ZERGA EGUTEGIA 2019

2019ko ekitaldirako zerga egutegiari esker, gida bat izango duzu
Arabako Ogasunarekin egin behar dituzun izapideen xehetasunak jakiteko.
Aurten ere, zergadun bakoitzarekin dugun komunikazioa lehentasunezkoa da guretzat. Ogasunarekin dituzun harremanak ahalik eta hurbilenak izatea nahi dugu.
Horregatik, zerga egutegia eguneratu dugu, bertan aurkitu ahal izan
dezazun zeure zerga betebeharrak erraz betetzeko behar duzun informazio guztia.
Halaber, helburu berdinarekin, gure bulegoetako langile kopurua
handitu dugu, herritarrei emandako arreta hobetzeko.
Gainera, kudeaketa ere ahalik eta gehien errazteko, Arabako Foru
Aldundiak lanean jarraitzen du Interneten bidezko izapideak gero eta
errazagoak egiteko. Gure web orrian (www.araba.eus) dituzu eskura online kudeatu daitezkeen izapide berri guztiak.
Ildo berean, zerga aitorpenen izapidetze telematikorako Laguntza
Programak zabaldu ditugu.
Horrez gain, egutegian helbide eta telefono guztiak aurkitu ahal
izango dituzu, nahi duzun zergaren edo izapidearen gainean argibide
zehatzagoak jasotzeko.
Gainera, www.araba.eus webgunearen bitartez, zerga egutegi pertsonalizatu bat eskuratu dezakezu, zergadun gisa dituzun ezaugarrien
araberakoa.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua.

José Luis Cimiano
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KONTUZ
Zergadunaren egutegi hau 2018ko azaroan egin da.
Arautegian harrezkero egindako edozein aldaketa kontuan eduki beharko duzu.

GAI OROKORRAK
OGASUN BULEGOAK
Hauek dira Arabako Foru Aldundiaren bulegoen helbide eta telefonoak:
• Gasteizen: Samaniego kalea, 14. zenbakia, p.k. 01008 – Tel: 945 18 18 18
Faxa: 945 12 30 12 – e-mail: hacienda@araba.eus
• Laudion: Herriko plaza, z.g., p.k. 01400 – Tel: 94 672 54 83
Faxa: 94 672 84 34 – e-mail: ollodiohacienda@araba.eus
• Guardian: San Juan plaza. Samaniegoren etxea, p.k. 01300
Tel.: 945 60 01 35. Faxa: 945 62 10 69 – e-mail: ohaciendalaguardia@araba.eus
Derrigorrezko Dirubilketa: Probintzia plaza, 13. p.k. 01001 Gasteiz.
Tel: 945 25 44 55 Fax: 945 25 44 74
JENDEARENTZAKO ORDUTEGIA
Oro har: 8:15 - 14:30, astelehenetik ostiralera. 		
Jendearentzako ordutegi berezia, Gasteizko Bulegoan: abuztuaren 6, 7, 8, 9an, eta irailaren 9an (Olarizuko
jaia), 9:15etik 12:30era,
Jendearentzako ordutegi berezia, Guardiako Bulegoan: ekainaren 25, 26, 27 eta 28an, 9:15etik 12:30era.
Jendearentzako ordutegi berezia, Laudioko Bulegoan: apirilaren 12an, eta abuztuaren 19, 20, 21, 22 eta
23an, 9:15etik 12:30era.
ZERGA ARGIBIDEETARAKO TELEFONOA
Zalantzaren bat edukiz gero edo zergen gainean kontsultaren bat egin nahi izanez gero, 945 18 15 55 telefonora
deitu dezakezu 8:00etatik 14:30era bitartean, astelehenetik ostiralera.
ZERGA ARGIBIDEETARAKO POSTA ELEKTRONIKOKO HELBIDEA:
Zalantzaren bat argitu nahi izanez gero, edo kontsultaren bat egin nahi izanez gero, jo e-mail helbide honetara:
Consultasfiscales@araba.eus
BORONDATEZKO ORDEZKARITZA
15/2010 Foru Dekretuak, apirilaren 13koak, arautzen du borondatezko ordezkaritza (ALHAO, 46. zk., 2010-04-30).
Borondatezko ordezkaritzak aukera ematen dio zergadunari bere konfiantzazko pertsona edo profesional bat
aukeratzeko, pertsona edo profesional horrek zergadunaren izenean izapideak eta jarduerak egin, haren eskubideak balia edo betebeharrak bete ditzan. Beraz, borondatezko ordezkariak ordezkatuaren izenean dihardu eta
egiten duen guztia eta egindako guztiaren ondorioak ordezkatuaren gain uzten.
Borondatezko ordezkaritzan mailak daude, zergadunak ogasunarekin egin beharreko izapideen araberakoak.
Borondatezko ordezkaritzan mailak daude, zergapekoak ogasunarekin egin beharreko izapideen araberakoak.
Hain zuzen ere, 1. maila aitorpenak aurkezteko da, 2. maila zerga datuak kontsultatzeko, ziurtagiriak eskatzeko
eta errolda ereduak aurkezteko, 3. maila idazkiak, errekurtsoak... aurkezteko eta, 4. maila, jakinarazpenak jasotzeko eta jaso izana adierazteko.
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ALDIZKAKO ZERGA BETEBEHARRAK
Zerga zein den eta zergapekoa nor den, aldizkako autolikidazioak aurkezteko betebeharra, oro har,
izan daiteke:
• Hiru hilabeterik behin: banakako enpresaburuak, profesionalak, sozietateak eta nortasun juridikorik
gabeko erakundeak, oro har.
• Hilabeterik behin: banakako enpresaburuak, profesionalak, sozietateak eta nortasun juridikorik gabeko
erakundeak, baldin eta haien eragiketa bolumena, 2018an, 6.010.121,04 euro baino gehiago izan bada
(enpresa handiak) eta hileroko itzulketa erregistroan (REDEME) izena eman duten balio erantsiaren gaineko zergaren subjektu pasiboak, zergak erakundeen taldeko araubide berezian ordaintzen dituztenak eta,
2018an, 6.000.000 euro baino gehiagoko urteko aurrekontua duten herri administrazioak.
ZERGA AITORPENAK EGOITZA ELEKTRONIKOA (INTERNET) DELAKOAREN BITARTEZ BIDALTZEA
Interneteko helbidea: www.araba.eus
Laguntza teknikoa eskatzeko telefonoa: 902 100 513
Posta elektronikoa: diputaciondigital@araba.eus
Ziurtagiri digital baten bidez soilik egongo da Egoitza Elektronikoan sartzea (onartutako ziurtagiriak zeintzuk
diren ikusteko, sartu Egoitza Elektronikoan eta “Nola erabili ziurtagiri digitalak -“Nola sartu” atalean). 26/2011
Foru Dekretua, apirilaren 5ekoa (ALHAO, 47. zk., 2011ko apirilaren 18koa).
Zerga aitorpena telematikoki aurkeztu beharko dute honako zergadun hauek:
1. Sozietateen gaineko zergaren subjektu pasiboak diren pertsona juridiko eta erakundeek.
2. Pertsona fisiko enpresaburu edo profesionalek, sozietate zibilek, ondasun erkidegoek eta jabeen erkidegoek,
aurreko ekitaldian edo uneko urtean 15 erregistro baino gehiagoko urteko laburpen edo informazio aitorpenen bat
aurkeztu badute.
Betebehar hori zerga aitorpen hauei aplikatuko zaie:
Errolda aitorpenak, urteko laburpenak eta aitorpen informatiboak: 036-037-180-182-184-187-188-190193-194-198-232-347-349-720 eta 553.
Autolikidazio ereduak: 110-111-115A-117-123-124-126-128-216-20R-202-203-200-220-222-223-303310-322-353-390 eta 391.
Arautegia: 39/2010 Foru Agindua, otsailaren 3koa (ALHAO, 18. zk., 2010-2-15ekoa); honako hauek aldatu
dute: 358/2010 Foru Agindua, maiatzaren 27koa (ALHAO, 63. zk., 2010-6-9koa); 427/2010 Foru Agindua, ekainaren 17koa (ALHAO, 72. zk., 2010-6-30ekoa); 325/2017 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa (ALHAO, 67. zk., 2017-0614koa); 708/2017 Foru Agindua (ALHAO, 2. zk., 2018-01-5ekoa), 381/2018 Foru Agindua, ekainaren 18koa, eta
411/2018 Foru Agindua, ekainaren 27koa.
Laguntza programetan jasotzen diren zerga ereduetako aitorpen guztiak telematikaz igorri ahalko dira, egoitza
elektronikoaren bidez.
Zergadun partikularrek, pertsona fisikoak zein juridikoak izan, eta haien borondatezko ordezkariek linean egin
ditzakete, laguntza programak erabili beharrik gabe, eta Interneten bidez bidali eredu hauek: 110-111-115A117-123-124-126-128-202-216-222-230-303-310-322-353-390-391-410-411-430-553-581-582-583. Horretarako,
ziurtagiri digitala behar da (ikusi onartutako ziurtagiri digitalen zerrenda. Sartu horretarako Egoitza Elektronikoan,
“Nola erabili ziurtagiri digitalak” - "Nola sartu” atalean).
180-182-184-190-193-194-270-347 eta 720 ereduak Internet bidez aurkezteko epea ordenagailuz zuzenean
irakur daitekeen euskarria aurkezteko ezarritako bera da.
ETIKETAK
Paperean aurkezten diren zerga aitorpenetan, nahitaez itsatsi behar dira identifikazio etiketak. Etiketen eredua
ALHAOn argitaratu zen 1996ko abenduaren 4an (139. zk.).
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Etiketak urtearen hasieran bidaltzen dira, egutegi honekin batera (zerga aitorpenak Internet bidez aurkeztu
behar dituzten zergadunei ez beste guztiei).
Behar izanez gero, eska itzazu, gehien interesatzen zaizun bidea erabiliz: Telefonoa: 945 181 555;
faxa: 945 12 30 12; posta elektronikoa: hacienda@araba.eus edo Foru Ogasunaren Errolda Unitatearen eta
Jakinarazpenen Atalera etorrita (IFZren jatorrizkoa edo fotokopia erakutsi behar da). Hoberena duzu lehen hiru
sistemetako bat erabiltzea, jendeari arreta prestatzeko mahaietan luzaroan itxaron behar ez izateko.
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren identifikazio agiria, berriz, aitorpena aurkezteko epea hasi aurretik
bidaliko da. Nolanahi ere, zure egoera zibila aldatu bada edo beste leku batean bizi bazara, gaurdanik horren berri
eman dezakezu 009 eredua (jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoak) edo 037 eredua (jarduera ekonomikoa
egiten duten pertsona fisikoak) erabilita.
LAGUNTZA PROGRAMAK
(Doan duzu deskargatzea Interneten bidez)
Hona hemen zer laguntza programa eskura daitezkeen helbide honetan www.araba.eus “Ogasuna” izeneko
atalaren barruan:
• Laguntza programa - Zerga ereduak: 110, 111, 115-A, 123, 180, 182, 184, 190, 193, 20R, 200, 220, 303, 310,
347, 349, 390, 391 eta 720.
• Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren laguntza programak: 100-AE
eta 714 ereduak
• Laguntza programa – Errolda ereduak: 009, 036 eta 037 ereduak.
• Oinordetza eta dohaintzen gaineko zergarako laguntza programa: 650, 651, 652, 653 eta 654 ereduak.
• Fabrikazioaren gaineko zerga berezien laguntza programa (EMCS), administrazio agiri elektronikoak egin eta
jasotzeko.
• Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren laguntza programa: 600U,
600R, 600M, 600P, 600S, 630 ereduak.
ESTANKOETAN SALGAI DAUDE INPRIMAKIAK
Dohainik eskura daitezke www.araba.eus webgunean ere.
Ogasunaren bulegoetan luzaroan ez itxaron behar izateko:
Gogoan izan inprimaki hauek eros daitezkeela estankoetan:
• Balio erantsiaren gaineko zerga: 303, 310, 390 eta 391 ereduak.
• Atxikipenak eta konturako sarrerak: 110, 115-A, 180 eta 190 ereduak.
• Hirugarren pertsonekin urtean egindako eragiketen aitorpena: 347 eredua.
ORDAINTZEKO MODUAK
Ordainketa zergabilketan laguntzen duten finantza erakundeen bidez egin daiteke (Arabako lurralde historikoan
jendearentzako bulegoak dituzten erakunde guztiek laguntzen dute zergabilketan).
Ordainketa eskudiruz egintzat joko da modu hauetako batean eginez gero:
1. Espainian legezkoa den dirua (euroak).
2. Txeke bidez; merkataritza arautegiak ezartzen dituen baldintza orokorrez gainera, beste bi hauek ere bete
behar dira:
• Txeke izenduna izan behar du, Arabako Foru Aldundiaren aldekoa, eta zeharkatua.
• Igorri duen erakundeak adostuta edo ziurtatuta egon behar da, behar diren datan eta eran.
Internet bidez bidaltzen diren autolikidazioetan, ordainketa zergabilketan laguntzen duen finantza erakunde batean helbidera daiteke, eta laguntza programa batez baliatzen direnek ordainketen pasabidea
erabil dezakete.
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IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA
Pertsona fisiko edo juridiko guztiek eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 35.3 artikuluan aipatzen diren
erakunde nortasun gabekoek identifikazio fiskaleko zenbaki bat (IFZ) eduki behar dute, eta nahitaez erabili behar
dute zergen arloko harremanetan eta zergetan eragina eduki dezaketenetan, halaxe xedatzen baitu uztailaren 8ko
71/2008 Foru Dekretuak (ALHAO, 88. zk., 2008ko abuztuaren 4koa).
Pertsona fisikoen, pertsona juridikoen eta gainerako erakundeen IFZk Zergadunekiko Harremanetarako
Zerbitzuak ematen ditu. Hala ere, pertsona juridikoek eta gainerako erakundeek, zenbaki hori eskatzeko, ALDEZ
AURRETIKO HITZORDUA eskatu beharko dute www.araba.eus helbidean edo telefono bidez (945 181 555).
Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
• 14 urtetik beherako pertsona fisikoen legezko ordezkariek 009 errolda eredua aurkeztu behar dute
urtarrilaren 28ko 41/2009 Foru Aginduan (ALHAO, 19. zk., 2009ko otsailaren 13koa) eskatzen den dokumentazioarekin batera.
• Espainiako estatuan bizi ez eta AIZ eskuratzeko betebeharrik ez duen pertsona fisikoak 006
errolda eredua aurkeztu beharko du beteta, urtarrilaren 28ko 41/2009 Foru Aginduan eskatzen den dokumentazioarekin batera (ALHAO, 2009ko otsailaren 13a, 19. zk.)
• Pertsona juridikoek, sozietate zibilek, ondasun erkidegoek, jabeen erkidegoek eta gainerako
entitateek 036 edo 037 errolda eredua aurkeztu beharko dute beteta, urtarrilaren 28ko 41/2009 Foru Aginduak eskatzen duen dokumentazioarekin batera (ALHAO, 2009ko otsailaren 13koa, 19. zk.).
Notarioek behin-behineko identifikazio fiskaleko zenbakia Internet bidez eska eta lor dezakete.
ZERGA ZIURTAGIRIAK ETA ZERGA AITORPENEN KOPIAK
Pertsona juridiko eta erakundeek, sozietateen gaineko zergaren subjektu pasiboak badira, eta pertsona fisiko
enpresaburu edo profesionalek, sozietate zibilek, ondasun erkidegoek eta jabeen erkidegoek, aurreko ekitaldian
edo urte honetan 15 erregistro baino gehiagoko urteko laburpen edo informazio aitorpenen bat aurkeztu badute,
INTERNET bidez eskuratu behar dituzte honako ziurtagiri hauek:
a) Zerga betebeharrak egunean dituztela dioten ziurtagiriak (azpikontratistak, zerga egoera, dirulaguntzak, herri
administrazioekiko kontratuak).
b) Beste ziurtagiri batzuk (landa edo hiri ondasun higiezinak, balio erantsiaren gaineko zergaren errolda, jarduera ekonomikoen gaineko zerga eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga).
c) Errolda egoeraren ziurtagiriak.
Aipatutako zerga ziurtagiriak momentuan eskura daitezke Internet bidez (www.araba.eus) Egoitza
Elektronikoan. Halaber, zerga aitorpenen kopiak atera ahal dira Internet bidez “Banakako aitorpenak aurkeztea”·edo “Errenta eta ondarea - Banakakoak” izapideen barnean, “Aitorpenen kontsulta” atalean.
Internet erabili ezean, ziurtagiriak eta zerga aitorpenen kopiak ondoren zehazten den moduan eskuratu beharko
dira (martxoaren 8ko 160/2011 Foru Aginduari jarraituz -ALHAO, 33. zk., 2011-03-18koa – Internet erabiltzera
behartuta daudenen kasuan izan ezik):
• Telefono bidez, 945 181 555 telefonora deituz. Ziurtagiri horiek postaz bidaliko dira interesatuaren zerga
egoitzara.
• 002 ereduaren bitartez ( www.araba.eus webgunean eskura daiteke); faxez (945123012) edo posta
elektronikoz (hacienda@araba.eus) bidal daiteke, edo Foru Ogasunaren bulegoetara eraman (ereduarekin
batera IFZren fotokopia aurkeztu behar da). Postaz bidaliko dira eskatzailearen zerga egoitzara, Ogasunaren
bulego batean jaso nahi dituela adierazi ezean.
• Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzura joanda: Errentaren gaineko zergaren ziurtagiriak,
BEZaren eta JEZaren errolden ziurtagiriak, zerga egoeraren ziurtagiria eta landa eta hiri ondasunen
ziurtagiriak.
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URTEROKO AITORPENAK ETA ALDIZKAKOTASUNIK GABEKO
AITORPENAK AURKEZTEKO EPEAK
ERROLDA AITORPENAK
009 eredua: jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoek (enpresa jarduerarik ez lanbide
jarduerarik egiten ez dutenek) erabili behar dute hauek egiteko:
• Zergadunen erroldan alta emateko eskatu; ez NAN ez AIZ ez dutenek IFZ eskatu, zergetan eragina duten
eragiketak eginez gero (ez-egoiliarrek 006 eredua erabili behar dute).
• Identifikazio datuen, zerga egoitzaren, egoera zibilaren edo familia unitatearen osaeran eragina duten familia datuen aldaketa jakinarazi.
• Heriotzagatiko bajaren berri eman.
Nola aurkeztu 009 eredua:
1.-Egoitza Elektronikoan linean bete eta eredua Internetez bidali.
2.-Laguntza programa erabiliz bete (www.araba.eus webgunean eskura daiteke), inprimatu eta faxez, posta
elektronikoz, postaz edo eskuan aurkeztu Ogasunari (helbideak eta fax zenbakiak kontsultatu nahi izanez
gero, Ohar Orokorrak atalean daude).
3.-Ogasunean (Errolda Kudeaketako eta Jakinarazpenetako Unitatearen Atala) edo Interneten eskuratutako
inprimakia bete eta faxez, posta elektronikoz, postaz edo eskuan aurkeztu Ogasunari (helbideak eta fax
zenbakiak kontsultatu nahi izanez gero, Ohar Orokorrak atalean daude).
Jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoek zerga argibideetarako telefonora dei dezakete
(945 181 555) zerga egoitza Arabako lurralde historikoaren barruan aldatu dutela jakinarazteko.
Jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisikoek 037 eredua erabili behar dute komunikazio hauetarako.
036 Eredua: pertsona juridikoek erabili behar dute erroldako alta edo bajaren edo aldaketa baten berri
emateko.
Sozietateen gaineko zergaren subjektu pasibo diren pertsona juridikoek eta erakundeek 036 eredua nahitaez
aurkeztu behar dute Internetez, Egoitza Elektronikoa zerbitzuaren bidez, identifikazio fiskaleko zenbakia eskatzeko
aurkezten dutenean izan ezik.
Nola aurkeztu 036 eredua:
Egoitza Elektronikoan linean bete eta eredua bide telematikoak erabiliz bidali.
Salbuespena: IFZ eskatzen duten pertsona juridikoek 036 eredua www.araba.eus webgunean eskura daitekeen laguntza programa erabiliz beteko dute eta PDF agiria inprimatuko dute Ogasunari aurkezteko. IFZ eskura
tzeko, hitzordua eskatu behar da telefonoz (945 181 555).
Notarioek beren bezeroen behin-behineko identifikazio fiskaleko zenbakia Internet bidez eska eta lor dezakete.
037 eredua: Pertsona fisikoek, jarduera ekonomikoa gauzatzen badute, eta sozietate zibilek, ondasun erkidegoek, jaraunspen banatugabeek eta gainerako erakundeek erabili behar dute alta edo baja
edo aldaketaren bat jakinarazteko.
Aurreko ekitaldian edo abian den urtean 15 erregistro baino gehiagoko urteko laburpena edo aitorpen informatiboa aurkeztu badute, pertsona fisiko enpresaburu edo profesionalek, sozietate zibilek, ondasun erkidegoek
eta jabeen erkidegoek nahitaez aurkeztu behar dute 037 eredua Internetez (Egoitza Elektronikoa), baita BEZaren
hileko itzulketen erregistroan alta edo baja emateko eskatzeko ere. Salbuespenak: IFZ eskatzea eta sozietate
zibilek eta ondasun erkidegoek PFEZaren edo BEZaren ordainketako modu bat hautatzea, horri uko egitea edo
hautapena baliogabetzea.
Nola aurkeztu behar duten 037 eredua Internetez aurkeztera behartuta daudenek:
Egoitza Elektronikoan linean bete eta eredua bide telematikoak erabiliz bidali.
Salbuespena: IFZ eskatzen duten sozietate zibilek, ondasun erkidegoek eta jabeen erkidegoek www.araba.eus
webgunean eskuragarri dagoen laguntza programa erabiliz beteko dute 037 eredua eta PDF agiria inprimatuko dute
Ogasunari aurkezteko. IFZ eskuratzeko, hitzordua eskatu behar da telefonoz.
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Nola aurkeztu behar duten 037 eredua Internetez aurkeztera behartuta EZ daudenek:
1.-Elektronikoan linean bete eta eredua bide telematikoak erabiliz bidali.
2.-Eredua laguntza programa erabiliz bete (www.araba.eus webgunean eskura daiteke), PDF fitxategia inprimatu eta posta elektronikoz, postaz edo eskuan aurkeztu Ogasunari (helbideak kontsultatu nahi izanez gero,
Ohar Orokorrak atalean daude).
3.-Ogasunaren bulego batean bete eredua, aldez aurretik ordua hitzartuz, 945 181 555 telefonora deituta.
036 eta 037 ereduak aurkezteko epeak:
IFZ eskatzea: pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek, Arabako lurralde historikoan
eratu edo ezarri eta hilabete pasatu baino lehen, eta nahitaez enpresa edo lanbide jarduerari ekin baino
lehen.
Alta aitorpena, IFZ edukita: jarduerari ekin baino lehen, eragiketak egin baino lehen edo atxikipenak edo
konturako sarrerak egin beharra sortu baino lehen.
Aldaketa aitorpena: oro har, hilabete izango da aurkeztu beharra sortzen duena gertatu eta hurrengo
egunetik aurrera, salbu eta urtarrilaren 25eko 3/2011 Foru Dekretuak (ALHAO, 17. zk., 2011ko otsailaren
9a), zergadunen errolda bakarra eta errolda betebeharrak arautzen dituenak, 13.4. artikuluan aipatutakoak
aurkezteko.
Baja aitorpena: hilabete, jarduera eteten denetik, bidezko erregistro ofizialeko idazpena deuseztatzen
denetik edo zergapekoa hiltzen denetik.
BEZaren hileko itzulketen erregistroan inskribatzeko eskatu: inskripzioak ondorioak sortu behar
dituen urtearen aurreko urteko azaroan. Subjektu pasiboek, erregistroan inskribatzeko eskaera aurkeztu
ez dutenek inskripzioak eragiten hasi behar duen urtearen aurreko urteko azaroan, eta enpresaburuek eta
profesionalek, enpresa edo lanbide jarduerei dagozkien ondasun entrega edo zerbitzu emateak gauzatzen
hasi ez arren jarduera horietarako ondasunak edo zerbitzuak eskuratu dituztenek (ondasun edo zerbitzuen
xedea elementu objektiboen bidez berretsi behar da), orobat eskatu ahal izango dute erregistroan inskribatzeko aldizkako aitorpen-likidazioak aurkezteko epean (hila edo hiruhilekoa). Entitate taldeentzako abendua
da epea.
Eskaera, nahitaez, Interneteko “aldundidigitala” atariaren bidez 036 eta 037 ereduak beteta egin behar da.
BEZaren araubide berezi bat hautatu, hautatutakoari uko egin edo hautapena baliogabetu: oro
har, ondorioak sortu behar dituen urte naturalaren aurreko urteko abenduan.
PFEZen jarduera ekonomikoen etekina zehazteko modalitatea hautatu edo hautapena baliogabetu:
Zuzeneko Zenbatespen Objektiboaren hautua edo hautuari uko egitea aurkeztuko da eragina izaten hasi
behar duen urteko urtarrileko hilabete osoan zehar eta martxoaren 1 baino lehen (jarduera hastearen kasuan, erroldan alta emateko aitorpenean adieraziko da hautua).
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea:
Hasiera................................................................................. 2019ko apirilaren 9 (*)
Amaiera................................................................................ 2019ko ekainaren 25a (*)
(*) Geroko arau xedapenek epea aldatzen ez badute.

OINORDETZEN GAINEKO ZERGA
Autolikidazioa kausatzailearen heriotza gertatzen den egunaren edo heriotzaren aitorpena irmo bihurtzen den
egunaren biharamunetik SEI hilabete pasatu baino lehen aurkeztu behar da (ereduak: 650, 652, 653, 654 eta 655).
Sei hileko epea hamar hilabetera luzatuko da, kausatzailearen heriotza edo Kode Zibileko 966. artikuluan
aipatzen diren gertaerak atzerrian gertatzen badira.
DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA
Autolikidazioa zerga gaia gertatzen denetik 30 egun baliodun pasatu baino lehen aurkeztu behar da (ereduak:
651, 652, 653, 654 eta 655).
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ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA
600U, 600R, 600M, 600P, 600S ereduak: Autolikidazioa aurkezteko epea 30 egun baliodunekoa da kargapeko eragiketa jasotzen duen agiria egilesten denetik aurrera..
630 eredua: 192.323,87 eurotik gorako zerga oinarria duten kanbio letren gaindikina eskudiruz ordaintzea: 30
egun baliodun, zerga egitatea gertatzen denetik. Atzerriko letren kasuan, epea 30 egun baliodunekoa da,
Espainiako lehenengo edukitzailearen eskura jartzen direnetik.
620-TV eredua: zenbait garraiobide erabiliren partikularren arteko salerosketa: 30 egun baliodun ibilgailua
eskualdatzen denetik..
610 eredua: kreditu erakundeek negoziatutako dokumentuak kargatzen dituen egintza juridiko dokumentatuen
gaineko zerga eskudiruz ordaintzea: dagozkion eragiketak sortu eta hurrengo hilabetearen 25. egunera arte,
salbu uztaileko zerga, zeinaren aitorpena irailaren 25era arte aurkeztu eta ordaindu ahal izango baita.
611 eredua: aitorpenaren urteko laburpena; hurrengo urteko otsailaren 1a baino lehen aurkeztu beharko da,
eta bertan jaso beharko da aurreko urtean negoziatzeko edo kobratzeko onartu diren ordainagiriak, ordaindukoak, txekeak eta merkataritzako beste dokumentu batzuk kargatzen dituen ondare eskualdaketen eta
egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eskudirutan ordaindutako zenbatekoei buruzko informazioa.
BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
308 eredua: itzulketa eskaera ez enpresaburu ez profesional ez direnek EBko beste herrialde batzuetara
egindako garraiobide berrien entrega salbuetsiengatik: 30 egun natural entrega gertatzen den egunetik.
Itzulketa eskaera, bidaiariak edo salgaiak errepidez garraiatzen dituzten subjektu pasiboek, erregimen
berezi erraztua aplikatzen dutenek, jarduera horiei atxikitako garraiobideak eskuratzeagatik jasandako
kuotena: garraiobidea eskuratu ondoko hileko lehen 25 egun naturaletan.
309 eredua: aldizkakotasunik gabeko aitorpen-likidazioa, ez enpresaburu ez profesional ez direnek
EBko beste herrialde batzuetan garraiobide berriak eskuratzeagatik aurkeztu beharrekoa: 30 egun natural
ondasuna eskuratzen denetik, eta nahitaez behin betiko matrikulatu baino lehen.
• Hainbanaketa berezia aplikatzea hautatu edo hautapena baliogabetu: ekitaldiko 390 ereduan egin
daiteke eskaera. Hartara, 2018an hainbanaketa berezia aplikatzeko hautaketa zein baliogabetzea 2019kourtarrilaren 1etik 30era bitartean egin ahalko da.
• Erregistro liburuak eramateko sistema berri bat ezartzen da Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bitartez (SII), 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera abiatuko dena; fakturazio erregistroen hornikuntza
elektronikoan datza sistema berri hori.
SII nahitaezkoa da likidazio aldia hilabete naturalarekin batera doakien enpresaburu, profesional eta gainerako subjektu pasiboentzako: enpresa handiak, BEZaren taldeak eta Hilabeteroko Itzulketen Erregistroan
(REDEME) izena emanda daudenentzat.
SIIari atxikitzeko betebeharrik ez dutenek, ordea, beren borondatez ere atxiki ahal zaizkio, 036 edo
037 ereduko aukera baliatuz; eragina izaten hasi behar duen urte naturala hasi aurreko azaroan baliatu
ahal izango dute aukera hori, edo jarduera hasteko aitorpena aurkezten dutenean, bestela. Aukera hurrengo
urteetarako luzatu dela ulertuko da, aplikatzeari uko egiten ez zaion artean. Uko egitea 036 edo 037 ereduan
egingo da, eragiten hasi behar duen urtearen aurreko azaroan.
SII aplikatzen dutenak salbuetsita daude “Hirugarrenekiko eragiketen aitorpena” izeneko 347 eredua aurkeztetik.
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
Aitorpena zergaldia amaitu eta hurrengo sei hilen ondoko 25 egun naturaletan aurkeztu behar da. Establezimendu iraunkorren bidez jardunez gero, betebehar errealeko subjektu pasiboek ere aurkeztu behar dute.
Aipatutako epearen hasieran Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak ez badu zehaztu zergaldi horretako aitorpena aurkezteko era, 25 egun natural izango dira aitorpena aurkezteko, aurkezteko era hori
ezartzen duen araua indarrean jartzen denetik aurrera.
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Dena den, kasu horretan subjektu pasiboak aurreko paragrafoan aipatutako epean aurkez dezake aitorpena.
Horretarako, aurreko zergaldiko aitorpenerako ezarritako betekizun formalak bete beharko ditu.
Zergak Bizkaiko, Gipuzkoako, Nafarroako eta lege arrunteko lurraldeko araudien pean ordaintzen dituzten
erakundeek araudi horietan ezarritakoa bete behar dute.
Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak, araudi aplikagarria eta aitorpen eredua (200 edo 220) edozein
direlarik ere, telematikoki aurkeztu beharko dira Egoitza Elektronikoa erabiliz.
20R eredua: Eragiketa hauen zerga araubide berezia aplikatzeko aukeraren komunikazioa: bategiteak, zatiketak, aktibo ekarpenak, balore trukeak, aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoak, eta Europako sozietate
edo sozietate kooperatibo baten egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzea. hiru
hilabete, eragiketa dokumentatzen duen eskritura publikoa inskribatzen den egunetik aurrera.
Inskripzioa beharrezkoa ez bada, eragiketa dokumentatzen duen eskritura publikoa egilesten den egunetik
aurrera zenbatuko da epea. Eskrituran, abenduaren 13ko 37/2013 FAren 114. artikuluan ezarritakoaren
arabera, nahitaez adieraziko da araubidea aplikatzea hautatu dela.
Berritasun gisa, 2018/01/01etik aurrera hasitako ekitaldiei dagokienez, sozietateen gaineko zergaren zergadunek, baita kooperatibek ere, autolikidazioa egin beharko dute eta urriaren 1ean abian den zergaldiari dagokion
likidazioaren konturako ordainketa zatikatua egin beharko dute, salbu eta mikroenpresa edo enpresa txikitzat jota
daudenek, ez eta sozietateen gaineko zergaren foru arauaren 56. artikuluko 4. eta 5. apartuetan ezarritako karga
tasak ordaintzen dituztenek ere.
203 eredua: sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren konturako ordainketa zatikatuaren aitorpen-likidazioa, talde fiskalak ez izanik Araban tributatu eta lurralde historikoetatik
edozeinen araudia betetzen duten zergadunei zuzendua. Modu telematikoz baino ezingo da aurkeztu.
223 eredua: talde fiskalei zuzendua, baita kooperatibetakoei ere, baldin eta 37/2013 Foru Arauaren VI. tituluko
VI. kapituluan eta 16/1997 Foru Arauaren VI. tituluan araututako araubide berezia oinarri tributatzen badute eta
lurralde historikoetatik edozeinen araudia betetzen badute. Modu telematikoz baino ezingo da aurkeztu.
ZENBAIT GARRAIOBIDEREN GAINEKO ZERGA BEREZIA
05 eredua: Zergapean ez egoteko edo salbuespena edo zerga oinarriaren murrizketa aplikatzeko aurretiazko
onarpena eskatzen bada, eredu hau behin betiko matrikulazioa baino lehen aurkeztu behar da 576 ereduarekin batera.
576 eredua: Autolikidazio eredu hau garraiobidea behin betiko matrikulatu aurretik aurkeztu behar da, bai eta
diru sarrera egin ere, behar izanez gero.
06 eredua: aitorpen eredu hori aurkeztu behar da, zergadunari, kargapean ez egoteko edo salbuetsita egoteko, aurretiazko onarpena eskatzen ez zaionean.
JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
Jarduera ekonomikoaren egoitzaren alta, baja edo aldaketa egin nahi duten zergadunek errolda aitorpena (036
edo 037 eredua) aurkeztu beharko dute Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergako jarduera-egoitzaren alta, baja edo
aldaketa izapidetu aurretik, dela dagokien udalean (udal kuota) edo Arabako Foru Aldundian (probintzia kuota edo
estatu kuota). 10/2015 Foru Dekretua, martxoaren 10ekoa; ALHAO, 33. zk., 2015eko martxoaren 18koa).
Errolda aitorpena eskatuko da, orobat, Gizarte Segurantzaren LAABeko altak izapidetzeko.
• ALTA aitorpenak: jardueran hasi aurreko hamar egun baliodunetan aurkeztu behar dira.
• ALDAKETA aitorpenak: aldaketa ekarri duena gertatzen denetik hilabete igaro baino lehen aurkeztu behar dira.
• BAJA aitorpenak: hilabete, jarduerari uzten zaionetik.
Subjektu pasiboa hilez gero, haren kausadunek baja aitorpena egin behar dute aurreko paragrafoan aipatutako epean (heriotza egunetik zenbatuta).
• Eragiketa bolumenaren zenbatekoaren jakinarazpena: 848 eredua: jakinarazpenak ondorioak sortu
behar dituen urteko urtarrilaren 1etik otsailaren 14ra arte, biak barne.
Aitorpenak aurkezteko lekua:
a) Udal kuotaren bidez ordaintzen denean, jarduera egiteko tokia zein udal barrutitan dagoen begiratuko da,
eta hari dagokion udaletxean egingo da, zergaren jarraibidean definituta dagoen bezala.
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b) Probintziako edo estatuko kuotaz ordaintzen denean, Arabako Foru Aldundian.
c) 848 eredua Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu daiteke edota postaz bidal daiteke Arabako Foru Ogasunera.
EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
1.- ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRA DUTENAK
Araban dagoen establezimendu iraunkor baten bidez diharduten subjektu pasiboek zerga ordaintzeko betebehar
pertsonala duten subjektu pasiboentzat ezarritako modu, leku eta epeetan aurkeztu behar dute aitorpena.
Atzerrira bidalitako errenten gainean zergapetze osagarririk izan bada, 210 eredua ere aurkeztu behar dute..
2.- ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRIK GABEAK
210 eredua: Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren aitorpen arrunta.
Aurkezpen telematikoa
Autolikidazioa aurkezteko eta, hala behar izanez gero, ordaintzeko epea, kasu hauetan, errenta motaren
araberakoa izango da:
a) Ondasun higiezinak eskualdatuta lortzen diren errenten autolikidazioak aurkezteko, likidazioaren emaitza
gorabehera, hiru hilabete izango dira, ondasun higiezina eskualdatu denetik hilabete igarotakoan zenbatzen hasita.
b) Ondasun higiezinen errenta egotzien kasuan, sortzapen egunaren hurrengo urte osoa; hain zuzen ere,
urteko azken egunean bukatuko da epea.
c) Ordaindu beharreko gainerako errentak edo zero kuotadunak, hiruhileko bakoitza bukatu ondorengo lehen
hogeita bost egunetan, aurreko hiruhilekoan sortutako errentei gagozkiela.
d) Itzultze eskaerako gainerako errentak: bost urte izango dira, itzulketa eragiten duten atxikipenen eta
konturako sarreren autolikidaziorako eta sarrerarako epealdia amaitzen denetik aurrera. Bost urteko epe
hori autolikidazio guztiei aplikatuko zaie, itzulketa zerk eragiten duen kontuan hartu gabe (estatu barruko
arautegiak edo zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen batek); hitzarmena garatzen duen aginduak epe
laburragoa finkatzen duen kasuetan ere aplikatuko da. Autolikidazioa aurkezteko epealdia amaitutzat joko
da aurkezten denean.
211 eredua: aitorpen-likidazioa. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrei ondasun higiezinak erostean egindako konturako atxikipena.
Establezimendu iraunkorrik ez duten ez-egoiliarrei ondasun higiezinak erostean egindako atxikipena (% 3)
ordaintzeko erabiliko da.
Aurkezpen telematikoa
Epea: hilabete, higiezina eskualdatzen den egunetik aurrera.
213 eredua: erakunde ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia
Erakunde ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia aitortzeko eta ordaintzeko erabiliko da.
Epea: urte bakoitzeko abenduaren 31rako sortutako karga hurrengo urteko urtarrilean aitortu eta ordaindu
behar da.
216 eredua: ez-egoiliarrek establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errenten gaineko atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa.
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentei
konturako sarrerak edo atxikipenak aplikatu behar dizkieten subjektuek erabili behar dute.
Aurkezpen telematikoa
Epea: hiruhileko aitorpena bada (oro har), apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren 1etik 25era arte.
Hileko aitorpena bada (enpresa handiak > 6.010.121,04 € aurreko urtean): hurrengo hilaren 1etik 25era;
salbuespena: uztailekoak, hurrengo abuztuaren 1etik irailaren 10era arte aitortu behar dira.
289 eredua: Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko laguntzaren esparruan.
Bitarteko elektronikoekin bidez aurkeztea, web zerbitzuen bidez.
Epea: Urtarrilaren 1a eta maiatzaren 31 bitartean, urtero, aurreko urteko finantza informazioari buruzkoa.
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290 eredua: Finantza kontuen urteko aitorpen informatiboa elkarrekiko laguntzaren esparruan.
Mezu informatikoa igorriz aurkeztea.
Epea: Urtarrilaren 1a eta maiatzaren 31 bitartean, urtero, aurreko urteko finantza informazioari buruzkoa.
291 eredua: Ez-egoiliarren kontuen etekinei buruzko aitorpen informatiboa.
Epea: urtarrilaren 1etik otsailaren 10era arte, aurreko urte naturalean lortutako etekinak aitortzeko.
296 eredua: Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpen aitorpena. Ez-egoiliarrak establezimendu iraunkorrik gabe.
296 eredua aurkezteko betebeharra dute pertsona fisiko, juridiko eta gainerako entitateek baldin eta
ez-egoiliarren errentaren gaineko zergagatik atxikipenak edo konturako ordainketak egiteko betebeharra
badute, eta betebehar hori izango da zerga horren zergadunek establezimendu iraunkorrik tarteko izan gabe,
bat etorriz zerga hori arautzen duten lege eta erregelamenduetan ezarritakoarekin, eskuratutako errentei
buruz; salbuetsita egongo dira honako hauek: atxikipenak egiteko betebeharra dutenak inbertsio kolektiboko
erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzio edo partizipazioak eskualdatu edo ordaintzean,
edo atxikipenak edo konturako ordainketak egiteko betebeharra dutenak zenbait loteria edo apusturen
sarietan, eta, orobat, 21/2014 Foru Arauak, egoiliarren errentaren gaineko zergarenak, 25. artikuluaren 2.
idatz zatian aipatzen den atxikipena egiteko betebeharra dutenak, hain zuzen ere, establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrei ondasun higiezinak eskuratzean, zeinek eredu espezifiko batean aurkeztu beharko
baitute urteko laburpena.
Aurkezpen telematikoa
296 eredua modu telematikoz aurkeztu behar da nahitaez Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan
(www.araba.eus).
Epea: Urte bateko aitorpena hurrengo urteko urtarrilaren lehenengo hogeita hamar egun naturaletan aurkeztu behar da.
299 eredua: Europar Batasuneko beste estatu bateko edo informazio trukerako akordioa eginda
dagoen herrialde eta lurralde bateko egoiliar diren pertsona fisikoen errenta jakin batzuen urteko aitorpena.
Epea: martxoan aurkeztu behar da.
ZERGA BEREZIAK
553, 554, 555, 557, 558, 570 eta 580 ereduak soil-soilik fabrika eta zerga gordailuei buruzko aitorpenetarako
erabiliko dira, eta 556 eredua bakar-bakarrik erregimen berezian dauden bitarteko produktuen fabriken aitorpenetarako.
GOGORATU
• Zerga baten aitorpena aurkezteko epeko azken eguna jaieguna edo larunbata izanez gero, epea hurrengo
egun baliodunera arte luzatuko da (44/2003 Foru Dekretua, martxoaren 7koa; ALHAO, 36. zk., 2003ko martxoaren 28koa).
Neurri horrek ez du eraginik izango finantza erakundeek Arabako Foru Aldundiari diru sarrerak egiteko
finkatuta dauzkaten egunei dagokienez.
• Zergadunaren egutegia pertsonalizatu dezakezu www.araba.eus webguneko “Nire egutegia” atalean.
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URTARRILA
8ra ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2018ko azaroa. Enpresa handiak(*) 	����������������������������������������������������������������������������������������������
• 2018ko abendua. Eragile baimenduak	������������������������������������������������������������������������������������������
• 2018ko abendua. Enpresa guztiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

554, 555, 556, 557, 558
503/NE
511
510

18ra ARTE
ERRENTA
• 2019an bi hilean behin ordaintzeko aukera 	��������������������������������������������������������������������������������� 003
25era ARTE
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak, jarduera
ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak, ondare
irabaziak eta higigarrien kapitalaren etekinak
• 2018ko laugarren hiruhilekoa 	������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128, 230
• 2018ko abendua. Enpresa handiak 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
• 2018ko urteko aitorpena. Paperean aurkeztea 	���������������������������������������������������������������������������� 180, 190, 193, 194
NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA EDO BASOGINTZAKO JARDUERAK DIRELA ETA
EMANDAKO DIRULAGUNTZAK, KALTE ORDAINAK ETA LAGUNTZAK
• 2018ko urteko aitorpena. Paperean aurkeztea 	��������������������������������������������������������������������������� 346
EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentei aplikatutako atxikipenak eta
konturako sarrerak
• 2018ko laugarren hiruhilekoa	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
• 2018ko abendua. Enpresa handiak	����������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
JOKOAREN GAINEKO ZERGA
• Apustu bidezko jokoa. 2018ko laugarren hiruhilekoa	������������������������������������������������������������������� 048
• Bingo elektronikoa. 2018ko laugarren hiruhilekoa	����������������������������������������������������������������������� 043E
JOKO JARDUEREN GAINEKO ZERGA
• 2018ko laugarren hiruhilekoa	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 763
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2018ko abendua	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
• 2018ko urteko laburpena	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 480
ZERGA BEREZIAK
• 2018ko urria. Enpresa handiak	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 561, 562, 563
• 2018ko abendua. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak	������������������������������������������� 560
• 2018ko abendua. Enpresa guztiak	������������������������������������������������������������������������������������������������� 581, 566
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URTARRILA

jarraipena

EREDUA

•
•
•
•
•
•
•

2018ko abendua. Enpresa guztiak(*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������
2018ko abendua. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	�
2018ko laugarren hiruhilekoa. Enpresa guztiak	����������������������������������������������������������������������������
2018ko laugarren hiruhilekoa. Elektrizitatearen gaineko zerga	����������������������������������������������������
2018ko laugarren hiruhilekoa. Hiruhilekoan emandako lehengaien zerrenda	�����������������������������
2018ko laugarren hiruhilekoa. Hiruhilekoko produktuen partea, ZBen Erregelamendua, 108 ter art	��
2018ko laugarren hiruhilekoa. Itzulketa eskaerak
- Alkoholaren eta edari alkoholdunen kontsumoak	����������������������������������������������������������������������
- Hidrokarburoen kontsumoa	���������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Zerga gordailuan sartzea, bermatutako bidalketak eta urrutirako salmentak	���������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

570, 580
548
553
560
521
522
524
572
506, 507, 508
510

INGURUMENAREN GAINEKO ZERGAK
Berotegi efektua duten gas fluordunen gaineko zerga
• 2018ko hirugarren lauhilekoa. 	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 587
FINANTZA AKTIBOEKIN ETA BESTE BALORE HIGIKOR BATZUEKIN EGINDAKO ERAGIKETAK
• 2018ko urteko aitorpena. Paperean aurkeztekoa	�������������������������������������������������������������������������� 198
30era ARTE
BEZ
• 2018ko urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen orokorra	����������������������������������������������������������������
• 2018ko urteko aitorpena. Erakunde taldea. Banakako eredua	�����������������������������������������������������
• 2018ko urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen orokorra	����������������������������������������������������������������
• 2018ko abendua. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	�����������������������
• Erakunde taldea. Eredu erantsia. Urteko autolikidazioa	���������������������������������������������������������������
• 2018ko laugarren hiruhilekoa. Aldizkakotasunik gabeko aitorpen-likidazioa	�������������������������������
• 2018ko laugarren hiruhilekoa. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	��
• Batasunaren barruan 2018an egindako eragiketen laburpen aitorpena
(BEZaren Erregelamenduko 81. artikuluan ezarritako inguruabarretan
dauden subjektu pasiboak) 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
• Itzulketa eskaera, baliokidetasun errekargua eta noizbehinkako beste subjektu pasibo batzuk	�
• NAAko BEko konpentsazioen itzulketa	�����������������������������������������������������������������������������������������

390
390
391
349
353
309
349
349
308
341

ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak, jarduera
ekonomikoen etekinak, sariak, hiri ondasun higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarriaren etekinak
• 2018ko urteko aitorpena. Paperean aurkeztea (Internet bidez ere)	���������������������������������������������� 180, 188, 190, 193,
194, 196, 270
Atxikipenak eta konturako sarrerak (establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak)
• 2018ko urteko aitorpena. Euskarrian aurkeztekoa	������������������������������������������������������������������������ 296
JASOTAKO EMARIAK, DOHAINTZAK ETA EKARPENAK
ETA EGINDAKO XEDAPENAK
• 2018ko urteko aitorpena. Paperean, euskarrian eta Internet bidez aurkeztekoa	������������������������� 182
14

URTARRILA

jarraipena

EREDUA

TALDE INBERTSIOKO ERAKUNDEEN AKZIOEN ETA
PARTAIDETZEN ESKURAKETAK ETA BESTERENTZEAK
• 2018ko urteko aitorpena. Euskarrian aurkeztekoa nahitaez	��������������������������������������������������������� 187
ALTXORTEGIKO LETREKIN ERAGINDAKO ERAGIKETAK
• 2018ko urteko aitorpena. Euskarrian aurkeztekoa nahitaez	��������������������������������������������������������� 192
ETXEBIZITZA KONTUAK
• 2018ko urteko aitorpena. Euskarrian aurkeztekoa nahitaez	��������������������������������������������������������� 781
NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA EDO BASOGINTZAKO JARDUERAK DIRELA ETA
EMANDAKO DIRULAGUNTZAK, KALTE ORDAINAK ETA LAGUNTZAK
• 2018ko urteko aitorpena. Euskarrian aurkeztekoa	������������������������������������������������������������������������ 346
EPE LUZERAKO AURREZKI PLANEI BURUZKO URTEKO AITORPEN INFORMATIBOA
• 2018ko urteko aitorpena	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 280
BERRIKUNTZA SUSTATU NAHIAN EUROPAKO FUNTSETAN PARTAIDETZAK LORTZEKO
gordailuEN URTEKO AITORPEN INFORMATIBOA
• 2018ko urteko aitorpena	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 782
31ra ARTE
ONDASUN HIGIEZINEN INGURUKO MAILEGUAK,
KREDITUAK ETA FINANTZA ERAGIKETAK
• 2018ko urteko aitorpena. Nahitaez euskarrian aurkeztekoa	������������������������������������������������������������������� 181
FINANTZA AKTIBOEKIN ETA BESTE BALORE HIGIKOR BATZUEKIN
EGINDAKO ERAGIKETAK
• 2018ko urteko aitorpena. Euskarrian aurkeztekoa	������������������������������������������������������������������������������������ 198
BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEAK, PENTSIO PLAN ETA
FUNTSAK, SISTEMA ALTERNATIBOAK, GIZARTE AURREIKUSPENEKO MUTUALITATEAK,
AURREZPEN SISTEMATIKOKO BANAKAKO PLANAK, ENPRESABURUEN GIZARTE
AURREIKUSPENEKO PLANAK ETA MENPEKOTASUN ASEGURUAK
• Bazkideen edo partaideen eta ekarpenen urteko aitorpena, 2018ko ekitaldia
(paperean edo euskarrian aurkeztekoa) 	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 345
EZ-EGOILIARRAK
Erakunde ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia
• Sortzapena 2018-12-31	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 213
IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA
Kreditu erakundeei IFZ jakinarazi ez dietenen kontuak eta eragiketak
• 2018ko laugarren hiruhilekoa. Paperean aurkeztekoa	����������������������������������������������������������������������������� 195
Kreditu erakundeen txeke eragiketen identifikazioa
• 2018ko urteko aitorpena. Paperean aurkeztekoa	������������������������������������������������������������������������������������� 199
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OTSAILA
7ra ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2018ko abendua. Enpresa handiak (*) 	�����������������������������������������������������������������������������������������
• 2018ko laugarren hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik (*) 	������������������������������������������������������
• 2019ko urtarrila. Eragile baimenduak	�������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko urtarrila. Enpresa guztiak	��������������������������������������������������������������������������������������������������

554, 555, 556, 557, 558
554, 555, 556, 557, 558
503/NE
511

11era ARTE
ERRENTA
Enpresa jardueren edo jarduera profesionalen ordainketa zatikatuak
• 2018ko laugarren hiruhilekoa:
1.- Zergadunari ofizioz jakinarazitako ordainketa zatikatua.
2.-Ordainketa zatikatua jarduera 2018an hasi den kasuan:
zergadunak 130 ereduan egingo du autolikidazioa	����������������������������������������������������������������������� 130
Nekazaritza eta abeltzaintza jardueren ordainketa zatikatuak
• 2018ko bigarren hiruhilekoa:
1.- Zergadunari ofizioz jakinarazitako ordainketa zatikatua.
2.-Ordainketa zatikatua jarduera 2018an hasi den kasuan:
zergadunak 130 ereduan egingo du autolikidazioa	����������������������������������������������������������������������� 130
EZ-EGOILIARRAK
Ez-egoiliarren kontuen etekinak
• 2018ko urteko aitorpena. Nahitaez euskarrian aurkeztekoa	�������������������������������������������������������� 291
14era ARTE
JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
• Eragiketen zenbatekoaren jakinarazpena	������������������������������������������������������������������������������������� 848
20ra ARTE
IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA
Kreditu erakundeei IFZ jakinarazi ez dietenen kontuei eta
eragiketei buruzko aitorpena
• 2018ko laugarren hiruhilekoa. Euskarrian aurkeztekoa	���������������������������������������������������������������� 195
Kreditu erakundeen txeke eragiketen identifikazioa
• 2018ko urteko aitorpena. Euskarrian aurkeztekoa	������������������������������������������������������������������������ 199
25era ARTE
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta higigarrien kapitalaren etekinak
• 2019ko urtarrila. Enpresa handiak	������������������������������������������������������������������������������������������������ 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
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OTSAILA

jarraipena

BEZ
• 2019ko urtarrila. Araubide orokorra. Urteko autolikidazioa	����������������������������������������������������������
• 2019ko urtarrila. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	������������������������
• 2019ko urtarrila. Erakunde taldea. Banakako eredua 	������������������������������������������������������������������
• 2019ko urtarrila. Erakunde taldea. Eredu agregatua 	�������������������������������������������������������������������

EREDUA

303
349
322
353

EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko urtarrila. Enpresa handiak	������������������������������������������������������������������������������������������������ 117, 216
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko urtarrila	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2018ko azaroa. Enpresa handiak	���������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko urtarrila. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak	��������������������������������������������
• 2019ko urtarrila. Enpresa guztiak 	�������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko urtarrila. Enpresa guztiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko urtarrila. Fabrikazioaren gaineko zergak.
Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	����������������������������������������������������������������������������
• 2018ko laugarren hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik	������������������������������������������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

561, 562, 563
560
581, 566
570, 580
548
561, 562, 563
510

INGURUMENAREN GAINEKO ZERGAK
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga
• 2018ko laugarren hiruhilekoa. Ordainketa zatikatua	�������������������������������������������������������������������� 583
28ra ARTE
ERRENTA
• Zuzeneko zenbatespen erraztua hautatu izana edo hura baliogabetu izana	��������������������������������
(martxoaren 1a baino lehen). (Geroko arau xedapenek epea aldatzen ez badute)

037

HIRUGARREN PERTSONEKIN EGINDAKO ERAGIKETAK
• 2018ko urteko aitorpena. (Paperean, euskarrian eta Internet bidez aurkeztekoa) 	���������������������� 347
ERRENTA ERATXIKIPENAREN ARAUBIDEAN DAUDEN ERAKUNDEAK
• 2018ko urteko aitorpena. (Paperean, euskarrian eta Internet bidez aurkeztekoa) 	���������������������� 184
ENERGIA ELEKTRIKOAREN KONTSUMOA
• Urteko aitorpena, 2018ko ekitaldia. Euskarrian aurkeztu beharrekoa nahitaez	��������������������������� 159
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7ra ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2019ko urtarrila. Enpresa handiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������ 554, 555, 556, 557, 558
• 2019ko otsaila. Eragile baimenduak	��������������������������������������������������������������������������������������������� 503/NE
• 2019ko otsaila. Enpresa guztiak	���������������������������������������������������������������������������������������������������� 511
25era ARTE
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarriaren etekinak
• 2019ko otsaila. Enpresa handiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
BEZ
• 2019ko otsaila. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	��������������������������������������������������������������������� 303
• 2019ko otsaila. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	�������������������������� 349
• 2019ko otsaila. Erakunde taldea. Banakako eredua	��������������������������������������������������������������������� 322
• 2019ko otsaila. Erakunde taldea. Eredu agregatua	���������������������������������������������������������������������� 353
EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko otsaila. Enpresa handiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
JOKOAREN GAINEKO ZERGA
• Makina edo aparatu automatikoak. Lehenengo epea	������������������������������������������������������������������� 045
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko otsaila	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2018ko abendua. Enpresa handiak	�����������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko otsaila. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak 	���������������������������������������������
• 2019ko otsaila. Enpresa guztiak 	���������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko otsaila. Enpresa guztiak (*) 	����������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko otsaila. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	�
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������
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561, 562, 563
560
581, 566
570, 580
548
510

APIRILA
APIRILAREN 1era ARTE

EREDUA

KREDITU ETA KARGU TXARTELEN BIDEZKO KOBRANTZAK KUDEATZEKO SISTEMARI
ATXIKITAKO ENPRESABURU EDO PROFESIONALEK EGINDAKO ERAGIKETEN URTEKO
AITORPEN INFORMATIBOA
• Urteko aitorpena, 2018ko ekitaldia. (Euskarrian aurkeztu beharrekoa nahitaez) 	������������������������ 170
DIRU EZARPENEI, ESKUERAN DIREN FUNTSEI ETA
EDOZEIN AGIRI KOBRATZEARI BURUZKO URTEKO INFORMAZIO AITORPENA
• Urteko aitorpena, 2018ko ekitaldia. (Euskarrian aurkeztu beharrekoa nahitaez) 	������������������������ 171
BALOREAK, ASEGURUAK ETA ERRENTAK
• Urteko aitorpena, 2018ko ekitaldia. (Euskarrian aurkeztu beharrekoa nahitaez) 	������������������������ 189
EUROPAR BATASUNEKO BESTE ESTATUETAN ETA INFORMAZIO TRUKEA
ITUNDU DEN BESTE HERRIALDE ETA LURRALDE BATZUETAN BIZI DIREN
PERTSONA FISIKOEK LORTUTAKO ZENBAIT ERRENTA
• Urteko aitorpena, 2018ko ekitaldia. (Euskarrian aurkeztu beharrekoa nahitaez) 	������������������������ 299
ATZERRIAN DIREN ONDASUN ETA ESKUBIDEEI BURUZKO INFORMAZIO AITORPENA
• Urteko aitorpena, 2018ko ekitaldia. Interneten bidez aurkeztekoa	���������������������������������������������� 720
(Aurkezpena 2019ko urtarrilaren 1etik apirilaren 1era arte egin ahal izango da)
5era ARTE
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko otsaila. Enpresa handiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������� 554, 555, 556, 557, 558
• 2019ko martxoa. Eragile baimenduak	�������������������������������������������������������������������������������������������� 503/NE
• 2019ko martxoa. Enpresa guztiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 511
APIRILAREN 9tik EKAINAREN 25era
ERRENTA ETA ONDAREA
Apirilaren 9an hasiko da pertsona fisikoen errentaren gaineko
zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2018ko ekitaldiko
aitorpena aurkezteko epea 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100, 100-AE, 714
23ra ARTE
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
Sozietateen eta establezimendu iraunkorren ordainketa zatikatuak
Konturako lehenengo ordainketa. Eragiketen zenbatekoa Arabako lurralde historikoan duten
eta arautegi arruntaren pean zergak ordaintzen dituzten enpresak:
• Erregimen orokorra. Interneten bidez aurkeztekoa nahitaez	�������������������������������������������������������� 202
• Zerga baterakuntzako araubidea. Interneten bidez aurkeztekoa nahitaez	����������������������������������� 222
25era ARTE
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarriaren etekinak
• 2019ko lehen hiruhilekoa 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128, 230
• 2019ko martxoa. Enpresa handiak 	����������������������������������������������������������������������������������������������� 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
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BEZ
• 2019ko martxoa - Erregimen orokorra. Autolikidazioa	������������������������������������������������������������������
• 2019ko martxoa. Erakunde taldea. Banakako eredua	�������������������������������������������������������������������
• 2019ko martxoa. Erakunde taldea. Eredu agregatua	��������������������������������������������������������������������
• 2019ko martxoa. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	�����������������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	����������������������������������������������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Erregimen erraztua	�����������������������������������������������������������������������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Aldizkotasunik gabeko aitorpen-likidazioa	�����������������������������������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Batasunaren barruko eragiketen laburpen aitorpena	������������������������
• Itzulketa eskaera, baliokidetasun errekargua eta noizbehinkako beste subjektu batzu	��������������
• NAAko BEko konpentsazioen itzulketa	�����������������������������������������������������������������������������������������

EREDUA

303
322
353
349
303
310
309
349
308
341

ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko lehen hiruhilekoa	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
• 2019ko martxoa. Enpresa handiak	������������������������������������������������������������������������������������������������ 117, 216
JOKOAREN GAINEKO ZERGA
• Apustu bidezko jokoa. 2019ko lehen hiruhilekoa	�������������������������������������������������������������������������� 048
• Bingo elektronikoa. 2019ko lehen hiruhilekoa	������������������������������������������������������������������������������ 043E
JOKO JARDUEREN GAINEKO ZERGA
• 2019ko lehen hiruhilekoa	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 763
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko martxoa	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko urtarrila. Enpresa handiak	������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko martxoa. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak	��������������������������������������������
• 2019ko martxoa. Enpresa guztiak 	������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko martxoa. Enpresa guztiak (*) 	�������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko martxoa. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	��
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Enpresa guztiak	�����������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Elektrizitatearen gaineko zerga	����������������������������������������������������������
• 2018ko urteko autolikidazioa. Elektrizitatearen gaineko zerga (38/92 Legea, 96.3 artikulua) 	��������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Hiruhilekoan emandako lehengaien zerrenda	������������������������������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Hiruhilekoko produktuen gaztigua, ZBen Araudia, 108 ter	����������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Itzulketa eskaerak:
- Alkoholaren eta edari alkoholdunen kontsumoak	����������������������������������������������������������������������
- Hidrokarburoen kontsumoa	���������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Zerga gordailuan sartzea, bermatutako bidalketak eta urrutirako salmentak	���������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

561, 562, 563
560
581, 566
570, 580
548
553
560
560
521
522
524
572
506, 507, 508
510

30era ARTE
IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA
Kreditu erakundeei IFZ jakinarazi ez dietenen kontuak eta eragiketak
• 2019ko lehen hiruhilekoa	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 195
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ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta higigarrien kapitalaren etekinak
• Abril 2019. Enpresa Handiak	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
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BEZ
• 2019ko apirila. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	����������������������������������������������������������������������
• 2019ko apirila. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	��������������������������
• 2019ko apirila. Erakunde taldea. Banakako eredua 	���������������������������������������������������������������������
• 2019ko apirila. Erakunde taldea. Eredu agregatua	�����������������������������������������������������������������������
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8ra ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2019ko martxoa. Enpresa handiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik (*) 	�������������������������������������������������������������
• 2019ko apirila. Eragile baimenduak	����������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko apirila. Enpresa guztiak	����������������������������������������������������������������������������������������������������

554, 555, 556, 557, 558
554, 555, 556, 557, 558
503/NE
511

10era ARTE
ERRENTA
Enpresa jardueren edo jarduera profesionalen ordainketa zatikatuak
• 2019ko lehen hiruhilekoa:
1.-Zergadunari ofizioz jakinarazitako ordainketa zatikatua.
2.-Ordainketa zatikatua jarduera 2018an hasi den kasuan:
zergadunak 130 ereduan egingo du autolikidazioa	����������������������������������������������������������������������� 130
Ordainketa zatikatuak.
Enpresa jarduerak /jarduera profesionalak eta nekazaritza eta abeltzaintzakoak
• 2019ko lehenengo bihilekoa (baldin eta PFEZari buruzko 40/2014 Foru Dekretuko
106.bis artikuluan aipatzen den bi hilean behingo ordainketa zatikatua nahi dela adierazi bada):
1.-Ofiziozko ordainketa zatikatua, zergadunari jakinarazia.
2.-Ordainketa zatikatua, jardueraren hasiera 2019an denean:
zergadunak 130 eredua erabiliko du autolikidazioa egiteko	��������������������������������������������������������� 130
27era ARTE

303
349
322
353

EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko apirila. Enpresa handiak	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko apirila	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
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MAIATZA

jarraipena

ZERGA BEREZIAK
• 2019ko otsaila. Enpresa handiak	��������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko apirila. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak	�����������������������������������������������
• 2019ko apirila. Enpresa guztiak	����������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko apirila. Enpresa guztiak (*) 	����������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko apirila. Fabrikazioaren gaineko zergak.
Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	�����������������������������������������������������������������������������
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik	�������������������������������������������������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

EREDUA

561, 562, 563
560
581, 566
570, 580
548
561, 562, 563
510

INGURUMENAREN GAINEKO ZERGAK
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga
• 2019ko lehen hiruhilekoa. Ordainketa zatikatua	��������������������������������������������������������������������������� 583
Berotegi efektua duten gas fluordunen gaineko zerga
• 2019ko lehen lauhilekoa	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 587
31ra ARTE
ZENBAIT ESTATUBATUARREN FINANTZA KONTUAK
• Urteko aitorpen informatiboa, 2018koa 	��������������������������������������������������������������������������������������� 290
ELKARREN LAGUNTZAREN EREMUKO FINANTZA KONTUAK
• Urteko aitorpena, 2018koa 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 298
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2018ko ekitaldiko urteko aitorpena	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 714
• Aitorpenaren emaitza positiboa bada, kuotaren % 100 ordaindu beharko da.
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Ar
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ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarriaren etekinak
• 2019ko maiatza. Enpresa handiak 	������������������������������������������������������������������������������������������������ 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
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• 2019ko maiatza. Erregimen orokorra. Urteko autolikidazioa	��������������������������������������������������������
• 2019ko maiatza. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	������������������������
• 2019ko maiatza. Erakunde taldea. Banakako eredua	�������������������������������������������������������������������
• 2019ko maiatza. Erakunde taldea. Eredu agregatua	��������������������������������������������������������������������
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7ra ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2019ko apirila. Enpresa handiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������� 554, 555, 556, 557, 558
• 2019ko maiatza. Eragile baimenduak	������������������������������������������������������������������������������������������� 503/NE
• 2019ko maiatza. Enpresa guztiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 511
25era ARTE
ERRENTA
2018ko ekitaldiko urteko aitorpena	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 100, 100-AE.
• Aitorpenaren emaitza positiboa bada, bi aukera daude: kuotaren % 60 edo % 100 ordaintzea.

303
349
322
353

EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko maiatza. Enpresa handiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
JOKOAREN GAINEKO ZERGA
• Makinak edo aparatu automatikoak. Bigarren epea	��������������������������������������������������������������������� 045
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko maiatza	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko martxoa. Enpresa handiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko maiatza. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak 	��������������������������������������������
• 2019ko maiatza. Enpresa guztiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko maiatza. Enpresa guztiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko maiatza. Fabrikazioaren gaineko zergak.
Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	�����������������������������������������������������������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������
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UZTAILA
5era ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2019ko maiatza. Enpresa handiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������� 554, 555, 556, 557, 558
• 2019ko ekaina. Eragile baimenduak	��������������������������������������������������������������������������������������������� 503/NE
• 2019ko ekaina. Enpresa guztiak	���������������������������������������������������������������������������������������������������� 511
10era ARTE
ERRENTA
Ordainketa zatikatuak.
Enpresa jarduerak /jarduera profesionalak eta nekazaritza eta abeltzaintzakoak
• 2019ko bigarren bihilekoa (baldin eta PFEZari buruzko 40/2014 Foru Dekretuko
106.bis artikuluan aipatzen den bi hilean behingo ordainketa zatikatua nahi dela adierazi bada):
1.-Ofiziozko ordainketa zatikatua, zergadunari jakinarazia.
2.-Ordainketa zatikatua, jardueraren hasiera 2019an denean:
zergadunak 130 eredua erabiliko du autolikidazioa egiteko	��������������������������������������������������������� 130
26ra ARTE
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarriaren etekinak
• 2019ko bigarren hiruhilekoa 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110, 115-A, 117, 123,
124, 126,128, 230
• 2019ko ekaina. Enpresa handiak	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
BEZ
• 2019ko ekaina. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	��������������������������������������������������������������������� 303
• 2019ko ekaina. Erakunde taldea. Banakako eredua 	�������������������������������������������������������������������� 322
• 2019ko ekaina. Erakunde taldea. Eredu agregatua 	��������������������������������������������������������������������� 353
• 2019ko ekaina. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	�������������������������� 349
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	������������������������������������������������ 303
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Erregimen erraztua	������������������������������������������������������������������������� 310
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Aldizkakotasunik gabeko aitorpen-likidazioa	��������������������������������� 309
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Batasunaren barruko eragiketen laburpen aitorpena	�������������������� 349
• Errekargua itzultzeko eskatzea eta beste noizbehinkako subjektu batzuk	����������������������������������� 308
• NAAko BEko konpentsazioen itzulketa	����������������������������������������������������������������������������������������� 341
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA ETA EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
(establezimendu iraunkorrak)
Urte naturalarekin bat datorren zergaldia duten erakundeak.
Gainerako entitateak: zergaldia amaitu ondoren sei hilabete igaro eta geroko 25 egun
naturaletan. Aipatutako epearen hasieran Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru
diputatuak ez badu zehaztu zergaldi horretako aitorpena aurkezteko era, 25 egun natural
izango dira aitorpena aurkezteko, aurkezteko era hori zehazten duen araua indarrean jartzen
denetik aurrera.
Dena den, kasu horretan subjektu pasiboak aurreko paragrafoan aipatutako epean aurkeztea
du aitorpena. Horretarako, aurreko zergaldiko aitorpenerako ezarritako betekizun formalak
bete beharko ditu.
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UZTAILA

jarraipena

EREDUA
Erregimen orokorra:
• 2018ko ekitaldiko aitorpen-likidazioa	������������������������������������������������������������������������������������������� 200
(Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako eta lurralde erkidegoko araudiaren arabera
zergak ordaintzen dituzten erakundeek, beraz, beren araudia aplikagarria den lurraldean horretarako prestatutako baliabide informatikoak erabili behar dituzte).
Zerga baterakuntzako araubidea
• 2018ko ekitaldiko aitorpen-likidazioa	������������������������������������������������������������������������������������������� 220
(Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako eta lurralde erkidegoko araudiaren
arabera zergak ordaintzen dituzten talde fiskaletako sozietate menderatzaileek, beraz,
beren araudia aplikagarria den lurraldean horretarako prestatutako baliabide informatikoak erabili behar dituzte).
Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak, araudi aplikagarria eta aitorpen eredua (200
edo 220) edozein direlarik ere, telematikoki aurkeztu beharko dira Egoitza Elektronikoa erabiliz.

EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko bigarren hiruhilekoa	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
• 2019ko ekaina. Enpresa handiak	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
JOKOAREN GAINEKO ZERGA
• Apustu bidezko jokoa. 2019ko bigarren hiruhilekoa	��������������������������������������������������������������������� 048
• Bingo elektronikoa. 2019ko bigarren hiruhilekoa	������������������������������������������������������������������������� 043E
JOKO JARDUEREN GAINEKO ZERGA
• 2019ko bigarren hiruhilekoa	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 763
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko ekaina	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko apirila. Enpresa handiak 	��������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko maiatza. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak	���������������������������������������������
• 2019ko ekaina. Enpresa guztiak 	���������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko ekaina. Enpresa guztiak 	���������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko ekaina. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	�
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Enpresa guztiak 	�����������������������������������������������������������������������������
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Elektrizitatearen gaineko zerga	������������������������������������������������������
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Hiruhilekoan emandako lehengaien zerrenda	�������������������������������
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Hiruhilekoko produktuen gaztigua, ZBen Araudia, 108 ter	������������
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Itzulketa eskaerak:
- Alkoholaren eta edari alkoholdunen kontsumoak	������������������������������������������������������������������������
- Hidrokarburoen kontsumoa	����������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Zerga gordailuan sartzea, bermatutako bidalketak eta urrutirako salmentak	�����������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

561, 562, 563
560
581, 566
581, 566
548
553
560
521
522
524
572
506, 507, 508
510

KREDITU ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA
• Konturako ordainketa, 2019ko ekitaldia (banku helbideratzearekin egina) 	��������������������������������� 410
• Autolikidazioa, 2018ko ekitaldia (banku helbideratzearekin egina) 	�������������������������������������������� 411
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UZTAILA

jarraipena

EREDUA

31ra ARTE
IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA
Kreditu erakundeei IFZ jakinarazi ez dietenen kontuak eta eragiketak
• 2019ko bigarren hiruhilekoa	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 195
KREDITU ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA
• Konturako ordainketa, 2019ko ekitaldia (banku helbideratzearekin egina) 	��������������������������������� 410
• Autolikidazioa, 2018ko ekitaldia (banku helbideratzearekin egina) 	�������������������������������������������� 411

26

ABUZTUA
EREDUA

8ra ARTE
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko ekaina. Enpresa handiak (*) 	���������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik (*) 	��������������������������������������������������������
• 2019ko uztaila. Eragile baimenduak	���������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko uztaila. Enpresa guztiak	����������������������������������������������������������������������������������������������������

554, 555, 556, 557, 558
554, 555, 556, 557, 558
503/NE
511

12ra ARTE
ERRENTA
Enpresa jardueren edo jarduera profesionalen ordainketa zatikatuak
• 2019ko bigarren hiruhilekoa:
1.- Zergadunari ofizioz jakinarazitako ordainketa zatikatua.
2.-Ordainketa zatikatua jarduera 2019an hasi den kasuan:
zergadunak 130 ereduan egingo du autolikidazioa	����������������������������������������������������������������������� 130
Nekazaritza eta abeltzaintza jardueren ordainketa zatikatuak
• 2019ko lehenengo seihilekoa.
1.- Zergadunari ofizioz jakinarazitako ordainketa zatikatua.
2.-Ordainketa zatikatua jarduera 2019an hasi den kasuan:
zergadunak 130 ereduan egingo du autolikidazioa	����������������������������������������������������������������������� 130
26ra ARTE
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko maiatza. Enpresa handiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko uztaila. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak	�����������������������������������������������
• 2019ko uztaila. Enpresa guztiak	����������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko uztaila. Enpresa guztiak (*) 	����������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko uztaila. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	�
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik	��������������������������������������������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������
HIL OSOAN
Abuztu osoan zehar, pertsona fisikoen errentaren, sozietateen eta ez-egoiliarren,
atxikipenak eta konturako diru sarreren, zein BEZaren eta aseguru primen gaineko zergen
uztaileko aitorpenak aurkeztu ahal izango dira, aurkezteko epemuga irailaren 10a da.
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IRAILA
6ra ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2019ko uztaila. Enpresa handiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������� 554, 555, 556, 557, 558
• 2019ko abuztua. Eragile baimenduak	������������������������������������������������������������������������������������������� 503/NE
• 2019ko abuztua. Enpresa guztiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 511
10era ARTE
ERRENTA
Ordainketa zatikatuak.
Enpresa jarduerak /jarduera profesionalak eta nekazaritza eta abeltzaintzakoak
• 2019ko hirugarren bihilekoa (baldin eta PFEZari buruzko 40/2014 Foru Dekretuko
106.bis artikuluan aipatzen den bi hilean behingo ordainketa zatikatua nahi dela adierazi bada):
1.-Ofiziozko ordainketa zatikatua, zergadunari jakinarazia.
2.-Ordainketa zatikatua, jardueraren hasiera 2019an denean:
zergadunak 130 eredua erabiliko du autolikidazioa egiteko	��������������������������������������������������������� 130
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarriaren etekinak
• 2019ko maiatza. Enpresa handiak 	������������������������������������������������������������������������������������������������ 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko uztaila. Enpresa handiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
BEZ
• 2019ko uztaila - Araubide orokorra. Autolikidazioa	����������������������������������������������������������������������
• 2019ko uztaila. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	��������������������������
• 2019ko uztaila. Erakunde taldea. Banakako eredua 	��������������������������������������������������������������������
• 2019ko uztaila. Erakunde taldea. Eredu agregatua 	���������������������������������������������������������������������

303
349
322
353

ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko uztaila. 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
25era ARTE
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarriaren etekinak
• 2019ko abuztua. Enpresa handiak 	������������������������������������������������������������������������������������������������ 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
BEZ
• 2019ko abuztua. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	�������������������������������������������������������������������
• 2019ko abuztua. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	������������������������
• 2019ko abuztua. Erakunde taldea. Banakako eredua 	������������������������������������������������������������������
• 2019ko abuztua. Erakunde taldea. Eredu agregatua 	�������������������������������������������������������������������
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EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko abuztua. Enpresa handiak 	����������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
JOKOAREN GAINEKO ZERGA
• Makinak edo aparatu automatikoak. Hirugarren epea	����������������������������������������������������������������� 045
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko abuztua 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko ekaina. Enpresa handiak 	�������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko abuztua. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak: 	�������������������������������������������
• 2019ko abuztua. Enpresa guztiak 	������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko abuztua. Enpresa guztiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko abuztua. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	�
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

561, 562, 563
560
581, 566
570, 580
548
510

INGURUMENAREN GAINEKO ZERGAK
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga
• 2019ko bigarren hiruhilekoa. Ordainketa zatikatua 	��������������������������������������������������������������������� 583
Berotegi efektua duten gas fluordunen gaineko zerga
• 2019ko bigarren lauhilekoa. 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 587
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URRIA
7ra ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2019ko abuztua. Enpresa handiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������� 554, 555, 556, 557, 558
• 2019ko iraila. Eragile baimenduak	������������������������������������������������������������������������������������������������ 503/NE
• 2019ko iraila. Enpresa guztiak	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 511
21era ARTE
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
Sozietateen eta establezimendu iraunkorren ordainketa zatikatuak
Konturako bigarren ordainketa. Eragiketen zenbatekoa Arabako Lurralde Historikoan duten
eta arautegi arruntaren pean zergak ordaintzen dituzten enpresak:
• Erregimen orokorra. Interneten bidez aurkeztekoa nahitaez	�������������������������������������������������������� 202
• Zerga baterakuntzako araubidea. Interneten bidez aurkeztekoa nahitaez	����������������������������������� 222
25era ARTE
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
Sozietateen eta establezimendu iraunkorren ordainketa zatikatuak
Foru araudia betetzen duten sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren
errentaren gaineko zergaren konturako ordainketa zatikatua.
• Araubide orokorra (banakako enpresak).
Interneten bidez aurkeztu behar da telematikoki nahitaez 	���������������������������������������������������������� 203
• Talde fiskalak, baita kooperatibetakoak ere.
Interneten bidez aurkeztu behar da telematikoki nahitaez 	���������������������������������������������������������� 223
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higikorraren etekinak
• 2019ko bigarren hiruhilekoa 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128, 230
• 2019ko iraila. Enpresa handiak 	���������������������������������������������������������������������������������������������������� 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
BEZ
• 2019ko iraila. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	������������������������������������������������������������������������ 303
• 2019ko iraila. Erakunde taldea. Banakako eredua 	����������������������������������������������������������������������� 322
• 2019ko iraila. Erakunde taldea. Eredu agregatua 	������������������������������������������������������������������������ 353
• 2019ko iraila. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	���������������������������� 349
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Erregimen orokorra. Urteko autolikidazioa	��������������������������������� 303
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Erregimen erraztua	���������������������������������������������������������������������� 310
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Aldizkotasunik gabeko aitorpen-likidazioa	��������������������������������� 309
• 2019eko hirugarren hiruhilekoa. Batasunaren barruko eragiketen laburpen aitorpena. 	������������� 349
• Itzulketa eskaera, baliokidetasun errekargua eta noizbehinkako beste subjektu batzuk 	������������ 308
• NAAko BEko konpentsazioen itzulketa	����������������������������������������������������������������������������������������� 341
EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. 	���������������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
• 2019ko iraila. Enpresa handiak (*) 	����������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216
30
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EREDUA

JOKOAREN GAINEKO ZERGA
• Apustu bidezko jokoa. 2019ko hirugarren hiruhilekoa	������������������������������������������������������������������ 048
• Bingo elektronikoa. 2019ko hirugarren hiruhilekoa	���������������������������������������������������������������������� 043E
JOKO JARDUEREN GAINEKO ZERGA
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 763
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko iraila	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko uztaila. Enpresa handiak (*). 	��������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko iraila. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak 	������������������������������������������������
• 2019ko iraila. Enpresa guztiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko iraila. Enpresa guztiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko iraila. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	���
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Enpresa guztiak	���������������������������������������������������������������������������
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Elektrizitatearen gaineko zerga	��������������������������������������������������
• 2019eko hirugarren hiruhilekoa. Hiruhilekoan entregatutako lehengaien zerrenda	��������������������
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Hiruhilekoko produktuen gaztigua, ZBen Araudia, 108 ter art	�����
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Itzulketa eskaerak:
- Alkoholaren eta edari alkoholdunen kontsumoak	����������������������������������������������������������������������
- Hidrokarburoen kontsumoa	���������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Zerga gordailuan sartzea, bermatutako bidalketak eta urrutirako salmentak	���������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

561, 562, 563
560
581, 566
570, 580
548
553
560
521
522
524
572
506, 507, 508
510

31ra ARTE
IDENTIFIKAZIO FISKALEKO ZENBAKIA
Kreditu erakundeei IFZ jakinarazi ez dietenen kontuak eta eragiketak
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. 	���������������������������������������������������������������������������������������������������� 195
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AZAROA
8ra ARTE

EREDUA

ZERGA BEREZIAK
• 2019ko iraila. Enpresa handiak 	����������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik (*) 	�����������������������������������������������������
• 2019ko ekaina. Eragile baimenduak	���������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko urria. Enpresa guztiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������������

554, 555, 556, 557, 558
554, 555, 556, 557, 558
503/NE
511

11ra ARTE
ERRENTA
2018ko urteko aitorpenaren kuotaren % 40 ordaintzea
(ordainketa zatika egitea hautatu duten zergadunak).
Enpresa jardueren edo jarduera profesionalen ordainketa zatikatuak
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa.
1.- Zergadunari ofizioz jakinarazitako ordainketa zatikatua.
2.- Ordainketa zatikatua jarduera 2019an hasi den kasuan:
zergadunak 130 ereduan egingo du autolikidazioa	����������������������������������������������������������������������� 130
Ordainketa zatikatuak.
Enpresa jarduerak /jarduera profesionalak eta nekazaritza eta abeltzaintzakoak
• 2019ko laugarren bihilekoa (baldin eta PFEZari buruzko 40/2014 Foru Dekretuko
106.bis artikuluan aipatzen den bi hilean behingo ordainketa zatikatua nahi dela adierazi bada):
1.-Ofiziozko ordainketa zatikatua, zergadunari jakinarazia.
2.-Ordainketa zatikatua, jardueraren hasiera 2019an denean:
zergadunak 130 eredua erabiliko du autolikidazioa egiteko	��������������������������������������������������������� 130
25era ARTE
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Ondoko hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarriaren etekinak
• 2019ko urria. Enpresa handiak 	����������������������������������������������������������������������������������������������������� 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
BEZ
• 2019ko urria. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	������������������������������������������������������������������������� 303
• 2019ko urria. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	����������������������������� 349
• 2019ko urria. Erakunde taldea. Banakako eredua 	����������������������������������������������������������������������� 322
• 2019ko urria. Erakunde taldea. Eredu agregatua 	������������������������������������������������������������������������� 353
EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko urria. Enpresa handiak	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 117, 216
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko urria. 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko abuztua. Enpresa handiak	������������������������������������������������������������������������������������������������� 561, 562, 563
• 2019ko urria. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak 	������������������������������������������������� 560
• 2019ko urria. Enpresa guztiak	������������������������������������������������������������������������������������������������������� 581, 566
32
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• 2019ko urria. Enpresa guztiak	�������������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko urria. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	����
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik (*) 	�����������������������������������������������������
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������

570, 580
548
561, 562, 563
510

INGURUMENAREN GAINEKO ZERGAK
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga
• 2019ko hirugarren hiruhilekoa. Ordainketa zatikatua 	������������������������������������������������������������������ 583
• 2019. urteko ordainketa zatikatua (zergaren baldintza guztiak betetzen direnean)	��������������������� 583
• Autolikidazioa, 2018. urtekoa	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 583
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• 2020an BEZaren hileko itzulketen erregistroan alta edo baja emateko eskaera
(Ikusi aldizkakoak ez diren aitorpenak/errolda aitorpenak aurkezteko epea	�������������������������������� 036, 037
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• Telefono mugikorren, bideo jokoen kontsolen, ordenagailu mugikorren eta
tableta digitalen birsaltzaile izatearen 2020rako alta edo baja jakinarazpena,
BEZaren FAren 84.1, 2.a, artikuluaren arabera	����������������������������������������������������������������������������� 036, 037
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2ra ARTE

EREDUA

BEZ
• 2020. urtean Zergaren Arauko 9.1.c).a´) artikuluan adierazitako
sektore bereizietarako kenkarien erregimen amankomuna aplikatzeko eskaera	������������������������� Eredurik ez

• Informazioa berehala emateko (SII) aplikazioa baliatzeko betebeharrik ez duten subjektu
pasiboek: 2020. urtean sistema hori aplikatzeko aukeratzea eta uko egitea	������������������������������� 036, 037
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
• Informazio aitorpena, lotutako eragiketei eta paradisu fiskaltzat hartutako herrialde
edo lurraldeekin zerikusia duten eragiketei eta egoerei buruzkoa………………....) 	�������������� 232
OHARRA: Urte naturalarekin bat datozen ekitaldien kasuan, aitorpena aurkezteko epea
azaroaren 1ean hasi eta azaroaren 30ean bukatzen da. Urte naturalarekin bat ez datozen
gainerako ekitaldien kasuan, aitorpena aurkeztu beharko da eman beharreko informazioak
aipatzen duen zergaldia bukatu eta hurrengo hamar hilabeteen ondorengo hilabetean.
9ra ARTE
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko urria. Enpresa handiak (*) 	������������������������������������������������������������������������������������������������ 554, 555, 556, 557, 558
• 2019ko azaroa. Eragile baimenduak	��������������������������������������������������������������������������������������������� 503/NE
• 2019ko azaroa. Enpresa guztiak 	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 511
20ra ARTE
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
Sozietateen eta establezimendu iraunkorren ordainketa zatikatuak
Konturako hirugarren ordainketa
Eragiketen zenbatekoa Arabako lurralde historikoan duten
eta arautegi arruntaren pean zergak ordaintzen dituzten enpresak:
• Erregimen orokorra. Interneten bidez aurkeztekoa nahitaez	�������������������������������������������������������� 202
• Zerga baterakuntzako araubidea. Interneten bidez aurkeztekoa nahitaez	����������������������������������� 222
26ra ARTE
ERRENTA, SOZIETATEAK ETA EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorra dutenak)
Honako hauen atxikipenak eta konturako sarrerak: lanaren etekinak,
jarduera ekonomikoen etekinak, sariak, hiri higiezinen errentamenduaren etekinak,
ondare irabaziak eta kapital higigarrien etekinak
• 2019ko maiatza. Enpresa handiak 	������������������������������������������������������������������������������������������������ 111, 115-A, 117, 123,
124, 126, 128
BEZ
• 2019ko azaroa. Erregimen orokorra. Autolikidazioa	��������������������������������������������������������������������� 303
• 2019ko azaroa. Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzen dituen aitorpena	�������������������������� 349
• 2019ko azaroa. Erakunde taldea. Banakako eredua 	�������������������������������������������������������������������� 322
• 2019ko azaroa. Erakunde taldea. Eredu agregatua 	��������������������������������������������������������������������� 353
34
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EZ-EGOILIARRAK (establezimendu iraunkorrik ez)
Atxikipenak eta konturako sarrerak
• 2019ko azaroa. Enpresa handiak (*) 	��������������������������������������������������������������������������������������������� 117, 216

JOKOAREN GAINEKO ZERGA
• Makinak edo aparatu automatikoak. Laugarren epea	������������������������������������������������������������������ 045
ASEGURU SARIEN GAINEKO ZERGA
• 2019ko azaroa. 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
ZERGA BEREZIAK
• 2019ko iraila. Enpresa handiak 	����������������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko azaroa. Elektrizitatearen gaineko zerga. Enpresa handiak 	����������������������������������������������
• 2019ko azaroa. Enpresa guztiak (*) 	����������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko azaroa. Enpresa guztiak (*) 	����������������������������������������������������������������������������������������������
• 2019ko azaroa. Fabrikazioaren gaineko zergak. Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa 	�
(*) Jasotzaile erroldatuek, noizbehinkako jasotzaile erroldatuek, zerga ordezkariek eta
hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako	�������������������������������������������
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31ra ARTE
BEZ
• 2020ko ekitaldirako eta hurrengoetarako erregimen erraztuari uko egitea
edo horren baliogabetzea	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Erregimen erraztuari uko egiteko eta hori baliogabetzeko eredua abenduan
aurkeztu behar da, geroagoko arau xedapenetan besterik ezarri ezean.)
• 2020ko ekitaldirako eta hurrengoetarako nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren
erregimen bereziari uko egitea edo horren ezeztapena	����������������������������������������������������������������
• 2020eko ekitaldirako eta hurrengoetarako balio erantsiaren gaineko zergako kutxa
irizpidearen araubide berezia hautatzea edo horri uko egitea 	����������������������������������������������������
• 2020ko ekitaldirako eta hurrengoetarako zerga oinarriaren zenbatekoa ondasun erabilien,
arte objektuen, antzinako gauzen eta bildumakoen erregimen bereziaren mozkin marjina
orokorraren arabera zehaztea hautatzea edo hautapena baliogabetzea	�������������������������������������
• 2020ko eta 2021ko ekitaldietan EBko beste lurralde batzuetara urrutitik egindako
salmenten gaineko zergak destinoan ordaintzea hautatzea	���������������������������������������������������������
• 2020ko ekitaldirako sektore berezietarako kenkarien erregimena aplikatzeari uko egitea	���������
• BEZaren erakunde taldeen erregimen bereziko altaren berri ematea	������������������������������������������
• Erakunde taldeen erregimen bereziari buruzko urteko datuen berri ematea	�������������������������������
• Hileko itzulketen erregistroan alta edo baja emateko eskaera, erakunde taldeak 	���������������������

037

037
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SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
• Informazioa aitortzea herrialdez herrialde (2018ko ekitaldia) 	����������������������������������������������������� 231
231 eredua, “Informazioa aitortzea herrialdez herrialde” izenekoa, aurkezteko epea hau
izango da: eman beharreko informazioa zein zergaldiri dagokion, hura amaitu eta hurrengo egunetik hasi eta zergaldi hori amaitu ondoren hamabi hilabete igaro arte.
ERRENTA
• 2020an bi hilean behin ordaintzeko aukera 	��������������������������������������������������������������������������������� 003
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jendearentzako
arreta zerbitzua
ATENDITZEKO BIDEAK
Bulego hauetara etorrita:
Gasteizen: Samaniego kalea, 14 - PK 01008
Laudion: Herriko plaza, z/g. - PK 01400
Guardian: San Juan plaza. Samaniego etxea - PK 01300
Ordutegia:
8:15etik 14:30era, astelehenetik ostiralera.
Zerga argibideetarako telefonoa: 945 18 15 55
Fax: 945 12 30 12
Telefono ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:15etik
14:30era. Fax ordutegia: egunero 24 orduz
Posta elektronikoz:
hacienda@araba.eus

Internetetik:
www.araba.eus

ZERBITZUAK
- Informazioa. Zergadunei oro har
zerga arautegiaz argibideak eta
aholkuak ematea, eta zergainprimakiak eta eginbeharrak
betetzea.
- Zergadun bakoitzari bere egoera
fiskalaren inguruko laguntza ematea.
- Agiriak hartzea.
- Zerga autolikidazioak hartzea.
- Identifikazio etiketak eskatzea.
- Pertsona fisiko eta juridikoen
Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren
txartelak jaulkitzea.
- Pertsona juridikoen Identifikazio
Fiskaleko Zenbakiaren txartelen
kopiak jaulkitzea.
- Zerga ziurtagiriak eta ordain gutunak
eskatzea.
- Zerga inprimakiak eta laguntza
programa informatikoak ematea.
- Gidak, eskuliburu praktikoak,
liburuxkak eta bestelako argitalpenak
banatzea.
- Helbide fiskala aldatzearen
jakinarazpenak hartzea.
- Banku helbideratzeen jakinarazpenak
hartzea.

