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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

224/220 Foru Agindua maiatzaren 22koa, Batasunaren barruko eragiketen aitorpen laburpena-
ren 349 eredua eta haren diseinu logikoak eta hura aurkezteko tokia, modua eta epea onesten 
dituena

Urriaren 13ko 592/2011 Foru Aginduaren bidez, zeinak maiatzaren 19ko 318/2010 Foru Agin-
dua aldatu baitzuen, eta urtarrilaren 29ko 62/2014 Foru Aginduaren bidez, Batasunaren barruko 
eragiketen aitorpen laburpenaren 349 eredua eta haren diseinu fisiko eta logikoak onetsi ziren, 
bai eta eredua Internet bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ere.

2006/112/EE Zuzentaraua aldatzen duen Kontseiluaren 2018ko abenduaren 4ko 2018/1910 
(EB) Zuzentarauaren transposizioak, balio erantsiaren gaineko zergaren araubideko arau jakin 
batzuen harmonizazioari eta sinplifikazioari dagokienez, estatu kideen arteko trukeak ezartzean, 
eredu horretan aldaketak sartzea eskatzen du.

Kontseiluaren 2018ko abenduaren 4ko 2018/1910 (EB) Zuzentarauak araubidea aldatu du, 
kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordioen esparruan egindako ondasun transferentziei 
aplikatu beharreko balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako. Hau da, salgaiak mugaz 
haraindi saltzeko enpresaburuen edo profesionalen artean egindako akordioak. Akordio horie-
tan, enpresaburu (saltzailea) batek estatu kide batetik bestera bidaltzen ditu ondasunak, Europar 
Batasunaren barruan, helmugako estatu kidean biltegiratuta gera daitezen, beste enpresaburu 
edo profesional batek (bezeroa) bere beharren arabera eskuratu ahal izan ditzan iritsi ondoren.

Eragiketa horiek errazteko eta akordio horiek sinatzen dituzten enpresaburuen eta profe-
sionalen administrazio kargak murrizteko, ezartzen da ezen, kontsignan dauden ondasunak 
saltzeko akordio baten esparruan egindako ondasun entregen ondorioz, baldintza jakin batzuk 
betetzen direnean, hornitzaileek ondasunak Batasunaren barruan entregatuko dituztela, zeinak 
salbuetsita egongo baitira abiaburuko estatu kidean, eta bezeroek ondasunak Batasunaren 
barruan eskuratuko dituztela helmugako estatu kidean.

Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordioetatik eratorritako sinplifikazio neurriak 
behar bezala aplikatzen direla bermatzeko, ezartzen da haietan parte hartzen duten enpre-
saburuek eta profesionalek eragiketa horiei buruzko erregistro liburu espezifikoak eraman 
behar dituztela. Eragiketak erregistro berrietan eramatea eta jasota geratzea betekizun formal 
gisa ez ezik, betekizun substantibo gisa ere taxutzen da, hura betetzea beharrezkoa izango baita 
sinplifikazioa aplikatzeko.

Bestalde, zerga arautzen duen zuzentarauak ezarri du ondasunak beste estatu kide batera 
igortzen edo garraiatzen dituen saltzaileak, kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio 
baten esparruan, Batasunaren barruko eragiketen aitorpen laburtua aurkeztu behar duela, 349 
ereduaren bidez egina. Saltzaileak ondasunak beste estatu kide batera igorri edo garraiatzeko, 
kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio baten esparruan, Batasunaren barruko era-
giketen aitorpen laburtua aurkeztu behar du, eta hori ahalbidetzeko, foru agindu honek sartu 
beharreko aldaketak sartzen ditu 349 ereduan.

Bukatzeko, foru agindu honek ezabatu egiten du, 2020ko eta hurrengoetako aitorpenetarako, 
urtean aurkeztu beharreko epea.

Zeharkako Zergen Zerbitzuak horri buruz emandako txostena aztertu da.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau
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XEDATZEN DUT

1. artikulua. Onestea 349 eredua

1. Onespena ematen zaio “Batasunaren barruko eragiketen aitorpen laburpena” izeneko 349 
ereduari, zeina foru agindu honen I. eranskin gisa baitoa.

2. Onespena ematen zaie, behar bezala balidatutako fitxategi baten bidez aurkeztuz gero, 
349 ereduan eman beharreko informazioa jasotzen duten fitxategiek bete beharreko diseinu 
logikoei, foru agindu honen II. eranskinean jasotako parametroei jarraituz.

2. artikulua. Aitorpen laburpena aurkeztera behartuta daudenak

Eragiketa hauetatik edozein egiten duten enpresaburu eta profesionalak egongo dira behar-
tuta Batasunaren barruko eragiketen laburpenaren 349 eredua aurkeztera:

a) Beste estatu kide batera egiten diren ondasun entregak, baldin eta salbuetsita badaude 
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 25. artikuluko lehen, bigarren eta 
hirugarren apartatuetan xedatutakoari jarraituz (hemendik aurrera Zergaren Foru Araua).

Eragiketa horietan sartuko dira Zergaren Arauaren 9. artikuluko 3 zenbakian jasotako on-
dasunen transferentziak eta, bereziki, Zergaren Arauaren 27. artikuluko 12 zenbakian xedatu-
takoaren arabera inportaziotik salbuetsita egon diren ondasunen ondorengo entregak.

Letra honetan aipatzen diren ondasun entregetatik kanpo geratuko dira honako hauek:

1. Zergaren Arauaren 5. artikuluko Bat apartatuko e) letrako pertsonek noizean behin egiten 
dituzten entregen garraiobide berriak xede dituztenak.

2. Zergaren subjektu pasiboek egindakoak Europar Batasuneko beste estatu kideren batean 
zerga horretarako identifikazio zenbakirik esleituta ez duten hartzaileentzat.

b) Batasunaren barruko ondasun eskurapenak, zergari lotuak eta zerga aplikatuko den lu-
rraldean zerga horretarako identifikazio zenbakia duten pertsonek edo entitateek eginak.

Eragiketa horien barruan sartuko dira beste estatu kide batetik egindako eta Zergaren Araua-
ren 16. artikuluaren 2 zenbakiak aipatutako ondasun eskualdaketen eragiketak, eta, zehazki, 
aldez aurretik beste estatu kide batean inportatu diren ondasunen Batasunaren barruko es-
kurapenak, baldin eta inportazio hori zergatik salbuetsita egon bada Zergaren Arauaren 27. 
artikuluaren 12. apartatuan xedatutakoen baldintza berdintsuetan.

c) Batasunaren barruan emaniko zerbitzuak, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Arautegia-
ren 79. artikuluan jasoriko baldintzetan.

d) Batasunaren barruko zerbitzu eskurapenak, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araute-
giaren 79. artikuluan jasoriko baldintzetan.

e) Zergaren Arauaren 26. artikuluaren Hiru apartatuan aipatzen diren Batasunaren barruko 
ondasun eskurapenen osteko ondasun entregak, Espainiako Zerga Administrazioak balio 
erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako esleitu duen identifikazio zenbakia erabiliz beste 
estatu kide batek eginak.

f) Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordioen esparruan, zerga aplikatzen den lurral-
detik beste estatu kide batera igortzen edo garraiatzen diren ondasunen transferentziak.

3. artikulua. 349 eredua aurkezteko moduak

Jarraian zehaztuko diren arauekin bat etorriz aurkeztuko da Batasunaren barruko eragiketen 
laburpen aitorpena:

1. Foru agindu honen 7. eta 8. arikuluetan ezarritako baldintzen eta prozeduraren arabera, 
bide telematikoz, Interneten bidez, aurkeztu beharko dira hauexei dagozkien aitorpenak:
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a) Pertsona fisiko enpresaburu edo profesionalak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak 
eta jabeen erkidegoak, aurreko ekitaldian 15 erregistro baino gehiagoko urteko laburpen edo 
informazio aitorpenen bat aurkeztu badute, edo abian den urtean 15 erregistro baino gehiagoko 
urteko laburpen edo informazio aitorpenen bat aurkeztu badute.

b) Sozietateen gaineko zergaren subjektu pasiboak diren pertsona juridiko eta erakundeak.

Halaber, hirugarrenen zerga aitorpenak aurkezteko baimena duten profesionalek aurkeztu 
behar dute 349 eredua bide telematikoz, Interneten bidez, baldin eta altan badaude Arabako 
Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren mendeko Baimenen Erregistroan, 
apirilaren 10eko 50/2001 Foru Dekretuak xedatutakoarekin bat etorriz.

2. Aurreko 1 zenbakian sartuta ez dauden zergapekoei dagozkien aitorpenak honako bitarteko 
hauetako baten bidez aurkeztu beharko dira, zergapekoaren aukeran:

a) Inprimakian, baldin eta aitorpenak ez badauzka 15 erregistro baino gehiago. Kasu horre-
tan, aitorpena aurkeztu ahalko da nola foru agindu honen 1. artikuluan onetsitako 349 ereduari 
loturiko inprimakian hala Arabako Foru Aldundiak garatutako laguntza programak sorturiko 
inprimakian.

b) Zuzenean ordenagailuz irakurtzeko moduko euskarrian, baldin eta aitorpenak ez badauzka 
15 erregistro baino gehiago. Aitorpena aurkeztuko da foru agindu honen 5. eta 6. artikuluetan 
ezarritako baldintza eta prozedurekin bat etorriz.

c) Bide telematikoz, Interneten bidez, foru agindu honen 7. eta 8. arikuluetan ezarritako 
baldintzen eta prozeduraren arabera.

Zuzenean ordenagailuz irakurtzeko moduko euskarriak bat etorriko dira foru agindu honen 
II. eranskinean ezarritako ezaugarriekin.

4. artikulua. Inprimakian aurkeztuz gero 349 eredua, non aurkeztu behar den eta zer proze-
durari jarraitu behar zaion

Aitorpena honela aurkeztuko da, nola foru agindu honen I. eranskinean onetsitako 349 
ereduari loturiko inprimakian hala Arabako Foru Aldundiak garatutako laguntza programak 
sorturikoan:

1. Zuzenean Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren bulegoetan.

Aitorpenak bi aletan aurkezten badira, interesdunari kopia zigilatua itzuliko zaio, edo, hala 
badagokio, aitorpena aurkeztu izana egiaztatzen duen eginbidea.

2. Posta arrunt edo ziurtatu bidez, aitorpenaren jatorrizko alea edo hura jasotzen duen paper 
inprimatua barruan dela.

Aitorpena aurkeztu izana egiaztatzen duen eginbidea lortzeko, beharrezkoa izango da aitor-
pena zuzenean aurkeztea Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailean.

Beharrezkoa izango da eranstea Arabako Foru Aldundiak emaniko identifikazio etiketa, 
inprimakian horretarako gordetako tokian.

5. artikulua. Ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrian aurkeztuz gero 349 
eredua, non aurkeztu behar den eta zer prozedurari jarraitu behar zaion

1. Zergapekoak edo aitortzaileak 349 ereduaren laburpen orriaren bi aleak, administra-
zioarentzat dena eta interesdunarentzat dena, aurkeztu beharko ditu Arabako Foru Aldundiko 
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailean, bietan ere, dagokion lekuan, Arabako Foru Ogasunak 
emandako identifikazio etiketa itsatsita.

Gainera, bi aleek behar bezala sinatuta egon beharko dute, eta behar diren lekuetan adie-
razita sinatzailea nor den eta laburpen orrian eskatzen diren gainerako datuak.
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Horretarako, berdin balioko dute Arabako Foru Ogasunak eginiko laguntza programak sor-
turiko orri-laburpenek edo karatulek.

Behin bulego hartzaileak haiek sinatu ondoren, aurkeztu den 349 ereduaren orri-laburpena-
ren “interesdunarentzako alea” jasoko du aitortzaileak eta aitorpena aurkeztu izanaren frogagiri 
gisa balioko dio.

2. Behin-behinean jasotzat joko dira zuzenean ordenagailuz irakurtzeko moduko euskarriak, 
haien prozesu eta emaitzak jakin arte, eta jasogabetzat joko dira ez badatoz bat foru agindu 
honetan ezarritako diseinuarekin eta gainerako zehaztasunekin.

6. artikulua. Zuzenean ordenagailuz irakurtzeko moduko euskarrien identifikazioa

Zuzenean ordenagailuz irakurtzeko moduko euskarriari etiketa itsatsi behar zaio kanpoaldean, 
eta han jarraian azalduko diren datuak idatzi behar dira, hemen ageri diren hurrenkera berean:

a) Arabako Foru Ogasuna.

b) Ekitaldia.

c) Aitorpena aurkezteko eredua: 349.

d) Aitortzailearen identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ).

e) Aitortzailearen abizenak eta izena edo sozietatearen izena.

f) Harremanetarako pertsonaren abizenak eta izena.

g) Pertsona horren telefonoa eta luzapena.

h) Erregistro kopurua, guztira.

Datu horiek jasotzeko, nahikoa izango da haietako bakoitza adieraztea, aurreko zerrenda 
horren arabera dagokion letra aurretik jarrita.

7. artikulua. 349 ereduaren aitorpenak modu telematikoan, Interneten bidez, aurkezteko 
baldintza orokorrak

1. Aitortzaileak berak edo hirugarren pertsonen ordezkaritzan jarduteko baimena daukan 
profesional batek aurkez ditzakete 349 eredua modu telematikoan, Interneten bidez. Profesional 
hori alta emanda egongo da Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren 
menpeko Baimenen Erregistroan, apirilaren 10eko 50/2001 Foru Dekretuan xedatutakoarekin 
bat etorriz (hemendik aurrera “profesionala”).

2. Baldintza hauek bete beharko dira 349 ereduaren aitorpenak modu telematikoz, Interneten 
bidez, aurkezteko:

a) Aitortzaileak identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) izan beharko du eta Arabako Foru Oga-
suneko Zergadunen Erroldan izena emanda egon beharko da aitorpena egin aurretik.

b) Aitortzaileak edo “profesionalak” “aldundidigitala”ren zerbitzuetara sartzeko modua izan 
beharko du erabiltzaile gisa, urtarrilaren 26ko 2/2010 Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.

c) Aitortzaileak edo “profesionalak” helarazi behar den aitorpenaren fitxategia lortu beharko 
du, 349 ereduari dagozkion aitorpenak telematikoki Interneten bidez aurkezteko. Horretarako, 
Arabako Foru Aldundiak eginiko laguntza programa edo formatu berdineko fitxategi bat lortzen 
duen beste programaren bat erabili ahalko du.

Fitxategi horren edukia foru agindu honen II. eranskinean ezarritako 0, 1 eta 2 motako di-
seinuei lotu behar zaie.

3. Telematikoki aurkeztutako aitorpen batean akats formalik egonez gero, horren berri emango 
zaio aitortzaileari edo “profesionalari” bide bera erabiliz: mezuak bidaliko zaizkio akatsak konpon 
ditzan.
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8. artikulua. 349 ereduaren aitorpenak modu telematikoan, Interneten bidez, aurkezteko 
prozedura

Hona hemen 349 ereduaren aitorpenak modu telematikoan, Interneten bidez, aurkezteko 
prozedura:

1. Aitortzailea edo “profesionala” Arabako Foru Aldundiaren www.araba.eus helbide elek-
tronikoan sartuko da.

2. Ondoren, “aldundidigitalean” identifikatuko da ziurtagiri elektroniko aitortu baten bidez, 
edo bere “erabiltzailea eta sarbide gakoa” erabilita.

3. Behar bezala identifikatu ondoren, hauexek hautatuko dira:

a) Aitortzaileak berak aurkezteko: “Aitorpenak” atala eta ondoren “Fitxategiak bidali”.

b) Profesionalak aurkezteko: “Zerga ereduak bidali” atala eta ondoren “Fitxategiak bidali”.

4. Aurreko apartatuko a) eta b) bi kasuetan, 349 ereduak eta aukeratutako ekitaldiak bat etorri 
behar dute 349 ereduarekin eta fitxategiaren ekitaldiarekin.

5. Erregistro zenbakien eremuan, fitxategiak jasotzen duen erregistro kopurua adieraziko da.

6. Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari hautatutako fitxategia 
helaraziko zaio.

7. Transmisioa onartzen bada, Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu 
Sailak hartu izanaren agiria sortuko du, non erregistro zenbakia eta aurkeztu zeneko data eta 
ordua jasoko baitira, eta bidalitako fitxategia hartu izanaren frogagiri gisa inprimatu ahalko da.

8. Baldin transmisioak errorea sorrarazten badu, Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza 
eta Aurrekontu Sailak jakinarazi egingo dio aitortzaileari edo “profesionalari” zergatik eman 
zaion ezezkoa hark aurkeztutakoari. Atzera bota den fitxategia berriz ere helarazi ahalko da bide 
telematikoz, behin erroreak konpondu ondoren, eta bide telematikoz bidaliriko fitxategia hartu 
izanaren frogariria inprimatu ahalko da.

9. artikulua. 349 eredua aurkezteko epea

1. Oro har, laburpen aitorpenak hilabete natural bakoitzean eginiko eragiketak jasoko ditu, 
eta hileko aldiaren hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun naturaletan aurkeztu beharko 
da, salbu eta uztailari dagokiona, zeina abuztuan eta iraileko lehen hamar egun naturaletan 
aurkeztu ahal izango baita, eta abenduari dagokiona, berriz, urtarrileko lehen hogeita hamar 
egun naturaletan aurkeztu beharko da.

2. Erreferentziako hiruhilekoan eta aurreko lau hiruhileko naturaletako bakoitzean, laburpen 
aitorpenean jaso behar diren ondasunen entregen eta zerbitzu emateen guztizko zenbatekoa 
50.000 eurotik gorakoa ez bada, balio erantsiaren gaineko zerga izan ezik, laburpen aitorpena 
aurkeztu beharko da kasuan kasuko hiruhilekoaren ondorengo hilabetearen lehenengo hogeita-
bost egun naturaletan, salbu eta urtearen azkeneko hiruhilekoarena; hura urtarrileko lehenengo 
hogeita hamar egun naturaletan aurkeztu beharko da.

Hiruhileko natural bakoitza osatzen duten hilabeteetarik edozeinen bukaeran, aurreko pa-
ragrafoan aipatutako zenbatekoa gainditzen bada, laburpen aitorpen bat aurkeztu beharko da 
hiruhileko natural horretatik aurrerako hilabeterako edo hilabeteetarako, hurrengo lehenengo 
hogeitabost egun naturaletan, irizpide honen arabera:

a) Artikulu honetako 2. apartatuko lehenengo paragrafoan aipatutako zenbatekoa gainditzen 
bada, hiruhileko naturalaren lehenengo hilabetean hileko aitorpen bat aurkeztu beharko da, 
eta hilabete horretan eginiko eragiketak jaso beharko dira.

b) Artikulu honetako 2. apartatuko lehenengo paragrafoan aipatutako zenbatekoa gainditzen 
bada, hiruhileko naturalaren bigarren hilabetean hileko aitorpen bat aurkeztu beharko da, eta 
hirulekoaren lehenengo bi hilabeteetako eragiketak jaso beharko dira; horrez gain, marka bat 
jarriko da adierazteko hiruhileko moztua dela.

http://www.araba.eus
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Xedapen indargabetzailea 

Foru agindu hau indarrean sartzen denean, indarrik gabe geldituko da maiatzaren 19ko 
318/2010 Foru Agindua, zeinaren bidez onesten baitira Batasunaren barruko eragiketen aitor-
pen laburpenaren 349 eredua eta haren diseinu fisiko eta logikoak, eta ezartzen baitira eredua 
telematikoki Internet bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura, baina ez da indarrik 
gabe geldituko bederatzigarren apartatuko Hiru zenbakian xedatutakoa, Batasunaren barruko 
2019ko urteko eragiketen aitorpen laburpenei aplikatuko baitzaie.

Azken xedapena 

Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sartuko da indarrean, 
eta aplikagarri izango zaie, lehen aldiz, 2020ko martxoaren 1etik aurrera aurkeztu beharreko 
aitorpenei.

Vitoria-Gasteiz,2020ko maiatzaren 29a

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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Batasunaren barruko eragiketak  
biltzen dituen aitorpena
Declaración recapitulativa  
de operaciones intracomunitarias

Ogasun, Finantza  
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

IDENTIFIKAZIOA n IDENTIFICACIÓN

ORDEZKARIAREN IFZ n NIF REPRESENTANTE

HARREMANETARAKO PERTSONA n PERSONA DE CONTACTO

AITORPENAREN LABURPENA n RESUMEN DECLARACIÓN

AITORPEN OSAGARRIA EDO ORDEZKOA n DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA

EKITALDIA ETA EPEALDIA 
EJERCICIO Y PERÍODO

EKITALDIA n EJERCICIO

EPEALDIA n PERÍODO
M

T
Jar ezazu “X” hileroko aitorpena bada,  
hiruhilekoko lehen bi hilabeteei dagozkien eragiketekin. 
Consigne una “X” si se trata de una declaración  
mensual con operaciones correspondientes  
a los dos primeros meses del trimestre

Aitorpenaren identifikazio zk.
N.º identificativo declaración

Aurreko aitorpenaren identifikazio zk.
N.º identificativo de la declaración anterior

Ordezko aitorpena
Declaración sustitutiva

Batasunaren barruko eragileen kopurua, guztira
Número total de operadores intracomunitarios

Batasunaren barruko eragiketen zenbatekoa
Importe de las operaciones intracomunitarias

Zuzenketak dituzten Batasunaren barruko eragileen kopurua, guztira
Número total de operadores intracomunitarios con rectificaciones

Zuzenketen zenbatekoa
Importe de las rectificaciones

Aitorpenaren osagarria
Declaración complementaria

Deiturak eta izena n Apellidos y Nombre

Data eta sinadura n Fecha y firma

PSN n PVP: 0,06€
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Sarrera erregistroko zigilua n Sello registro de entrada

Markatu “X” batekin “Aitorpen osagarria” laukia aitorpen hau aurkeztearen 
helburua hau baldin bada: lehenago aurkeztutako ekitaldi eta epealdi bereko 
aitorpen batean jaso behar zireb baina jaso gabe gelditu ziren eragiketak ai-
tortzea.

Markatu “X” batekin “Ordezko aitorpena” laukia, horrelako aitorpena dela 
adierazteko, aitorpen ahu aurkeztearen helburua hau baldin: datu okerrak adie-
razi ziren lehenagoko aitorpen bat, ekitaldi eta epealdi berekoa, erabat balioga-
betzea eta ordeztea.

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir operaciones que, 
debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada 
anteriormente, hubiera sido completamente omitidas en la misma marque con 
una “X” la casilla “Declaración complementaria”

Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir 
completamente otra declaración anterior del mismo ejercicio y período en la 
cual se hubieran consignado datos inexactos o erróneos, indique su carácter 
de declaración sustitutiva marcando con una “X” la casilla correspondiente

Telefonoa n Teléfono

1

3

5

7

8 9

6

4

2

349

349

349

01

02

03

04

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

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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Operaciones intracomunitarias
Resumen operaciones con la Unión Europea
Relación de operaciones intracomunitarias (excepto operaciones en consigna con clave C)

Erkiego barruko eragiketak
Europar Batasunarekiko eragiketen laburpena
Batasunaren barruko eragiketen zerrenda (C gakoa duten eragiketa kontsignatuak izan ezik)

Ogasun, Finantza  
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos
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IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA
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EPEALDIA n PERÍODO
M

T

ORRI ZK. n HOJA N.º kp.n de

Batasunaren barruko eragiketen zerrenda (C gakoa duten eragiketa kontsignatuak izan ezik)
Relación de operaciones intracomunitarias (excepto operaciones en consigna con clave C)

Zk.
N.º

Herr. 
kodea

Cód. país

EBko IFZ
NIF comunitario

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Gakoa
Clave

Zerga oinarria
Base imponible

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ORRI HONETAKOA, GUZTIRA

TOTAL POR HOJA
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IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA
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ORRI ZK. n HOJA N.º

EKITALDIA n EJERCICIO

EPEALDIA n PERÍODO
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Aurreko epealdien zuzenketak (C gakoa duten eragiketa kontsignatuak izan ezik)
Rectificaciones de períodos anteriores (excepto operaciones en consigna con clave C)

Operaciones intracomunitarias
Resumen operaciones con la Unión Europea
Rectificaciones de períodos anteriores (excepto operaciones en consigna con clave C)

Erkiego barruko eragiketak
Europar Batasunarekiko eragiketen laburpena
Aurreko epealdien zuzenketak (C gakoa duten eragiketa kontsignatuak izan ezik)

Ogasun, Finantza  
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos

349
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C gakoa duten erkidego barruko eragiketa kontsignatuen zerrenda
Relación de operaciones intracomunitarias en consigna con clave C

Zk.
N.º

Herr. kodea
Cód. país

EBko IFZ
NIF comunitario

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Zerga oinarria
Base imponible

1 Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

2 Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

3 Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

4 Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

5 Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

6 Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

7 Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

ORRI HONETAKOA, GUZTIRA
TOTAL POR HOJA

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA
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ORRI ZK. n HOJA N.º

EKITALDIA n EJERCICIO

EPEALDIA n PERÍODO
M

T

kp.n de

Operaciones intracomunitarias
Resumen operaciones con la Unión Europea
Relación de operaciones intracomunitarias en consigna con clave C

Erkiego barruko eragiketak
Europar Batasunarekiko eragiketen laburpena
C gakoa duten erkidego barruko eragiketa kontsignatuen zerrenda

Ogasun, Finantza  
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos

349
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C gakoa duten erkidego barruko eragiketa kontsignatuen aurreko aldien zuzenketak
Rectificaciones de periodos anteriores de operaciones intracomunitarias en consigna con clave C

Herr. kodea 
Cód. país

Herr. kodea 
Cód. país

EBko IFZ
NIF comunitario

EBko IFZ
NIF comunitario

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Lehen aitortutako zerga oinarria n Base imponible declarada anteriormente

Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

Zuzendutako zerga oinarria n Base imponible rectificada

Ekitaldia
Ejercicio

Epealdia
Período

1

Herr. kodea 
Cód. país

Herr. kodea 
Cód. país

EBko IFZ
NIF comunitario

EBko IFZ
NIF comunitario

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Lehen aitortutako zerga oinarria n Base imponible declarada anteriormente

Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

Zuzendutako zerga oinarria n Base imponible rectificada

Ekitaldia
Ejercicio

Epealdia
Período

2

Herr. kodea 
Cód. país

Herr. kodea 
Cód. país

EBko IFZ
NIF comunitario

EBko IFZ
NIF comunitario

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Lehen aitortutako zerga oinarria n Base imponible declarada anteriormente

Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

Zuzendutako zerga oinarria n Base imponible rectificada

Ekitaldia
Ejercicio

Epealdia
Período

3

Herr. kodea 
Cód. país

Herr. kodea 
Cód. país

EBko IFZ
NIF comunitario

EBko IFZ
NIF comunitario

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o Razón Social

Lehen aitortutako zerga oinarria n Base imponible declarada anteriormente

Ordezko subjektu pasiboaren datuak n Datos del sujeto pasivo sustituto

Zuzendutako zerga oinarria n Base imponible rectificada

Ekitaldia
Ejercicio

Epealdia
Período

4

Zuzendutako zerga oinarria n Base imponible rectificada

ORRI HONETAKOA, GUZTIRA n TOTAL POR HOJA

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA
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ORRI ZK. n HOJA N.º

EKITALDIA n EJERCICIO

EPEALDIA n PERÍODO
M

T

kp.n de

Operaciones intracomunitarias
Resumen operaciones con la Unión Europea
Rectificaciones de periodos anteriores de operaciones intracomunitarias en consigna con clave C

Erkiego barruko eragiketak
Europar Batasunarekiko eragiketen laburpena
C gakoa duten erkidego barruko eragiketa kontsignatuen aurreko aldien zuzenketak

Ogasun, Finantza  
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos

349
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Jarraibideak

Honako eragiketak egin dituzten subjektu pasiboek erabili beha-
rreko eredua: Europar Batasunaren barruan ondasunak entre-
gatu edo eskuratu, ondasunak kontsignan saltzeko akordioen 
esparruan egindako ondasun transferentziak egin, hiru aldeko 
eragiketen esparruan egindako eskuratze salbuetsien ostean bes-
te estatu kide batzuei entregak egin eta Batasunaren barruan 
zerbitzuak eman eta jaso, horiek denak Balio erantsiaren gaineko 
zergaren arautegiko 79. artikuluan jasotakoaren arabera (apirila-
ren 27ko 124/1993 Foru Dekretua)

Laburpen orria

1. IDENTIFIKAZIOA

Identifikazio etiketa itsatsi behar da ereduan berariaz ezarritako 
eremuan, bat ale bakoitzean.

2. EKITALDIA, ALDIA 

Ekitaldia: aitorpena zein ekitaldiri dagokion zehaztuko da.

Aldia: aitorpena zein aldiri dagokion zehaztuko da, dela hilekoa 
(HB), dela hiruhilekoa (HIB).
X bat jarri beharko duzu horretarako prestatutako laukian, hiruhi-
lekoaren lehen bi hilabeteei dagozkien eragiketak jasotzen dituen 
hileko aitorpena bada. 

4. AITORPENAREN IDENTIFIKAZIO ZENBAKIA

Jarri beharreko identifikazio zenbakia sekuentziala izan behar da, 
eta horren lehenengo hiru digituak 349 kodeari dagozkionak izan 
behar dira. Adib.: 349 zenbaki sekuentziala.

6. AITORPEN OSAGARRIA EDO ORDEZKO AITORPENA

—   Aitorpen osagarria: “X” batez markatuko da “aitorpen osaga-
rria” laukia, aitorpena aurkeztearen helburua bada lehenago 
aurkezturiko ekitaldi/aldi bereko beste aitorpen batean agertu 
behar ziren baina hartan jarri gabe geratu ziren erregistroak 
sartzea. Aitorpen osagarrian aurretik aitortu gabe utzitako 
eragiketak baino ez dira sartu behar.

—   Ordezko aitorpena: “X” batez markatuko da “ordezko aitor-
pena” laukia, aitorpena aurkeztearen helburua bada lehenago 
aurkeztutako beste aitorpen bat oso-osorik baliogabetu eta 
ordeztea, hartan adierazitako datuak ez zirelako zehatzak edo 
okerrak zirelako. 

Instrucciones

Modelo a utilizar por los sujetos pasivos que hayan realizado 
entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes, transfe-
rencias de bienes efectuadas en el marco de acuerdos de ventas 
de bienes en consigna o entregas en otros Estados miembros 
subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el 
marco de operaciones triangulares y aquellos que hayan realiza-
do o recibido prestaciones intracomunitarias de servicios, todas 
ellas realizadas en los términos del artículo 79 del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (Decreto Foral 124/1993, 
de 27 de abril).
 

Hoja resumen

1. IDENTIFICACIÓN

Adhiera la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efec-
to en cada uno de los ejemplares.

2. EJERCICIO, PERÍODO  

Ejercicio: se hará constar aquél al que corresponda la declara-
ción.

Período: se hará constar aquél al que corresponda la declaración, 
bien sea esta mensual M, o trimestral T.
Deberá consignar una X en la casilla habilitada al efecto si se 
trata de una declaración mensual con operaciones correspon-
dientes a los dos primeros meses del trimestre.

4. NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACIÓN

El número identificativo que habrá de figurar será  un número 
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el 
código 349. Ejem: 349 número secuencial.

6. DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA

—   Declaración complementaria: se marcará con una “X” la ca-
silla “Declaración complementaria” cuando la presentación 
de la declaración tenga por objeto incluir operaciones que, 
debiendo haber sido incluidas en otra declaración del mismo 
ejercicio y periodo presentada con anterioridad, hubieran sido 
completamente omitidas en la misma. En la declaración com-
plementaria solamente se incluirán las operaciones omitidas 
que motivan su presentación.

—  Declaración sustitutiva: se marcará con una “X” la casilla 
“Declaración sustitutiva” cuando la presentación de la decla-
ración tenga por objeto anular y sustituir completamente a 
otra declaración anterior en la cual se hubieran incluido datos 
inexactos o erróneos.

RE
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4

349
www.araba.eus

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Europar batasuneko subjektu pasiboekin egindako 
eragiketak biltzen dituen laburpen aitorpena

Declaración recapitulativa de operaciones  
con sujetos pasivos de la UE
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—  Número identificativo de la declaración anterior: se consig-
nará el numero de identificación correspondiente a la decla-
ración que complementa o sustituye.

7. RESUMEN DE LA DECLARACIÓN

En las diferentes casillas de este apartado se hará constar el 
resumen de los datos consignados en las hojas interiores (o en 
el soporte), con arreglo a la siguiente distribución:

Casilla {01} N.º total de operadores intracomunitarios: deberá 
consignar el número total de sujetos pasivos re-
lacionados en las hojas interiores o en el soporte 
correspondiente a la RELACIÓN DE OPERACIONES 
INTRACOMUNITARIAS, ya sea de entregas intraco-
munitarias exentas, entregas intracomunitarias de 
bienes  posteriores a una importación exenta efec-
tuadas por el importador o su representante fiscal, 
entregas en otros Estados miembros subsiguien-
tes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el 
marco de operaciones triangulares o adquisiciones 
intracomunitarias sujetas, prestaciones intracomu-
nitarias de servicios, adquisiciones intracomunita-
rias de servicios o  transferencia de bienes, devolu-
ciones de bienes y sustituciones del empresario o 
profesional destinatario de los bienes transferidos 
a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo 
de ventas de bienes en consigna .Si un mismo ope-
rador intracomunitario figura en varios registros, se 
computará tantas veces como figure relacionado. 

Casilla {02} Importe de las operaciones intracomunitarias: de-
berá consignar la suma total de las bases imponi-
bles que corresponden a las operaciones consigna-
das en la casilla {01}.

Casilla {03} N.º total de operadores intracomunitarios con rec-
tificaciones: deberá consignar el número total de 
sujetos pasivos relacionados en las hojas interiores 
o en el soporte correspondientes a las RECTIFICA-
CIONES DE PERÍODOS ANTERIORES, ya sea de en-
tregas intracomunitarias exentas, entregas intraco-
munitarias de bienes  posteriores a una importación 
exenta efectuadas por el importador o su represen-
tante fiscal, entregas en otros Estados miembros 
subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias 
exentas en el marco de operaciones triangulares o 
adquisiciones intracomunitarias sujetas, prestacio-
nes intracomunitarias de servicios, adquisiciones 
intracomunitarias de servicios o  transferencia de 
bienes, devoluciones de bienes y sustituciones del 
empresario o profesional destinatario de los bienes 
transferidos a otro Estado miembro en el marco de 
un acuerdo de ventas de bienes en consigna .Si un 
mismo operador intracomunitario figura en varios 
registros, se computará tantas veces como figure 
relacionado. 

Casilla {04} Importe de las rectificaciones: deberá consignar la 
suma total de los importes consignados en el apar-
tado “Base imponible rectificada” que correspon-
dan a las rectificaciones efectuadas a la totalidad 
de sujetos pasivos mencionados en la casilla {03}.

—   Aurreko aitorpenaren identifikazio zenbakia: osatzen edo or-
dezkatzen den aitorpenaren identifikazio zenbakia jarri behar 
da.

7. AITORPENAREN LABURPENA

Atal honetako laukietan barruko orrietan (edo euskarrian) adiera-
zitako datuen laburpena egin behar da, ondoren zehaztuko den 
bezala:

{01} laukia Batasunaren barruko operadore kopurua guztira: 
Barne orrietan edo ERKIDEGO BARRUKO ERAGIKE-
TEN ZERRENDAri dagokion euskarrian zerrendatu-
tako subjektu pasiboen kopuru osoa adierazi beharko 
da, bai Europar Batasunaren barruko entrega sal-
buetsiei dagokienez, bai inportazio salbuetsi baten 
ostean inportatzaileak edo haren ordezkari fiskalak 
Batasunaren barruan egindako ondasun entregei da-
gokienez, bai hiru aldeko eragiketen esparruan Bata-
sunaren barruko erosketa salbuetsien ondoren beste 
estatu kide batzuetan egindako entregei dagokienez, 
bai Batasunaren barruko zergapeko eskuraketei da-
gokienez, bai batasunaren barruko zerbitzu emateei 
dagokienez, bai Batasunaren barruko zerbitzu es-
kurapenei edo ondasun transferentziei dagokienez, 
bai kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio 
baten esparruan beste estatu kide batera transferitu-
tako ondasunen hartzaile den enpresaburuaren edo 
profesionalaren ondasun itzulketei eta ordezkapenei 
dagokienez. Erkidego barruko operadore bat erregis-
tro batean baino gehiagotan agertzen bada, zerren-
datuta dagoen adina aldiz zenbatuko da. 

{02} laukia Batasunaren barruko eragiketen zenbatekoa: {01} 
laukian jasotako eragiketei dagozkien zerga oinarrien 
batura osoa adierazi beharko da.

{03} laukia Zuzenketak dauzkaten Batasunaren barruko ope-
radoreen kopurua guztira: barne orrietan edo AU-
RREKO ALDIETAKO ZUZENKETEI dagokien eus-
karrian zerrendatutako subjektu pasiboen kopuru 
osoa adierazi beharko da, bai Europar Batasunaren 
barruko entrega salbuetsiei dagokienez, bai inpor-
tazio salbuetsi baten ostean inportatzaileak edo 
haren ordezkari fiskalak Batasunaren barruan egin-
dako ondasun entregei dagokienez, bai hiru aldeko 
eragiketen esparruan Batasunaren barruko eroske-
ta salbuetsien ondoren beste estatu kide batzuetan 
egindako entregei dagokienez, bai Batasunaren 
barruko zergapeko eskuraketei dagokienez, bai ba-
tasunaren barruko zerbitzu emateei dagokienez, 
bai Batasunaren barruko zerbitzu eskurapenei edo 
ondasun transferentziei dagokienez, bai kon tsignan 
dauden ondasunak saltzeko akordio baten esparruan 
beste estatu kide batera transferitutako ondasunen 
hartzaile den enpresaburuaren edo profesionalaren 
ondasun itzulketei eta ordezkapenei dagokienez. Er-
kidego barruko operadore bat erregistro batean bai-
no gehiagotan agertzen bada, zerrendatuta dagoen 
adina aldiz zenbatuko da. 

{04} laukia Zuzenketen zenbatekoa: {03} laukian “zerga oinarri 
zuzendua” atalean esleitutako zenbateko guztien 
batura kontsignatu beharko da, zehazki, aipatutako 
subjektu pasibo guztiei egindako zuzenketei dagoz-
kien zenbatekoena.
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8. FECHA Y FIRMA

En el espacio reservado para la fecha y firma se consignarán am-
bas, teniendo en cuenta que el firmante deberá ser el declarante 
o su representante.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Lugar: el modelo 349 de declaración recapitulativa en papel o en 
soporte  deberá presentarse en los Servicios de Hacienda de la 
Diputación Foral de Alava cuando corresponda a esta Adminis-
tración la comprobación e investigación de los sujetos pasivos, 
según lo dispuesto en el Concierto Económico.

Plazo de presentación: 

Mensual: los sujetos pasivos obligados a presentar la declara-
ción recapitulativa mensual deberán presentarla durante los 
veinticinco primeros días naturales del mes inmediato siguiente 
al correspondiente periodo mensual, salvo la correspondiente 
al mes de julio, que podrá presentarse durante el mes de agosto 
y los diez primeros días naturales del mes de setiembre, y la 
correspondiente al mes de diciembre, que deberá presentarse 
durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.

Trimestral: los sujetos pasivos obligados a presentar la decla-
ración recapitulativa trimestral deberán presentarla durante los 
veinticinco primeros días naturales del mes inmediato siguiente 
al correspondiente periodo trimestral, salvo la del último trimes-
tre del año, que deberá  presentarse durante los treinta primeros 
días naturales del mes de enero.

Hojas interiores 

La declaración contiene, además de la hoja resumen, hojas inte-
riores: una denominada “Relación de operaciones intracomuni-
tarias” donde se declararán las entregas intracomunitarias, las 
adquisiciones intracomunitarias, prestaciones intracomunitarias 
de servicios, las operaciones triangulares y las transferencias 
de bienes a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo 
de ventas de bienes en consigna (incluyendo las devoluciones 
de bienes o sustitución del destinatario, en su caso) y otra de-
nominada “Rectificaciones de periodos anteriores” donde se 
declararán las rectificaciones de operaciones intracomunitarias 
declaradas anteriormente.

En todas las hojas se deberá adherir la etiqueta identificativa y se 
hará constar el ejercicio, periodo y número de hoja. 

Ejercicio: se hará constar aquél al que corresponda la declaración

Período: se hará constar aquél al que corresponda la declaración, 
bien sea esta mensual M, o trimestral T.

Datos a consignar en la hoja de “Relación de operacio-
nes intracomunitarias”

Código país, NIF comunitario. Se hará constar las dos letras 
identificativas del Estado miembro de la UE  y la identificación 
fiscal del operador intracomunitario.

Composición del NIF de los distintos Estados miembros:

País                           Cód. País           Número

Alemania DE 9 caracteres numéricos
Austria AT 9 caracteres alfanuméricos
Bélgica BE 10 caracteres numéricos
Bulgaria BG 9 o 10 caracteres numéricos
Chipre CY 9 caracteres alfanuméricos

8. DATA ETA SINADURA

Datarako eta sinadurarako gordetako lekuan biak jasoko dira, 
kontuan hartuta sinatzailea aitortzailea edo haren ordezkaria 
izan behar dela.

AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA

Tokia: laburpen aitorpenaren 349 eredua paperean edo eus-
karrian aurkeztu beharko da Arabako Foru Aldundiko Ogasun 
Zerbitzuetan, administrazio honi dagokionean subjektu pasi-
boak egiaztatzea eta ikertzea Ekonomia Itunean xedatutakoaren 
arabera.

Aurkezteko epea: 

Hilekoa: hileko laburpen aitorpena aurkeztu behar duten sub-
jektu pasiboek hileko aldiaren hurrengo hilaren lehenengo ho-
geita bost egun naturaletan aurkeztu beharko dute, uztailari eta 
abenduari dagokiena izan ezik, uztailari dagokiona abuztuan eta 
iraileko lehen hamar egun naturaletan aurkeztu ahal izango baita, 
eta abenduari dagokiona, berriz, urtarrileko lehen hogeita hamar 
egun naturaletan.

Hiruhilekoa: hiruhileko laburpen aitorpena aurkeztu behar duten 
subjektu pasiboek hiruhileko aldiaren hurrengo hilaren lehenen-
go hogeita bost egun naturaletan aurkeztu beharko dute, urteko 
azken hiruhilekoari dagokiona izan ezik, urtarrileko lehen hogeita 
hamar egun naturaletan aurkeztu beharko baita.

Barruko orriak 

Aitorpenak, laburpen orriaz gain, barne orriak ditu: batetik, “Er-
kidego barruko eragiketen zerrenda” deiturikoa, non aitortuko 
baitira Batasunaren barruko entregak, Batasunaren barruko esku-
rapenak, Batasunaren barruko zerbitzu emateak, hiru aldeko era-
giketak eta kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio baten 
esparruan beste estatu kide batera egiten diren ondasun trans-
ferentziak (ondasunen itzulketak edo hartzailearen ordezkapena 
barne, hala badagokio) eta, bestetik, “Aurreko aldietako zuzenke-
tak” izenekoa, zeinetan aitortuko baita zer zuzenketa egin den 
lehendik aitortuta dauden Batasunaren barruko eragiketetan.

Orri guztietan identifikazio etiketa itsatsi beharko da, eta ekital-
dia, aldia eta orri zenbakia adierazi beharko dira. 

Ekitaldia: aitorpena zein ekitaldiri dagokion zehaztuko da.

Aldia: aitorpena zein aldiri dagokion zehaztuko da, dela hilean 
behingoa (HB), dela hiru hilean behingoa (HIB).

“Batasunaren barruko eragiketen zerrenda” orrian jarri 
beharreko datuak

Herrialdearen kodea, IFZ komunitarioa. EBko estatu kidearen bi 
identifikazio letrak jarri behar dira eta Batasunaren barruko ope-
radorearen zerga identifikazioa

Estatu kideen IFZ komunitarioaren osaera:

Herrialdea                  Kodea       Zenbakia

Alemania DE 9 karaktere (zenbakizkoa)
Austria AT 9 karaktere (alfanumerikoa)
Belgika BE 10 karaktere (zenbakizkoa)
Bulgaria BG 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa)
Zipre CY 9 karaktere (alfanumerikoa)



2020ko ekainaren 8a, astelehena  •  64 zk. 

15/38

2020-01286

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

4

País                           Cód. País           Número

Croacia HR 11 caracteres numéricos
Dinamarca DK 8 caracteres numéricos
Eslovenia SI 8 caracteres numéricos
Estonia EE 9 caracteres numéricos
Finlandia FI 8 caracteres numéricos
Francia FR 11 caracteres alfanuméricos
Grecia EL 9 caracteres numéricos
Reino Unido GB 5, 9 o 12 caracteres alfanuméricos
Países Bajos NL 12 caracteres alfanuméricos
Hungría HU 8 caracteres numéricos
Italia IT 11 caracteres numéricos
Irlanda IE 8 o 9 caracteres alfanuméricos
Letonia LV 11 caracteres numéricos
Lituania LT 9 o 12 caracteres numéricos
Luxemburgo LU 8 caracteres numéricos
Malta MT 8 caracteres numéricos
Polonia PL 10 caracteres numéricos
Portugal PT 9 caracteres numéricos
República Checa CZ 8, 9 o 10 caracteres numéricos
República Eslovaca  SK 10 caracteres numéricos
Rumania RO de 2 a 10 caracteres numéricos
Suecia SE 12 caracteres numéricos

Apellidos y nombre o Razón social: se consignarán los datos 
identificativos de quien realiza la entrega o presta el servicio, del 
adquirente del bien o servicio o del destinatario final de la ope-
ración triangular, dependiendo del tipo de operación a declarar.

Se realizará un único asiento por cada operador intracomunitario 
con el cual se hubiesen realizado las operaciones correspondien-
tes a una misma clave.

Clave: se consignará la clave alfabética que corresponda a la 
operación de que se trate, según la siguiente  relación:

Clave “A”:  Adquisiciones intracomunitarias de bienes efectua-
das por el sujeto pasivo, incluidas las transferencias 
de bienes desde otro Estado miembro de la UE.

Clave “E”: Entregas intracomunitarias exentas, excepto las en-
tregas en otros Estados miembros subsiguientes a 
adquisiciones intracomunitarias exentas en el mar-
co de operaciones triangulares, que se consignarán 
con una “T”, y las entregas intracomunitarias de 
bienes posteriores a una importación exenta, que 
se consignarán con las claves “M” o “H” según co-
rresponda. 

Clave “M”:  Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a 
una importación exenta, de acuerdo con el articulo 
27. 12º de la Norma de IVA.

Clave “H”:  Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a 
una importación exenta, de acuerdo con el articulo 
27.12º de la Norma de IVA, efectuadas por el repre-
sentante fiscal según lo previsto en el articulo 86 
Tres de la Norma del Impuesto. 

Clave “T”: Entregas en otro Estado miembro subsiguientes a 
adquisiciones intracomunitarias exentas en los tér-
minos del artículo 79, Apartado 5º del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, denominadas 
operaciones triangulares.

Clave “S”: Prestaciones intracomunitarias de servicios realiza-
das por el declarante.  

Clave “I”: Adquisiciones intracomunitarias de servicios loca-
lizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, 
prestados por empresarios o profesionales estable-
cidos en otros Estados miembros cuyo destinatario 
es el declarante.

Herrialdea                  Kodea       Zenbakia

Kroazia HR 11 karaktere (zenbakizkoa)
Danimarka DK 8 karaktere (zenbakizkoa)
Eslovenia SI 8 karaktere (zenbakizkoa)
Estonia EE 9 karaktere (zenbakizkoa)
Finlandia FI 8 karaktere (zenbakizkoa)
Frantzia FR 11 karaktere (alfanumerikoa)
Grezia EL 9 karaktere (zenbakizkoa)
Erresuma Batua GB 5, 9 edo 12 karaktere alfanumeriko
Herbehereak NL 12 karaktere (alfanumerikoa)
Hungaria HU 8 karaktere (zenbakizkoa)
Italia IT 11 karaktere (zenbakizkoa)
Irlanda IE 8 edo 9 karaktere alfanumeriko
Letonia LV 11 karaktere (zenbakizkoa)
Lituania LT 9 edo 12 karaktere (zenbakizkoa)
Luxenburgo LU 8 karaktere (zenbakizkoa)
Malta MT 8 karaktere (zenbakizkoa)
Polonia PL 10 karaktere (zenbakizkoa)
Portugal PT 9 karaktere (zenbakizkoa)
Txekiar Errepublika CZ 8, 9 edo 10 karaktere numeriko
Eslovakiar Errepublika  SK 10 karaktere (zenbakizkoa)
Errumania RO 2 eta 10 karaktere artean (zenbakizkoa)
Suedia SE 12 karaktere (zenbakizkoa)

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena: entrega egin edo 
zerbitzua ematen duenaren, ondasuna edo zerbitzua eskuratzen 
duenaren edo hiru aldeko eragiketaren azken hartzailearen iden-
tifikazio datuak jasoko dira, aitortu beharreko eragiketa motaren 
arabera.
Idazpen bakarra egingo da gako bera duten eragiketak egiteko 
erabili den Erkidego barruko operadore bakoitzeko.

Gakoa: eragiketa bakoitzaren gako alfabetikoa idatzi behar da, 
zerrenda honi jarraituz:

“A” gakoa:  Subjektu pasiboak Batasunaren barruan egin dituen 
ondasun eskurapenak; barne daude EBeko beste es-
tatu kide batetik egindako ondasun transferentziak.

“E” gakoa: Batasunaren barruko entrega salbuetsiak, hiru alde-
ko eragiketen esparruan egindako Batasunaren ba-
rruko eskuraketa salbuetsien ondoren beste estatu 
batzuetan egindako entregak izan ezik, zeinetan “T” 
gakoa jarri behar baita, eta inportazio salbuetsi ba-
ten ondoren Europar Batasunaren barruan egindako 
ondasun entregak, zeinetan “M” edo “H” gakoa jarri 
behar baita, dagokionaren arabera. 

“M” gakoa:  Inportazio salbuetsi baten ondoren Europar Bata-
sunaren barruan egindako ondasun entregak, BE-
Zaren arauaren 27.12 artikuluaren arabera.

“H” gakoa:  BEZaren arauaren 27.12 artikuluari jarraituz salbue-
tsita dagoen inportazio baten ondoren Batasunaren 
barruan egindako ondasun entregak, zerga ordezka-
riak eginak, zergari buruzko arauaren 86 Hiru artiku-
luan aurreikusitakoaren arabera. 

“T” gakoa: Hiru aldeko eragiketen esparruan egindako Bata-
sunaren barruko eskuraketa salbuetsien ondoren 
beste estatu kide batean egindako entregak, Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren 79.5 artikuluan xeda-
tutakoaren arabera.

“S” gakoa: Aitortzaileak Europar Batasunaren barruan eman-
dako zerbitzuak. 

“I” gakoa: Batasunaren barruan eskuratu diren zergaren apli-
kazio lurraldean kokaturiko zerbitzuak, beste estatu 
kide batzuetan dauden enpresaburu eta profesiona-
lek emanak, haien hartzailea aitortzailea bada.
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Clave “R”:  Transferencias de bienes efectuadas en el marco de 
acuerdos de ventas de bienes en consigna.

Clave “D”:  Devoluciones de bienes desde otro Estado miem-
bro al que previamente fueron enviados desde el 
territorio de aplicación del impuesto en el marco de 
acuerdos de ventas de bienes en consigna.

Clave “C”:  Sustituciones del empresario o profesional destina-
tario de los bienes expedidos o transportados a otro 
Estado miembro en el marco de acuerdos de ventas 
de bienes en consigna.

Nota: no se consignarán las adquisiciones intracomunitarias que 
resulten exentas por aplicación del artículo 26 Tres de la Norma 
de IVA.  

Base imponible: se hará constar el importe total de la base im-
ponible del IVA correspondiente al conjunto de cada una de las 
siguientes operaciones:
— De las adquisiciones intracomunitarias sujetas, si se ha con-

signado la clave de operación A.
— De las entregas intracomunitarias exentas, si se ha consig-

nado la clave de operación E.
— De las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a 

una importación exenta, si se han consignado las claves de 
operación M o H, según proceda.  

— De las entregas en otros Estados miembros subsiguientes 
a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de 
operaciones triangulares, si se ha consignado la clave de 
operación T.

— Del conjunto de las prestaciones intracomunitarias de servi-
cios, si se ha consignado la clave de operación S.

— Del conjunto de adquisiciones intracomunitarias de servicios, 
si se ha consignado la clave de operación I.  

— De las transferencias de bienes efectuadas en el marco de 
acuerdos de ventas de bienes en consigna, si se ha consig-
nado la clave de operación R.

— De las devoluciones de bienes desde otro Estado miembro 
al que previamente fueron enviados desde el territorio de 
aplicación del impuesto en el marco de acuerdos de ventas 
de bienes en consigna, si se ha consignado la clave de ope-
ración D.

— De las sustituciones de los empresarios o profesionales des-
tinatarios de las transferencias de bienes efectuadas en el 
marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna, si se 
ha consignado la clave C.

Por lo tanto, si en un mismo período se han realizado varias 
operaciones con un operador intracomunitario, éstas deberán 
acumularse por clave de operación, con el fin de consignar un 
único registro por cada clave de operación y periodo.

En cuanto a las operaciones triangulares, también deberán acu-
mularse por operador intracomunitario y periodo.

Datos a consignar en la hoja “Rectificaciones de pe-
riodos anteriores”

Código país, NIF comunitario: Se hará constar las dos letras 
identificativas del Estado miembro de la UE  y la identificación 
fiscal del operador intracomunitario cuya operación se rectifica.

Apellidos y nombre o Razón social: Se harán constar los datos 
identificativos de la persona o entidad cuya operación se va  a 
rectificar.

Ejercicio y periodo: Se deberá indicar el año y el periodo, men-
sual o trimestral, correspondiente a la declaración donde se con-
signó la operación que se va a rectificar.  

“R” gakoa:  Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio ba-
ten esparruan egindako ondasun transferentziak.

 
“D” gakoa:  Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio ba-

ten esparruan, zergaren aplikazio lurraldetik beste 
estatu kide batera bidalitako ondasun itzulketak.

“C” gakoa: Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio ba-
ten esparruan, beste estatu kide batera igorri edo 
garraiatu diren ondasunen enpresaburu edo profe-
sional hartzailearen ordezkapenak.

Oharra: ez dira adieraziko BEZari buruzko arauaren 26. Hiru arti-
kuluaren arabera salbuetsita geratzen diren batasunaren barruko 
eskurapenak. 

Zerga oinarria: BEZaren zerga oinarriaren zenbateko osoa jarriko 
da, eragiketa hauetako bakoitzari dagokiona: 

— A eragiketa gakoa jarri bada, Batasunaren barruko zergapeko 
eskurapen guztiena.

— E eragiketa gakoa jarri bada, Batasunaren barruko entrega 
salbuetsi guztiena.

— M edo H eragiketa gakoak jarri badira, dagokionaren arabera, 
inportazio salbuetsi baten ostean Batasunaren barruan egin-
dako ondasun guztiena. 

— T eragiketa gakoa jarri bada, hiru aldeko eragiketen esparruan 
Batasunaren barruan egindako eskurapen salbuetsien ondo-
ren beste estatu kide batzuetan egindako entrega guztiena.

— S eragiketa gakoa jarri bada, Batasunaren barruko zerbitzu 
emate guztiena.

— I eragiketa gakoa jarri bada, Batasunaren barruko zerbitzu 
eskuratze guztiena.  

— R eragiketa gakoa jarri bada, kontsignan dauden ondasunak 
saltzeko akordio baten esparruan egindako ondasun transfe-
rentzienak.

— D eragiketa gakoa jarri bada, kontsignan dauden ondasunak 
saltzeko akordio baten esparruan zergaren aplikazio lurral-
detik beste estatu kide batera bidali ziren ondasunen itzulke-
tena.

— C eragiketa gakoa jarri bada, kontsignan dauden ondasunak 
saltzeko akordio baten esparruan egindako ondasun transfe-
rentzien enpresaburu edo profesional hartzaileen ordezkape-
nena. 

Horrenbestez, aldi berean Batasunaren barruko operadore bate-
kin hainbat eragiketa egin badira, horiek eragiketa gakoka mul-
tzokatu behar dira, erregistro bakarra izateko eragiketa gako eta 
aldi bakoitzeko.

Hiru aldeko eragiketei dagokienez, Batasunaren barruko opera-
doreka eta aldika multzokatu behar dira. 

“Aurreko aldietako zuzenketak” orrian jarri beharreko 
datuak

Herrialdearen kodea, IFZ komunitarioa: EBko estatu kidearen bi 
identifikazio letrak eta eragiketa zuzentzen zaion Batasunaren 
barruko operadorearen zerga identifikazioa jarriko dira. 

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena: Eragiketa zuzenduko 
zaion Batasunaren barruko pertsonaren edo entitatearen identi-
fikazio datuak adieraziko dira.

Ekitaldia eta aldia: Zuzendu beharreko eragiketaren aitorpenari 
dagokion urtea eta aldia, hilekoa edo hiruhilekoa, adierazi be-
harko dira. 
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Gakoa: A, E, M, H, T, S, I, R, D edo C gakoa idatziko da, honako 
hauen arabera: zuzendu beharreko eragiketa Batasunaren ba-
rruko eskurapen bat den, Batasunaren barruko entrega bat den, 
inportazio salbuetsi baten ondorengo erkidego barruko entrega 
bat den, hiru aldeko eragiketa baten esparruan egindako ondo-
rengo entrega bat den, erkidego barruko zerbitzu emate bat den, 
erkidego barruko zerbitzu eskurapen bat den, edo ondasun trans-
ferentzia bat den, edo kontsignan dauden ondasunak saltzeko 
akordio baten esparruan egindako ondasun transferentzia bat, 
ondasun itzulketa bat edo enpresaburu edo profesional hartzai-
learen ordezkapen bat den.  

Zuzendutako zerga oinarria: Eragiketaren zerga oinarriaren guz-
tirako zenbateko berria jarriko da.

Aurretik aitortutako zerga oinarria: Aurreko ereduan aitortu den 
eta aitorpen honen bidez zuzendu nahi den zerga oinarria adie-
raziko da.

Aldi berean Batasunaren barruko operadore berari eta aitorpena-
ren aldi berari buruzko hainbat zuzenketa egin badira, eragiketa 
gakoaren arabera metatu beharko dira.

Operadorearen IFZ zuzentzea: Zuzendu nahi den eremua Ba-
tasuneko operadorearen IFZ bada, bi zuzenketa erregistro bete 
beharko dira. Zuzenketen lehenengo erregistroa orain zuzendu 
nahi den erregistroan jaso ziren datuekin beteko da. Zuzenketak 
eremua honela beteko da: “Ekitaldia eta aldia” laukian, zuzentzen 
den aitorpenari dagozkion zerga ekitaldia eta aldia; “Zerga oinarri 
zuzendua” laukiari dagokionez, zero bat jarriko da, eta “Aurretik 
aitortutako zerga oinarria” laukian, berriz, zuzentzen den aitor-
penean adierazi zen zenbatekoa.

Bigarren zuzenketa erregistroa IFZ zuzenarekin beteko da, ho-
nakoak adierazita: “Ekitaldia eta aldia” laukian, zuzentzen den 
aitorpenari dagozkion zerga ekitaldia eta aldia; “Zerga oinarri 
zuzendua” laukiari dagokionez, aurretik egindako aitorpenean 
adierazi zen zenbateko zuzena; eta “Aurretik aitortutako zerga 
oinarria” laukian, berriz, zero bat jarriko da,.     

Clave: Se consignará la clave A, E, M, H, T, S, I, R, D o C de-
pendiendo de que la operación a rectificar sea una adquisición 
intracomunitaria, una entrega intracomunitaria, una entrega in-
tracomunitaria posterior a una importación exenta, una entrega 
subsiguiente efectuada en el marco de una operación triangular,  
una prestación intracomunitaria de servicios, una adquisición 
intracomunitaria de servicios, o bien una transferencia de bie-
nes, devoluciones de bienes o sustituciones del empresario o 
profesional destinatario en el marco de un acuerdo de ventas de 
bienes en consigna, respectivamente.

Base imponible rectificada: Se consignará el nuevo importe total 
de la base imponible de la operación.

Base imponible declarada anteriormente: Se anotará la base 
imponible ya declarada en el modelo anterior y que se pretende 
rectificar mediante la presente declaración.

Si en un mismo periodo se han realizado varias rectificaciones 
relativas a un mismo operador intracomunitario y a un mismo 
periodo de declaración, estas deberán acumularse por clave de 
operación.

Rectificación del NIF del operador: Cuando el campo que se pre-
tende corregir es el NIF del operador comunitario, será necesario 
cumplimentar dos registros de rectificaciones. El primer registro 
de rectificaciones se cumplimentará con los mismos datos que 
se consignaron en el registro que ahora se quiere rectificar. El 
campo rectificaciones se cumplimentará de la siguiente forma: 
en las casillas Ejercicio y Periodo, el ejercicio fiscal y periodo 
a que corresponde la declaración que se corrige; respecto a la 
casilla Base imponible rectificada se rellenará con un cero y en la 
casilla Base imponible declarada anteriormente se consignará el 
importe que se declaró en la declaración que se corrige.

El segundo registro de rectificación se cumplimentará con el NIF 
correcto, consignando como Ejercicio y Periodo el ejercicio fiscal 
y periodo a que corresponde la declaración que se corrige; res-
pecto a la casilla Base imponible rectificada se rellenará la can-
tidad correcta declarada anteriormente y como Base imponible 
declarada anteriormente se rellenará con un cero.          



2020ko ekainaren 8a, astelehena  •  64 zk. 

18/38

2020-01286

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

 

 

II. ERANSKINA 
 

349 EREDUA BALIABIDE TELEMATIKOEN BITARTEZ AURKEZTEKO SORTZEN DIREN 
FITXATEGIEK EDUKI BEHARREKO DISEINU LOGIKOAK  

 
 
ERREGISTROEN DESKRIBAPENA 

 
Aitortzaile bakoitzeko bi erregistro mota izango dira. Erregistro horiek lehenengo posizioak bereizten ditu, 
irizpide hauei jarraituz:  
 
• 0. mota: Aurkezlearen  erregistroa: Atal hauetan beraietan beherago aipatzen direnetatik 0 erregistro motaren 

diseinua. 
 

• 1 mota: Aitortzailearen erregistroa: Identifikazio datuak eta aitorpenaren laburpen orria. Agindu honen atal 
hauetan beraietan beherago eta eranskinean aipatzen direnetatik 1 erregistro motaren diseinua.  

 
• 2 mota: Europar Batasunaren barruko operadorearen erregistroa eta zuzenketa erregistroa. Agindu honen atal 

hauetan beraietan beherago eta eranskinean agertzen direnetatik 2 erregistro motaren diseinua. 
 
Aurkezteko hurrenkera erregistro motaren araberakoa izango da. 1 erregistro mota bakarra izango da, eta 
aitorpenean dauden Europar Batasunaren barruko operadore eta zuzenketa adina 2 erregistro mota. Europar 
Batasunaren barruko operadoreenak eta zuzenketenak ezberdinak izan behar dira. 
 
Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerrean lerrokatu behar dira eta eskuinean zuriuneak utzi; letra larriz 
idatzi behar dira eta ezin da erabili ez karaktere berezirik, ez azentudun bokalik. 
 
Hizkuntzaren karaktere berezietarako ISO-8859-1 kodifikazioa erabili behar da.. Horrela, "Ñ" letrak ASCII 209 
(Hex.D1) balioa izango du eta "Ç" letrak (ze gakodun larria) ASCII 199 (Hex.C7) balioa. 
 
Zenbakizko eremu guztiak eskuinean lerrokaturik eta ezkerraldean zeroz beteta aurkeztu behar dira, zeinurik gabe 
eta paketatu gabe. 
 
Eremu guztiek izan behar dute edukia, eremuaren deskribapenean besterik adierazi ezean. Edukirik ez badute, 
zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira, eta alfabetikoak eta alfanumerikoak zuriunez. 
 
Taldean aurkeztuz gero (fitxategi berean aitortzaile bat baino gehiago), zero motako erregistroa aurkeztu behar da 
euskarriaren lehen erregistro gisa (aurkezlearen erregistroa), foru agindu honen II. eranskineko B atalean agertzen 
den zero motako erregistro motaren diseinuari jarraituta. Diseinu horretan, aurkezten duen pertsona edo 
entitatearen datuak jaso behar dira, baita pertsona edo erakunde hori euskarrian aitortzaile gisa agertzen bada ere. 
Ondoren, lehenengo aitortzailearen datuak jarri behar dira (1 motako erregistroa) eta, ondoren, Europar 
Batasunaren barruko operadoreak eta zuzenketak (2 motako erregistroa); gero, hurrengo aitortzailearen datua jarri 
behar dira, eta horrela hurrenez hurren. 
 
Fitxategiko lehen erregistroak (0 motakoa, taldeka aurkezteko, eta 1 motakoa, banaka aurkezteko) 13 karaktereko 
eremua izango du 488tik 500era bitarteko posizioetan, zigilu elektronikorako. Eremu hori AFAren programa 
ofizialek baino ezingo dute bete. Beste edozein kasutan, zuriunez bete behar da.  
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349 EREDUA 

 
A.- 0 MOTAKO ERREGISTROA: AURKEZLEAREN ERREGISTROA. TALDEKO AURKEZPENA 

 

 (POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIBAPENA) 
 
POSIZIOAK  IZAERA  EREMUEN DESKRIBAPENA 

 
1   Zenbakizkoa  ERREGISTRO MOTA. 
 
      Finkoa: ‘0’ (zero). 
 
2-4   Zenbakizkoa  EREDUA. 
 
      Finkoa: ‘349’. 
 
5-8   Zenbakizkoa  EKITALDIA. 
 

Fitxategian bildutako aitorpenen zerga ekitaldiaren lau zifrak. 
 

9-17   Alfanumerikoa  AURKEZLEAREN IFZ. 
 
      Aurkezlearen IFZ idatzi behar da. 

Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, azken posizioan kontrol 
karakterea jarri behar da, eta ezkerreko posizioak zeroz bete behar 
dira, identifikazio fiskaleko zenbakiaren inguruko betebeharrak 
eta haren osaera arautzen dituen uztailaren 8ko 71/2008 Foru 
Dekretuan (ALHAO, 88 zk., abuztuaren 4koa) ezarritako 
arauekin bat etorriz. 

 
18-57   Alfanumerikoa  AURKEZLEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO 

SOZIETATEAREN IZENA. 
       
 

1 motako erregistroan aitortzailearentzat ezarritako irizpide 
berberen arabera bete behar da. 

 
58-109   Alfanumerikoa  AURKEZLEAREN HELBIDEA. 
 
      Eremu honetan bederatzi atal daude: 
 

58-59 ZG: Bide publikoaren siglak. 
 

60-79 BIDE PUBLIKOA: Bide publikoaren izena.  
Alfabetikoa izan behar da eta, ondorioz, izenean 
zenbakiren bat badauka, letraz jarri behar da (adibidez: 
"maiatzaren 2a" "maiatzaren bia" izango da). Errepidea 
bada, km laburdurarekin amaituko da. 
 

80-84 ZENBAKIA 
Etxearen zenbakia edo kilometro puntua (dezimalik 
gabe). Zenbakizkoa izango da, 5 posiziokoa. 
 

85-86    ESKAILERA 
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87-88     SOLAIRUA 

 
89-90 ATEA 

 
91-95 POSTA KODEA: Aurkezlearen helbideari dagokiona. 

Zenbakizkoa izango da, 5 posiziokoa. 
 
96-107 UDALERRIA: 12 posiziokoa. Izena luzeagoa bada, 

lehenengo hamabi karaktereak idatzi beharko dira, 
artikulurik eta preposiziorik jarri gabe. 
 

  108-109 PROBINTZIAREN KODEA 

Hartzailearen erregistroko (2 mota) PROBINTZIAREN 
KODEA eremurako ezarritako irizpide berberak kontuan 
hartuta bete beharko da. Zenbakizkoa. 
 

 
110-114 Zenbakizkoa AITORTZAILEAK GUZTIRA. 
 

Taldeko fitxategian guztira zenbat pertsona eta erakunde 
aitortzaile dauden adierazi behar da. (Grabatutako 1 erregistro 
moten kopurua). 

 
115-123 Zenbakizkoa GUZTIRA ZERRENDATUTAKO PERTSONAK EDO 

 ERAKUNDEAK.  

   
Taldeko fitxategian guztira zerrendatutako Europar Batasun 
barruko operadore eta zuzenketa kopurua adierazi behar da (2 
motako erregistro grabatu kopurua, Europar Batasun barruko 
operadoreen erregistroa izan edo zuzenketa erregistroa izan). 
Zenbaki horrek bat etorri behar du fitxategiko 1 motako 
erregistroko 138-146 eta 162-170 posizioetan jasotako kopuruen 
baturarekin. 

 
124 Alfabetikoa FITXATEGI MOTA. 
 

Ondorengo gakoa jarri behar da: 
 “T”: telematikoki aurkezten bada. 

 
125-173 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA. 
 

Harremanetarako pertsonaren datuak. Eremu hau bitan banatzen 
da: 
 
125-133 TELEFONOA 

Zenbakizko eremua, 9 posiziokoa. 
134-173 ABIZENAK ETA IZENA 
 1 motako erregistroan aitortzailearentzat (pertsona 

fisikoa) ezarritako irizpide berberen arabera bete 
behar da. 

 
174-175 Alfanumerikoa ALDIA. 
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Taldeko aurkezpenari dagokion aldia jarri behar da. Aldi hori 
taldeko aurkezpeneko aitorpen bakoitzeko ALDIA eremuan (1 
motako erregistroko 136-137 posizioa) jarritako berbera izan 
behar da. Horrenbestez, taldeko aurkezpen batean ALDIA 
eremuan (1 motako erregistroko 136-137 posizioa) eduki bera 
duten aitorpenak baino ezin dira sartu. 
 
Dagokiona jarriko da, gako zerrenda honen arabera: 
 “01”  - Urtarrila 
 “02”  - Otsaila 
 “03”  - Martxoa 
 “04”  - Apirila 
 “05”  - Maiatza 
 “06”  -Ekaina 
 “07”  - Uztaila 
 “08”  - Abuztua 
 “09”  - Iraila 
 “10”  - Urria 
 “11”  - Azaroa 
 “12”  - Abendua 
 “1T” - Lehenengo hiruhilekoa. 
 “2T”  - Bigarren hiruhilekoa. 
 “3T”  - Hirugarren hiruhilekoa. 
 “4T”  - Laugarren hiruhilekoa. 
 

176-487 ---------- HUTSIK 
 
488-500 Alfanumerikoa ZIGILU ELEKTRONIKOA. 
 

Eremu hori, banakako aurkezpenetan, zigilu elektronikoa jartzeko 
da. AFAren programa ofizialek baino ezingo dute bete. Beste 
edozein kasutan eta talde aurkezpenetan, zuriunez bete behar dira. 

 
• Edukirik ez duten zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 
• Edukirik ez duten eremu alfanumerikoak eta alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 
• Zenbakizko eremu guztiak eskuinera lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 
• Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerraldean lerrokatu behar dira eta eskuinean zuriuneak utzi; 

letra larriz idatzi behar dira eta ezin da erabili ez karaktere berezirik, ez azentudun bokalik, eremuaren 
deskribapenean besterik adierazi ezean. 
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349 EREDUA 

 
B.- 1 ERREGISTRO MOTA: AITORTZAILEAREN ERREGISTROA. 

 

 (POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIBAPENA) 

 
POSIZIOAK IZAERA EREMUEN DESKRIBAPENA 
 
1 Zenbakizkoa ERREGISTRO MOTA. 
 
  Finkoa: ‘1’ (bat) zenbakia 
 
2-4 Zenbakizkoa AITORPEN EREDUA.  
 
  Finkoa: ‘349’. 
 
5-8 Zenbakizkoa EKITALDIA.  
 

Aitorpenaren zerga ekitaldiaren lau zifrak. 
 

 
9-17 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN IFZ. 
 

Aitortzailearen IFZ idatzi behar da. 
Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, azken posizioan kontrol 
karakterea jarri behar da, eta ezkerreko posizioak zeroz bete behar 
dira, identifikazio fiskaleko zenbakiaren inguruko betebeharrak 
eta haren osaera arautzen dituen uztailaren 8ko 71/2008 Foru 
Dekretuan (ALHAO, 88 zk., abuztuaren 4koa) ezarritako 
arauekin bat etorriz. 
 

 
18-57 Alfanumerikoa AITORTZAILEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO 

SOZIETATEAREN IZENA. 
   

 
Pertsona fisikoa bada, honela adierazi behar da: lehen deitura, 
hutsunea, bigarren deitura, hutsunea, eta izen osoa, hurrenkera 
horrexetan ezinbestean. 
Errenta egozketaren araubidean dauden pertsona juridikoak edo 
erakundeak badira, sozietate izen osoa idatzi behar da, 
anagramarik gabe. 
Eremu honetan ezin da inolaz ere idatzi merkataritza izenik. 

 
58 Alfabetikoa FITXATEGI MOTA. 

 
Ondorengo gakoa jarri behar da: 
‘T’: telematikoki aurkezten bada. 

 
59-107 Alfanumerikoa HARREMANETARAKO PERTSONA  

   
 
Harremanetarako pertsonaren datuak. 
Eremua atal hauetan banatzen da: 
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59-67   TELEFONOA: 
  Zenbakizko eremua, 9 posiziokoa 
68-107 ABIZENAK ETA IZENA: 

Era honetan idatzi behar dira: lehen deitura, hutsunea, 
bigarren deitura, hutsunea, eta izen osoa, hurrenkera 
horrexetan ezinbestean. 

 
108-120  Zenbakizkoa  AITORPENAREN IDENTIFIKAZIO ZENBAKIA. 

       
 

Aitorpenaren identifikazio zenbakia idatzi behar da. Zenbakizko 
eremua, 13 posiziokoa. 
Jarri beharreko identifikazio zenbakia sekuentziala izango da, eta 
horren lehenengo hiru digituak 349 kodea izango dira. 

 
121-122  Alfabetikoa  AITORPEN OSAGARRIA EDO ORDEZKOA. 

       
 

Aparteko kasuetan, bigarren aitorpena edo ondoko besteren bat 
aurkeztuz gero, honako eremu hauetako bat bete behar da 
nahitaez: 
 
121 AITORPEN OSAGARRIA: 

"C" jarri behar da baldin eta aitorpena aurkeztearen xedea 
lehenago aurkezturiko ekitaldi/aldi bereko beste aitorpen 
batean agertu behar ziren baina hartan jarri gabe geratu 
ziren erregistroak sartzea bada. 

122 ORDEZKO AITORPENA: 
"S" jarri behar da baldin eta aitorpena lehenago 
aurkeztutako ekitaldi/aldi bereko beste aitorpen bat oso-
osorik baliogabetu eta ordezteko aurkezten bada. Ordezko 
aitorpen batek aurreko aitorpen bakar bat baino ezin du 
baliogabetu. 

 
123-135  Zenbakizkoa  AURREKO AITORPENAREN IDENTIFIKAZIO 

ZENBAKIA. 
       
 

 “Aitorpen osagarria” eremuan “C” jarri bada edo “S” “ordezko 
aitorpena” eremuan, ordezkatzen edo osatzen den aitorpenaren 
identifikazio zenbakia idatzi behar da. 
Zenbakizko eremua, 13 posiziokoa. 
Beste edozein kasutan, ZEROz bete beharko da. 

 
 

 
136-137  Alfanumerikoa ALDIA 

 
Aitorpena zein aldiri dagokion idatzi behar da. Taldeko 
aurkezpena bada, aldi hori "ALDIA" eremuan (0 motako 
erregistroko 174-175 posizioa) jarritako berbera izan behar 
da. 
 
Dagokiona jarriko da, gako zerrenda honen arabera: 
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 “01”  - Urtarrila 
 “02”  - Otsaila 
 “03”  - Martxoa 
 “04”  - Apirila 
 “05”  - Maiatza 
 “06”  - Ekaina 
 “07”  - Uztaila 
 “08”  - Abuztua 
 “09”  - Iraila 
 “10”  - Urria 
 “11”  - Azaroa 
 “12”  - Abendua 
 “1T”  - Lehenengo hiruhilekoa. 
 “2T”  - Bigarren hiruhilekoa. 
 “3T”  - Hirugarren hiruhilekoa. 
 “4T”  - Laugarren hiruhilekoa. 

 
138-146  Zenbakizkoa  EUROPAR BATASUN BARRUKO OPERADORE 

KOPURUA GUZTIRA. 
       
 

Aitortzailearen fitxategian aitortutako eta Europar Batasunaren 
barruko operadoreen erregistroan (2 motako erregistroa) 
zerrendatutako honako eragiketa hauetakoren batean parte hartu 
duten subjektu pasiboen guztizko kopurua idatzi behar da: 
Batasunaren barruko emate salbuetsiak; inportazio salbuetsi baten 
ondoren egindako Batasunaren barruko ondasun emateak, BEZari 
buruzko Arauaren 27.12 artikuluaren arabera; inportazio salbuetsi 
baten ondoren egindako Batasunaren barruko ondasun emateak, 
zerga ordezkariak egindakoak, BEZari buruzko Arauaren 27.12 
artikuluaren arabera; hiru aldeko eragiketen esparruan egindako 
eskuratze salbuetsien ostean beste estatu kide batzuei egindako 
emateak; Batasunaren barruko zergapeko eskuratzeak; 
Batasunaren barruko zerbitzu emateak; Batasunaren barruko 
zerbitzu eskuratzeak, eta kontsignan dauden ondasunak saltzeko 
akordio baten esparruan egindako ondasunen transferentziak, 
ondasunen itzultzeak eta transferitutako ondasunen enpresari edo 
profesional hartzailearen ordezkapenak.(Batasunaren barruko 
operadoreen erregistro kopurua (2 motako erregistroa), 133 
posizioan eragiketaren gakoa honako hauetako bat duena: “E”, 
“M”, “H”, “A”, “T”, “S”, “I”, “R”, “D” edo “C”). 
 

147-161  Zenbakizkoa  BATASUNAREN BARRUKO ERAGIKETEN 

ZENBATEKOA.       
Zenbakizkoa, 15 posiziokoa. 
Honako hauen zerga oinarrien guztizko kopurua idatzi behar da: 
Batasunaren barruko emate salbuetsiak; inportazio salbuetsi baten 
ondoren egindako Batasunaren barruko ondasun emateak, BEZari 
buruzko Arauaren 27.12 artikuluaren arabera; inportazio salbuetsi 
baten ondoren egindako Batasunaren barruko ondasun emateak, 
zerga ordezkariak egindakoak, BEZari buruzko Arauaren 27.12 
artikuluaren arabera; hiru aldeko eragiketen esparruan egindako 
eskuratze salbuetsien ostean beste estatu kide batzuei egindako 
emateak; Batasunaren barruko zergapeko eskuratzeak; 
Batasunaren barruko zerbitzu emateak; Batasunaren barruko 
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zerbitzu eskuratzeak, bai eta kontsignan dauden ondasunak 
saltzeko akordio baten esparruan egindako ondasunen 
transferentzien, ondasunen itzultzeen eta transferitutako 
ondasunen enpresari edo profesional hartzailearen ordezkapenen 
balioa.  
(Batasunaren barruko operadoreen erregistroen (2 motako 
erregistroa) 134-146 posizioetako zerga oinarrien eta 
zenbatekoen batura, zeinek 133 posizioan honako eragiketa 
gakoetako bat izan behar baitute: “E”, “M”, “H”, “T”, “A”, “S”, 
“I”, “R”, “D” edo “C”).  
 
Zenbatekoak EUROtan adierazi behar dira. 
Eremu hau bitan banatzen da:147-159 Batasunaren barruko 

eragiketen zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez 
badu, zeroak jarri behar dira. 

160-161 Batasunaren barruko eragiketen zenbatekoaren 
zati dezimala. Edukirik ez badu, zeroak jarri 
behar dira. 

 
162-170  Zenbakizkoa  ZUZENKETAK DAUZKATEN BATASUNAREN 

BARRUKO OPERADORE KOPURUA GUZTIRA 

 
Aitortzailearen fitxategian aitortutako eta zuzenketa erregistroan 
(2 motako erregistroa) zerrendatutako honako eragiketa hauen 
guztizko kopurua idatzi behar da: Batasunaren barruko emate 
salbuetsiak; inportazio salbuetsi baten ondoren egindako 
Batasunaren barruko ondasun emateak, BEZari buruzko Arauaren 
27.12 artikuluaren arabera; inportazio salbuetsi baten ondoren 
egindako Batasunaren barruko ondasun emateak, zerga 
ordezkariak egindakoak, BEZari buruzko Arauaren 27.12 
artikuluaren arabera; hiru aldeko eragiketen esparruan egindako 
eskuratze salbuetsien ostean beste estatu kide batzuei egindako 
emateak; Batasunaren barruko zergapeko eskuratzeak; 
Batasunaren barruko zerbitzu emateak; Batasunaren barruko 
zerbitzu eskuratzeak, bai eta kontsignan dauden ondasunak 
saltzeko akordio baten esparruan egindako ondasunen 
transferentziak eta ondasunen itzultzeak edo transferitutako 
ondasunen enpresari edo profesional hartzailearen 
ordezkapenak.(Zuzenketa erregistro kopurua (2 motako 
erregistroa), 133 posizioan eragiketaren gakoa honako hauetako 
bat duena: “E”, “M”, “H”, “A”, “T”, “S”, “I”, “R”, “D” edo “C” 
). 

 
171-185  Zenbakizkoa   ZUZENKETEN ZENBATEKOA. 

Aurreko apartatuan aipatutako subjektu pasibo guztiek egindako 
honako eragiketa hauen zerga oinarri zuzenduen guztizko batura 
idatzi behar da: Batasunaren barruko emate salbuetsiak; 
inportazio salbuetsi baten ondoren egindako Batasunaren barruko 
ondasun emateak, BEZari buruzko Arauaren 27.12 artikuluaren 
arabera; inportazio salbuetsi baten ondoren egindako Batasunaren 
barruko ondasun emateak, zerga ordezkariak egindakoak, BEZari 
buruzko Arauaren 27.12 artikuluaren arabera; hiru aldeko 
eragiketen esparruan egindako eskuratze salbuetsien ostean beste 
estatu kide batzuei egindako emateak; Batasunaren barruko 
zergapeko eskuratzeak; Batasunaren barruko zerbitzu emateak; 
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Batasunaren barruko zerbitzu eskuratzeak, bai eta kontsignan 
dauden ondasunak saltzeko akordio baten esparruan egindako 
ondasunen transferentzien, ondasunen itzultzeen eta 
transferitutako ondasunen enpresari edo profesional hartzailearen 
ordezkapenen balioa.(Zuzenketa erregistroen (2 motako 
erregistroa) 153-165 posizioetako zerga oinarri zuzenduen batura, 
zeinek 133 posizioan honako eragiketa gakoetako bat izan behar 
baitute: “E”, “M”, “H”, “T”, “A”, “S”, “I”, “R”, “D” edo 
“C”).Zenbatekoak EUROtan adierazi behar dira.Eremu hau bitan 
banatzen da:171-183 Zuzendutako zerga oinarriaren 

zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez badu, zeroak 
jarri behar dira.184-185 Zuzendutako zerga 
oinarriaren zenbatekoaren zati dezimala. Edukirik 
ez badu, zeroak jarri behar dira. 

 
 
186  Alfabetikoa AITORPENA EGITEKO ALDIAREN ALDAKETAREN 

ADIERAZLEA 
 
   Ondasun emateen eta zerbitzuak ematearen guztizko zenbatekoa 

50.000 euro baino handiagoa bada hiruhileko bakoitzeko bigarren 
hilabetean (otsaila, maiatza, abuztua, azaroa), aldi horren hileko 
aitorpena aurkeztu beharko da eta hilabete horretako 
(hiruhilekoko bigarrena) eta aurreko hilabeteko (hiruhilekoko 
lehenengoa) eragiketak aitortu beharko dira. 

 
   Honako zerrenda honen arabera dagokion balioa idatzi behar da: 
 
   X: hiruhilekoko lehenengo bi hilabeteetako eragiketen hilabeteko 

aitorpena bada. 
 
   Hutsik: beste edozein kasutan. 
 
187-390 --------------  HUTSIK 

 
391-399  Alfanumerikoa  LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ 

       
Aitortzaileak 14 urte baino gutxiago baditu, haren legezko 
ordezkariaren (aitaren, amaren edo tutorearen) identifikazio 
fiskaleko zenbakia jarri behar da. 
Eremu hau eskuinean lerrokatu behar da, azken posizioan kontrol 
karakterea jarri behar da, eta ezkerreko posizioak zeroz bete behar 
dira. 
Beste edozein kasutan, eremu horretan hutsuneak jarri behar dira. 
 
 

400-487 ----------------  HUTSIK 
 
 
488-500  Alfanumerikoa  ZIGILU ELEKTRONIKOA. 

 
Eremu hori zigilu elektronikoa jartzeko da. AFAren programa 
ofizialek baino ezingo dute bete. Beste edozein kasutan, zuriunez 
bete behar da. 
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• Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira. 
• Edukirik ez duten zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 
• Edukirik ez duten eremu alfanumerikoak eta alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 
• Zenbakizko eremu guztiak, eskuinera lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 
• Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerraldean lerrokatu behar dira eta eskuinean zuriuneak utzi; 

letra larriz idatzi behar dira eta ezin da erabili ez karaktere berezirik, ez azentudun bokalik, eremuaren 
deskribapenean besterik adierazi ezean. 
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349 EREDUA 

 
C.- 2. ERREGISTRO MOTA:EUROPAR BATASUN BARRUKO OPERADOREAREN ERREGISTROA 
 

 (POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIBAPENA) 

 
POSIZIOAK  IZAERA  EREMUEN DESKRIBAPENA 
 
1   Zenbakizkoa  ERREGISTRO MOTA 

      Zenbakizkoa, posizio bakarrekoa. 
      Finkoa: ‘2’ (bi). 
 
2-4   Zenbakizkoa  AITORPEN EREDUA. 
      Zenbakizkoa, hiru posiziokoa. 
      Finkoa: ‘349’. 
 
5-8   Zenbakizkoa  EKITALDIA. 
      Zenbakizkoa, lau posiziokoa. 

1 motako erregistroan posizio hauetan jarritakoa idatzi behar da. 
 

9-17   Alfanumerikoa  AITORTZAILEAREN IFZ. 
      Alfanumerikoa, bederatzi posiziokoa. 

1 motako erregistroan posizio hauetan jarritakoa idatzi behar da. 
 
18-75   Alfanumerikoa  HUTSIK. 
 
76-92   Alfanumerikoa EUROPAR BATASUNAREN BARRUKO 

OPERADOREAREN IFZ. 

      Alfanumerikoa, hamazazpi posiziokoa. 

Bi azpieremu ditu: 
76-77 Herrialdearen kodea 

Alfabetikoa, 2 posiziokoa. 
EBko estatu kidearen lehenengo bi identifikazio 
letrak. 

78-92 Kopurua: Alfanumerikoa, 15 posiziokoa. 
Eremu alfanumerikoa, ezkerraldean lerrokatua; 
zenbaki horrek 15 posizio baino gutxiago badauzka, 
eskuinean zuriunez bete behar da. 

 
Estatu kideen IFZ komunitarioaren osaera: 

Kontuan hartu behar da EBko estatu kide bakoitzari aplika 
dakiokeen IFZren osaera, Batasunaren barruko eragiketak 
laburbiltzeko aitorpenerako (349 eredua). 
Herrialdea  Kodea Kopurua 
 
Alemania   DE 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Austria   AT 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Belgika   BE 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Bulgaria   BG 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Zipre   CY 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Kroazia   HR 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Danimarka  DK 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Eslovenia   SI 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Estonia   EE 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Finlandia   FI 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Frantzia   FR 11 karaktere (alfanumerikoa) 
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Grezia   EL 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Erresuma Batua  GB 5, 9 edo 12 karaktere (alfanumerikoa) 
Herbehereak  NL 12 karaktere (alfanumerikoa) 
Hungaria   HU 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Italia   IT 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Irlanda   IE 8 edo 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Letonia   LV 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Lituania   LT 9 edo 12 karaktere (zenbakizkoa) 
Luxenburgo  LU 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Malta   MT 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Polonia   PL 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Portugal   PT 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Txekiar Errepublika  CZ 8, 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Eslovakiar Errepublika SK 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Errumania  RO 2 eta 10 karaktere artean (zenbakizkoa) 
Suedia   SE 12 karaktere (zenbakizkoa) 

 
93-132  Alfanumerikoa   EUROPAR BATASUAREN BARRUKO 

OPERADOREAREN DEITURAK ETA IZENA EDO 

SOZIETATEAREN IZENA. 

      Alfanumerikoa, 40 posiziokoa. 

1 motako erregistroan aitortzailearentzat ezarritako irizpide 
berberen arabera bete behar da. 

 
133  Alfabetikoa   ERAGIKETAREN GAKOA. 

      Alfabetikoa, posizio bakarrekoa. 

Zerrenda honen arabera dagokiona idatzi behar da: 
 
E Batasunaren barruko emate salbuetsiak; hiru aldeko 

eragiketen esparruan egindako eskuratze salbuetsien 
ostean beste estatu kide batzuei egindako emateak izan ezik, 
zeinetan “T” gakoa jarri behar baita, eta inportazio 
salbuetsi baten ondoren egindako Batasunaren barruko 
ondasun emateak, zeinetan “M” edo “H” gakoa jarri 
behar baita, dagokionaren arabera. 

M Inportazio salbuetsi baten ondoren egindako Batasunaren 
barruko ondasun emateak, BEZari buruzko Arauaren 
27.12 artikuluaren arabera. 

  H Inportazio salbuetsi baten ondoren egindako Batasunaren 
barruko ondasun emateak, BEZari buruzko Arauaren 
27.12 artikuluaren arabera, zerga ordezkariak 
egindakoak, zergari buruzko arauaren 86 Hiru artikuluan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz. 

A Batasunaren barruko zergapeko eskuraketak. 
T Hiru aldeko eragiketen esparruan egindako Batasunaren 

barruko eskuraketa salbuetsien ondoren beste estatu kide 
batzuetan egindako emateak. Baldin eta BEZari buruzko 
Arauaren 5. apartatuko 79. artikuluan aipatzen diren 
ondasun emateetakoaren bat gauzatzen bada. 
Eragiketa horiek, Batasunaren barruko emateak egin 
zaizkion hartzaile batentzat egin badira, aparteko 
erregistro batean jarri behar dira, alegia, Batasunaren 
barruko emateen erregistroa ez den beste batean. 

S Aitortzaileak Europar Batasunaren barruan emandako 
zerbitzuak. 

  I Batasunaren barruan, zerga ezartzen den lurraldean, 
eskuratutako zerbitzuak, beste estatu kide batzuetan 
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dauden enpresari eta profesionalek emandakoak, eta 
zeinen hartzailea aitortzailea baita. 

  R Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio baten 
esparruan egindako ondasunen transferentziak. 

  D Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio baten 
esparruan, zerga ezartzen den lurraldetik beste estatu kide 
batera bidalitako ondasunen itzultzeak. 

  C Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio baten 
esparruan, beste estatu kide batera igorri edo garraiatu 
diren ondasunen enpresaburu edo profesional 
hartzailearen ordezkapenak.  

 
134-146  Zenbakizkoa   ZERGA OINARRIA EDO ZENBATEKOA. 

Zenbakizkoa, hamahiru posiziokoa. 

Honako hauen zerga oinarriaren guztizkoa idatzi behar 
da: E eragiketa gakoa jarri bada, Batasunaren barruko 
emate salbuetsi guztiena; M eragiketa gakoa jarri bada, 
inportazio salbuetsi baten ostean Batasunaren barruko 
ondasun emate guztiena; H eragiketa gakoa jarri bada, 
inportazio salbuetsi baten ostean zerga ordezkariak 
inportatzailearen izenean eta haren kontura Batasunaren 
barruan egindako ondasun emate guztiena; A eragiketa 
gakoa jarri bada, Batasunaren barruko zergapeko 
eskuratze guztiena; T eragiketa gakoa jarri bada, hiru 
aldeko eragiketen esparruan eta Batasunaren barruan 
egindako eskuratze salbuetsien ondoren beste estatu kide 
batzuei egindako emate guztiena; S gakoa jarri bada, 
Batasunaren barruan emandako zerbitzu guztiena; I 
gakoa jarri bada, Batasunaren barruan eskuratutako 
zerbitzu guztiena; R gakoa jarri bada, kontsignan dauden 
ondasunak saltzeko akordio baten esparruan egindako 
ondasunen transferentzia guztien balioarena; D eragiketa 
gakoa jarri bada, kontsignan dauden ondasunak saltzeko 
akordio baten esparruan zerga ezartzen den lurraldetik 
beste estatu kide batera bidalitako ondasunen itzultze 
guztien balioarena, edo Batasunaren barruko operadore 
bakoitzari C gakoa jarri bazaio, kontsignan dauden 
ondasunak saltzeko akordio baten esparruan beste estatu 
kide batera igorri edo garraiatu diren ondasunen 
enpresaburu edo profesional hartzailearen ordezkapen 
guztien balioarena. Horrenbestez, aldi berean 
Batasunaren barruko operadore batekin hainbat eragiteka 
gauzatu badira, horiek eragiketa gakoka multzokatu behar 
dira, erregistro bakarra izateko eragiketa gako eta aldi 
bakoitzeko. Hiru aldeko eragiketei dagokienez, 
Batasunaren barruko operadoreka eta aldika multzokatu 
behar dira; hala ere, bestelako eragiketetatik aparteko 
erregistro batean jarri beharko dira.  
 
BEZaren Araudiko 79. eta 80. artikuluetan aipatutako 
eragiketak jarri behar dira.  
 
Zenbatekoak EUROtan adierazi behar dira. 
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Eremu hau bitan banatzen da: 
134-144 Emateen zenbatekoaren zati osoa. 

Edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira. 
 
145-146 Emateen zenbatekoaren zati dezimala. 

Edukirik ez badu, zeroak jarri behar dira. 
 
147-178  ----------   HUTSIK. 

 

 
179-195  Alfanumerikoa   ORDEZKO JASOTZAILEA DEN 

ENPRESABURUAREN EDO PROFESIONALAREN 
IFZ (Eragiketa motaren gakoa "C" bada soilik bete behar 
da).  
Alfanumerikoa, 17 posiziokoa. 

       Bi azpieremu ditu: 
       179-180 Herrialdearen kodea. 
       Alfabetikoa, 2 posiziokoa. 
       EBko estatu kidearen lehenengo bi identifikazio letrak.

Ordezkatzen den operadoreari jarritako estatu bera 

izan beha da.   
       181-195 Kopurua. 

       Alfanumerikoa, 15 posiziokoa. 
Eremu alfanumerikoa, ezkerraldean lerrokatua; zenbaki 
horrek 15 posizio baino gutxiago badauzka, eskuinean 
zuriunez bete behar da.   

       Estatu kideen IFZ komunitarioaren osaera:  
Kontuan hartu behar da EBko estatu kide bakoitzari 
aplika dakiokeen IFZren osaera, Batasunaren barruko 
eragiketak laburbiltzeko aitorpenerako (349 eredua).  
 

Herrialdea  Kodea Kopurua 
 
Alemania   DE 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Austria   AT 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Belgika   BE 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Bulgaria   BG 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Zipre   CY 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Kroazia   HR 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Danimarka  DK 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Eslovenia   SI 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Estonia   EE 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Finlandia   FI 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Frantzia   FR 11 karaktere (alfanumerikoa) 
Grezia   EL 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Erresuma Batua  GB 5, 9 edo 12 karaktere (alfanumerikoa) 
Herbehereak  NL 12 karaktere (alfanumerikoa) 
Hungaria   HU 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Italia   IT 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Irlanda   IE 8 edo 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Letonia   LV 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Lituania   LT 9 edo 12 karaktere (zenbakizkoa) 
Luxenburgo  LU 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Malta   MT 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Polonia   PL 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Portugal   PT 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Txekiar Errepublika  CZ 8, 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Eslovakiar Errepublika SK 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Errumania  RO 2 eta 10 karaktere artean (zenbakizkoa) 
Suedia   SE 12 karaktere (zenbakizkoa) 
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196-235  Alfanumerikoa   ORDEZKO SUBJEKTU PASIBOAREN DEITURAK 

ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA. 
(Eragiketa motaren gakoa "C" bada soilik bete behar da).  

       Alfanumerikoa, 40 posiziokoa. 
1 motako erregistroan aitortzailearentzat ezarritako 
irizpide berberen arabera bete behar da.236-500  -

------    HUTSIK 

 

 

  
• Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira. 
• Edukirik ez duten zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 
• Edukirik ez duten eremu alfanumerikoak eta alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 
• Zenbakizko eremu guztiak eskuinaldean lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar dira, ezin da 

erabili, paketatu edo dezimalik erabili. 
• Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerraldean lerrokatu behar dira eta eskuinaldean zuriunez bete, 

eremuaren deskribapenean kontrakorik adierazi ezean. 
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349 EREDUA 
 
C.- 2 MOTAKO ERREGISTROA: ZUZENKETA ERREGISTROA 
 
 (POSIZIOAK, IZAERA ETA EREMUEN DESKRIBAPENA) 
 
POSIZIOAK  IZAERA  EREMUEN DESKRIBAPENA 
 
1   Zenbakizkoa  ERREGISTRO MOTA 

      Zenbakizkoa, posizio bakarrekoa. 
      Finkoa: ‘2’ (Bi). 
 
2-4   Zenbakizkoa  AITORPEN EREDUA. 
      Zenbakizkoa, hiru posiziokoa. 
      Finkoa: ‘349’. 
 
5-8   Zenbakizkoa  EKITALDIA. 
      Zenbakizkoa, lau posiziokoa. 
      1 motako erregistroan posizio hauetan jarritakoa idatzi behar da. 

 
9-17   Alfanumerikoa  AITORTZAILEAREN IFZ. 
      Alfanumerikoa, bederatzi posiziokoa. 

1 motako erregistroan posizio hauetan jarritakoa idatzi behar da. 
 
18-75   Alfanumerikoa  HUTSIK. 
 
76-92   Alfanumerikoa  EUROPAR BATASUNAREN BARRUKO 

OPERADOREAREN IFZ. 
      Alfanumerikoa, hamazazpi posiziokoa. 

Bi azpieremu ditu: 
76-77   Herrialdearen kodea 

Alfabetikoa, 2 posiziokoa. 
EBko estatu kidearen lehenengo bi identifikazio letrak. 

78-92  Kopurua 
Alfanumerikoa, 15 posiziokoa. 
Eremu alfanumerikoa, ezkerraldean lerrokatua; zenbaki 
horrek 15 posizio baino gutxiago badauzka, eskuinean 
zuriunez bete behar da. 

 
Estatu kideen IFZ komunitarioaren osaera: 
Kontuan hartu behar da EBko estatu kide bakoitzari aplika 
dakiokeen IFZren osaera, Batasunaren barruko eragiketak 
laburbiltzeko aitorpenerako (349 eredua). 

Herrialdea  Kodea Kopurua 
 
Alemania   DE 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Austria   AT 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Belgika   BE 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Bulgaria   BG 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Zipre   CY 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Kroazia   HR 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Danimarka  DK 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Eslovenia   SI 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Estonia   EE 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Finlandia   FI 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Frantzia   FR 11 karaktere (alfanumerikoa) 
Grezia   EL 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Erresuma Batua  GB 5, 9 edo 12 karaktere (alfanumerikoa) 
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Herbehereak  NL 12 karaktere (alfanumerikoa) 
Hungaria   HU 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Italia   IT 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Irlanda   IE 8 edo 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Letonia   LV 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Lituania   LT 9 edo 12 karaktere (zenbakizkoa) 
Luxenburgo  LU 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Malta   MT 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Polonia   PL 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Portugal   PT 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Txekiar Errepublika  CZ 8, 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Eslovakiar Errepublika SK 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Errumania  RO 2 eta 10 karaktere artean (zenbakizkoa) 
Suedia   SE 12 karaktere (zenbakizkoa) 

 
 
 

93-132  Alfanumerikoa   BATASUNAREN BARRUKO OPERADOREAREN 

DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA 
      Alfanumerikoa, 40 posiziokoa 

1 motako erregistroan aitortzailearentzat ezarritako irizpide 
berberen arabera bete behar da. 

 
133   Alfabetikoa  ERAGIKETAREN GAKOA. 
      Alfabetikoa, posizio bakarrekoa. 

Honako gako zerrendaren arabera dagokiona jarri behar da: 
 
E Batasunaren barruko emate salbuetsien zuzenketak, salbu 

eta “T”, “M” edo “H” gakoen arabera bete beharrekoak. 
  M Inportazio salbuetsi baten ondoren Batasunaren barruan 

egindako ondasun emateen zuzenketak, BEZari buruzko 
Arauaren 27.12 artikuluaren arabera. 

  H Inportazio salbuetsi baten ostean zerga ordezkariak 
inportatzailearen izenean eta haren kontura Batasunaren 
barruan egindako ondasun emateen zuzenketak, BEZari 
buruzko Arauaren 27.12 artikuluaren arabera, eta zergari 
buruzko arauaren 86 Hiru artikuluan aurreikusitakoarekin 
bat etorriz. 

A Europar Batasunaren barruko zergapeko eskurapenen 
zuzenketak. 

T Hiru aldeko eragiketen esparruan eta Batasunaren barruan 
egindako eskuratze salbuetsien ondoren beste estatu kide 
batzuei egindako emateen zuzenketak. Baldin eta BEZari 
buruzko Arauaren 5. apartatuko 79. artikuluan aipatzen 
diren ondasun emateetakoaren bat gauzatzen bada. 
Eragiketa horiek, Batasunaren barruko emateak egin 
zaizkion hartzaile batentzat egin badira, aparteko 
erregistro batean jarri behar dira, alegia, Batasunaren 
barruko entregen erregistroa ez den beste batean. 

S Aitortzaileak Batasunaren barruan egindako zerbitzu 
emateen zuzenketak. 

   I Beste estatu kide batzuetan dauden enpresari eta 
profesionalek eman dituzten, hartzailea aitortzaile izan 
duten eta Batasunaren barruan, zerga ezartzen den 
lurraldean, eskuratu diren zerbitzuen zuzenketak. 

  R Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio baten 
esparruan egindako ondasunen transferentzien 
zuzenketak. 
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   D Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio baten 
esparruan, zerga ezartzen den lurraldetik beste estatu kide 
batera bidalitako ondasunen itzultzeen zuzenketak. 

   C Kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio baten 
esparruan, beste estatu kide batera igorri edo garraiatu 
diren ondasunen enpresaburu edo profesional 
hartzailearen ordezkapenen zuzenketak.  

 
 
134-146  ----------  HUTSIK. 
 
147-178  Alfanumerikoa  ZUZENKETAK. 
 

Aurreko aitorpenetan jarritako oinarrietan zuzenketak egin 
beharra dakarten egoerak gertatu direnean bete behar dira eremu 
hauek. Ondasunen hartzaileari aldaketaren berri eman zaion 
aldian sartuko da zuzenketa. Horrenbestez, jartzen den eragiketa 
honako hauen zuzenketa bat bada soilik bete behar da eremu hau: 
Batasunaren barruko ematea, inportazio salbuetsi baten ondoren 
egindako Batasunaren barruko ondasun emateak, BEZari buruzko 
Arauaren 27.12 artikuluaren arabera; inportazio salbuetsi baten 
ondoren egindako Batasunaren barruko ondasun emateak, zerga 
ordezkariak egindakoak, BEZari buruzko Arauaren 27.12 
artikuluaren arabera; Batasunaren barruko eskuratzea, hiru aldeko 
eragiketa, Batasunaren barruko zerbitzu ematea, Batasunaren 
barruko zerbitzu eskuratzea, kontsignan dauden ondasunak 
saltzeko akordio baten esparruan egindako ondasunen 
transferentziak, ondasunen itzultzeak eta transferitutako 
ondasunen enpresari edo profesional hartzailearen 
ordezkapenak.Bi azpieremu ditu: 
147-150 Ekitaldia 

Zenbakizkoa, 4 posiziokoa. 
Zuzentzen den aitorpenaren zerga ekitaldiaren lau 
zifrak. 

 
  151-152 Aldia 

 
Alfanumerikoa, 2 posiziokoa. 
Zuzentzen den aitorpenaren zerga ekitaldia, gako 
zerrenda honen arabera idatzi beharrekoa: 
 

    “01”  - Urtarrila 
 “02”  - Otsaila 
 “03”  - Martxoa 
 “04”  - Apirila 
 “05”  - Maiatza 
 “06”  - Ekaina 
 “07”  - Uztaila 
 “08”  - Abuztua 
 “09”  - Iraila 
 “10”  - Urria 
 “11”  - Azaroa 
 “12”  - Abendua 
 “1T” - Lehenengo hiruhilekoa. 
 “2T”  - Bigarren hiruhilekoa. 
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 “3T”  - Hirugarren hiruhilekoa. 
 “4T”  - Laugarren hiruhilekoa. 
 “0A” (zero A) – Urtekoa. 

 
153-165 Zuzendutako zerga oinarria edo zenbatekoak  

Zenbakizkoa, 13 posiziokoa. 
Honako hauen zerga oinarriaren guztizko berria 
idatzi behar da: E eragiketa gakoa jarri bada, 
Batasunaren barruko emate salbuetsi guztiena; M 
eragiketa gakoa jarri bada, salbuetsitako 
inportazio baten ostean Batasunaren barruan 
egindako ondasun emate guztiena; H eragiketa 
gakoa jarri bada, salbuetsitako inportazio baten 
ostean zerga ordezkariak inportatzailearen 
izenean eta haren kontura Batasunaren barruan 
egindako ondasun emate guztiena; A eragiketa 
gakoa jarri bada, Batasunaren barruko zergapeko 
eskuratze guztiena; T eragiketa gakoa jarri bada, 
hiru aldeko eragiketen esparruan eta Batasunaren 
barruan egindako eskuratze salbuetsien ondoren 
beste estatu kide batzuei egindako emate 
guztiena; S gakoa jarri bada, Batasunaren barruan 
emandako zerbitzu guztiena; I gakoa jarri bada, 
Batasunaren barruan eskuratutako zerbitzu 
guztiena; R gakoa jarri bada, kontsignan dauden 
ondasunak saltzeko akordio baten esparruan 
egindako ondasunen transferentzia guztien 
balioarena; D eragiketa gakoa jarri bada, 
kontsignan dauden ondasunak saltzeko akordio 
baten esparruan zerga ezartzen den lurraldetik 
beste estatu kide batera bidalitako ondasunen 
itzultze guztien balioarena, edo Batasunaren 
barruko operadoreari dagokion C gakoa jarri 
bada, kontsignan dauden ondasunak saltzeko 
akordio baten esparruan beste estatu kide batera 
igorri edo garraiatu diren ondasunen enpresaburu 
edo profesional hartzailearen ordezkapen guztien 
balioarena. Horrenbestez, aldi berean 
Batasunaren barruko operadore batekin hainbat 
eragiketa egin badira eta horietako batean edo 
gehiagotan zuzendu nahi bada zerga oinarria edo 
aitortu zen balioa, behin dagokion zerga oinarriak 
edo balioak zuzenduta, erregistro bakarrean 
multzokatu behar dira, gakoka eta aldika, 
eragiketa guztien zerga oinarrien edo balioen 
guztizkoa. 
 
Zenbatekoak EUROtan adierazi behar dira. 
 
Eremu hau bitan banatzen da: 
153-163 Zuzendutako zerga oinarriaren 

zenbatekoaren zati osoa. Edukirik 
ez badu, zeroak jarri behar dira. 
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164-165 Zuzendutako zerga oinarriaren 
zenbatekoaren zati dezimala. 
Edukirik ez badu, zeroak jarri 
behar dira. 

 
166-178 Aurretik aitortutako zerga oinarria. 

 Zenbakizkoa, 13 posiziokoa. 
Zuzentzen den aitorpenean jarri zen zerga 
oinarriaren zenbatekoa edo eragiketaren balioa. 
 
Zenbatekoak EUROtan adierazi behar dira. 
Eremu hau bitan banatzen da: 
166-176 Aurretik aitortutako zerga oinarriaren 

zenbatekoaren zati osoa. Edukirik ez 
badu, zeroak jarri behar dira. 

 
177-178 Aurretik aitortutako zerga oinarriaren 

zenbatekoaren zati dezimala. Edukirik 
ez badu, zeroak jarri behar dira. 

 
 
179-195  Alfanumerikoa   JASOTZAILEA DEN ORDEZKO 

ENPRESABURUAREN EDO PROFESIONALAREN 

IFZ (Eragiketa motaren gakoa "C" bada soilik bete behar 
da).  

       Alfanumerikoa, 17 posiziokoa. 
       Azpieremu hauek ditu: 
       179-180 Herrialdearen kodea. 
       Alfabetikoa, 2 posiziokoa. 
       EBko estatu kidearen lehenengo bi identifikazio letrak.   

Ordezkatzen den operadoreari jarritako estatu bera 

izan beha da      
 181-195 Kopurua. 

       Alfanumerikoa, 15 posiziokoa. 
Eremu alfanumerikoa, ezkerraldean lerrokatua; zenbaki 
horrek 15 posizio baino gutxiago badauzka, eskuinean 
zuriunez bete behar da.  Estatu kideen IFZ 

komunitarioaren osaera:   Kontuan hartu 
behar da EBko estatu kide bakoitzari aplika dakiokeen 
IFZren osaera, Batasunaren barruko eragiketak 
laburbiltzeko aitorpenerako (349 eredua).  

 Herrialdea  Kodea Kopurua 
 
Alemania   DE 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Austria   AT 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Belgika   BE 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Bulgaria   BG 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Zipre   CY 9 karaktere (alfanumerikoa) 
Kroazia   HR 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Danimarka  DK 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Eslovenia   SI 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Estonia   EE 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Finlandia   FI 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Frantzia   FR 11 karaktere (alfanumerikoa) 
Grezia   EL 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Erresuma Batua  GB 5, 9 edo 12 karaktere (alfanumerikoa) 
Herbehereak  NL 12 karaktere (alfanumerikoa) 
Hungaria   HU 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Italia   IT 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Irlanda   IE 8 edo 9 karaktere (alfanumerikoa) 
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Letonia   LV 11 karaktere (zenbakizkoa) 
Lituania   LT 9 edo 12 karaktere (zenbakizkoa) 
Luxenburgo  LU 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Malta   MT 8 karaktere (zenbakizkoa) 
Polonia   PL 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Portugal   PT 9 karaktere (zenbakizkoa) 
Txekiar Errepublika  CZ 8, 9 edo 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Eslovakiar Errepublika SK 10 karaktere (zenbakizkoa) 
Errumania  RO 2 eta 10 karaktere artean (zenbakizkoa) 
Suedia   SE 12 karaktere (zenbakizkoa) 

 
 
196-235  Alfanumerikoa   ORDEZKO SUBJEKTU PASIBOAREN DEITURAK 

ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA. 
(Eragiketa motaren gakoa "C" bada soilik bete behar da).  

       Alfanumerikoa, 40 posiziokoa. 
1 motako erregistroan aitortzailearentzat ezarritako 
irizpide berberen arabera bete behar da.   

 
 
236-500  ----------   HUTSIK. 
 
• Zenbateko guztiak positiboak izan behar dira. 
• Edukirik ez duten zenbakizko eremuak zeroz bete behar dira. 
• Edukirik ez duten eremu alfanumerikoak eta alfabetikoak zuriunez bete behar dira. 
• Zenbakizko eremu guztiak eskuinera lerrokatu behar dira eta ezkerraldean zeroz bete behar dira. 
• Eremu alfanumeriko eta alfabetiko guztiak ezkerraldean lerrokatu behar dira eta eskuinaldean zuriunez bete, 

eremuaren deskribapenean kontrakorik adierazi ezean. 
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