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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 565/2014 Foru Agindua, irailaren 
17koa, 20R eredua onartzen duena. Eragiketa hauen araubide berezia aplikatzeko aukeraren 
komunikazioa: bategiteak, zatiketak, aktibo ekarpenak, balore trukeak, aktiboaren eta pasi-
boaren lagapen osoak, eta Europako sozietate edo sozietate kooperatibo baten egoitza Europar 
Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzea

Irailaren 13ko 37/2013 Foru Arauaren, sozietateen gaineko zergarenaren, 114.3 artikuluak 
xedatzen du bategiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, balore trukeen aktiboaren eta pasiboaren 
lagapen osoen eta Europako sozietate edo sozietate kooperatibo baten egoitza Europar Batasu-
neko estatu kide batetik beste batera aldatzeko zerga araubide berezia aplikatzeko aukera zerga 
administrazioari jakinarazi behar zaiola, arauz ezarritako eran eta epean.

Horri dagokionez, Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretuaren, 
sozietateen gaineko zergaren araudia onartzen duenaren, 43. artikuluak hauek xedatzen ditu: 
tokia, epea, araubide berezia aplikatzeko aukera jakinaraztera behartuak eta araubide berezi 
horren edukia. Dena den, indarrean dagoen araudiak ez du horretarako eredu bat zehazten. 
Horiek horrela, egoki da jakinarazpen horri darion informazio guztia sistematizatuko duen eredu 
bat onartzea.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua. 20R eredua onartzea 

20R eredua onartzea, eragiketa hauen araubide berezia aplikatzeko aukeraren komunika-
zioarena: bategiteena, zatiketena, aktibo ekarpenena, balore trukeena, aktiboaren eta pasi-
boaren lagapen osoen, eta Europako sozietate edo sozietate kooperatibo baten egoitza Europar 
Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzearena.

2. artikulua. 20R eredua aurkeztera behartuak

1. Hauek aurkeztu beharko dute 20R eredua: bategiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, balore 
trukeen, aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoen, eta Europako sozietate edo sozietate koope-
ratibo baten egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzearen araubide 
berezia onartzen duten erakundeek:

a) Bategiteetan eta zatiketetan, 20R eredua erakunde eskuratzaileak aurkeztuko du (bat baino 
gehiago izan daitezke).

Kide egoiliar eragindakoari dagokio araubide bereziaren aukera eta 20R eredua aurkezteko 
beharra, bategitean edo zatiketan ez erakunde eskualdatzaileak ez erakunde eskuratzaileak zerga 
egoitza Espainian ez badauka edo, eskualdatzaileak Espainian establezimendu iraunkorrik ez 
daukalako, abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauaren, sozietateen gaineko zergarenaren, 102. 
artikuluan ezarritako araubidea aplikatu ezin bada.

b) Dirua ez beste zerbaiten ekarpenetan eta aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoetan, 20R 
eredua erakunde eskuratzaileak egingo du (bat baino gehiago izan daitezke).
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Pertsona edo erakunde eskualdatzaileak aurkeztuko du 20R eredua, baldin eta erakunde 
horrek egoitza Espainian ez badauka eta, establezimendu iraunkorraren bidez, bertan jarduten 
ez badu.

c) Erakunde eskuratzaileak aurkeztuko du 20R eredua balore trukeetan.

Bazkide egoiliar eragindakoak aurkeztuko du 20R eredua, baldin eta ez baloreak eskuratzen 
dituen erakundeak ez baloreok trukatzen dituen erakunde partaidetuak egoitza Espainian ez 
badauka.

d) Sozietateak berak aurkeztuko du jakinarazpena, sozietatearen egoitza aldatzeko eragike-
tetan.

2. Eskuratzaileak komunikazio bat egingo du eragiketa bakoitzeko, eskritura publiko batean 
eskuratzaile bakar baten eragiketa batzuk biltzen badira. Beste alde batetik, eragiketa batean 
hainbat eskuratzaile badaude, bakoitzak bere jakinarazpena egin behar du eragiketari buruz.

3. artikulua. 20R eredua aurkezteko era

“Zerga ereduak” laguntza programaren bidez egingo da 20R eredua, eta telematikoki aur-
keztuko, aldundidigitala egoitza elektronikoaren bidez. Programa hori Ogasun, Finantza eta 
Aurrekontu Sailak garatu du.

4. artikulua. 20R eredua aurkezteko epea

Hiru hilabete izango dira 20R eredua aurkezteko, 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 Foru Arauaren, 
sozietateen gaineko zergarenaren, 114. artikuluan ezarritakoaren arabera, nahitaez adieraziko 
da araubidea hautatu dela.

Sozietatearen egoitza aldatuz gero, aurkezpena eragiketa dokumentatzen duen eskritura 
publikoan edo agiri baliokidean ezarritako egoitza berria Batasuneko estatuaren erregistroan 
inskribatu ondoko hiru hilabeteetan egingo da.

5. artikulua. 20R ereduarekin batera aurkeztu beharreko agiriak

1. 20R ereduarekin batera agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Bategite eta zatiketetan, Merkataritza Erregistroan inskribatutako bategite edo zatiketaren 
eskritura publikoaren kopia, bai eta merkataritzako arautegiaren arabera eskritura erregistroan 
inskribatzeko nahitaez erantsi behar zaizkien agiri guztien kopiak ere.

Inskripzioa beharrezkoa ez bada, eragiketa dokumentatzen duen eskritura publikoaren kopia, 
abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauaren, sozietateen gaineko zergarenaren, 114. artikuluan 
ezarritakoaren arabera. Kopia horrek nahitaez adieraziko du araubidea hautatu dela.

b) Dirua ez beste zerbaiten ekarpenetan, aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoetan eta 
balore trukeetan, sozietatearen eraketaren eskritura publikoaren kopia edo kapitalaren gehi-
kuntzarena, bai eta merkataritzako arautegiaren arabera eskriturari nahitaez erantsita behar 
zaizkion agirien kopiak ere.

Eragiketa dokumentatzen duen eskrituraren kopia, eraketaren edo kapitalaren gehikuntzaren 
eskritura beharrezkoa ez bada.

c) Liburuxka informatiboaren kopia ere aurkeztuko da, eragiketa akzioak eskuratzeko es-
kaintza publiko baten bidez egin bada.
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d) Sozietatearen egoitza aldatuz gero, eragiketa dokumentatzen duen eskritura publikoaren 
edo agiri baliokidearen kopia eta sozietatea egoitza berria dagoen Batasuneko estatuaren erre-
gistroan inskribatzeko nahitaez erantsi beharreko agiri guztienak.

2. Ez dira 1. paragrafoan zerrendatutako agiriak eskatuko, baldin eta agiri horiek dagoeneko 
Arabako Foru Aldundiaren esku badaude, aldez aurretik 036 edo 600E ereduak aurkeztu iza-
teagatik.

Horretarako, berariaz adieraziko da ereduan zer eratan aurkeztu edo aurkeztuko diren agiri 
horiek Arabako Foru Aldundian.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu honek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du indarra eta 
hauetan aplikatuko da: bategiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, balore trukeen, aktiboaren eta 
pasiboaren lagapen osoen, eta Europako sozietate edo sozietate kooperatibo baten egoitza 
Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzearen jakinarazpen edo komunika-
zioetan, baldin eta horiek 2014ko urriaren 1etik aurrera egiten badira.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko irailaren 17a

ogasun, Finantza eta Aurrekontu saileko foru diputatua
Aitor UribesAlgo lorenzo

ogasun zuzendaria
JUAn ignAcio MArtínez Alonso
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 ONDOKO ERAGIKETEN 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

Ogasun, Finantza eta     Departamento de Hacienda  (37/2013 FORU ARAUKO VI. TITULUKO VII. KAPITULUA)
Aurrekontu Saila            Finanzas y Presupuestos

1 2 3

Eragiketa mota ..................... 4 5

Data................. 6 Notarioa …….. 8 Notarioaren IFZ.. 26

Protokoloa …. 7 Merkataritzako erregistroan inskribatu zen eguna…….9 Kontabilitatean noiz sortu dituen ondorioak…………… 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

20

21

Fitxategi telematikoa.......................................................22 600E ereduarekin batera.......24

Sarrera erregistroa edo erregistro elektronikoa.… 23 036 ereduarekin batera......... 25

E-maila

Abizenak eta izenak edo izen soziala

IFZ Izen soziala

IFZ Telefonoa

Arrazoi ekonomiko balioduna

Erantsitako eta/edo erantsi beharreko agiriak

IFZ E/A Abizenak eta izena / Izen soziala Probintzia/Herrialde kodea

Eragiketaren deskripzioa

Eskritura publikoa

Erakunde eskualdatzaileak

IFZ Probintzia/Herrialde kodeaIzen soziala

Eskualdatzen den partaidetzaren jabe den erakundea / Eskuratzen den kontrola duen erakundea / Ekartzen diren akzioak dituen erakundearatutako erakundeak

IFZ F/J E/A Abizenak eta izena / Izen soziala Probintzia/Herrialde kodea

EKITALDIA:

Gainerako erakunde eskuratzaileak

Erakunde eskuratzailea / Aitortzailea

IFZ Izen soziala Probintzia/Herrialde kodea

Aurkezlea

Harremanetarako pertsona

20R
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Bategiteak, zatiketak eta aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoak

IFZ Erakunde eskuratzailearen izen soziala

Erakunde eskualdatzailea

IFZ Erakunde eskualdatzailearen izen soziala

51 52

53

A) Eskualdatutako ondasunei buruzko informazioa

1. Ibilgetu ukiezina 54 55

2. Ibilgetu materiala 56 57

3. Higiezinetako inbertsioak 58 59

4. Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetan epe luzera  inbertsioak 60 61

5. Epe luzerako finantza inbertsioak 62 63

6. Korronteak ez diren aktiboak, saltzeko mantendutakoak 64 65

7. Izakinak 66 67

8. Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetan epe laburrera  inbertsioak 68 69

9. Epe laburreko finantza inbertsioak 70 71

10. Gainerakoa 72 73

74 75

B) Bazkideek jasotako erakunde eskuratzaileko partaidetzak eta bakoitzaren partaidetzaren ehunekoa

Bazkide(ar)en datuak

76 77 78 79 80 81 82 83 84

Eskualdatutakoa, guztira

partaidetza % KBGmerkatuko balioa dirutan

Jarri "X" bat eragiketan ondasunik eskualdatu ez bada 

Ondoko eragiketen 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 (37/2013 Foru Arauko VI. tituluko VII. kapitulua)

IFZ Jasotako

partaidetza %

Ezeztatutako partaid.

merkatuko balioa eskuratu zen data
Abizenak eta izena/Sozietatearen izena

Kontabilitateko balio garbia

Ezeztatutako partaidetza

Merkatuko balio normala

Ezeztatut. partaid.Jasotako partaid. Konpentsazioa Ezeztatutako

2. or.

20R
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Diruzkoa ez den ekarpena

IFZ Erakunde eskuratzailearen izen soziala

IFZ Abizenak eta izena/Izen soziala 
91 92

Erakunde eskuratzailea

IFZ

101 102 103 104

Ekarritako ondasunen deskripzioa

105 106 107 108

Eskualdatutako ondasun mota Deskripzioa
Kontabilitateko balio garbia Merkatuko balio normala

Ondoko eragiketen 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 (37/2013 Foru Arauko VI. tituluko VII. kapitulua)

Izen soziala

Erakunde eskualdatzailea

Eskuratzaileak jasotako partaidetzaren % Jasotako partaidetzaren balioa

3. or.

20R
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Balore trukea

IFZ Erakunde eskuratzailearen izen soziala

IFZ Eskuratutako erakundearen izen soziala
151 152

153 154 155 156 157 158 159 160 161

Ondoko eragiketen 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 (37/2013 Foru Arauko VI. tituluko VII. kapitulua)

Eskuratzen den kontrola duen erakundea

Jasotako partaidetzaEmandako partaid.
KBG

Eskuratzen den kontrola duen erakundea

merkatuko balioa merkatuko balioaIzena/Izen soziala
Jasotako partaidetza

%dirutan% eskuratu zen data
Konpentsazioa

IFZ
Emandako partaid. Emandako partaid.Emandako partaid.Bazkideak

4. or.

20R
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Zerga oinarri negatiboak, estatu barruko eta nazioarteko zergapetze bikoitzagatiko kenkariak, kuotaren gaineko baterako muga duten eta ez duten kenkariak

IFZ Erakunde eskuratzailearen izen soziala

IFZ Erakunde eskualdatzailearen izen soziala
201 202

203

204 205 207

208 209 211

212 213 215

216 217 219

220 221 223
Ekitaldia E/F araudia Zenbatekoa

Ekitaldia E/F araudia Zenbatekoa

Ekitaldia E/F araudia Zenbatekoa

Erakunde eskualdatzailea

Ondoko eragiketen 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 
(37/2013 Foru Arauko VI. tituluko VII. kapitulua)

Jarri "X" bat jakinarazi beharreko zerga onurarik sortu ez bada eragiketan 

Zerga oinarri negatiboak

Zenbatekoa

Kuotaren gaineko baterako mugarik ez duten kenkariak

Kuotaren gaineko baterako muga duten kenkariak

Estatu barruko zergapetze bikoitzagatiko kenkariak

Zenbatekoa

Ekitaldia E/F araudia

Nazioarteko zergapetze bikoitzagatiko kenkariak

Ekitaldia E/F araudia

5. or.

20R
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