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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

179/2019 Foru Agindua, apirilaren 5ekoa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru di-
putatuarena. Onestea 130 eredua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena. Jarduera 
ekonomikoen ordainketa zatikatua. Jarduera hastea

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren azaroaren 27ko 33/2013 Foru Arauaren 110. 
artikuluak ezartzen du jarduera ekonomikoren bat egiten duten zergadunek ordainketa zatika-
tuak egin behar dituztela zerga horren kontura, araudi bidez zehazten den eran.

Pertsona fisikoen gaineko errentaren araudia onesten duen abuztuaren 1eko 40/2014 Foru 
Dekretuko V. kapituluko VII. tituluan jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunen or-
dainketa zatikatuak arautzen eta kuantifikatzen dira.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudia onesten duen abuztuaren 1eko 
40/2014 Foru Dekretuaren 107. artikuluko 1. apartatuko hirugarren paragrafoan ezartzen da 
ezen, jarduerari ekinez gero, zergadunak zatikako ordainketen autolikidazioa egingo duela 
hasiera urtean.

Halaber, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko azaroaren 27ko 33/2013 Foru 
Arauaren 110 artikuluko 1. apartatua aldatzearen ondorioz, 107.bis artikuluak bi hilean behingo 
ordainketa zatikatuen aitorpena eta sarrera arautzen du, pertsona fisikoen errentaren gaineko 
zerga dela eta 2019. urtean egin beharreko ordainketa zatikatuei dagokienez.

Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da onestea zatikako ordainketak autolikidatzeko 130 
eredu berria, zeina erabili beharko duten jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisi-
koen errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboek jarduerari ekiten dioten urtean.

Zuzeneko Zergen Zerbitzuak horren harira emandako txostena ikusi da.

Horregatik guztiagatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. 130 eredua onestea

Onesten da 130 eredua, “Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Jarduera ekonomikoak. 
Ordainketa zatikatua. Jarduera hastea”. Onartutako eredua foru agindu honen eranskinean 
dago jasota.

Jarduerari ekiten zaion urtean erabili behar dute eredua jarduera ekonomikoak (nekazaritza, 
abeltzaintza, basogintza eta arrantzarekin lotutakoak barne) egiten dituzten pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboek.

Jarduerari ekin eta hurrengo urtean, Foru Aldundiak zatikako ordainketen likidazioa egingo 
du ofizioz.

Bigarrena. Nola aurkeztu 130 eredua

130 ereduari dagozkion autolikidazioak telematikoki aurkeztuko dira soil-soilik.

Hirugarrena. 130 eredua aurkezteko eta ordainketa egiteko epea

130 ereduaren aurkezpena eta, hala badagokio, zerga kuotaren ordainketa hiru hilez behin 
egingo da, apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren 1etik hilabete horien hurrengoen 
10era bitartean.
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Hala ere, nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo arrantza jarduerak soilik gauzatzen di-
tuzten zergadunek ordainketa sei hilean behin egin beharko diote Arabako Foru Aldundiari, 
uztailaren eta urtarrilaren 1etik hilabete horien ondorengoen 10era bitartean.

Jardueraren titularrak ordainketa zatikatuak bi hilean behin ordaintzea erabakitzen badu, 
130 ereduko autolikidazioan bertan adierazi beharko du, eta ordainketa egiteko epeak izango 
dira apirilaren, ekainaren, abuztuaren, urriaren, abenduaren eta otsailaren 1etik hilabete horien 
hurrengoen 10era bitartean.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Foru arau honen bigarren atalean xedatutakoa gorabehera, salbuespenez eta 130 eredua te-
lematikoki aurkezteko gaituta egon arte, eredua paperean aurkeztuko da. Inprimakia eskuragarri 
izango da Arabako Foru Aldundiaren webgunean (www.araba.eus) eta, kuota negatiboa (zero 
kuota) bada, Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzako Zergadunekiko Harremanetarako 
Zerbitzuan aurkeztu beharko da; aitzitik, kuota ordaindu behar bada, Arabako Foru Aldundiaren 
erakunde laguntzaile izateko baimena duten banku erakundeen bitartez aurkeztuko da.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabeturik geratzen da abenduaren 22ko 1410/1999 Foru Araua, zeinak onetsi zuen 130 
eredua, “Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Jarduera ekonomikoen ordainketa zati-
katua. Jarduera hastea”, eta abenduaren 10eko 802/2001 Foru Arauko bosgarren atala, zeinak 
honako eredu hauek onetsi baitzituen (eurotan): balio erantsiaren gaineko zergaren 390 eta 391 
ereduak; aseguru primen gaineko zergaren 430 eta 480 ereduak; zerga berezien 504, 506, 507, 
508, 509, 510, 524, 551, 552, 500/503, 572, 580 eta 590 ereduak; jokoaren gaineko zerga tasa-
ren 045 eredua; pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 130 eredua; pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren eta balio erantsiaren gaineko zergaren 001 eredua; zerga zorren 
ordainketa geroratzeko eta zatikatzeko ereduak, eta, azkenik, ez egoiliarren errentaren gaineko 
zergaren 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 eta 296 ereduak.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Gasteiz, 2019ko apirilaren 5a

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ

Ogasun zuzendaria
TERESA VIGURI MARTÍNEZ

http://www.araba.eus
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130
Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga
Ekonomi Jarduerak

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Actividades Económicas

JARDUERAREN HASIERA  n INICIO DE ACTIVIDAD

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ekitaldia n Ejercicio

Zergaldia n Período
Identifikazio txartela jartzeko lekua

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

PSN n PVP: 0,12 
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  ORDAIN GUTUNA n CARTA DE PAGO

Zigilua eta sinadura n Sello y firma Entitatearen gakoa n Clave Entidad Data n Fecha Zenbatekoa n Importe

Data
Fecha

ZATIKAKO ORDAINKETA  n PAGO FRACCIONADO 
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ZUZENEKO ZENBATESPEN:
ESTIMACIÓN DIRECTA:

ARRUNTA
NORMAL

ERRAZTUA
SIMPLIFICADA

Subjektu pasiboaren sinadura
Firma sujeto pasivo

1. orria: Administrazioarentzako alea n 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea n 2ª hoja: ejemplar para el interesado

Seihilabeteko etekin garbiak
Rendimientos netos del semestre

Kentzeko: seihilabeteko atxikipenak eta konturako sarrerak
A deducir: retenciones e ingresos a cuenta del semestre

x

-

=

=

09 10

11

12

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, BASO ETA ARRANTZA JARDUERAK
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, FORESTALES Y PESQUERAS

10

6%

11

Bihilabeteko etekin garbiak
Rendimientos netos del bimestre

Kentzeko: bihilabeteko atxikipenak eta konturako sarrerak
A deducir: retenciones e ingresos a cuenta del bimestre

x

-

=

=

13 14

15

1614

2%

15

Bi hilabeteko ordainketa zatikatuaren aukera  
Opción pago fraccionado bimestral

EKONOMI JARDUERAK (NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, BASO ETA ARRANTZA JARDUERAK IZAN EZIK)
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (EXCEPTO ACT. AGRÍCOLAS, GANADERAS, FORESTALES Y PESQUERAS) 

Hiruhilabeteko etekin garbiak
Rendimientos netos del trimestre

Kentzeko: hiruhilabeteko atxikipenak eta konturako sarrerak
A deducir: retenciones e ingresos a cuenta del trimestre

x
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=
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5%
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Bihilabeteko etekin garbiak
Rendimientos netos del bimestre

Kentzeko: bihilabeteko atxikipenak eta konturako sarrerak
A deducir: retenciones e ingresos a cuenta del bimestre

x

-

=

=

05 06

07

0806

3,33%

07

Bi hilabeteko ordainketa zatikatuaren aukera  
Opción pago fraccionado bimestral

ERATXIKIPEN ERREGIMENEKO SOZIETATEAK (S. ZIBILAK, ONDASUN K)
ENTIDADES R. ATRIBUCION (SOC. CIVILES, C. BIENES)

12 16edo n o

Luzapen-errekargua
Recargo Prórroga

Berandutza-Korrituak
Intereses de Demora

Sartu beharreko zerga zorra
Deuda Tributaria a ingresar

Zatikako ordainketa
Pago fraccionado edo n o04 08
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Partaidetza %
% Participacion 17

Sartu beharrekoa
A ingresar

edo n o17 18
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%

Ordezko aitorpena 
Declaración sustitutiva

901 1

23
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LEGE OHARRA. DATUEN BABESA

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 
27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (Datuak babesteko 
erregelamendu orokorra) jasotakoa betetzeko xedearekin, 
jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru 
Aldundiaren titulartasuneko Zergadunen Fitxategian sartuko 
direla. Datu horien tratamenduak zergak kudeatzeko,  
ikuskatzeko eta biltzeko egiten dira.

Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen dugu,  
ez baitzaizkie jakinaraziko hirugarrenei, salbu eta legez  
baimentzen diren kasuetan. 

Erregelamendu horretan aitortzen diren datuetan sartzeko,  
datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko, haien aurka egiteko eta 
datuak mugatzeko eskubideak egikaritu ahal izango dituzu  
Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren Bulegoan  
(Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba).

Informazio gehiago:
http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

AVISO LEGAL. PROTECCIÓN DE DATOS

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos),  
le informamos que los datos que nos facilita van a ser incluidos en 
el Fichero de Contribuyentes titularidad de la Diputación Foral de 
Álava cuyos tratamientos se realizan para la gestión, inspección y 
recaudación de los diferentes tributos. 

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo 
comunicados a terceras personas fuera de los supuestos 
habilitados legalmente. 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, 
supresión, oposición y limitación que reconoce  
el citado Reglamento dirigiéndose a la Oficina de Registro  
de la Diputación Foral de Álava, (Plaza de la Provincia, 5,  
01001 Vitoria-Gasteiz, Álava).

Para más información: 
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
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