako eragiketak.
• 600R eredua: landa ondasun higiezinekin egindako eragiketak.
• 600M eredua: ondasun higigarriekin egindako eragiketak, irabazpidezko sozietateak edo
jabekidetzak desegitea, adjudikazio gaindikinak, eta beste batzuk.

• 600P eredua: maileguak, bermeak eta higiezinen errentamenduak.
• 600S eredua: sozietate eragiketak.
• 630 eredua: merkataritzako dokumentuak eta prebentziozko idatzoharrak.

Eredua zehaztu behar da eta zenbat autolikidazio dauden argitu.
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Erabiltzeko hautatzen diren ereduak ezkerrean agertuko dira, betetzen hasteko. Hala ere,
noiznahi eredu gehiago gehitu daitezke edo daudenak ezabatu pantailako goialdeko botoien
bidez.
Adibidea: irudiko kasuan dokumentua notariotzakoa da eta bi 600U eredu daude; ondasun
higiezin batean salerosketaren eskritura izan daiteke, bi subjektu pasibo (erosle) daudela.
Ezkerreko zutabean, hautatu eredua eta klikatu birritan “Berria” bete beharreko datuen
laukietan sartzeko.
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5. KAPITULUA.- SUBJEKTU PASIBOA.

Subjektu pasiboa autolikidazioa aurkeztu eta ordaindu behar duen pertsona fisikoa edo
juridikoa da. Pantaila honetan beraren datu pertsonalak adierazi behar dira.
Subjektu pasiboa nor den jakiteko, eragiketa nolakoa den hartu behar da kontuan; hona
laburpena:

•

Kostu bidezko ondare eskualdaketen modalitatea: Ondasuna eskualdatzen bada,
eskuratzailea da (salerosketetan, eroslea; trukeetan, bi trukatzaileak); eskubide erreala
eratzen bada, eskubidea eskuratzen duen pertsona da (adibidez, gozamenduna).
Halaber, errentamendua eratzen denean, errentaria da subjektu pasiboa, eta kontzesio
administratiboetan, kontzesioduna.

•

Egintza juridiko dokumentatuen modalitatea: Ondasuna edo eskubidea eskuratzen
duena, edo, bestela, notariotzako dokumentua eskatzen duen pertsona edo
dokumentuaren onura jasotzen duena. Hipoteka mailegu baten eskritura eratzen
denean, subjektu pasiboa mailegu hartzailea da.

•

Sozietate eragiketen modalitatea: Sozietate bat eratzen denean, kapitala gehitzen
denean, benetako zuzendaritzaren egoitza edo sozietatearen egoitza aldatzen denean
eta bazkideek ekarpenak egiten dituztenean sozietatearen kapitala gehitu gabe:
sozietatea. Sozietate bat desegiten denean eta sozietatearen kapitala murrizten
denean, sozietateko bazkideak, jabeek, erkideek edo partaideek, jasotako ondasun eta
eskubideen arabera.

Ereduei buruzko kapituluetan bakoitzean gehien agertzen diren subjektu pasiboak azaltzen
dira.
Autolikidazio bakoitza subjektu pasibo bati dagokio; eragiketa batean hainbat subjektu
pasibo badaude, autolikidazio bat egin behar da subjektu bakoitzeko (adibidez, bi
pertsonak erosten badute etxebizitza bat, bi autolikidazio aurkeztu behar dira).
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6. KAPITULUA.- ERAGIKETAREN DATUAK.

KARGA MODALITATEA
Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan hiru karga
modalitate daude:

• Kostu bidezko ondare eskualdaketak (KBOE): modalitate honetan sartzen dira ondasunen
eta eskubideen inter vivos kostu bidezko eskualdaketak (esaterako, etxebizitza baten
salerosketa).

• Egintza juridiko dokumentatuak (EJD): modalitate honetan notariotzako dokumentuetan,
merkataritzako dokumentuetan eta dokumentu administratiboetan formalizatzen diren
eragiketak kargatzen dira, batez ere.

• Sozietate eragiketak (600S ereduan soilik): pertsona juridikoek egiten dituzten egintza jakin
batzuk (adibidez, sozietate mugatua eratzea edo sozietate baten kapitala gehitzea).
Autolikidazio zer modalitatekoa den zehaztu behar da. Aurkezpen batean karga modalitate
desberdinetako autolikidazioak sar daitezke.
Ereduei buruzko kapituluetan bakoitzean gehien aplikatzen diren karga modalitateak azaltzen
dira.
ERAGIKETAREN KONTZEPTUA
Goitibeherako menuan kontzeptua hautatu behar da. Ereduei buruzko kapituluetan karga
modalitate bakoitzean hauta daitezkeen kontzeptuak azaltzen dira.
SORTZAPENA
74. artikulua.- Sortzapena. (11/2003 Foru Araua, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko
dokumentatuen gaineko zergarena)
1. Zergaren sortzapena une hauetan gertatuko da:
a) Ondare eskualdaketetan, kargaturiko egintza edo kontratua egin dadin egunean.
b) Sozietate eragiketetan eta egintza juridiko dokumentatuetan, egintza kargapetua gauzatzen denean.
2. Ondasunak eskuratzea baldintzaren, terminoen, fideikomisoren edo beste mugaren bat gertatzearen
menpe badago, ondasunak muga horiek desagertzen diren egunean eskuratzen direla ulertuko da, eta
ondasunen balioa nahiz tasa aplikagarriak zehazteko ere data hori hartuko da kontuan.

Eragiketa eskritura publikoan dokumentatuz gero, egiletsi den eguna jarri behar da, eskrituratik
bertatik besterik ondorioztatu ezean.
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Dokumentu pribatua eginez gero, eskualdaketa zer egunetan gertatu den adierazi behar da
(kontratuaren xedea noiz eman den).
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7. KAPITULUA.- ESKUALDATZAILEAK.
Eskualdatzaileak honela agertu behar dira:

Eskuineko “Gehitu” botoia klikatuz gero, programak eskualdatzailearen datuen panela
bistaratzen du.

Panel honetan eskualdatzailearen datuak sartu behar dira eta gero eskuinaldean goian dagoen
botoiaren bidez gorde behar dira.

ESKUALDATZE KOEFIZIENTEA
Autolikidazioa egin behar duen subjektu pasiboari eskualdatzaile bakoitzak zenbat (ehunekoa)
eskualdatu dion zehaztu behar da. Eskualdatzaile guztien eskualdatze koefizienteen batura
subjektu pasiboaren eskuratze koefizientea izan behar da.
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1. ADIBIDEA
1 saltzailea ondasun higiezin baten % 100aren titularra da; bi erosleri saldu die higiezina (1
eroslea eta 2 eroslea), erdi bana.
Subjektu pasibo (erosle) bakoitzak autolikidazio bat
egin behar du.
1 eroslearen autolikidazioa
Eskuraketa koef.

% 50

1 saltzailearen eskual.
koef.

% 50

1 saltzailearen eskual.
koef.

% 50

2 eroslearen autolikidazioa
Eskuraketa koef.

% 50

2. ADIBIDEA
1 saltzailea eta 2 saltzailea ondasun higiezin baten titularrak dira; bakoitzak % 50eko
partaidetza dauka. 1 erosleari saldu diote ondasun higiezin osoa.
Autolikidazio bat bakarrik aurkeztu behar da, eta
“Eskualdatzaileen zerrenda” erantsi behar zaio.
1 eroslearen autolikidazioa

Eskuraketa
koef.

%
100

1 saltzailearen eskual.
koef.

% 50

2 saltzailearen eskual.
koef.

% 50

3. ADIBIDEA
1 saltzailea eta 2 saltzailea ondasun higiezin baten titularrak dira; batak % 80ko partaidetza
dauka eta besteak % 20koa. Bi erosleri saldu diete ondasun higiezina (1 eroslea eta 2
eroslea), erdi bana (% 50 bakoitzari).
Subjektu pasibo (erosle) bakoitzak autolikidazio bat
egin behar du, eta horietako bakoitzari
“Eskualdatzaileen zerrenda” erantsi behar zaio.
1 eroslearen autolikidazioa

Eskuraketa
koef.

%
50

1 saltzailearen eskual.
koef.

% 40

2 saltzailearen eskual.
koef.

% 10

2 eroslearen autolikidazioa

Eskuraketa
koef.

%
50

1 saltzailearen eskual.
koef.

% 40

2 saltzailearen eskual.
koef.

% 10
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8. KAPITULUA.- 600U EREDUA: HIRI ONDASUN HIGIEZINAK.
600U ereduan hiri ondasun higiezinekin egiten diren eragiketak agertzen dira: etxebizitza
bat edo bestelako ondasun higiezin bat erostea, obra berriaren adierazpena edo ondasun
higiezin baten jabekidetza desegitea.

8.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Oro har, subjektu pasiboa ondasun higiezina eskuratzen duena da. Ondoko taulan eredu
honetan gehien agertzen diren eragiketak agertzen dira, kasu bakoitzean subjektu pasiboa nor
den zehaztuta:

Eragiketa

Subjektu pasiboa

Salerosketa

Eroslea

Trukea (salerosketa bikoitza bezala)

Bi trukatzaileak

Lurzatiak taldekatzea / eranstea / zatitzea

Taldekatzen / eransten /
zatitzen duena

Obra berria

Aitortzailea

Jabetza horizontala

Aitortzailea

Jabekidetza desegitea

Adjudikazioduna, hau da,
ondasunaren jabetzari eusten
diona.

8.2 - ESKUALDATZAILEA
Ondasun higiezina eskualdatzen (saltzen) duena izan ohi da. Nolanahi ere, eragiketa
batzuetan (obra berriaren adierazpena; lurzatiak taldekatzea, eranstea edo zatitzea) ez dago
eskualdatzailerik.
Eskualdaketa koefizientea nola ezarri 7. kapituluan azaltzen da.

8.3 - ERAGIKETAREN DATUAK

KARGA MODALITATEA / ERAGIKETAREN KONTZEPTUA
EJDen modalitatean soilik kargatzen diren eragiketak:
Kodea

Kontzeptua

KBO
E

EJD

9

Ondasun higiezinen jabekidetza desegitea

x

16

Obra berriaren adierazpena

x

17

Eraikitzen ari den obra berriaren adierazpena

x
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18

Obra berriaren adierazpena. Amaierako akta

x

19

BPEi loturiko elementuen obra berriaren adierazpena

x

20

BPEi loturik ez dauden elementuen obra berriaren adierazpena

x

21

Jabetza horizontala

x

Kodea

KBO
E

Kontzeptua

EJD

22

Jabetza horizontala eraikitzen

x

23

Jabetza horizontala. Amaierako akta

x

24

BPEi loturiko elementuen jabetza horizontala

x

25

BPEi loturik ez dauden elementuen jabetza horizontala

x

26

Eransketa

x

27

Taldekatzea

x

28

Zatitzea

x

29

Bereizketa

x

KBOEen modalitatean soilik kargatzen diren eragiketak:

Kodea

KBO
E

Kontzeptua

7

Jabetza aitortzea / Jabari espedientea / Nabaritasun akta

x

10

Ondasun higiezinak gehitzea irabazpidezko sozietatera

x

EJD

KBOEen modalitatean zein EJDen modalitatean karga daitezkeen eragiketak
Kodea

Kontzeptua

KBO
E

EJD

1

Ondasun higiezinen salerosketa

x

x

2

Ondasun higiezinen trukaketa

x

x

3

Ondasun higiezinak esleitzeko enkantea

x

x

4

Ondasun higiezinen errematea lagatzea

x

x

5

Ondasun higiezinak esleitzea, ordainetan eta zorrak bere gain hartuz

x

x

6

Ondasun higiezinak esleitzea zorrak ordaintzeko

x

x

8

Higiezinak administrazioari nahitaez lagatzea

x

x

11

Ondasun higiezinak erosteko aukera / Saltzeko hitza ematea

x

x

12

Ondasun higiezinen gozamena eratzea

x

x

13

Ondasun higiezinen gozamena iraungitzea

x

x

14

Ondasun higiezinen gozamena jabe soila ez beste pertsona bati
eskualdatzea

x

x

15

Jabetza soila eratzea edo eskualdatzea

x

x

Eragiketa hauetan, eskualdatzailea nor den hartzen da kontuan modalitate batean edo bestean
kargatzeko.
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Oro har, eskualdatzailea norbanakoa bada, KBOEen modalitatea aplikatzen da, eta
enpresaburua edo profesionala bada eta eskualdaketa BEZaren kargapean badago eta ez
badago salbuetsita, EJDen modalitatea.
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ONDASUN HIGIEGINEN SALEROSKETA
KOSTU BIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETEN MODALITATEAN KARGATZEN DIREN
SALEROSKETAK
Oro har, KBOEen modalitateko karga jasaten dute norbanakoen ondasun higiezinen
salmentek, bai eta sustatzaileak ez diren BEZaren subjektu pasiboen salmentek ere (hau da,
bigarren eskualdaketek).
EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN MODALITATEAN KARGATZEN DIREN
SALEROSKETAK
EJDen kargapean daude BEZaren kargapeko ondasun higiezin berrien salerosketak, hau da,
ondasun higiezina sustatzaileari edo birgaikuntza egin duenari erostea.
BEZaren SALBUESPENARI UKO EGITEA
BEZaren arautegiaren arabera zerga horren salbuespenari uko egin ahal badio
eskualdatzaileak, ondasun higiezinaren eskualdaketa EJDen modalitatean kargatuko da.
Ondasuna eman aurretik edo ematean jakinarazi behar zaio erosleari salbuespenari uko egin
zaiola. Normalean, salerosketaren eskrituran agertzen da horren berri.
SORTZAPEN EGUNA
Ondare eskualdaketetan, sortzapenaren eguna egintza edo kontratua egiten den eguna izaten
da, kasu jakin batzuetan izan ezik.
Eragiketa eskritura publikoan dokumentatuz gero, egiletsi den eguna da sortzapen eguna,
eskrituratik bertatik besterik ondorioztatu ezean.
Dokumentu judizialen kasuan, sortzapen eguna ebazpen judiziala irmo bihurtzen den eguna da.
Egintza juridiko dokumentatuen modalitatean kargatzen diren eragiketen kasuan, sortzapen
eguna kargapeko egintza formalizatzen den eguna da, kasu jakin batzuetan izan ezik.

8.4 - HIGIEZINAREN DATUAK
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ONDASUN HIGIEZINA: MOTA
Eragiketaren xede den ondasun higiezina (edo ondasunak) zer motatakoa den zehaztu behar
da.
Mota etxebizitza, garajea, trastelekua, bulegoa edo hiri orubea bada: eredu bakoitzean
katastroko erreferentzia bat bakar ager daiteke; beraz, eredu bat bete behar da
(autolikidazioa) eskualdatzen den ondasun higiezin bakoitzeko.
Mota familia bakarreko etxebizitza bada: eredu bat (autolikidazioa) bete behar da
etxebizitza bakoitzeko, baina eredu batean katastroko hainbat erreferentzia ager daitezke.
Mota eraikin berezia, merkataritzako edo industriako nabea, lokala edo panteoia bada:
eredu bat (autolikidazioa) bete behar da higiezin mota bakoitzeko, baina eredu batean
mota bereko hainbat ondasun higiezin sar daitezke, baldin eta denei zerga tasa bera aplikatzen
bazaie.
HIGIEZINAREN IDENTIFIKAZIOA
botoiaren bidez bistaratzen den pantailan eragiketaren xede diren ondasun higiezinen
katastroko erreferentziak (20 digitu) sartu behar dira. Erreferentziak Udal Zerga eta Katastro
Zerbitzuan eskuratu daitezke.

Ondasunaren katastroko erreferentzia sartu eta baliozkoa dela egiaztatu ondoren lotuta daukan
helbidea kargatuko da eta datuak
botoia klikatuz gorde daitezke.
HIGIEZINAREN BALIOA
28. artikulua.- Arau orokorra.
1. Eskualdatzen den ondasunaren edo eratu edo lagatzen den eskubidearen balio errealaren araberakoa
izango da zerga oinarria. Foru Arau honetako aginduak betez ezarriko da, Administrazioak benetako
balioa egiaztatzeko duen eskumena ere kontuan hartuta.
30. artikulua.- Ondasun higiezinak.
Landa eta hiri ondasun higiezinak Arabako Foru Aldundiak berariaz ematen dituen arauei jarraituz
balioetsiko dira. Arau horiek aldian behin eguneratuko dira, balioak unean uneko egoera ekonomikoari
egokitzeko
Aurreko paragrafoak aipatzen dituen arauetatik sortutako balioa dagokion aitorpena egiteko gutxieneko
balio konputagarritzat hartuko da.
Aurrekoa gorabehera, zergadunak gutxieneko balio konputagarria balio erreala baino handiagoa dela
pentsatzen badu, agirian agertzen den balioaren gainean egin beharko du autolikidazioa.
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Oro har, ondasun higiezinaren balio aitortua eskualdaketaren dokumentuan agertzen dena
izango da.
Arabako ondasun higiezinen gutxieneko balio konputagarria katastro balioa da (babes
ofizialeko etxebizitzena ezin da izan gehieneko salmenta prezioa baino gehiago).
Zerga Administrazioak ondasun higiezinen benetako balioa egiazta dezake, Zergen Foru Arau
Orokorrak 56. artikuluan xedatzen duen bezala.
Eskuraketa koefizientea: autolikidazioaren subjektu pasibo bakoitzari eskuratutako ondasun
higiezinetik dagokion ehunekoa da.
Ondasun higiezinaren balioaren % 100 ipini behar da, autolikidazioa egiten duen subjektu
pasiboak eskuratu duen ondasunaren ehunekoa gorabehera.
ADIBIDEA:
Lokal baten erdia bi eskuratzaileri saldu zaie. Lokalaren balorazioa 100.000 euro da.
Eredu bat bete behar da eskuratzaile (subjektu pasibo) bakoitzeko, datu hauekin:
• Eskuraketa koefizientea = % 25

• Ondasunaren balio aitortua = 100.000 euro
DOKUMENTUAREN BEZAREN INGURUKO DATUAK
Atal hau BEZaren kargapeko eragiketen berri emateko bete behar da.
Honako datu hauek eman behar dira: zerga oinarria (salmenta prezioa izan ohi da), zerga tasa
eta, behar izanez gero, jasanarazitako kuota.
Salbuespena edo subjektu pasiboaren inbertsioa gertatuz gero, lauki egokia markatu behar da.

8.5 – DATU TEKNIKOAK

ETXEBIZITZAREN DATUAK
Atal honetan zerga onurak aplikatzeko eskubidea eman dezaketen etxebizitza edo eranskinen
datuak adierazi behar dira.
Ohiko etxebizitza: ondasun higiezina eskuratzailearen ohiko etxebizitza izango bada, lauki hau
markatu behar da. Ohiko etxebizitza zer den zehazteko, PFEZen araudian bildutako irizpideak
aplikatu behar dira.
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Ez da udalerri bereko beste etxebizitza baten % 25 baino gehiagoren jabea: honen bidez
adierazten da eskuratzaileak EZ daukala udalerriko bereko beste etxebizitza baten % 25 baino
gehiago.
Familia ugariaren titularra: eskuratzailea familia ugariaren titularra izanez gero.
Etxebizitzaren azalera eraikia: eraikitako azalera zehaztu behar da (m2). Hauxe da eraikitako
azalera: kanpoko zein barruko fatxaden lerro perimetralen eta mehelinen ardatzen barnean
dagoen eremuaren azalera. Estalita dauden hegalkinak, balkoiak edo zabaltzak eraikitako
azaleraren parte dira, alboetan hormek mugatzen badituzte; bestela, azaleraren % 50 besterik
ez da kontuan hartuko. Arabako Katastroan ageri den azalera hartu behar da kontuan.
Familia bakarreko lurzatia: lurzatiaren azalera, eraikinak hartzen duena barne (m2).
Etxebizitzarekin batera eskualdatutako eranskina eraikin berean: honen bidez adierazten da
etxebizitzarekin batera eskuratutako eranskina (garajea, trastelekua…) eraikin berean dagoela.
BPE: eskualdatutakoa babes ofizialeko etxebizitza bada, lauki hau markatu behar da eta
espedientearen zenbakia adierazi behar da.

GOZAMENA / JABETZA SOILA

Jabetza soila eratu edo eskualdatu bada, atal honetan zerga oinarria kalkulatzeko behar diren
datuak ezarri behar dira.
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8.6 - AUTOLIKIDAZIOA

ERAGIKETA SALBUETSITA / EZ DAGO KARGAPEAN
Eragiketa salbuetsita badago edo ez badago kargapean, lauki egokia markatu behar da eta
salbuespena edo kargapean ez egotea eragiten duen araua, artikulua eta idatz zatia zehaztu
behar dira.
Hona ondasun higiezinen eskualdaketei aplikatu ahal zaizkien salbuespenetako batzuk:

• Salbuespen subjektiboak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA – 69.A art.)
Zergaren bi modalitateetan salbuetsita daude honako erakunde eta entitate hauek: Estatua
eta administrazio publikoak, lurraldekoak zein erakundeetakoak; aurrezki kutxak eta banku
fundazioak; Irabazteko xederik gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga pizgarrien
zerga araubideari buruzko Foru Arauko 4. artikuluan aipatzen diren irabazteko xederik
gabeko erakundeak; Gurutze Gorria; gizarte kapital guztia lurraldeko administrazio publiko
batek edo gehiagok hartua duten merkataritza sozietateak; ureztatzaileen erkidegoak;
alderdi politikoak.

• Etxebizitzen lehen eskualdaketa (EJD): 11/2003 FA – 69.Bat.B).42 art.
Lehen eskualdaketa diren etxebizitzen salerosketak (BEZaren kargapean daude, ez
KBOEen modalitatearen kargapean) salbuetsita daude EJDen kuota gradualari dagokionez.
Salbuespen bera aplikatzen zaie etxebizitzarekin batera eskualdatzen diren eraikin bereko
garajeei eta eranskinei ere (bi gehienez, batzuk zein besteak).

•

Babes bereziko kooperatibak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA - 69.Bat.B).23 art.
Babes berezia duten kooperatibak (lan elkartuko kooperatibak, nekazaritzako kooperatibak,
erkidegoan ustiatzeko kooperatibak, kontsumo kooperatibak, irakaskuntzako kooperatibak
edo etxebizitza kooperatibak) OEEJDZren kargatik salbuetsita daude sozietate helburuak
betetzeko zuzenean erabiliko dituzten ondasunak eta eskubideak eskuratzen dituztenean.

•

Babes publikoko etxebizitzak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA – 69.Bat.B).13 eta 14 art.
Salbuetsita daude orubeak eskualdatzea eta azalera eskubidea lagatzea babes ofizialeko
etxeak eraikitzeko. Salbuespen hau behin-behinean ematen da; aplikatu ahal izateko,
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ezinbestekoa da eskuraketaren dokumentuan adieraztea helburua babes publikoko
etxebizitzak eraikitzea dela.
Salbuetsita dago herri administrazio batek babes publikoko etxebizitza eskualdatzea bere
eskumenak erabiliz (babes publikoko etxebizitzaren kontzeptuaren barruan etxebizitza eta
berarekin lotutako eranskinak baino ez dira sartzen).
Salbuetsita dago babes publikoko etxebizitza eskualdatzea norbanakoen artean, baldin eta,
halako etxebizitzen eskuraketari eta adjudikazioari buruzko indarreko araudiaren arabera,
eskuratzailea Eusko Jaurlaritzak izendatzen badu.
KBOEen MODALITATEA: ZERGA TASA
Ondasun higiezinen eskualdaketen gaineko zerga tasak honako hauek dira:
Orokorra → % 7
Etxebizitzak → % 4
Etxebizitzarekin batera eskualdatzen diren garaje plazak barne (bi gehienez), bai eraikin
bereko eranskinak ere (bi gehienez). Merkataritzako lokalak ez dira eranskinak.
Ohiko etxebizitza, garajeak (2 gehienez) eta eranskinak barne → % 2,5
Baldintzak (11/2003 Foru Araua, 43.Bat.c artikulua):
− Ezin da izan udalerri bereko beste etxebizitza baten % 25 baino gehiagoren jabea.
− Titularrak jabetza osoa eduki behar du; eskuratzaileak beste etxebizitza baten
gozamena edo jabetza soila badauka, ez da kontuan hartzen.
− Eraikitako azalera ezin da izan 120 m2 baino gehiago; familia bakarreko etxebizitzen
kasuan, lurzatiaren azalera ezin da izan 300 m2 baino gehiago.
− Familia ugariaren titularrei ez zaie aplikatzen eraikitako azaleraren eta lurzatiaren
azaleraren aurreko baldintza.
Gozamena eratzea edo eskualdatzea → % 7
EJDen MODALITATEA: ZERGA TASA
EJDen modalitatean % 0,5eko zerga tasa aplikatzen da.
ERREKARGUA ETA BERANDUTZE INTERESAK
Autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epealdia 30 egun baliodunekoa da zerga gaia
gertatzen den unetik (zergaren sortzapen eguna). Hori amaitu ondoren epez kanpoko
aurkezpenetarako ezarritako errekarguak eta interesak aplikatuko dira.

GUÍA PROGRAMA DE AYUDA ITP y AJD

Página 24 de 67

9. KAPITULUA.- 600R EREDUA: LANDA FINKAK.
600R ereduan landa ondasun higiezinekin egiten diren eragiketak agertzen dira:
nekazaritzako lursaila erostea edo landa finkak zatitzea edo taldekatzea.

9.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Oro har, subjektu pasiboa ondasun higiezina eskuratzen duena da. Ondoko taulan eredu
honetan gehien agertzen diren eragiketak agertzen dira, kasu bakoitzean subjektu pasiboa nor
den zehaztuta:
Eragiketa

Subjektu pasiboa

Salerosketa

Eroslea

Trukea (salerosketa bikoitza bezala)

Bi trukatzaileak

Lurzatiak taldekatzea / eranstea / zatitzea

Taldekatzen / eransten / zatitzen duena

Jabekidetza desegitea

Adjudikazioduna, hau da, ondasunaren
jabetzari eusten diona.

9.2 - ESKUALDATZAILEA
Ondasun higiezina eskualdatzen (saltzen) duena izan ohi da. Nolanahi ere, eragiketa
batzuetan (lurzatiak taldekatzea, eranstea edo zatitzea) ez dago eskualdatzailerik.
Eskualdaketa koefizientea nola ezarri 7. kapituluan azaltzen da.

9.3 - ERAGIKETAREN DATUAK
KARGA MODALITATEA / ERAGIKETAREN KONTZEPTUA
EJDen modalitatean soilik kargatzen diren eragiketak:
Kodea

Kontzeptua

9

Ondasun higiezinen jabekidetza desegitea

X

26

Eransketa

X

27

Taldekatzea

X

28

Zatitzea

X

29

Bereizketa

X
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KBOEen modalitatean soilik kargatzen diren eragiketak:
Kodea

Kontzeptua

KB
OE

7

Jabetza aitortzea / Jabari espedientea / Nabaritasun akta

X

10

Ondasun higiezinak gehitzea irabazpidezko sozietatera

X

EJD

KBOEen modalitatean zein EJDen modalitatean karga daitezkeen eragiketak
Kodea

Kontzeptua

KBO
E

EJD

1

Ondasun higiezinen salerosketa

X

X

2

Ondasun higiezinen trukaketa

X

X

3

Ondasun higiezinak esleitzeko enkantea

X

X

4

Ondasun higiezinen errematea lagatzea

X

X

5

Ondasun higiezinak esleitzea, ordainetan eta zorrak bere gain hartuz

X

X

6

Ondasun higiezinak esleitzea zorrak ordaintzeko

X

X

8

Higiezinak administrazioari nahitaez lagatzea

X

X

11

Ondasun higiezinak erosteko aukera / Saltzeko hitza ematea

X

X

12

Ondasun higiezinen gozamena eratzea

X

X

13

Ondasun higiezinen gozamena iraungitzea

X

X

14

Ondasun higiezinen gozamena jabe soila ez beste pertsona bati
eskualdatzea

X

X

15

Jabetza soila eratzea edo eskualdatzea

X

X

Eragiketa hauetan, eskualdatzailea nor den hartzen da kontuan modalitate batean edo bestean
kargatzeko.
Oro har, KBOEen modalitatea aplikatzen da (landa finkak eskualdatzea BEZetik salbuetsita
dago). Eskualdatzailea enpresaburua edo profesionala bada, kasu batzuetan uko egin dakioke
BEZaren salbuespenari, eta ondorioz EJDen modalitatea aplika daiteke.
LANDA FINKEN SALEROSKETA
KOSTU BIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETEN MODALITATEAN KARGATZEN DIREN
SALEROSKETAK
Oroi har, landa finken erosketak KBOEen modalitatean kargatzen dira.
EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN MODALITATEAN KARGATZEN DIREN
SALEROSKETAK
BEZaren arautegiaren arabera zerga horren salbuespenari uko egin ahal badio
eskualdatzaileak, ondasun higiezinaren eskualdaketa EJDen modalitatean kargatuko da.
Ondasuna eman aurretik edo ematean jakinarazi behar zaio erosleari salbuespenari uko egin
zaiola. Normalean, salerosketaren eskrituran agertzen da horren berri.
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SORTZAPEN EGUNA
Ondare eskualdaketetan, sortzapenaren eguna egintza edo kontratua egiten den eguna izaten
da, kasu jakin batzuetan izan ezik.
Eragiketa eskritura publikoan dokumentatuz gero, egiletsi den eguna da sortzapen eguna,
eskrituratik bertatik besterik ondorioztatu ezean.
Dokumentu judizialen kasuan, sortzapen eguna ebazpen judiziala irmo bihurtzen den eguna da.
Egintza juridiko dokumentatuen modalitatean kargatzen diren eragiketen kasuan, sortzapen
eguna kargapeko egintza formalizatzen den eguna da, kasu jakin batzuetan izan ezik.

9.4 - HIGIEZINAREN DATUAK
HIGIEZINAREN IDENTIFIKAZIOA
botoiaren bidez bistaratzen den pantailan eragiketaren xede diren ondasun higiezinen
katastroko erreferentziak (20 digitu) sartu behar dira. Erreferentziak Udal Zerga eta Katastro
Zerbitzuan eskuratu daitezke.

Eredu batean hainbat higiezin sar daitezke, baldin eta eragiketa guztietan eskualdatzaileak
berak badira eta eskualdaketa koefizientea bera bada.
Balio aitortua
28. artikulua.- Arau orokorra.
1. Eskualdatzen den ondasunaren edo eratu edo lagatzen den eskubidearen balio errealaren araberakoa
izango da zerga oinarria. Foru Arau honetako aginduak betez ezarriko da, Administrazioak benetako
balioa egiaztatzeko duen eskumena ere kontuan hartuta.
30. artikulua.- Ondasun higiezinak.
Landa eta hiri ondasun higiezinak Arabako Foru Aldundiak berariaz ematen dituen arauei jarraituz
balioetsiko dira. Arau horiek aldian behin eguneratuko dira, balioak unean uneko egoera ekonomikoari
egokitzeko
Aurreko paragrafoak aipatzen dituen arauetatik sortutako balioa dagokion aitorpena egiteko gutxieneko
balio konputagarritzat hartuko da.
Aurrekoa gorabehera, zergadunak gutxieneko balio konputagarria balio erreala baino handiagoa dela
pentsatzen badu, agirian agertzen den balioaren gainean egin beharko du autolikidazioa.

Oro har, ondasun higiezinaren balio aitortua eskualdaketaren dokumentuan agertzen den
ondasunaren balioa izango da.
Arabako ondasun higiezinen gutxieneko balio konputagarria katastro balioa da.
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Zerga Administrazioak ondasun higiezinen benetako balioa egiazta dezake, Zergen Foru Arau
Orokorrak 56. artikuluan xedatzen duen bezala.
Eskuraketa koefizientea
Autolikidazioaren subjektu pasibo bakoitzari eskuratutako ondasun higiezinetik dagokion
ehunekoa da.
Adibidea: lokal baten erdia bi subjektu pasibori salduz gero, bakoitzaren eskuraketa
koefizientea % 25 da.
Salbuespena
Higiezinaren eskualdaketa salbuetsita badago, markatu egin behar da.
Murrizketa
Higiezinaren eskualdaketaren zati bat badago salbuetsita, salbuetsita dagoen zerga oinarriaren
ehunekoa adierazi behar da.
DOKUMENTUAREN BEZAREN INGURUKO DATUAK
Atal hau BEZaren kargapeko eragiketen berri emateko bete behar da.
Honako datu hauek eman behar dira: zerga oinarria (salmenta prezioa izan ohi da), zerga tasa
eta, behar izanez gero, jasanarazitako kuota.
Salbuespena edo subjektu pasiboaren inbertsioa gertatuz gero, lauki egokia markatu behar da.

9.5 – DATU TEKNIKOAK
Jabetza soila eratu edo eskualdatu bada, atal honetan zerga oinarria kalkulatzeko behar diren
datuak ezarri behar dira.

9.6 - AUTOLIKIDAZIOA
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ERAGIKETA SALBUETSITA / EZ DAGO KARGAPEAN
Eragiketa salbuetsita badago edo ez badago kargapean, eta autolikidazioko finka guztiak
badaude salbuetsita edo ez badaude kargapean, lauki egokia markatu behar da eta
salbuespena edo kargapean ez egotea eragiten duen araua, artikulua eta idatz zatia zehaztu
behar dira.
Hona landa finken eskualdaketei aplikatu ahal zaizkien salbuespenetako batzuk:

• Salbuespen subjektiboak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA – 69.A art.)
Zergaren bi modalitateetan salbuetsita daude honako erakunde eta entitate hauek: Estatua
eta administrazio publikoak, lurraldekoak zein erakundeetakoak; aurrezki kutxak eta banku
fundazioak; Irabazteko xederik gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga pizgarrien
zerga araubideari buruzko Foru Arauko 4. artikuluan aipatzen diren irabazteko xederik
gabeko erakundeak; Gurutze Gorria; gizarte kapital guztia lurraldeko administrazio publiko
batek edo gehiagok hartua duten merkataritza sozietateak; ureztatzaileen erkidegoak;
alderdi politikoak.

•

Babes bereziko kooperatibak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA - 69.Bat.B).23 art.
Babes berezia duten kooperatibak (lan elkartuko kooperatibak, nekazaritzako kooperatibak,
erkidegoan ustiatzeko kooperatibak, kontsumo kooperatibak, irakaskuntzako kooperatibak
edo etxebizitza kooperatibak) OEEJDZren kargatik salbuetsita daude sozietate helburuak
betetzeko zuzenean erabiliko dituzten ondasunak eta eskubideak eskuratzen dituztenean.

•

Nekazaritzako ustiategiekin lotutako salbuespenak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA 69.Bat.B).9 eta 10
Lurzatiak biltzea:
Finken eskualdaketak salbuetsita daude, bai eta horretarako behar diren egintzak (aurreko
bereizketak) eta lurzati biltzeak eragindako egintza guztiak ere (eransketak, elkarketak).
Nekazaritzaren arloko zerga neurriei buruzko Foru Arauan aipatzen diren eragiketak:
a) Nekazaritzako ustiategi bat osorik eskualdatzea lehentasunezko (edo eskuraketaren
ondorioz lehentasunezko bihurtzen den) ustiategi baten titularra den pertsona bati edo
batek, baldin eta eskuratzailearen ustiategiak lehentasunezko izatea galtzen ez badu.
b) Landa finka bat edo nekazaritzako ustiategi baten zati bat eskualdatzea (edo
etxebizitza, baldin eta ustiategian badago eta biak batera eskualdatzen badira)
lehentasunezko (edo eskuraketaren ondorioz lehentasunezko bihurtzen den) ustiategi
baten titularra den pertsona bati.
a) eta b) puntuetako salbuespenak aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da eskualdaketaren
eskritura publikoa egitea, eta bertan adieraztea ezen, baldin eta finkak ondoko bost
urteetan saltzen, errentatzen edo lagatzen badira, aurretik frogatu egin beharko dela
salbuespenaren aplikazioaren ondorioz ordaindu behar ez den karga ordaindu dela, bai eta
berandutze interesak ere, ezinbesteko kasuetan izan ezik.
c) Lurrak eskualdatzea muga bakarreko lehentasunezko ustiategia eratzeko behar den
azalerara heltzeko, baldin eta eskuraketaren eskrituran adierazten bada emaitzako finka
ezin dela zaitu bost urtetan.
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d) Landa finka baten jabeak haren mugakide den beste bat eskuratzea biak batzeko,
baldin eta eskritura publikoan adierazten bada emaitzako finka ezin dela zaitu bost urtetan.
Aurreko kasu guztietan, Nekazaritzaren arloko zerga neurriei buruzko Foru Arauan ezartzen
diren salbuespenak aplikatu ahal izateko, nahitaez aurkeztu behar dira honako hauek:
• Horretarako behar diren baldintzak betetzen direla adierazten duen ziurtagiria,
Nekazaritza Sailak emana.
• Zerga betebeharrak egunean daudela adierazten duen ziurtagiria.
ZERGA TASA
KBOEen modalitatea: landa ondasun higiezinen eskualdaketen gaineko zerga tasa % 7 da.
EJDen modalitatea: zerga tasa % 0,5 da.
ERREKARGUA ETA BERANDUTZE INTERESAK
Autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epealdia 30 egun baliodunekoa da zerga gaia
gertatzen den unetik (zergaren sortzapen eguna). Hori amaitu ondoren epez kanpoko
aurkezpenetarako ezarritako errekarguak eta interesak aplikatuko dira.
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10. KAPITULUA - 600M EREDUA – IRABAZPIDEZKO
SOZIETATEA DESEGITEA ETA ADJUDIKAZIO GAINDIKINAK.
600M ereduan honako hauek agertzen dira:
-

Ondasun higigarriekin egindako eragiketak eta beste ereduetan azaltzen ez diren beste
batzuk.

-

Irabazpidezko sozietatea desegitea.

-

Adjudikazio gaindikinak.

Kapitulu honetan irabazpidezko sozietatea desegiten denean eta adjudikazio gaindikina
gertatzen denean zer egin behar den azaltzen da.

10.1 - IRABAZPIDEZKO SOZIETATEA DESEGITEA
10.1.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Irabazpidezko sozietate bat desegiten denean, irabazpidezko ondasunak, eskubideak eta
betebeharrak sozietateko kideen artean banatzen dira, hau da, ezkontzaren jabetzatik
sozietateko kide bakoitzaren jabetzara pasatzen dira.
Beraz, bi eredu (autolikidazio) aurkeztu behar dira. Batean, ezkontide bat subjektu pasiboa
izango da eta bestea eskualdatzailea; bestean, alderantziz.

10.1.2 - ERAGIKETAREN DATUAK
Irabazpidezko sozietatea desegitea kostu bidezko ondare eskualdaketen modalitatean (KBOE)
kargatzen da.
Kontzeptu hau hautatu behar da: “49 – Irabazpidezko sozietatea desegitea”.
SORTZAPEN EGUNA
Zergaren sortzapen egunean hasten da zenbatzen autolikidazioak aurkezteko epealdia (30
egun baliodun). Sortzapena noiz gertatu den zehazteko, irabazpidezko sozietatea nola desegin
den hartzen da kontuan:

• Epai judiziala: epaia irmo bihurtu den eguna.
• Eskritura publikoa: eskritura egiletsi den eguna.
• Dokumentu pribatua: dokumentua aurkeztu den eguna, Kode Zibileko 1.227. artikuluan
arautzen diren kasuetan izan ezik (errolda publiko batean ezartzea edo inskribatzea,
sinatzaileetako bat hiltzea edo funtzionario publiko bati bere lanbidea dela eta ematea).

10.1.3 - ESKUALDATZAILEAK
Aurreko 10.1.1 puntuan adierazi den bezala, irabazpidezko sozietatea deseginez gero, bi
eredu (autolikidazio) bete behar dira: batean, ezkontide bat subjektu pasiboa izango da
eta bestea eskualdatzailea; bestean, alderantziz.
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Eskualdaketa koefizientea % 50,00 da.

10.1.4 – DATU TEKNIKOAK
ERAGIKETAREN BALIOA
Eragiketaren balioa irabazpidezko sozietatearen inbentarioko irabazpidezko hartzekoa
(aktiboa – pasiboa) da. Zenbateko horretan ez da sartu behar Arabako Lurralde Historikotik
kanpo dauden ondasunen balioa.
ESKURAKETA KOEFIZIENTEA
% 50,00 ipini behar da.

10.1.5 – AUTOLIKIDAZIOA
Irabazpidezko sozietatea desegitea salbuetsita dago ondare eskualdaketen gaineko zergaren
kargatik, 11/2003 Foru Arauak 69.Uno.B.3 artikuluan ezartzen duenaren arabera.
Sozietatearen inbentarioan Arabako Lurralde Historikoan dagoen ondasun higiezinen bat
badago, autolikidazioarekin batera honako hau aurkeztu behar da: 402 eredua – Katastro
aldaketaren eskaera. Eredu hori Arabako Foru Aldundiaren web orrian eskuratu daiteke:

https://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045475556&language=es_ES&pagenam
e=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_B_listadoModelos

10.2 - ADJUDIKAZIO GAINDIKINAK
Jabekidetza desegitea: jabekidetza da bi pertsona edo gehiago ondasun baten edo batzuen
jabeak izatea. Honelako kasuetan, adjudikazio gaindikina gertatzen da jabeetako batek daukan
titulartasun kuotaren arabera jaso behar lukeen kopurua gainditzen duen balioa duten
ondasunak jasotzen dituenean.
Irabazpidezko sozietatea desegitea: honelakoetan, adjudikazio gaindikina gertatzen da
ezkontide batek bere titulartasun kuotari dagokion zenbatekoaz gaindiko balioa duten
ondasunak jasotzen dituenean (hau da, ondasunen erdiak baino gehiago).
Adjudikazio gaindikina gainerako jabeei dirua emanez konpentsatzen bada, ondare
eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren kargapean dago
(KBOEen modalitatea); aldiz, konpentsaziorik ematen ez bada, oinordetzen eta dohaintzen
gaineko zergak kargatzen du.
Ondasunak zatiezinak direla eta adjudikazio gaindikina ezinbestekoa bada, ez dago
kargapean (Kode Zibila, 1062. artikulua: "Gauza bat zatiezina denean, edo zatiketaren
ondorioz gauza horrek balio handia galtzen duenean, jaraunsle bati adjudika dakioke, jaraunsle
horrek gainerakoei diruz ordaintzen badie gaindikina."). Gauza bera gertatzen honako kasu
honetan ere: gaindikina ohiko etxebizitza ezkontide bati nahitaez adjudikatu behar izateagatik
gertatzen denean (etxebizitza kontzeptuaren barruan sartzen dira eranskin banaezinak).
Saihestu daitekeen gaindikina: ondasunak beste modu batera banatuz gero gaindikina
txikiagoa denean gertatzen da.
Adjudikazio gaindikina gertatzen bada, gutxienez 600M eredu bat bete behar da,
gaindikina kargapean egon zein ez. Honako eredu hauek bete behar dira:
• Eredu bat kargapean ez dagoen gaindikinagatik (edo gaindikin zatiagatik).
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• Kargapeko gaindikinik egonez gero, eredu bat aplikatu beharreko zerga tasa bakoitzeko
(ikus TASA / ESKALA).

10.2.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Gaindikinaren gozamena jasotzen duen ezkontidea edo jabea.

10.2.2 - ERAGIKETAREN DATUAK
Modalitatea: KBOE
Kontzeptua: 50 – Adjudikazio soberakina.

10.2.3 ESKUALDATZAILEA
Beste ezkontidea edo jabea.
Eskualdaketa koefizientea: % 100

10.2.4 - DATU TEKNIKOAK
Eragiketaren balioa: aitortutako gaindikina.
Eragiketaren deskripzioa: gaindikina eragiten duten ondasunen azalpen laburra.
Eskuraketa koefizientea: % 100

10.2.5 - AUTOLIKIDAZIOA
Ez dago kargapean: gaindikina ez badago kargapean, hori adierazten duen laukia markatu
behar da.
Araua, artikulua eta idatz zatia: 11/2003 FA – 24. artikulua.
Tasa / Eskala
Gaindikina eragiten duen ondasunari dagokion zerga tasa aplikatuko da. Gaindikina eragiten
duten ondasunetan zerga tasa desberdinak aplikatzen zaizkien ondasunak badaude, eredu bat
bete behar da zerga tasa bakoitzeko.
KBOEen modalitateko zerga tasak:
Tasa orokorra

%4
•

Familia ugariak edo azalera eraikia ≤

Etxebizitzak

120 m2 (lurzatiaren azalera ≤ 300 m2

Etxebizitzarekin batera eskualdatzen diren

daukaten familia bakarreko etxeak)

eraikin bereko garaje eta eranskinak sartzen dira
(bakoitzetik 2 gehienez).

Tasa murriztua

•

Zergadunaren ohiko etxebizitza

•

Eskuratzailea ezin da izan udalerri

% 2,5

bereko beste etxebizitza baten % 25
baino gehiagoren jabea.

Gainerako ondasun higiezinak

GUÍA PROGRAMA DE AYUDA ITP y AJD

%7

Página 33 de 67

Ondasun higigarriak

%4

ADIBIDEA: EZINBESTEKO GAINDIKINA
Irabazpidezko sozietate bat desegin da eta honako ondasun hauek daude banatzeko:

•

Etxebizitza bat; balorazioa: 500.000 euro

•

Garaje bat, etxebizitzatik bereizi ezin dena; balorazioa: 30.000 euro

•

Beste garaje bat; balorazioa: 6.000 euro

Honela banatu dira:

•
•

Guztira 536.000 euro banatu behar dira; bakoitzak 268.000 jaso behar ditu.
Ezkontide batek etxebizitza eta berari erantsitako garajea jaso ditu eta besteak beste garajea, beste udalerri
batean dagoena.

262.000 euko gaindikina gertatu da etxebizitza eta lehen garajea jaso dituen ezkontidearen alde (530.000-268.000).
Gaindikina daukan ezkontideak zenbateko horren konpentsazioa eman dio besteari eskudirutan.
Nolanahi ere, ezinbesteko gaindikina da, bi ondasun baitaude banatzeko:

•

Etxebizitza eta erantsita daukan garajea

•

Beste garajea

Eta ez dago modurik ondasunak gaindikin txikiagoa sortuz banatzeko. Beraz, gaindikina ezinbestekoa da, ondasun
zatiezin batek sortu baitu eta diruz konpentsatu baita, eta ondorioz ez dago zergaren kargapean.
600M eredu bat aurkeztu behar da eta gaindikin osoa ezarri bertan (eragiketaren balioa = 268.000); subjektu pasiboa
etxebizitza eta lehen garajea jaso dituen ezkontidea da eta (gaindikina jaso duena) eta eskualdatzailea beste ezkontidea.

ADIBIDEA: SAIHESTU DAITEKEEN GAINDIKINA
Irabazpidezko sozietate bat desegin da eta honako ondasun hauek daude banatzeko:

•
•
•

Etxebizitza bat; balorazioa: 500.000 euro
Garaje bat, etxebizitzatik bereizi ezin dena; balorazioa: 30.000 euro
Beste garaje bat; balorazioa: 6.000 euro

Honela banatu dira:

•
•
•
•
•

Ezkontide batek etxebizitza eta bi garajeak jaso ditu eta besteak ezer ere ez. Gaindikina daukan ezkontideak
zenbateko horren konpentsazioa eman dio besteari eskudirutan.
Gaindikina: 268.000 euro
Kargapeko gaindikina: 6.000 euro Gainerakoa ezinbesteko gaindikina da eta ez dago kargapean.
Zerga tasa: % 7 (gainerako ondasun higiezinak)
Bi 600M eredu aurkeztu behar dira; bietan, subjektu pasiboa etxebizitza eta bi garajeak jaso dituen ezkontidea da
eta eskualdatzailea bestea:

−
−

Bata kargapean ez dagoen gaindikin zatiagatik (eragiketaren balioa = 262.000)
Bestea kargapean dagoen zatiagatik (eragiketaren balioa = 6.000)
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11. KAPITULUA - 600M EREDUA: BESTE ERAGIKETA BATZUK.
600M ereduan honako hauek agertzen dira:
-

Ondasun higigarriekin egindako eragiketak eta beste ereduetan azaltzen ez diren beste
batzuk.

-

Irabazpidezko sozietatea desegitea.

-

Adjudikazio soberakinak.

Aurreko kapituluan irabazpidezko sozietatea desegiten denean eta adjudikazio gaindikina
gertatzen denean zer egin behar den azaltzen da; honetan azaltzen nola jokatu behar den
600M ereduan ezarri beharreko gainerako eragiketekin.

11.1 - ERAGIKETAREN DATUAK
KARGA MODALITATEA / ERAGIKETAREN KONTZEPTUA
EJDen modalitatean soilik kargatzen diren eragiketak:
Kodea Kontzeptua

KB EJ
OE D

52

Zortasuna uztea

X

54

Azalera eskubidea uztea

X

57

Ondasun higigarrien baldintza suntsiarazlea eratzea

X

58

Ondasun higigarrien baldintza suntsiarazlea uztea

X

62

Ondasun higigarrien errentamendua/azpierrentamendua

X

63

Ondasun higigarrien finantza errentamendua

X

64

Intsuldaketa

X

65

Protesto aktak

X

66

Ondasun higigarrien jabekidetza desegitea

X

68

Handikiak eta noble tituluak

X

KBOEen modalitatean soilik kargatzen diren eragiketak:
Kodea Kontzeptua

KB EJ
OE D

44

Akzioak / Partaidetzak eskualdatzea

X

48

Ondasun higigarriak gehitzea irabazpidezko sozietatera

X

60

Pentsioak / Biziarteko errenta

X

61

Apartzeria kontratua

X

KBOEen modalitatean zein EJDen modalitatean karga daitezkeen eragiketak:
Kodea Kontzeptua
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EJD

OE
40

Ondasun higigarrien salerosketa

X

X

41

Ondasun higigarrien trukaketa

X

X

42

Ondasun higigarriak esleitzeko enkantea

X

X

43

Ondasun higigarriak esleitzea, ordainetan eta zorrak ordaintzeko eta zorrak
bere gain hartzeko

X

X

Kodea Kontzeptua

KB
OE

EJD

45

Eskubideen lagapena

X

X

46

Administrazio kontzesioa eratzea

X

X

47

Administrazio kontzesioa eskualdatzea

X

X

51

Zortasuna eratzea

X

X

53

Azalera eskubidea eratzea

X

X

55

Ekarpena Hitzarmen Batzarrari / Berriro lurzatikatzea

X

X

56

Esleipena Hitzarmen Batzarrari / Berriro lurzatikatzea

X

X

59

Kredituen lagapena

X

X

67

Eskritura publikoa egitea

X

X

69

Beste batzuk (testu librea)

X

X

Eragiketa hauetan, eskualdatzailea nor den hartzen da kontuan modalitate batean edo bestean
kargatzeko.
Oro har, eskualdatzailea norbanakoa bada, KBOEen modalitatea aplikatzen da, eta
enpresaburua edo profesionala bada eta eskualdaketa BEZaren kargapean badago, EJDen
modalitatean.
ONDASUN HIGIGARRIEN SALEROSKETAK
KOSTU BIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETAK
KBOEen modalitatean kargatzen dira norbanakoen arteko ondasun higiezinen eskualdaketak.
EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUAK
EJDen modalitatean kargatzen dira BEZaren subjektu pasiboek egiten dituzten ondasun
higigarrien eskualdaketak dokumentatzen dituzten eskriturak eta notariotzako aktak, honako
hauetako batean inskribatu ahal direnak: Ondasun Higigarrien Erregistroa, Merkataritza
Erregistroa edo Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoa (adibideak: patenteen eta marken
salerosketak edo itsasontzi eta aireontzien salerosketak eskritura publikoan).

SORTZAPEN EGUNA
Ondare eskualdaketetan, sortzapenaren eguna egintza edo kontratua egiten den eguna izaten
da, kasu jakin batzuetan izan ezik.
Eragiketa eskritura publikoan dokumentatuz gero, egiletsi den eguna da sortzapen eguna,
eskrituratik bertatik besterik ondorioztatu ezean.
Dokumentu judizialen kasuan, sortzapen eguna ebazpen judiziala irmo bihurtzen den eguna da.
Egintza juridiko dokumentatuen modalitatean kargatzen diren eragiketen kasuan, sortzapen
eguna kargapeko egintza formalizatzen den eguna da, kasu jakin batzuetan izan ezik.
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11.2 - SUBJEKTU PASIBOA
Oro har, subjektu pasiboa ondasuna edo eskubidea eskuratzen duena da. Ondoko taulan
eredu honetan gehien agertzen diren eragiketak agertzen dira, kasu bakoitzean subjektu
pasiboa nor den zehaztuta:

Eragiketa

Subjektu pasiboa

Ondasun higigarriaren salerosketa

Eroslea

Akzioen edo partaidetzen salerosketa

Eroslea

Administrazio kontzesioa eratzea

Kontzesioduna

Pentsioa eratzea

Pentsioduna

Azalera eskubidea edo zortasuna eratzea

Eskubidearen
eskuratzailea

11.3 - ESKUALDATZAILEA
Oro har, ondasuna edo eskubidea eskualdatzen (saltzen) duena da.
Eskualdaketa koefizientea nola ezarri 7. kapituluan azaltzen da.

11.4 – DATU TEKNIKOAK

ERAGIKETAREN XEDEAREN AZALPENA (*)
Eskualdatutako ondasunak deskribatu behar dira, labur.
ERAGIKETAREN BALIOA
Oro har, eskuratutako ondasunen edota eskubideen prezioa da, eragiketaren dokumentuan
adierazten dena.
ESKURAKETA KOEFIZIENTEA
Autolikidazioaren subjektu pasiboak eskuratzen duen eragiketaren ehunekoa zehaztu behar da.
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11.5 - AUTOLIKIDAZIOA
ERAGIKETA SALBUETSITA / EZ DAGO KARGAPEAN
Eragiketa salbuetsita badago edo ez badago kargapean, lauki egokia markatu behar da eta
salbuespena edo kargapean ez egotea eragiten duen araua, artikulua eta idatz zatia zehaztu
behar dira.
Hona ondasun higigarrien eta eskubideen eskualdaketei aplikatu ahal zaizkien
salbuespenetako batzuk:

• Salbuespen subjektiboak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA – 69.A art.)
Zergaren bi modalitateetan salbuetsita daude honako erakunde eta entitate hauek: Estatua
eta administrazio publikoak, lurraldekoak zein erakundeetakoak; aurrezki kutxak eta banku
fundazioak; Irabazteko xederik gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga pizgarrien
zerga araubideari buruzko Foru Arauko 4. artikuluan aipatzen diren irabazteko xederik
gabeko erakundeak; Gurutze Gorria; gizarte kapital guztia lurraldeko administrazio publiko
batek edo gehiagok hartua duten merkataritza sozietateak; ureztatzaileen erkidegoak;
alderdi politikoak.

•

Babes bereziko kooperatibak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA - 69.Bat.B).23 art.
Babes berezia duten kooperatibak (lan elkartuko kooperatibak, nekazaritzako kooperatibak,
erkidegoan ustiatzeko kooperatibak, kontsumo kooperatibak, irakaskuntzako kooperatibak
edo etxebizitza kooperatibak) OEEJDZren kargatik salbuetsita daude sozietate helburuak
betetzeko zuzenean erabiliko dituzten ondasunak eta eskubideak eskuratzen dituztenean.

•

Baloreen eskualdaketak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA – 69.Bat.B).16 art.
Oro har, baloreen eskualdaketak (negoziaziorako onartutako baloreak zein onartu gabeak)
salbuetsita daude KBOE eta EJDen modalitateetan.
Hala ere, baloreen eskualdaketei ezin zaie aplikatu aurreko salbuespena honako kasu
hauetan (beraz, ondasun higiezinen eskualdaketen karga jasan behar dute KBOEen
modalitatean):
− Baloreen sozietatearen aktiboaren % 50 gutxienez Espainiako lurraldean egonik ez
enpresa jarduerei ez jarduera profesionalei lotuta ez dauden ondasun higiezinak
direnean edo beraren aktiboan dauzkan baloreek eskubidea ematen diotenean
aktiboaren % 50 gutxienez Espainiako lurraldean dauden ondasun higiezinak diren
sozietatea kontrolatzeko; nolanahi ere, ezinbestekoa da eskualdaketaren bidez
entitatearen kontrola lortzea edo, kontrola lehendik edukiz gero, partaidetza kuota
handitzea.
− Eskualdatutako baloreak ondasun higiezinen ekarpenen trukean jasotzen direnean,
baldin eta ekarpenetik eskualdaketara hiru urte pasatu ez badira.
Horrelakoetan ez da bete behar 600M partaidetzen salerosketagatik, baizik eta 600U
eredua edota 600R eredua, kasuan kasukoak ondasun higiezinen arabera.
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Honako hauek dira “baloreak”: partaidetza tituluak, titularrei merkataritza sozietateen
bazkidetza esleitzen dietenak, esaterako, sozietate anonimoen akzioak eta sozietate
mugatuetako partaidetzak; horiez gainera, Legean baloretzat jotzen diren beste titulu
batzuk, esaterako, inbertsio funtsetako partaidetzak. Beraz, salbuespena ezin zaie
aplikatu sozietate zibiletako bazkideen partaidetzen eskualdaketei.

ZERGA TASA
KBOEen modalitatea:
− Ondasun higigarrien eskualdaketa → % 4
− Eskubide errealak eratzea eta eskualdatzea → % 7
EJDen modalitatea:
Zerga tasa: % 0,5
ERREKARGUA ETA BERANDUTZE INTERESAK
Autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epealdia 30 egun baliodunekoa da zerga gaia
gertatzen den unetik (zergaren sortzapen eguna). Hori amaitu ondoren epez kanpoko
aurkezpenetarako ezarritako errekarguak eta interesak aplikatuko dira.

SOZIETATE ZIBILEN PARTAIDETZEN SALEROSKETA
Salerosketa hauetan, zorrotz jokatuz gero, ezin da esan bazkideak sozietatearen partaidetza
daukanik, baizik eta kuota abstraktua era askotako ondasunak (higigarriak zein higiezinak)
dauden multzo batean.
Honelako entitate bateko bazkide batek bere partaidetza eskualdatzen badu, benetan
sozietate zibilaren ondasun zehatzetan daukan kuota abstraktua eskualdatzen du.
Zerga tasa sozietateen inbentarioko ondasun bakoitzari dagokiona izan behar da.
Zergadunak autolikidazioan sozietate zibilaren ondasunen balioa zehaztu behar du, ondasun
higigarriak eta higiezinak bereizita, eta multzo bakoitzari bere zerga tasa aplikatu behar dio.
Autolikidazioa ondasunen motari dagokion ereduan egin behar da: ondasun higigarriak, 600M
eredua; ondasun higiezinak, 600U eredua; landa finkak, 600R eredua.
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12. KAPITULUA – 600P EREDUA: ONDASUN HIGIEZINEN
ERRENTAMENDUA.
12.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Ondasun higiezinen errentamenduetan, subjektu pasiboa errentaria (maizterra) da.
Errentamendu kontratuan hainbat errentari agertzen badira, autolikidazio bat aurkeztu behar da
errentari bakoitzeko.

12.2 - ESKUALDATZAILEAK
Eskualdatzailea errentatzailea da, hau da, etxebizitzaren jabea.
Autolikidazio batean hainbat eskualdatzaile (errentatzaile) eta subjektu pasibo (errentari)
bakarra bil daitezke.

12.3 - ERAGIKETAREN DATUAK

TRIBUTAZIO MODALITATEA
Ondasun higiezinen errentamenduak kostu bidezko ondare eskualdaketen modalitatean
kargatzen dira.
ONDASUN HIGIEZINA: MOTA
Errentatutako higiezina nolakoa den zehaztu behar da.
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SORTZAPEN EGUNA

Sortzapen eguna kontratua sinatu den eguna da.

12.4 - HIGIEZINAREN DATUAK

botoiaren bidez bistaratzen den pantailan errentatutako ondasun higiezinaren katastroko
erreferentzia (20 digitu) eta helbidea sar daitezke.
Katastroko erreferentzia eduki ezean,
botoiaren bidez pantaila itxi daiteke; gero,
helbidearen eremuak bakarrik bete daitezke.

12.5 – DATU TEKNIKOAK

ERRENTAMENDUAREN DATUAK
Lauki hauek markatu behar dira:

•

“Ohiko etxebizitza izateko”: alokatutako etxebizitza errentariaren ohiko etxebizitza izango
bada (29/1994 Legea, hiri errentamenduena; 2. artikulua).

•

“Familia ugariaren titularra”: errentaria familia ugariaren titularra bada.
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ERAGIKETAREN BALIOA
38. artikulua.- Alokatzeak.
Alokairuetan, kontratuak dirauen bitartean ordaindu beharreko zenbateko osoa hartuko da oinarritzat;
iraupen eperik ezean, sei urteko likidazioa hartuko da kontuan. Hala ere, likidazio gehigarriak ordaindu
beharko dira, baldin eta epe hori igarotzean kontratuak indarrean jarraitzen badu. Nahitaezko luzapenari
atxikirik dauden hiri finkak alokatzeko kontratuetan, gutxienez, hiru urteko iraupena hartuko da kontuan.

Kontratuaren iraupen osoko alokairuen guztirako zenbatekoa; nahitaezko luzapenari atxikita
dauden hiri finken errentamenduetan gutxieneko iraupena 3 urtekoa izango da. Kontratuaren
iraupenaren berri jakin ezean, 6 urte aplikatuko dira.
ESKURAKETA KOEFIZIENTEA
Autolikidazioaren subjektu pasiboari (errentariari) errentamendu kontratuaren arabera dagokion
ehunekoa.

12.6 - AUTOLIKIDAZIOA
ESKALA
Hiri finken errentamenduengatik eskudirutan ordainduko da zerga, honako eskala honen
arabera:
EUROAK
30,05 arte

0,09

30,06

-

60,10

0,18

60,11

-

120,20

0,39

120,21

-

240,40

0,78

240,41

-

480,81

1,68

480,82

-

961,62

3,37

961,63

-

1.923,24

7,21

1.923,25

-

3.846,48

14,42

3.846,49

.

7,692,95

30,77

7.692,96tik aurrera, 0,024040 euro 6,01eko edo frakzio bakoitzeko.
HOBARIA
Alokatutako higiezina errentariaren ohiko etxebizitza bada, kuotaren % 95eko hobaria
aplikatzen da; muga: urteko errenta 10.800,00 euro.
Urteko errentaren muga ez da aplikatzen errentaria familia ugariaren titularra izanez gero.
Nola kalkulatu hobaria:
-

Urteko errenta ≤ 10.800,00 euro (edo familia ugaria) ➔ Hobaria = 0,95 x Kuota

-

Urteko errenta > 10.800,00 euro ➔ Hobaria = 0,95 x (10.800,00 / Urteko errenta) x Kuota

ERREKARGUA ETA BERANDUTZE INTERESAK
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Autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epealdia 30 egun baliodunekoa da zerga gaia
gertatzen den unetik (zergaren sortzapen eguna). Hori amaitu ondoren epez kanpoko
aurkezpenetarako ezarritako errekarguak eta interesak aplikatuko dira.

ADIBIDEA: NOLA KALKULATU OINARRIA, KUOTA ETA HOBARIA
Etxebizitzaren alokairuagatik 700,00 euro ordaintzen dira hilean; iraupena, 4 urte.
Zerga oinarria = 700,00 x 12 x 4 = 33.600
Kuota:
7.692,95 euro arte → 30,77
Gainerakoa [(33.600 – 7.692,95) / 6.01] x , 0,024040 = 103,63
Kuota = 30,77 + 103,63 = 134,40
Hobaria:
Urteko errenta = 700,00 x 12 = 8.400,00; ez da gainditzen muga (10.800,00 euro).
Hobaria = 0,95 x Kuota = 0,95 x 134,40 = 127,68
Ordaindu beharrekoa = 134,40 – 127,68 = 6,72 euro
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13. KAPITULUA – 600P EREDUA: NORBANAKOEN ARTEKO
MAILEGU PERTSONALA
13.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Norbanakoen artean mailegu pertsonala eratzen denean, subjektu pasiboa mailegu hartzailea
da.
Subjektu pasibo (mailegu hartzaile) bakoitzeko autolikidazio bat aurkeztu behar da.

13.2 - ERAGIKETAREN DATUAK

KARGA MODALITATEA
Norbanakoen artean mailegua eratzea kostu bidezko ondare eskualdaketen modalitatearen
zergapeko eragiketa da.
SORTZAPEN EGUNA
Oro har, norbanakoen arteko mailegu pertsonalak dokumentu pribatuan formalizatzen dira.
Ondare eskualdaketetan, sortzapenaren eguna egintza edo kontratua egiten den eguna izaten
da, kasu jakin batzuetan izan ezik.

13.3 - ESKUALDATZAILEA
Eskualdatzailea mailegu emailea da. Maileguan ematen den dirua irabazpidezkoa bada,
eskualdatzaileak bi ezkontideak dira.
Autolikidazio batean hainbat eskualdatzaile (mailegu emaile) eta subjektu pasibo (mailegu
hartzaile) bakarra bil daitezke.
Eskualdaketa koefizientea nola ezarri 7. kapituluan azaltzen da.
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13.4 – DATU TEKNIKOAK

Mailegu pertsonaletan eman beharreko datu bakarra printzipalaren zenbatekoa da.
Eskuraketa koefizientea: autolikidazioaren subjektu pasiboari emandako maileguaren
printzipalaren ehunekoa.

13.4 - AUTOLIKIDAZIOA

Mailegu pertsonala eratzea kargapean dago KBOE modalitatean, baina salbuetsita dago.
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14. KAPITULUA – 600P EREDUA: HIPOTEKA MAILEGUAK ETA
HIPOTEKAK, BESTE ERAGIKETA BATZUK
14.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Hipoteka mailegua eratzea: mailegu hartzailea.
Mailegua bermatzen ez duen hipoteka eratzea: hipoteka hartzekoduna.
Hipoteka kitatzea: EJDen modalitatean, subjektu pasiboa ondasunaren edo eskubidearen
eskuratzailea da edo, bestela, notariotzako dokumentua eskatzen duena edo haren onuraduna
dena. Hipoteka bat kitatzen denean, subjektu pasiboa notariotzako dokumentua eskatzen
duena da; bestela, dokumentu hori eskatu ezean, hipotekatutako ondasunaren edo
eskubidearen titularra da.
Subjektu pasibo bakoitzeko autolikidazio bat aurkeztu behar da.

14.2 - ERAGIKETAREN DATUAK

KARGA MODALITATEA
Eragiketaren aplikatzen zaion karga modalitatea adierazten duen laukia markatu behar da.
Mailegua edo hipoteka eratzeari honako zeharkako tributazio modalitate hauek aplikatzen
zaizkie, kasuan kasukoa bermearen eta mailegu emailearen arabera:
a) Hipoteka mailegua
Mailegu emailea
Bere jardueran ari den enpresaburua

Enpresaburua ez den pertsona
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b) Ez mailegua ez geroratutako prezioa bermatzen ez duen hipoteka (*)
Hipotekatzailea (zorduna edo ez)

BEZ

KBOE

BAI
(salbuet
sita)

Bere jardueran ari den enpresaburua
Enpresaburua ez den pertsona

EZ

EJD
X

X

(*) Mailegua eta bermea EZ dira aldi berean eratzen eta mailegua eratzean ez da
berariaz ezartzen geroago bermea eratu beharko denik.
c) Mailegu pertsonalak
Mailegu emailea

BEZ

Bere jardueran ari den enpresaburua

KBOE

EJD

BAI
(salbuet
sita)

Enpresaburua ez den pertsona

EZ

X
(salbuet
sita)

Hipoteka kitatzea: kargapean EJDen modalitatean.
ERAGIKETAREN KONTZEPTUA
Kontzeptu hauek daude:
Kodea

Kontzeptua

KB
OE

EJD

80

Eratzea

X

X

81

Kitatzea

X

82

Kitatze partziala

X

83

Handitzea

X

84

Banatzea

X

85

Berritzea

X

86

Subrogatzea

X

87

Aldatzea

X

88

Maila berdintzea/atzeratzea

X

89

Alderantzizko hipoteka eratzea

X

90

Alderantzizko hipoteka kitatzea

X

92

Ondasun higiezinen finantza errentamendua

X

93

Ondasun higiezinen finantza errentamenduan erosteko aukera erabiltzea

X

X

94

Beste batzuk (testu librea)

X

X

ERAGIKETA MOTA
Lauki egokia markatu behar da.
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SORTZAPEN EGUNA
Hipoteka maileguak eta hipotekak eratzea eta kitatzea eskritura publikoan dokumentatu ohi
dira; sortzapen eguna eskritura egilesten den eguna da.

14.3 - ESKUALDATZAILEA
Hipoteka mailegua eratzea: mailegu emailea.
Mailegua bermatzen ez duen hipoteka eratzea: hipoteka eratzen duena (hipotekatutako
ondasunaren titularra).
Hipoteka kitatzea: hipoteka hartzekoduna.
Eskualdaketa koefizientea nola ezarri 7. kapituluan azaltzen da.

14.4 - HIGIEZINAREN DATUAK
Behar denean, bermearen xede den ondasun higiezinaren identifikazio datuak adieraziko dira.
botoiaren bidez bistaratzen den pantailan eragiketaren xede diren ondasun higiezinen
katastroko erreferentziak (20 digitu) sartu behar dira. Erreferentziak Udal Zerga eta Katastro
Zerbitzuan eskuratu daitezke.

Ondasunaren katastroko erreferentzia sartu eta baliozkoa dela egiaztatu ondoren lotuta daukan
helbidea kargatuko da eta datuak
botoia klikatuz gorde daitezke.
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14.5 – DATU TEKNIKOAK

Hipoteka mailegua zertarako den zehaztu behar da: ohiko etxebizitza erosteko edo birgaitzeko,
edo babes publikoko etxebizitza sustatzeko, eraikitzeko edo lehen aldiz eskualdatzeko.
Autolikidazioa eragiten duen eragiketaren balioa ezarri behar da.
Hipoteka mailegua edo hipoteka eratzea edo kitatzea: guztirako hipoteka erantzukizuna,
hau da, bermatutako betebeharraren edo kapitalaren zenbatekoa, interesengatik bermatzen
diruen kopuruak (hiru urte gehienez), kalte ordainak eta ez betetzeagatik ezarritako zehapenak
edo antzeko beste kontzeptu batzuk. Gure ereduan bost kontzeptu daude: printzipala, interes
arruntak, berandutze interesak, kostuak (eraketa eskrituran zehaztu ohi direnak) eta beste
batzuk.
Kitapen partziala: itzulitako printzipala eta gainerako kontzeptuetako kopuru
proportzionalak (aurreko puntukoak: printzipala, interes arruntak, berandutze interesak,
kostuak).
Eskuraketa koefizientea: autolikidazioaren subjektu pasiboak autolikidazioa eragin duen
eragiketan duen partaidetzaren ehunekoa da.

14.6 - AUTOLIKIDAZIOA

ERAGIKETA SALBUETSITA / EZ DAGO KARGAPEAN
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Eragiketa salbuetsita badago edo ez badago kargapean, lauki egokia markatu behar da eta
salbuespena edo kargapean ez egotea eragiten duen araua, artikulua eta idatz zatia zehaztu
behar dira.
Hona hipoteka maileguekin eta hipotekekin lotutako eragiketei aplikatu ahal zaizkien
salbuespenetako batzuk:

• Salbuespen subjektiboak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA – 69.A art.)
Zergaren bi modalitateetan salbuetsita daude honako erakunde eta entitate hauek: Estatua
eta administrazio publikoak, lurraldekoak zein erakundeetakoak; aurrezki kutxak eta banku
fundazioak; Irabazteko xederik gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga pizgarrien
zerga araubideari buruzko Foru Arauko 4. artikuluan aipatzen diren irabazteko xederik
gabeko erakundeak; Gurutze Gorria; gizarte kapital guztia lurraldeko administrazio publiko
batek edo gehiagok hartua duten merkataritza sozietateak; ureztatzaileen erkidegoak;
alderdi politikoak.

• Ohiko etxebizitza erosteko hipoteka mailegua eratzea, aldatzea edo kitatzea (EJD):
11/2003 FA - 69.Bat.B).21
Ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko mailegua (edo kreditua) bermatzeko hipoteka
eskubide errealak eratzea eta kitatzea:

− Hauxe da etxebizitza: etxebizitza, garajeak (bi gehienez) eranskinak (bi gehienez),
eraikin berean badaude eta denak batera eskualdatzen badira. Negozio lokalak ez dira
hartuko etxebizitza eranskintzat, nahiz eta batera eskualdatu.
− Ohiko etxebizitza eta birgaikuntza zer diren PFEZen araudian zehazten da.
− Eskrituran nahitaez adierazi behar da salbuespenerako baldintzak betetzen direla.

•

Babes bereziko kooperatibak (KBOE eta EJD): 11/2003 FA - 69.Bat.B).23 art.
Babes berezia duten kooperatibak (lan elkartuko kooperatibak, nekazaritzako kooperatibak,
erkidegoan ustiatzeko kooperatibak, kontsumo kooperatibak, irakaskuntzako kooperatibak
edo etxebizitza kooperatibak) OEEJDZren kargatik salbuetsita daude sozietate helburuak
betetzeko zuzenean erabiliko dituzten ondasunak eta eskubideak eskuratzen dituztenean.

•

Nekazaritzako ustiategien titularrak (EJD): 7/97 FA – 7. art.
Salbuetsita dago nekazaritzako ustiategien titularrei inbertsio jakin batzuk finantzatzeko
hipoteka maileguak eratzea, bai eta mailegu horiek aldatzea eta kitatzea ere.
Salbuespena aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da maileguarekin finantzatzen den
inbertsioa Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak egiaztatzea.

•

Alderantzizko hipoteka (EJD): 11/2003 FA - 69.Bat.B).40
Honako eragiketa hauek daude salbuetsita alderantzizko hipoteketan: eratzea,
subrogatzea, berritze aldarazlea egitea eta kitatzea.

•

Babes publikoko etxebizitzak (EJD): 11/2003 FA - 69.Bat.B).13
Behin betiko kalifikazioa baino lehen babes ofizialeko etxebizitza eraikitzeko eskatzen diren
hipoteka maileguak.

•

Elkar bermatzeko sozietateak (EJD eta KBOE): 11/2003 FA - 69.Bat.B).33
Salbuetsita daude elkar bermatzeko sozietateek bermeak eratzea eta kitatzea eta sozietate
horien bazkideek sozietateen alde bermeak eratzea eta kitatzea (ohikoenak ELKARGIk
ematen dituen abalak eta haren aldeko hipotekak dira).
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•

Hipoteka maileguak subrogatzea eta aldatzea (EJD): 11/2003 FA - 69.Bat.B).20
Hipoteka mailegua subrogatzeko edo aldaketarekin berritzeko egiten diren eragiketak
dokumentatzen dituzten notariotzako eskriturei aplikatzen zaie salbuespena:
− Subrogazio aktiboa (hartzekoduna), martxoaren 30eko 2/1994 Legeak, hipoteka
maileguak subrogatzeari eta aldatzeari buruzkoak, ezartzen dituen baldintzekin.

− Berritze aldarazlea: martxoaren 30eko 2/1994 Legeak, hipoteka maileguak
subrogatzeari eta aldatzeari buruzkoak, ezartzen dituen baldintzak aldatzea.
− Berritze aldarazlearen xedea kapitala handitzea bada, salbuespenak muga hau dauka:
hasierako printzipalaren % 25.

MURRIZKETA
Eragiketa bati salbuespen partziala aplikatzen bazaio (ad.: hipoteka mailegua hartu da, eta
printzipalaren zati bat bakarrik erabiltzen da ohiko etxebizitza erosteko), atal honetan zehaztu
behar da zerga oinarritik zenbat dagoen salbuetsita.
ZERGA TASA
EJDen modalitatea: % 0,5 aplikatzen da.
KBOEen modalitatea: % 1 aplikatzen da.
ERREKARGUA ETA BERANDUTZE INTERESAK
Autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epealdia 30 egun baliodunekoa da zerga gaia
gertatzen den unetik (zergaren sortzapen eguna). Hori amaitu ondoren epez kanpoko
aurkezpenetarako ezarritako errekarguak eta interesak aplikatuko dira.
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15. KAPITULUA - 600S EREDUA: SOZIETATE ERAGIKETAK
Eredu honetan sozietate eragiketak agertzen dira.
Kontzeptu hauek daude:
Kodea

Kontzeptua

110

Sozietatea eratzea

111

Kapitala gehitzea

112

Bazkideen ekarpenak kapitala gehitu gabe

113

Sozietatea desegitea

114

Kapitala gutxitzea

115

Sozietatearen egoitza ALHra aldatzea

116

Berregituratzeko eragiketak

117

Sozietatea eraldatzea

118

Estatutuak aldatzea

119

Izena aldatzea

120

Egoitza aldatzea

121

Hartzekodunen konkurtsoa

122

Beste batzuk (testu librea)

SALBUETSITAKO KONTZEPTUAK - 11/2003 FA; 69.Bat.B).25
Kontzeptua

Subjektu pasiboa

Eskuraketa %

Eragiketaren balioa

Sozietatea eratzea

Eragiketa egiten duen
sozietatea

% 100

Kapital soziala

Kapitala gehitzea

Eragiketa egiten duen
sozietatea

% 100

Gehikuntzaren
zenbatekoa

Bazkideen ekarpenak kapitala
gehitu gabe

Eragiketa egiten duen
sozietatea

% 100

Ekarritako
zenbatekoa

Sozietatearen egoitza ALHra
aldatzea

Eragiketa egiten duen
sozietatea

% 100

KARGAPEAN EZ DAUDEN KONTZEPTUAK – 11/2003 FA, 45.2 art.
Kontzeptua

Subjektu pasiboa

Berregituratzeko eragiketak

Eragiketa egiten duen sozietatea

% 100

Sozietatea eraldatzea

Eragiketa egiten duen sozietatea

% 100

Estatutuak aldatzea

Eragiketa egiten duen sozietatea

% 100

Izena aldatzea

Eragiketa egiten duen sozietatea

% 100

Egoitza aldatzea

Eragiketa egiten duen sozietatea

% 100

Hartzekodunen konkurtsoa

Eragiketa egiten duen sozietatea

% 100
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SOZIETATEA DESEGITEA ETA KAPITALA GUTXITZEA
48. artikulua.- Subjektu pasiboa.
…
b) Sozietateak desegitean eta sozietate kapitala murriztean, bazkideak, jabekideak, erkideak edo
partaideak jasotako ondasun eta eskubideengatik.
50. artikulua.- Zerga oinarria.
…
4.
Kapitala murriztu eta desegitean, zerga oinarria bazkideei emandako ondasun eta eskubideen
balio errealarekin bat etorriko da, gastu eta zorrak kendu gabe.

Eskur
%

Eskual
%

Eragiketaren balioa

Tas
a

Kontzeptua

Subjektu pasiboa

Sozietatea desegitea

% 100
Ondasunak edo
eskubideak jasotzen
dituen bazkidea

% 100

Bazkideak jasotzen
duenaren benetako
balioa
(Likidazio kuota)

%1

Kapitala gutxitzea

Ondasunak edo
% 100
eskubideak jasotzen
dituen bazkidea

% 100

Bazkideak jasotzen
duenaren benetako
balioa

%1

Sozietate bat desegiten bada edo beraren kapitala gutxitzen bada bazkideei ondasunik edo
eskubiderik adjudikatu gabe, sozietatea bera da subjektu pasiboa, eta eragiketaren balioa
(zerga oinarria) zero da.
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16. KAPITULUA - 630 EREDUA: MERKATARITZAKO
DOKUMENTUAK ETA PREBENTZIOZKO IDATZOHARRAK
16.1 – MERKATARITZAKO DOKUMENTUAK
630 eredua honako kasu hauetan egin behar diren merkataritzako dokumentuen
autolikidazioetarako erabiltzen da (egintza juridiko dokumentatuen modalitatea – merkataritzako
dokumentuak):
•

Eskudirutan likidatu behar den kanbio letren zerga oinarriaren zatia (192.323,87 eurotik
gorako letrak) eta atzerrian igorri eta Espainian ondorio juridiko edo ekonomikoren bat
sortzen duten kanbio letrak.

•

Igorpen funtzioa duten dokumentuak edo kanbio letrak ordezten dituztenak eta gordailu
ziurtagiriak.

•

Seriean jaulkitako ordaindukoak, bonuak, obligazioak eta antzeko gainerako tituluak,
mugaeguna gehienez ere hemezortzi hilera ezarrita dutenak eta besteren kapitala
adierazten dutenak, kontraprestazio gisa jaulkipenean ordaindutako kopuruaren eta
mugaegunean ordaindu beharrekoaren arteko diferentzia ordaindu beharra sortzen
dutenak. Kasu honetan eragiketa salbuetsita dago.
Eredu bat aurkeztu behar da likidatzen den merkataritzako dokumentu bakoitzeko.

16.1.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Kanbio letrak (orokorrean): libratzailea (letra igortzen duena).
Atzerrian egindako kanbio letrak: Arabako lehenengo edukitzailea, honako hauek gertatuz
gero: Espainiako lurraldeko lehen edukitzailea izatea eta beraren ohiko egoitza Araban egotea.
Igorpen funtzioa duten dokumentuak edo seriean jaulkitako ordaindukoen, bonuen,
obligazioen eta antzeko gainerako tituluen ordezko dokumentuak: dokumentua igortzen
duena.
Endosatzen diren txekeak: endosatzailea.

16.1.2 – ERAGIKETAREN DATUAK

Karga modalitatea: egintza juridiko dokumentatuak.
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Eragiketa mota: autolikidazioa eragiten duen merkataritzako dokumentua nolakoa den zehaztu
behar da.

16.1.3 – MERKATARITZAKO DOKUMENTUAK

Pantaila honetan dokumentua igorri den eta noiz mugaeguneratuko den zehaztu behar da, eta
zenbatekoa adierazi behar da euroetan.
Atzerrian igorritako letra bada, zenbatekoa atzerriko diruan eman behar da eta aplikatzen zaion
kanbio tasa adierazi behar da.
ZERGA OINARRIA
Arau orokorra

•

Igorpen funtzioa duten kanbio letrak: zenbateko nominala.

•

Gordailu ziurtagiriak: zenbateko nominala.

•

Ordaindukoak, bonuak, obligazioak eta antzeko gainerako tituluak: entitate igorleak
ordaindu beharreko kapitalaren zenbatekoa.

Arau bereziak

•

6 hiletik gorako epemuga duten letrak (egiten diren egunetik zenbatzen da): zerga
oinarria igorritako kopurua halako bi da. Arau hau ez zaie aplikatzen letrak ez igorpen
funtzioko beste dokumentuei.

•

Egintza edo negozio batean bi letra edo gehiago egiten badira: oinarrien baturaren
kuota banaka ezarrita dutena baino gutxiago bada, batu egiten dira. Arau hau igorpen
funtzioko dokumentu guztiei aplikatzen zaie.

16.1.4 – AUTOLIKIDAZIOA
Kanbio letrak paper tinbredunean egiten dira; zerga oinarria 192.323,87 eurotik gorakoa denean
soilik aurkeztu behar da autolikidazioa. Zenbateko horrez gaindiko kopuruaren kuota
eskudirutan ordaindu behar da.
Igorpen funtzioa duten dokumentuen edo kanbio letrak ordezten dituzten dokumentuen gaineko
karga eta gordailu ziurtagirien karga eskudirutan ordaindu behar da.
Hona kargen eskala:
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Likidazio oinarria (euroak)

Kuota (euroak)

24,04 arte

0,06

24,05 - 48,08
Likidazio oinarria (euroak)

0,12
Kuota (euroak)

48,09 - 90,15

0,24

90,16 - 180,30

0,48

180,31 - 360,61

0,96

360,62 - 751,27

1,98

751,28 - 1.502,53

4,21

1.502,54 - 3.005,06

8,41

3.005,07 - 6.010,12

16,83

6.010,13 - 12.020,24

33,66

12.020,25 - 24.040,48

67,31

24.040,49 - 48.080,97

134,63

48.080,98 - 96.161,94

269,25

96.161,95 - 192.323,87

538,51

192.323,87 eurotik gora

0,018030 euro 6,01eko edo
frakzioko

ERREKARGUA ETA BERANDUTZE INTERESAK
Autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epealdia 30 egun baliodunekoa da zerga gaia
gertatzen den unetik (zergaren sortzapen eguna). Hori amaitu ondoren epez kanpoko
aurkezpenetarako ezarritako errekarguak eta interesak aplikatuko dira.

16.2 – PREBENTZIOZKO IDATZOHARRAK
Eredu honetan honako hauen autolikidazioak egiten dira: erregistro publikoetan egiteko
luzatzen diren aurreneurrizko idatzoharrak, gaitzat eskubide edo interes baloragarri bat
dutenean eta ofizioz agindu gabe eta aginte judizialaren edo administratiboak alderdi gisa esku
hartu gabe gertatzen direnean.
Modalitatea: egintza juridiko dokumentatuak.

“Prebentziozko idatzoharrak” markatu behar da eta eragiketa nolakoa den zehaztu (mota).
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16.2.1 - SUBJEKTU PASIBOA
Inskripzioa eskatzen duen pertsona.

16.2 2 - ESKUALDATZAILEA
Enbargatzen den ondasunaren titularra.

16.2.3 – PREBENTZIOZKO IDATZOHARRAK

SORTZAPEN EGUNA
Enbargoa agintzen duen dokumentu administratibo edo judizialaren data.
ENBARGATUTAKO GAUZAK
Enbargatutako ondasunak deskribatu behar dira.
ERAGIKETAREN BALIOA
Bermatzen den eskubidearen balioa, honako muga honekin: enbargatutako ondasunen
benetako balioa edo enbargoaren idatzoharra eragin duen kopuru osoa.

16.2 4 - AUTOLIKIDAZIOA
Zerga tasa: % 0,5.
Autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epealdia 30 egun baliodunekoa da zerga gaia
gertatzen den unetik (zergaren sortzapen eguna). Hori amaitu ondoren epez kanpoko
aurkezpenetarako ezarritako errekarguak eta interesak aplikatuko dira.
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17. KAPITULUA – BERTARATUTA AURKEZTEA

Bildutako subjektu pasibo guztien zerga gai guztien autolikidazioak egindakoan dokumentua
inprimatu daiteke aurkezteko.
Horretarako, pantailako goialdean, ezkerrean, mezu hau agertu behar da: “Aurkezpena osatu
da”. Agertzen ez bada, aurkezpeneko eredu guztiak aztertu behar dira eta ondo ez daudenak
zuzendu.
Aurkezpena osatuta badago, “Inprimatu behin betikoa” klikatu eta programak PDF dokumentua
sortuko du; behar diren kopiak inprimatu daitezke:
• Bat Zerga Administrazioarentzat.
• Bat zergadunarentzat.
• Bat finantza entitatearentzat, ordaindu beharreko zerga zorra egonez gero.
Fitxategia ordenagailuan bertan gordetzea komeni da.
Inprimatutakoan, aurkeztu aurretik zerga zorra (egonez gero) ordaindu behar da entitate
laguntzaile batean.
Foru Ogasunaren bulegoetan aurkeztu behar da (8:15 - 14:30, astelehenetik ostiralera):
• Ogasunaren Gasteizko bulegoa: Félix M Samaniego, 14.
• Ogasunaren Laudioko bulegoa: Herriko plaza, z/g
• Ogasunaren Guardiako bulegoa: San Juan plaza; Samaniego etxea
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18. KAPITULUA – AURKEZPEN TELEMATIKOA
ORDAINDU AUTOLIKIDAZIOAK
Ordaindu autolikidazioak klikatuz telematikoki (ordainketa pasabidearen bitartez) ordain
daitezke emaitza positiboa duten autolikidazioak.
Hori klikatzen bada, programak osatu ondoren emaitza dirua ordaindu beharra duten aurkezpen
guztiak pantailaratuko ditu. Zerrendan ez dira agertuko salbuetsitako aitorpenak (emaitza 0
dutenak), ez eta osatu gabe daudenak eta ordainduta daudenak ere.
Behin betiko inprimatutako aurkezpenak ere ezin dira ordaindu telematikoki.
Zerrendako lerro bakoitzean aurkezpen bat ageri da; ezkerraldean klikatuta aurkezpeneko
likidazioak zabaltzen dira beren xehetasunekin.

Aurkezpeneko likidazio guztiak batera ordain daitezke edo, bestela, hautatzen diren likidazioak
bakarrik. Gogoan eduki behar da aurkezpena ezin dela bidali telematikoki harik eta bertan
bildutako autolikidazio guztiak ordaindu arte.
Ordainketa honela egin behar da:
1.

Hautatu ordaindu nahi diren aurkezpenak/likidazioak ezkerreko laukiak klikatuz.

2.

Egin klik Ordaindu botoian. Programak ordainketarekin jarraitu nahi den galdetuko du
honako mezu honekin:
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3.

Onartu botoia klikatu ondoren baliteke programak mezu bat pantailaratzea esateko ez
dagoela protokoloarekin lotutako eskriturarik. Horrek esan nahi du eskritura ez zaiola
aurkeztu AFAri. Gauza bera gerta daiteke fitxa fiskalarekin.

4.

Ordainketa prozesua burutuko bada, ezinbestekoa da eskritura eta fitxa fiskala AFAri
aurkeztea.

5.

Ondoren ordainketen pasabidea irekiko da Interneteko nabigatzailean eta hautatuko
likidazioak ordaindu behar dira.

6.

Ordaindu ondoren Egiaztatu ordainketa botoia erabil daiteke leihoko datuak eguneratzeko:
ordaindutako aurkezpenak desagertuko dira.

LOTEEN TRATAMENDUA – LORTU ETA BIDALI LOTEAK
Loteen tratamendua – Lortu eta bidali loteak tresnaren bitartez laguntza programarekin
egindako aurkezpenak telematikoki bidal daitezke.
Hori klikatzen bada, programak osatu ondoren ordaindu diren aurkezpen guztiak pantailaratuko
ditu (eta ordaindu beharretik salbuetsita daudenak ere bai).
Ez dira agertuko zerrendan behin betiko inprimatutako aurkezpenak.
Zerrendako lerro bakoitzean aurkezpen bat ageri da; ezkerraldean klikatuta aurkezpeneko
likidazioak zabaltzen dira beren xehetasunekin.
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Aurkezpenak osorik bidaltzen dira, hau da, likidazio guztiekin.
Bidalketa honela egin behar da:
1. Hautatu bidali nahi diren aurkezpenak/likidazioak ezkerreko laukiak klikatuz.

2. Egin klik Bidali botoian. Programak aurkezlea identifikatzeko modua hautatzeko
eskatuko du. Bi aukera daude: ziurtagiri elektronikoa edo egoitza elektronikoko
erabiltzailea eta pasahitza.

3. Erabiltzailea eta pasahitza sartzea hautatzen bada, pantaila hau agertuko da datuak
idazteko:
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4. Ziurtagiri elektronikoa hautatzen bada, honako pantaila hauek bistaratuko dira nahi den
ziurtagiria hautatzeko:
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5. Bidalketa abian jarritakoan barra batek adieraziko du zenbat falta den prozesua
amaitzeko.

6. Azkenik, honako mezu hau agertuko da bidalketa ondo amaitu ondoren:
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7. Bidalketa pantailan egindako bidalketaren erregistro zenbakia agertuko da.

LOTEEN TRATAMENDUA – KONTSULTATU / BERREGIN LOTEAK
Honen bidez laguntza programarekin egindako bidalketa telematikoak kontsulta
daitezke.
Leihoan bi atal daude:
• Goikoan bidalketa jakinak aurkitzeko iragazki modura erabil daitezkeen datuak sar
daitezke: subjektu pasiboa / eskualdatzailea, protokoloko datuak eta bidalketaren
beraren datuak.
Iragazki modura erabili nahi diren eremuak bete eta Bilatu botoia klikatu behar da.
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• Pantailako behealdean iragazki modura sartutako parametroekin bat datozen
bidalketak agertuko dira.
Adibidez, bi dataren arteko bilaketa eginez gero, pantaila honela azalduko da:

Zerrendan iragazkian sartutako daten artean egindako bidalketak ageri dira.
Frogagiria zutabean Lortu esteka ageri da. Gainean klikatuz gero, aurkezpenaren PDF
dokumentua irekiko da (azala eta likidazioak).
Gainera, aurkezpen bakoitzean dauden autolikidazioak bistaratu daitezke beren
xehetasunekin.

Hori eginez gero, autolikidazio lerro bakoitzeko Lortu estekak autolikidazio horren PDF
dokumentua baino ez du irekiko.
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Kontsultatu botoiak zuzenean bistaratuko du hautatutako aurkezpena.

GUÍA PROGRAMA DE AYUDA ITP y AJD

Página 66 de 67

19. KAPITULUA – APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
11/2003 Foru Araua, martxoaren 31koa, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko
dokumentatuen gaineko zergarena.
66/2003 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, abenduaren 30ekoa, ondare
eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergari buruzko arautegia
onartzekoa.
661/2018 Foru Agindua, azaroaren 13koa, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko
dokumentatuen gaineko zergaren autolikidazio ereduak onartzen dituena eta eredu horiek
aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena (oraindik ez da argitaratu
ALHAOn).

Eskuliburu honetan azaltzen da nola erabiltzen den autolikidazioak egiteko laguntza programa;
zergaren araudiaren aplikazioari buruzko ohar batzuk ematen ditu.
Nolanahi ere, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren
autolikidazioak kalkulatzeko zergaren araudian xedatzen dena aplikatuko da.
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