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1. BERTSIOEN KONTROLA: 

 

Hasierako 1.0 bertsioa Dokumentuaren sorrera. 
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2. APLIKAZIORAKO SARBIDEA 

 

Aplikazioan sartzeko egoitza elektronikoaren WEBGUNE honetara jo behar duzu: 

https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera   

 

Sartu “izapideen katalogoak” atalean, eta gero sakatu “egiteke dauden izapideak”: 

 

 

 

 

Bilaketa barran egin nahi duzun izapidea adierazi behar duzu. Adibidez, “BEZ” jarrita egoitzan zerga horri 

lotutako izapide posible guztiak agertuko dira. Horien artean, BEZaren aurkezpena.  
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Ondoren, aurkeztu nahi duzun eredua hautatu: 

 

 

 

Jarraian hori aurkezteko modua adieraziko zaizu. ‘Orria bete’: 
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Hautatu autolikidazoaren ekitaldia/aldia: 

 

 Aplikazioara sartuta Izenperen orrira bideratuko zaitu, erabiltzailea egiazta dezazun. Hurrengo irudian 

daude sartzeko aukerak. Sartzeko moduei edo lortzeko aukerei buruzko informazio gehiagorako, bisitatu 

izenperen webgunea https://www.izenpe.eus  

 

https://www.izenpe.eus/
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Aukera bakoitza autentifikazio modu bati dagokio:  

• BAK: NAN eta pasahitzaren bidez identifikatzeko modua.  

• BAKQ: NAN, pasahitz eta koordenatuen txartelaren bitartez identifikatzeko modua. 

 • Ziurtagiri digitalak: Modu honetan nahitaezkoa da ziurtagiri elektronikoa. 

Erabiltzailea identifikatu ondoren, lan modua hautatu:  Norberaren izenean edo pertsona/erakunde 

ordezkari gisa. 

 

Jarraian, hurrengo orria agertuko zaizu: 
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3. HASIERAKO ORRIA  

Egoitza elektronikoan, BEZ eredua, ekitaldia eta jarduteko modua (norberarena edo ordezkapen bidez) 

hautatu ostean, BEZaren autolikidazioaren hasierako orrira iritsiko zara. Bertan, beharrezko datu guztiak 

beteko dituzu, aurkeztu beharreko autolikidazioa osatu arte. 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK: 

Identifikazio datu horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan daude.  

• Orriaren goiko aldean, BEZaren aplikaziora sartu den pertsona dago. Autolikidazioaren titularra edo 

ordezkaria (baimenduta) izan daiteke.  

• Ikonoaren ondoan,  autolikidazioaren titularra dago. 
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INTERESDUNA ALDATU: 

 

Zergadun gisa sartu bazara baina beste norbaiten autolikidazioa egin nahi baduzu, orrian bertan 

interesduna alda dezakezu, goialdeko eskuin aldeko menuan, hemen bezala: 

 

 

 

AUTOLIKIDAZIOA BETETZEKO MODUAK: 

Aurkeztu beharreko autolikidazioa betetzeko bi modu daude: 

- orrian bertan, beharrezko atal bakoitza beteta. 

- autoliquidazio fitxategia inportatuta.  
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4. AUTOLIKIDAZIO FITXATEGIA INPORTATU: 

 

ERABILGARRITASUNAK ataldeko zabalgarrian, orriaren goialdeko eskuin aldean, “fitxategia 

inportatu” sakatu eta fitxategia hautatu. 

Aukera horren bidez, Bizkaiko Foru Ogasunean (1. oharra) argitaratutako baldintza teknikoei 

egokitutako kudeaketa software bat duen erabiltzaileak software horretatik eskuratutako 

fitxategia inporta dezake, bere autolikidazioaren informazioarekin. 

 

 

 

 

Hurrengo orria agertuko zaizu eta bertan, fitxategia hautatu edo gordetako karpetatik arrastatu 

dezakezu. 
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Fitxategia hautatzeko, arakatzailea irekiko zaizu gordetako karpetan bilatzeko eta, ondoren, hautatu. 
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Fitxategia behar bezala hautatu ostean, inportatu botoia sakatu. 

 

Oharrak: 

 

1. Softwarea garatzen duten enpresentzako fitxategiaren diseinua eskurakarri dago estekan. 

 

Fitxategia inportatzeko formatua (390 eredua), egoitzako BEZa aplikatuta  

 

2. Fitxategia inportatu ostean, beharrezko datu guztiak aldatu edo ezabatu ahal izango dituzu 

autolikidazioa aurkeztu baino lehen.  

 

3. Fitxategia inportatu baino lehen autolikidazioan dagoeneko beteta dauden datuak fitxategiko 

datu berriekin ordezkatuko dira. 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/normativa/egoitzan_390_ereduaren_inportatzeko_fitxategiaren_formatua_1b.xlsx
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5. ORRIAN BETETZEA   

 

 

Nola bete behar da autolikidazioaren atal bakoitza?  

Arkatza sakatu eta bete.  

 

 

Orrian ez dagoen daturik (kontzepturik) behar badut, zer egin dezaket? Sakatu “gehitu kontzeptua 

aitorpenari”. 
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6. ZERGA EGOERA 

 

Zerga egoeran hurrengoa adierazi beharko duzu:  

 

- Zergadunaren jarduera nagusia. 

- Adierazi beharko da, hala badagokio, Enpresa handia bada, hartzekodunen konkurtsoan badago, 

izen emanda badago Hileko itzulketen erregistroan edo BEZaren erakundeen taldekoa bada. 

- Lehiaketaren autoaren data aldi berean gertatzen bada, data adierazi beharko duzu, eta horrela 

aldia zatikatuko da. 

- Hainbaketa berezia aplikatzen denean, adierazi beharko da, hala badagokio, aukera edo 

baliogabetzea. Laukitxo horiek ez dira bateragarriak bere artean. 
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Konkurtso prozesuan baldin banago, non aukeratu dezaket autolikidazioari dagokion aldia?  

“Zerga egoera” atala zabaldu eta adierazi hartzekodunen konkurtsoan zaudela. Konkurtsoaren 

autoaren data adieraztean, hala badagokio, zatikatu nahi duzun aldia adierazi. 

 

 

BEZaren erakundeen taldekoa bada, taldearen zenbakia adierazi beharko da, derrigorrez. 

 

 

Halaber, hala badagokio, BEZaren Foru Aginduko bosgarren sexies 163. artikuluan araututako araubide 

bereziari atxikitako subjektu pasiboa den adieraziko da. 

 

 

 

 

Hileko itzulketen erregistroan izen emanda badago edo BEZaren erakundeen taldean zergak ordaintzen 

dituela adierazten bada, emaitza ZERO izango da, 390 eredua informatiboa da eta. 
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7. SORTUTAKO BEZa: 

 “Gehitu kontzeptua autolikidazioari” fitxatik hurrengo kontzeptuak hautatu ahal izango dituzu: Erregimen 

orokorra, Baliokidetasun errekargua, Erkidego barruko ondasunen eta zerbitzuen  eskuraketak, Subjektu 

pasiboaren inbertsioa eta Oinarrien eta kuoten aldaketak, orokorra zein BEZari buruzko Foru Arauaren 80.3 eta 

80.4 artikuluetakoak.  

 

Kontzeptu bakoitza hautatu ostean, BEZ motak gehitu(eta, hala badagokio, gehitu baliokidetasun 

errekargua), lotutako eragiketen zerga oinarriak izendatzeko beharrezkoak dira.  

Kuotak eskuz sar daitezke. 

 

OHARRA: % 4ko tasari dagokion laukitxoan adierazi beharko da, hala badagokio, zerga oinarria eta 

jasanarazitako kuota, % 5eko zerga tasan, aldi baterako aplika dakieke, entrega jakin batzuetan, hala nola 

energia elektrikoan, gas naturalean, biomasatik datozen briketa eta pellet delakoetan eta su-egurrerako 
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zurean. Horretarako Kuotak eskuz sartzeko laukitxoa aktibatu behar da, eta jasanarazitako kuota % 5ekoa dela 

adierazi. 

 

Kalkulatutako kuota ez dator bat nik zenbatutakoarekin. Zelan alda dezaket? Lehenik eta behin, egiaztatu 

hautatu duzun mota egokia dela. Kalkulatutako kuota aldatzeko “Kuotak eskuz aldatu” laukitxoa aktibatu. 

Horren bidez, Kuota laukitxoan kalkulatutako kuota aldatu ahal izango duzu. Sakatu laukitxotik kanpo 

balioa eguneratzeko. 
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8. BEZ KENGARRIA:  

“Gehitu kontzeptua autolikidazioari” fitxatik hurrengo kontzeptuak hautatu ahal izango dituzu: BEZ 

kengarria (barne eragiketetan, inportatzean, ekidego barruko ondasunak eta zerbitzuak eskuratzean), REAGP 

konpentsazioak eta Inbertsio ondasunen erregularizazioa.  

Atal bakoitzean, dagokion jasandako BEZ kengarriaren kuota adierazi beharko duzu. 
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9. BIZKAIARI ESLEITZEKO KUOTA ETA EMAITZA: 

Atal horretan honako hauek adieraziko dira: likidazioaren emaitza (itzuli, konpentsatu edo ordaindu 

beharrekoa), Bizkaiari eta gainerako administrazioei zerga ordainketa bateratua eginez gero dagokien 

zerga ordainketaren ehunekoa, aurreko aldietatik konpentsatu beharreko kuotak dauden eta kuoten 

erregularizazioa (BEZaren Foru Arauaren 80.5 artikulua). 
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GARRANTZITSUA: Hileko itzulketen erregistroan izena eman bada edo BEZaren erakundeen taldean 

zergak ordaintzen dituela adierazten bada, emaitza ZERO izango da, 390 eredua informatiboa da eta. 
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Non alda dezaket “konpentsatu edo itzuli beharra” emaitza duen autolikidazioaren saldoa?  

“Bizkaiari esleitzeko kuota eta emaitza” blokean, emaitzaren atalean, eta negatiboa 

izatekotan, aukera hautatu ahal izango duzu.  
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10. INFORMAZIO OSAGARRIA, ERAGIKETEN BOLUMENA, ERAGIKETA 

ESPEZIFIKOAK, FAKTURA LIBURUA, KUTXA IRIZPIDEAK: 

Hasierako orrian, honako kontzeptu hauek sartu ahal izango dituzu:  Informazio osagarria, eragiketen 

bolumena, eragiketa espezifikoak, faktura liburua, kutxa irizpideak.  

 

10.1.  INFORMAZIO GEHIGARRIA:  

Hurrengo atalean, honako kontzeptu hauek sartu ahal izango dituzu: Izakinak, ondasun arrunten 

erosketak, REAGP konpentsazioa, Inbertsio ondasunak eta Hainbanaketa.  

Era berean, kontzeptu horietako bakoitzean, jasandako BEZaren oinarriak izendatzeko beharrezko BEZ 

motak gehituko dira. 
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Izakinei buruzko informazioa bete behar dut izakinik ez badut ere?  

Izakinik ez baduzu, horretarako dagoen laukitxoan adierazi beharko da. 

 

Zer informazio jasoko da bloke horretan?  

BEZ kengarriaren blokean adierazi duzun BEZ kengarriari dagokion zerga oinarria, jasandako kuota eta 

kuota kengarria bete behar dira. 

 

 

Nola sar ditzaket datuak hautatutako kontzeptuan?  

(Hainbaketarako izan ezik, beste kontzeptu guztietarako balio du) 

Bete nahi duzun kontzeptua hautatu ostean, dagokion BEZ mota hautatu eta zerga oinarriaren 

zenbatekoa sartu (hautatutako kontzeptuari eta motari dagozkion guztiak gehituta). Jasandako kuota eta 

kuota kengarria modu automatikoan kalkulatuko da. Baten bat aurreikusitako datuekin bat ez badator, 

“kuota eskuz sartu” laukitxoa markatu kuotak aldatzeko. 
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Nola sar ditzaket datuak “Hainbaketa” kontzeptuan?  

Hainbaketa arrunta edo berezia aplikatuko duzun markatu beharko duzu, eta ondoren, aplikatutako 

hainbaketaren ehunekoa adierazi beharko duzu. Gogoratu: ehunekoak zenbaki naturala izan behar du (0 

eta 100 artean, zenbaki hamartarrik gabe). Adierazitako ehunekoaren bidez ez da beste kontzeptu 

batzuen kuota kengarrien kalkulurik egingo. Horiek autolikidazioa betetzen ari denak kalkulatu beharko 

ditu.  
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Aplikatu beharreko hainbaketa tasa aukeratu ondoren, jarduera sartu beharko da bere JESN, tasa eta 

eragiketa zenbateko guztia eta kenketa egiteko eskubidea duen zenbateko osoa ere sartuta; horrela, 

hainbanaketaren ehunekoa lortuko da. 
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Datuak bete ondoren, onartu eta honela geratuko da: 

 

 

 

 

Zuzen egongo ez balitz, ekintzetan klik eginda aldatu edo ezabatu ahal izango genituzke hainbaketaren 

datuak: 
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10.2. ERAGIKETA ESPEZIFIKOAK:  

Hurrengo atalean, honako kontzeptu hauek sartu ahal izango dituzu: Esportazioak eta antzeko eragiketak, 

erkidego barruko entregak, Lotuta ez dauden edo salbuetsita dauden beste eragiketa batzuk (kenkari 

eskubidearekin), Likidazioaren barne ez dauden subjektu pasiboaren inbertsioaren ondoriozko eragiketak, 

Zerga aplikatzeko lurraldetik kanpoko zerbitzuen erkidego barruko prestazioak, Leihatila bakarreko 

erregimen bereziei atxikita lotuta ez dauden eragiketak eta Leihatila bakarreko erregimen bereziei atxikita 

lotuta dauden eragiketak. 
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10.3. ERAGIKETA BOLUMENA:  

Atal honetan eragiketen bolumena, guztira, kalkulatuko da BEZaren Foru Arauaren 121. 

artikuluaren arabera, ondoko eragiketa hauek adierazita: erregimen orokorrekoak, baldin eta 

kutxa irizpidearen araubide berezia aplikatu bazitzaien ere, BEZaren Foru Arauaren 75. artikuluan 

jasotako sortzapen arau orokorraren arabera sortuak izan baziren, ondasunen eta zerbitzuen erkidego 

barruko entregak, esportazioak eta kenkarirako eskubidea duten salbuetsitako beste eragiketa batzuk, 

kenkarirako eskubiderik gabeko eragiketa salbuetsiak, lokalizazio arauen mende ez daudenak (207. 

eta 209. laukietan jasotakoak izan ezik), subjektu pasiboaren inbertsioaren mende daudenak, leihatila 

bakarraren araubide bereziei atxikitako lokalizazio arauen mende ez daudenak, leihatila bakarraren 

araubide bereziei atxikita daudenak, beste estatu kide batzuetan instalatu edo muntatu beharreko 

ondasunen emateak, araubide berezietako eragiketak (sinplifikatua, nekazaritzakoa, abeltzaintzakoa 

eta arrantzakoa, baliokidetasun errekargua, ondasun erabiliena, arte objektuak, antigoalak eta 

bildumako objektuak, bidaia agentziakoak).  
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10.4. FAKTURA LIBURUA: 

Atal honetan, ekitaldian jaulkitako eta jasotako fakturen liburuei buruzko datuak adierazi 

beharko dira.  

Fakturarik ez badago, edo faktura guztiak Informazioa Berehala Emateko Sistema (IBES) edo 

Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburua (EEEL) jakinarazi badira, dagokion laukitxoan 

adierazi beharko da.  
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10.5. KUTXAREN IRIZPIDEAK:  

Non adierazi dezaket kutxa irizpidearen erregimen berezira atxikita nagoen edo horri atxikitako 

fakturen hartzailea naizen?  

Gehitu kontzeptua autolikidazioari, “Kutxa irizpidea” hautatu, eta bertan adierazi ahal izango duzu 

subjektu pasiboa kutxa irizpidearen erregimen berezira atxikita dagoen edo kutxa irizpidearen 

erregimen berezira atxikitako eragiketen hartzailea den. 
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11. ERROREAK/OHARRAK ETA LAGUNTZA: 

11.1. ERROREAK ETA OHARRAK: 

Aplikazioaren orri nagusian jakinarazpen bat agertuko zaizu akatsik edo oharrik izatekotan. 

Jakinarazpena horiek konpondu ondoren ezabatuko da. 

Akatsak eta oharrak ikusi ahal izateko kanpaiaren ikonoan SAKATU, goialdeko eskuin aldean:  

 

 

Egiten ari zaren autolikidazioari lotuta egon daitezkeen akatsen eta oharren zerrenda osoa 

zabalduko zaizu. 

Gainera, zerrenda horretan, ohar eta akats bakoitzak lotura bat du, eta horrek, akatsa hauteman 

den atal zehatzera bideratuko zaitu. 

Oharrak ez bezala, akatsak zuzendu behar dira autolikidazioa aurkeztu ahal izateko. 

 Akatsek gorri koloreko harridura ikurra dute eta oharrek, aldiz, “i” urdinez adieraziko dira. 
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11.2. LAGUNTZA: 

Eskuragarri dagoen laguntza orria ikusi ahal izateko, galdera ikurrean SAKATU, goialdeko eskuin 

aldean:  

 

 

 

Horrela ondorengo languntza pantailara joango gara. 

(ZAIN). 
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12. AUTOLIKIDAZIOAREN AURREBISTA: 

Edozein momentutan, autolikidazioa aurkeztu baino lehen, aukera izango duzu orrian bertan 

autolikidazioa nola geratuko den ikusteko, une horretara arte sartu dituzun datuekin. 
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13. AUTOLIKIDAZIOA AURKEZTU: 

 

Autolikidazioaren emaitza ordaindu beharrekoa bada, ordaintzeko modua hautatu behar izango duzu, 

honela: 
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Helbideratzea aukera hautatuz gero, zabalgarriko kontu bat hautatu, edo beste kontu bat atalean, beste 

bat sartu beharko duzu: 

 

 

Baieztatu baino lehen, berriro bistaratu agal izango duzu autolikidazioa hurrengo estekaren bidez: 

autolikidazioaren aurrebista bistaratu. 
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Aurkezpena baieztatu botoia sakatu ostean azken mezu bat jasoko duzu, hori aurkeztu nahi duzun 

egiaztatzeko.  
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Aurkezpena baieztatu eta gero, hurrengo orria agertuko zaizu: 

 

 

 

 

 

 

Emaitza ordaindu beharra bada, eta ordaintzeko beste modu batzuk aukera hautatu baduzu, Ordainketa 

kudeatu atalera bideratuko zaituen lotura agertuko zaizu, eta bertan, ordaintzeke dauden zorrak agertuko 

zaizkizu. 

 

 

 

 



Id 900009541  

  

EGOITZAN BEZa APLIKATZEKO ERABILERA ESKULIBURUA  39 
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Ordaintzeke dagoen zor bat hautatuz gero, hurrengo orrian ordaintzeko modua aukeratu ahal izango 

duzu: 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: Informazio gehiago kontsultatu ahal izango da egoitza elektronikoko NIRE KUDEAKETAK 

atalean, BEZaren aplikazioaren eskuliburuan, egoitzako 303 ereduan. 


