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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren abenduaren 12ko 658/2019 Foru Agin-
dua, zeinak aldatzen baitu Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren abenduaren 
17ko 651/2007 Foru Agindua, zeinaren bidez onetsi baitzen 190 eredua, pertsona fisikoen erren-
taren gaineko zergaren atxikipenen eta konturako diru sarren urteko laburpenarena

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren abenduaren 17ko 651/2007 Foru 
Aginduaren bitartez, onetsi zen 190 eredua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
atxikipenei eta konturako diru sarreren (lan etekinenak, jarduera ekonomikoenak, sarienak 
eta errenta egozketa batzuenak) urteko laburpenarena, eta horren diseinu fisiko eta logikoak.

Foru arau honen bidez, ereduaren euskarri diseinuen hainbat eremuren jarraibideak beste 
era batera idatziko dira.

Zuzeneko Zergen Zerbitzuak horren harira emandako txostena ikusi da.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Aldatzea Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren abendua-
ren 17ko 651/2007 Foru Agindua, zeinaren bitartez onetsi baitzen 190 eredua, pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren atxikipenei eta konturako diru sarreren (lan etekinenak, jarduera 
ekonomikoenak, sarienak eta errenta egozketa batzuenak) urteko laburpenarena, eta horren 
diseinu fisiko eta logikoak eta lanaren etekinenen, jarduera ekonomikoen eta sarien ziurtagiriari 
buruzko 10-T eredua.

Ondoko aldaketa hauek egiten dira ordenagailuz zuzenean irakur daitekeen 190 ereduko 
euskarria moldatu behar den diseinu fisiko eta logikoetan, zeinak abenduaren 17ko 651/2007 
Foru Aginduaren II. eranskinean jasotzen baitira:

Bat. Aldatzen da “HARTUKIZUN GAKOA” eremua, 78 posizioa duena II. eranskinean jasotzen 
diren 190 ereduko diseinu fisiko eta logikoetako 2 erregistro motan (hartukizunaren erregis-
troa), eta laugarren paragrafoa gehitzen zaio A gakoaren azalpenari (Lanaren etekinak: Oro har 
besteren konturako enplegatuak). Haren edukia hau da:

“Gako horrekin lotuko dira PFEZetik salbuetsita ez dauden ordainsariak, langile lekualda-
tuen araubide bereziaren pean (PFEZaren Foru Arauaren 56. bis artikuluan arautua) dauden 
zergadunek hartuak.”

Bi. Aldatzen da “AZPIGAKOA” eremuaren edukia, 79-80 posizioak dituena II. eranskinean 
jasotzen diren 190 ereduko diseinu fisiko eta logikoetako 2 erregistro motan (hartukizunaren erre-
gistroa), 08 eta 27 azpigakoak berridatziz, eta bi azpigako berri sartzen dira, 35 eta 36, L gakoari 
dagozkion hartukizunetan erabili beharreko azpigakoen barruan, ondoren azaltzen den bezala:

“08 PFEZaren foru arauaren 9. artikuluko 12. puntuan ezarritakoaren arabera salbuetsita dau-
den prestazio, pentsio eta hartzeko pasiboak; azpigako honetan ez dira sartzen 27 azpigakoan 
jarri behar diren amatasun edo aitatasuneko prestazio salbuetsiak.”

“27 Amatasun eta aitatasuneko prestazio PFEZetik salbuetsiak.”
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“35 Lanaren etekin salbuetsiak, langile lekualdatuen araubide bereziaren pean (PFEZaren 
Foru Arauaren 56. bis artikuluan arautua) dauden zergadunek hartuak. Azpigako honetan jarri 
behar da lan harremanaren ondoriozko etekin osoei ehuneko 15 aplikatuta ateratzen den zen-
batekoa. Etekin osoen barruan sartu behar dira jasotako hartukizunak eta enplegu-emaileak 
ordaindutako gastuak, joan-etorrien ondorioz sortuak badira.

36 Enplegu-emaileak ordaindutako gastuak, joan-etorrien ondorioz sortuak (etekin osoen 
ehuneko 20ko mugaraino). Azpigako honetan sartu behar da enplegu-emaileak ordaindutako 
gastuen zenbatekoa, langile lekualdatuentzako araubide bereziaren pean (PFEZaren Foru Araua-
ren 56. bis artikulua) dauden zergadunen lekualdatzearen ondorioz sortuak badira. Etekin osoen 
ehuneko 20 jarri behar da, enplegu-emaileak ordaindutako gastuen zenbatekoa handiagoa 
baldin bada”.

Hiru. II. eranskinean jasotzen diren 190 ereduko diseinu fisiko eta logikoetako 2 erregistro 
motan (hartukizunaren erregistroa) 79-80 posizioak dituen “AZPIGAKOA” eremu horretako 
gainerako azpigakoak ez dira aldatzen.

AZKEN XEDAPENA

Foru Agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sartuko da indarrean, eta 
2019. urteko informazioa emateko 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera aurkezten diren aitorpenei 
aplikatuko zaie lehenengoz.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 12a

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Ogasun zuzendaria
TERESA VIGURI MARTÍNEZ


