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Autentifikatzea
Programak honako sarbide pantaila hau erakusten du. Aukeratu daitezke aplikazioaren
hizkuntza, zergaldia eta autentifikazio metodoa.

Aplikazioaren hizkuntza
Bi hauen artean aukeratzen uzten du: “Español” eta “Euskera”.

Ekitaldia
Ekitaldia hautatzeko bi bide bereizten dira:


Aurtengo kanpaina: lehenetsita dator.
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Lehenagoko kanpaina bat: horretarako gaitu den zerrenda zabalgarrian hautatu
beharko da.

Autentifikazio metodoa
Aitortzaileak zein ezkontideak honako hauen bidez autentifikatu daitezke:




NANa + PINa
Ziurtagiri digitala
Cl@ve

Prozesua ordena honetan egiten da:
1 – Aitortzailea autentifikatzen da, "Sartu aitortzailea" botoia sakatuz.

2.- Aitortzailea autentifikatu ondoren, "Ezkontidea edo bikote egonkorreko kidea gehitu"
botoia sakatuta identifikatzen da ezkontidea edo bikote egonkorreko kidea (ez badago, ez
da egin behar).

3 – Azkenik, sakatu "Hasi" aplikazioan sartzeko.
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Autentifikazio metodoa: NANa + PINa
Autentifikazio metodo gisa NANa + PINa erabili nahi denean, zergaduna pantaila honetara
sartuko da informazioa sartzeko:

NANa + Nafarroako Ogasuneko PINa aukeratu behar da, eta hurrengo orrian informazio hau sartu:
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Autentifikazio metodoa: Ziurtagiri digitala
Ziurtagiriarekin sartzeko, pantaila honetan sartu behar da:

Ziurtagiri digitala gehitzeko, "Jarraitu" botoiari ematean, ziurtagiri digitala hautatzeko leiho bat
zabaltzen da. Ziurtagiri hori nabigatzailearen cacheari lotuta geratzen da saioan; beraz,
aitortzailea ziurtagiri bidez identifikatu bada eta ezkontidea edo bikote egonkorreko kidea modu
berean (ziurtagiriarekin) autentifikatu nahi bada, ezkontidearen edo bikote egonkorreko
kidearen autentifikazio prozesua desberdina izango da:
1 – Programak detektatzen du aitortzailea ziurtagiriarekin autentifikatu dela, eta zergadunari
eskatzen dio ezkontidearen edo bikote egonkorreko kidearen sarbide metodoa hauta dezala:

2 – Ziurtagiri digitala hautatzen denean, "Autofirma" erabili behar da. Programa hori lortzeko,
sartu instalazio eskuliburuan, dagokion esteka sakatuta.

“Ziurtagiri digital bidezko autentifikazioa” sakatzean, Autofirma leihoa agertuko da,
ezkontidearen edo bikote egonkorreko kidearen ziurtagiria aukeratzeko.
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Autentifikazio metodoa: Cl@ve
Cl@ve-rekin sartzeko, sarbide-metodo hori hautatu behar da pantaila honetan:

Hautatu ondoren, estekak Cl@ve-arekin sartzeko orrira eramango du zergaduna, eta honako
aukera hauek izango ditu:

Aitortzailea Cl@ve bidez autentifikatu bada, ezkontideari edo bikote egonkorreko kideari menu
zabalgarri bat agertuko zaio bere sarbide-metodoa aukeratzeko:

8
Lehenengo aukera hautatuz gero, autentifikazio prozesua aurreko ataletan deskribatutakoaren
antzekoa da. Cl@vePIN aukera hautatuz gero, urrats hauek egin behar dira:
1. Egiaztatzea NANa alta emanda dagoen Cl@ve-n:

2. Sartzea eskatzen den eta NAN txartelan agertzen den datua, eta eskatu Cl@vePIN kodea:

3. Baieztatzea zergadunak gailu mugikorrean jaso duen PINa:
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Hasiera:
Hasierako pantailak erabiltzaileari erakusten dio bere aitorpenaren zirriborro batean sartzen ari
dela, eta hura horiz aukeratua agertzen da. Erabiltzaileak aldez aurretik beste zirriborro batzuk
balitu sortuta, zerrenda moduan agertuko lirateke, eta zergadunak honako egintza hauek egin
ahalko lituzke: zirriborro bat aukeratu, ezabatu eta haren izena aldatu.
Kontuan izan behar da ezen, zirriborro bat baino gehiago badago, aldaketak izan zituen azken
hura agertuko dela aukeratuta betiere.

Hauek dira pantaila honetan ikusten diren elementuak:

Aplikazioaren burualdean, aplikazioaren izenburua eta aukeratutako kanpainaren urtea lortzen
ditu zergadunak. Gainera, parentesien artean erakusten zaio zirriborro aktiboaren izena eta
harekin egin dena (“zirriborroa gorde da”).
Erabiltzaileak honako hauek egiten ahal ditu dagozkion estekak baliaturik:



Saioa itxi: Zirriborro bat eta saio aktiboa uzten ditu, eta autentifikazio inprimakira
itzultzen da.
Aitorpen berria hasi: Zirriborro berria hasten du, eta, zergadun autentifikatuen kasuan,
Nafarroako Foru Ogasunaren esku dagoen informazio fiskala ageri da bertan. Estekan
sakatzean leihoa ateratzen da, zirriborro berriari izen bat emateko.
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Hizkuntza: Laster-leiho bat agertzen da, eta hartan alda daiteke hizkuntza, eta
zergadunak nahi duena hauta dezake.

Ikusten den hurrengo elementuak erabiltzaileari pantailako elementuen berri ematen dio,
pantailaren egitekoa ezagut dezan. Hau elementu komuna da aplikazio guztian.
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Zirriborroaren informazioan, sortutako profila erakusteaz gain, zergadunei adierazten zaie
Ogasunak zer datu txertatu dituen zirriborroan:

Autentifikazio prozesua bakarrik aitortzailearen datuekin egin bada, eta Ogasunak hautematen badu
ezkontide edo bikote egonkorreko kide bat zegoela lehen, honako pantaila hau agertuko da, bere datu fiskalak
erakutsi gabe:
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Erabiltzaileak orduan jarraitzen ahalko du, bakarrik aitortzailearen informazioa dakarren zirriborro batean
sartuz, edo autentifikazio pantailara itzultzen ahalko da, “Ezkontidearentzako ziurtagiri bat hautatu” botoia
sakatuta.

Ezkontidea autentifikatu ondoren, zirriborroa jada bien informazioa izanen luke:
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Bestalde, autentifikatze bikoitzarekin sartzen bada (aitortzailea eta ezkontidea edo bikote
egonkorreko kidea) eta sistemak hautematen badu zirriborroa soilik aitortzaile bakar batendako
prestatu zela, honako leiho hauerakusten da zergadunak aukera dezan:

1. Segitu orain arteko zirriborroarekin, zeina sortu baita aitortzailearen datu fiskalekin
bakarrik. Hautatutako aukera hori bada, laster-leihoa itxiko da eta zergadunak zegoen
zirriborroan segituko du.
2. Zirriborro berri bat sortu (zirriborro horretan zergadunaren eta haren ezkontidearen edo
bikote egonkorreko kidearen informazio fiskalak agertuko dira). Aukera hori hautatzen
bada, laster-leiho bat erakutsiko da, eta hartan aukera izanen da zirriborro berriari izen
bat jartzeko. Behin sortu ondoren, une horretatik aurrera zirriborro aktiboa izanen da.
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Zirriborro batean sartzen den lehen aldian, zergadunari laster-leiho baten bidez eskatzen zaio
haren zerga-egoitza baieztatzeko:

Erabiltzaileak “Jarraitu” botoia sakatzen duenean, aitorpena egiteko lau faseak agertzen dira.

Programak informazioa ematen dio erabiltzaileari Ogasunari aitorpen bat aurkezteko bete behar
dituen lau zereginei buruz. Honako hauek dira lau zereginak:
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Lau bloke horiek titulua dute, baita erabiltzaileak zeregin talde bakoitzean egin behar duenaren
inguruko azalpena ere.
Logikoa da aitorpena bete eta aurkezteko proposatzen den ordena: familia-unitatearen osaera
adierazi, datu ekonomikoak sartu, emaitza ikusi eta aurkezpena formalizatu.
Zeregin-multzo bakoitza esteka bat da, multzoko zereginak egiteko bidea ematen duena.
Hurrengo talde batera pasatzen utziko du bakarrik aurreko zereginak zuzentzat jotzen badira.

Erakusten dugun botoia da lehen zeregin-multzora hurbiltzeko aukera ematen digun beste
elementu bat. Filiazioaren esparrura joaten da. Laguntzaile bateko hurrengoa/aurrekoa botoien
antzera jokatzen du. Hau elementu komuna da aplikazio guztian.
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Datu pertsonalak eta familiarrak
Lan esparrua
Aplikazioak ibilbide bat erakusten du, erabiltzailea dagoen zeregin-multzoan kokatzeko. Fase
bakoitzean barna mugitzeko modu bat ere bada: zenbakiz markatutako mugarri bakoitza
sakatzen ahal den esteka da. Hau elementu komuna da aplikazio guztian.

Ikusten den hurrengo elementuak erabiltzaileari pantailako elementuen berri ematen dio,
pantailaren egitekoa ezagut dezan. Hau elementu komuna da aplikazio guztian.

Multzo honek erakusten ditu aitorpenean eginkizun zehatz bat duten pertsona guztiak:
aitortzailea, ezkontidea edo bikote egonkorreko kidea, murriztapenak gaitzen dituzten
pertsonak, etab.
Hasiera batean, programak berak sartutakoak agertzen dira bertan, Ogasunak informazio hori
duelako. Dena den, pertsona horien gainean egiten diren aldaketak erakusten ditu: gehitu
direnak, ezabatu direnak, aldatu direnak.
Pertsona bakoitzaren kutxa sakatzen ahal den elementua da eta horrek aukera ematen du kide
bakoitzaren informazio zehatza ikusteko.

Pertsonen kutxa horietako bakoitzean, honako esteka hauek daude:

Ezabatu: Honen bidez, aitortzailea ez den beste edozein elementu ken daiteke familia unitatetik.
Nire profila: Hau ageri da programatik zuzenean gehitu diren ahaideetan, eta beste batzuetan,
Ogasunak haiei buruz aldez aurreko informaziorik ez duenean.

17
Erakusten dugun botoi-barra da zeregin-multzoen artean mugitzeko aukera ematen duen beste
elementu bat. Hasierako pantailara itzultzen da edo (akats larririk ez badago) datu ekonomikoen
kudeaketara pasatzen da. Laguntzaile bateko hurrengoa/aurrekoa botoien antzera jokatzen du.
Hau elementu komuna da aplikazio guztian.

Nire profila
"Nire profila" aukeratzen badugu, programak honako pantaila hau erakusten digu, zeinak
zergadunaren egoera pertsonalaren zenbait datu adierazteko aukera ematen baitu, aitorpena
osatzeko behar izaten ahal diren atalak emateko:
-

Honako hau naiz: ... Zer den jakinda, bere ezaugarriei dagozkien atal egokiak ematen
zaizkio zergadunari.
Urte horretan hau gehitu nahi dut: ... Urte horretan egindako jarduera ekonomikoakzein
diren jakinda, horiei dagozkien atalak ematen dira.
Kendu... Jakinda zergadunaren ustez zer kenkari aplikatu behar zaizkion, kenkari horiei
dagozkien atalak ematen dira.

Hautapenaren mekanika honako hau da. "Honako hau naiz: ..." sakatuz
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Aukeren edo galderen zerrendan jartzen da. Bertan ... aitortzailearen profilarekin bat datozen
galderak aukeratzen ahal dira.

Aukeratutako ezaugarriak erregistratuta gelditzen dira, gero berrikusi ahal izateko, zerrenda
gisa, "Honako hau naiz..." kutxan
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Modu berean aukeratzen ahal dugu beste bi kategorietan: Urte horretan hau gehitu nahi dutela Kendu.

Zerrenda luzea bada, lehendabiziko aukerak agertzen dira

"Erakutsi gehiago" botoia sakatuta, zerrenda osoa erakusten du.
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Honako hau da emaitza...

...
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Programak modu berean jokatzen du kenkarien kasuan.

Beheko aldean bi botoi ditugu, zergadunaren datu ekonomikoak deuseztatzeko edo aukeratuak eransteko.
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Datuen kudeaketa
Gehitu
Beheko aldeko botoi-barran, botoi bat dago aitorpenari pertsona bat gehiago erantsi ahal
izateko. Aukeratu behar da zein den pertsona horren zeregina aitorpenean. Pertsona mota
zehatz batek duen gehienekoa bete bada, hautatzeko aukeren artean ez du mota hori
erakutsiko.

Editatu
Pertsonaren datuak editatzeko, datu estandarren zerrenda bat agertzen da horiek informatzeko.
Emandako adibidean ez da hasiera batean daturik erakusten berria delako. Dena den, jada
editatu bada edo Ogasunak datuak sartu baditu, horiek agertuko dira nahi badugu aldatu ahal
izateko.
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Edizio-pantailek ekintza-barra bat dute, deuseztatu edo gorde ahal izateko. Lehendabiziko
kasuan, ez dira datuak gordetzen eta, bigarrenean, bai.

Ezabatu
Pertsonen zerrendan, horietako bat ezabatzen ahal da ikono hau sakatuz

Berrespena eskatzen du:

Hau elementu komuna da aplikazio guztian.
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Akatsen eta abisuen kudeaketa
Izan daitezkeen akatsak edo abisuak egiaztatuko dira bakarrik inprimaki batean sartu beharreko
datuak gordetzeko eskatu denean.
Espero ez den gorabeheraren bat atzemanez gero, mezu honen bidez adieraziko da.

Bi aukera daude:
-

Zuzendu: inprimakian segitzen du, atzeman diren akatsak edo abisuak berrikusteko.
Jarraitu: gordetzen du eta ateratzen da, baina atal akastun hori markatzen du.

Edizioko inprimakian segitzen baduzu, edo ondoren hartan sartzen bazara, programak
markatuko ditu egiaztapenak aktibatu dituzten datuak.
Ondotik akats larria (kolore gorriz) ikus daiteke. Halako akatsak zuzendu egin behar dira, beste
zeregin talde batera joan ahal izateko.

Ondotik abisu bat ikus daiteke. Erabiltzaileari ohartarazten dio egoera arraro bat dagoela, baina
hori zuzena izan daiteke. Bidea ematen du aitorpeneko zereginen beste talde batean aurrera
egiteko eta, azkenean, aitorpena aurkezteko.

Zergadunak edozein abisu estali dezake, horren testuaren gainean klik eginda.
Inprimaki batek abisu estaliak dituenean, erabiltzaileak berriz ere erakuts ditzake dagokion
esteka sakatuta:
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Zerrendan ikus daitezke atzemandako akatsak edo abisuak (kasu honetan familiako kideei
buruzkoak). Modu horretan, jakin daiteke zein pertsonak edo atalek dituen berrikusi beharreko
arazoak eta zein den arazo horien garrantzia.
Abisu-kolorearekin markatutako kutxa.

Edizioan sartu gabe, posible da gorabeheren zerrenda berrikustea esteka hauen bidez (Erakutsi
gorabeherak <-> Ezkutatu gorabeherak).

Mezu honek interpretatzen du atzemandakoaren larritasuna (atzemandako mailarik larriena
erakusten du).

Erabiltzaileak erabaki badu abisuak dagokien inprimakian ezkutatzea, hauek ez dira pertsonen
zerrendan erakutsiko.

Kolore horiko ertzak erakutsiko du erabiltzaileak ezkutatu dituen abisuak dituela pertsonak.
Akatsen saileko gorabeheren zerrenda, erakutsi edo ezkutatu daitekeena:

Mezu honek gorabehera larriak interpretatzen ditu
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Erabiltzailea ezin da igaro familia datuen multzotik datu ekonomikoen multzora, gorabehera larri
guztiak ez baditu zuzendu. Hurrengo mezuak horren berri ematen du.

Datuen kalitatea egiaztatzen duten elementu hauek komunak dira aitorpen guztian.
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Datu ekonomikoak
Lan esparrua
Aplikazioak ibilbide bat erakusten du, erabiltzailea dagoen zeregin-multzoan kokatzeko: kasu
honetan, datu ekonomikoen kudeaketa.

Elementu bisual honek erabiltzaileari pantailako elementuen berri ematen dio, pantailaren
egitekoa ezagut dezan.

“Zerga-ordainketa mota" aukeran, aitorpen-modalitatea hauta daiteke: bategina edo bereizia.
Bistaratze-aukera hori aitorpenean zehar ere agertzen da, banakako pantaila jakin batzuetan,
hala nola kenkarien pantailetan eta beste batzuetan.
Erakusten dugun botoi-barra da zeregin-multzoen artean mugitzeko aukera ematen duen beste
elementu bat. Filiazioaren pantailara itzultzen da edo aitorpenaren emaitzara igarotzen.
Laguntzaile bateko hurrengoa/aurrekoa botoien antzera jokatzen du.

28

Aitorpenaren sekzioak
Bloke honetan aitorpenaren barneko zergadunek dituzten zergaren sekzio guztiak agertzen dira.
Hasiera batean, programak berak sartutakoak agertzen dira bertan, Ogasunak informazio hori
duelako. Dena den, sekzio horien gainean egiten diren aldaketak islatzen ditu.
Funtsean, sekzio horiek inprimaki ofizialean agertzen direnak islatzen dituzte.
Sekzio-kutxa sakatzen ahal den elementua da, bidea ematen duena aitorpenaren sekzio/atalbakoitzeko
informazio zehatza ikusteko.

Sekzio bakoitza ondoko elementu hauek osatzen dute:
-

Zergaren sekzioaren deskribapena.
Egiten ari den aitorpenaren barnean sekzio hori duten zergadunak.
Sekzioaren barnean dauden atalen zerrenda.
Gorabeherak badaude, horien zerrenda.

29

Sekzioa duten pertsonak:

Sekzioaren atal zehatzak. Sekzio guztiek ez dituzte atalak (PFEZ menuan, ikus daiteke zein
sekzioren barnean dauden atalak).

Zergadun zehatz baten atalak iragazteko, botoi-barra bat dugu, pertsona zehatz hori edo guztiak
hautatzeko aukera ematen duena: ikusten ahalko dira sakatu den zergadunari dagozkion
sekzioak.
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Aitorpenaren sekzioak. Datuen kudeaketa
Atal bat pertsona bat baino gehiagoren aitorpenaren barnean badago, pertsonen barra bat
eskura dugu, horietatik zein den aktiboa adierazteko (ikusten ari garena) eta aktibatu nahi
duguna hautatzeko (besterik gabe nahi dugun izena sakatuz)

Editatu beharreko sekzioaren adibide honetan bi atal agertzen dira: soldata eta Gizarte
Segurantzako kotizazioak. Bata bestearen atzean agertuko dira. Sekzioak dituen datuen
kopuruaren arabera, beharrezkoa izan daiteke ohiko korritze-barra erabiltzea.

Datuen edizioan ohikoa izaten da behin eta berriz kontzeptu ekonomiko zehatz bat sartu behar
izatea: adibidez soldata batzuk.

Kontzeptuen zerrenda lantzeko eskura dauden tresnak honako hauek dira
Aukera ematen du lehendik dagoen sarrera bat editatzeko.
Aukera ematen du lehendik dagoen sarrera bat zerrendatik ezabatzeko.
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Daturik gabeko sarrera bat sortzen du, zerrendari gehitu ahal izateko.
Sarrera bat editatzen dugunean, goiko aldeko zerrendan ikusten dugu eta zerrendaren azpian
edizio moduan (editatzen ahal diren eremuak). Egoera horretan datuak banaka editatzen ahal
ditugu, baita gorde eta deuseztatu ere. Garrantzitsua da gogoratzea deuseztatzeko edo
gordetzeko ekintza hori zerrendari dagokiola. Aitorpenean gordetzeko, sekzioari/atalari
dagokion botoia sakatu behar da.
Kasu honetan, sarrera-aldaketa baten itxura ikus daiteke, non agertzen baitira dauden datuak,
aldatuak izateko.

Kasu honetan, sarrera baten txertaketaren itxura ikus daiteke, non datuak hutsik agertzen baitira.
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Bestaldetik, zerrendetatik kanpoko datuen edizioa zuzena da; izan ere, besterik gabe
aurkeztutako datua aldatzen da edo datu berria sartzen da informatu gabe baldin badago.

Edizio-pantailek ekintza-barra bat dute, deuseztatu edo gorde ahal izateko. Lehendabiziko
kasuan, ez dira datuak gordetzen eta, bigarrenean, bai.

Izan daitezkeen akatsak edo abisuak egiaztatuko dira bakarrik inprimaki batean sartu beharreko
datuak gordetzeko eskatu denean.
Espero ez den gorabeheraren bat atzemanez gero, mezu honen bidez adieraziko da.

Bi aukera daude:
-

Zuzendu: inprimakian segitzen du atzeman diren akatsak edo abisuak berrikusteko.
Jarraitu: gordetzen du eta ateratzen da, baina atal akastun hori markatzen du.

Edizioko inprimakian segitzen baduzu, edo ondoren hartan sartzen bazara, programak
markatuko ditu egiaztapenak aktibatu dituzten datuak.
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Gehitu atalak.
Atal berriak gehitzeko, bi aukera ditugu. Aukeratu behar dugu bietako zein erabili nahi dugun.

Gehitu atalak. Bilatu
Testu librearen bidezko bilaketak egiteko, "Bilatu" aukeratu behar da "Gehitu atala" menuan,
edo burualdeari dagokion estekan sakatu.

Programak bilatzaile sinplifikatua erakusten du: termino bat edo batzuk sartzeko aukera ematen
du eta zergaren dokumentazioan horiek bilatu ondoren termino horiekin lotura duten atalak
ematen ditu. Azkenik, horietako bat aukeratu behar da aitorpenean sartzearren.

Bilaketa hasten duen botoia.
Adibidean, "dohaintza" terminoa adierazten da hari lotutako kenkaria aurkitu nahian. Sekzioen
edo atalen zerrenda bat agertzen da, egungo testu dokumentazioaren arabera “dohaintza”
terminoarekin lotura dutenak.
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Dohaintzen sekzioa aukeratzen ahal dugu, eta azkenik, eskatzen du zein pertsonari lotuko zaion
sekzioa.

Bilatzailearen bidez bilaketa zehatzagoak ere egin daitezke. Horretarako, ondotik erakusten den
botoia sakatuz gero, bilaketaren aukerak handitzen dira.

Bilaketa mota horretan, honako aukera hauek konbinatzen ahal ditugu:
-

Atal bati lotutako dokumentuan dauden hitzak sartu.
Atal bati lotutako dokumentuan agertu behar ez diren hitzak sartu.
Esaldi zehatz baten bilaketa sartu: hitzak eta horien ordena.

Hori guztia bereizirik, edo bestela, edozein modutan konbinaturik.
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Hona hemen bilaketaren adibide bat:

Edonola ere, posible da datu ekonomikoen zerrendara itzultzea ezer erantsi gabe, bilaketarenbukaerako
barrako deuseztatu botoiaren bidez.
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Gehitu atalak. PFEZ menua

Azkenik, PFEZ menuaren bidez ere (zergaren egitura irudikatzen du, zuhaitz formatuan) sartzen
ahal dira atal berriak, sistemak berak horiek eman ez baditu. Zuhaitz horretako lehen mailan
zergaren sekzio guztiak agertzen dira. Sekzio batzuetan, bigarren maila bat zabaltzen ahal da
sekzioko atalekin.
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“+” ikurraren bidez, lotutako sekzioko atalak zabaltzen ahal dira.

Sekzioek atalak izaten ahalko dituzte, atalak haien artean independenteak badira.
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Ondotik atalak dituzten sekzioak erakutsiko ditugu.

39

40

41
Programak aukeratutako zergadunari atala eransteko aukera ematen du ohiko moduan.

Azkenik, ez bada inongo atalik erantsi nahi, posible da ateratzea menuaren beheko aldeko
barrako botoiaren bidez deuseztatuz.
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Datu fiskalen inprimaketa
Datu fiskalak inprimatzeko botoia sakatuz, PDF batera joaten da eta, han, Ogasunaren esku
dagoen zergadunen informazio fiskala agertzen da.

Iradokizunak
Ogasunak proposaturiko kontuen edo iradokizunen panelaren bidez aditzera ematen zaio
erabiltzaileari zein egoeratan ematen ahal zaizkion aholkuak, Ogasunean (aholkularitza
estatikoa) eta/edo aitorpenean bertan (aholkularitza dinamikoa) dauden datuen arabera
Adibidea. Kasu honetan, azaltzen da iazko atal batzuk ez direla agertzen aurten eta beharrezkoak
izan daitezkeela.

Iradokizun gisa proposaturiko atala. Aukeratzeko modukoa.

Aukera ematen du galderari kasurik ez egiteko eta ezabatzeko.

Aukera ematen du hautatuko atala sartzeko.

Iradokizunen edo tratatutako egoeren historiko
erabiltzailearendako testuinguruaren informazio gisa.

bat

gordetzen

du

zergadunarendako/
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Likidazioa
Aplikazioak ibilbide bat erakusten du erabiltzailea dagoen zereginen taldean kokatzeko: kasu
honetan, emaitzaren berrikuspena.

Elementu bisual honek erabiltzaileari pantailako elementuen berri ematen dio, pantailaren
egitekoa ezagut dezan.

Ibilbidearen mugarri horrek aitorpenaren emaitzak erakusten ditu zutabeka, zutabe bana
zergadun bakoitzeko. Burualdean, pertsonaren izena erakusten du. Aitorpenean bi pertsona
baino gehiago badaude, mugitzen ahalko da horiek ikusteko.

Zergadunaren bistaratzean posizio bat mugitzen du ezkerralderantz.

Zergadunaren bistaratzean posizio bat mugitzen du eskuinalderantz.

Erakusten dugun botoi-barra da zeregin-multzoen artean mugitzeko aukera ematen duen beste
elementu bat. Datu ekonomikoen pantailara itzultzen da edo aitorpena aurkezten du.
Laguntzaile bateko hurrengoa/aurrekoa botoien antzera jokatzen du.
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Aitorpenaren kalkuluaren emaitzak
erakusten dirazergak berak definitzen
duen kalkuluaren ordenarenarabera:
-

Etekinak eta gehikuntzak (zati
berezia eta orokorra)
Murriztapenak
Likidazio-oinarria (zati berezia
eta orokorra)
Kuota osoa
Kenkariak
Atxikipenak

Zergadun guztien aitorpenak dituen
kontzeptuak baino ez ditu erakusten.
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Bukaeran, kuota likidoaren emaitza erakusten da, bereizirik eta batera, egindako aitorpenean
onartzen diren modalitateak baldin badira.

“Aurkeztea” botoia sakatzen denean, egiaztatzen da ea akatsik ba ote dagoen aitorpeneko datu
ekonomikoetan eta ez da uzten hurrengo pantailara igarotzen, honako mezu hau erakusten
delarik:
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Aurkeztea
Aplikazioak ibilbide bat erakusten du erabiltzailea dagoen zereginen taldean kokatzeko: kasu
honetan, aitorpena aurkeztea.

Elementu bisual honek erabiltzaileari pantailako elementuen berri ematen dio, pantailaren
egitekoa ezagut dezan.

Erakusten dugun botoi-barra da zeregin-multzoen artean mugitzeko aukera ematen duen beste
elementu bat. Likidazioaren pantailara itzultzen da edo aitorpena sinatzen du. Laguntzaile
bateko hurrengoa/aurrekoa botoien antzera jokatzen du.

Aitorpenaren datuek aitorpen bategina edo bereizia egiteko bidea ematen badute, horietako
bat aurkeztuko da. Programak adierazten du zein den ekonomikoki komeni zaiona. Dena den,
horietako edozein aukeratzen ahal da.
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Erabiltzaileak ekonomikoki mesede txikien egiten dion modalitatea aukeratzen badu, programak
abisua erakutsiko dio eta erabiltzaileak berretsi beharko du haren aukeraketa.

Bigarren urrats batean, programak zerga-esleipena eskatzen du segidan egon daitezkeen
aitorpenaren pertsona guztientzat.

Bategina bada, helbideratze datuak eta hizkuntza eskatzen dira. Erabiltzaileari filiazioan lehen
adierazitako helbidearen berri ematen zaio, baita tributu-zorraren zenbatekoaren berri ere.
Aitorpenaren datak eta emaitzak ordaintzeko modua eta epeak baldintzatzen dituzte.
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Adibide honetan, ordainketa zatikatua eta banku-kontuan kargatuz eskatzeko aukera dago, edo
bestela, ordainketa-gutunaren bidez.
Modalitate bereizia denez, berrespena eskatzen da: aitorpena sortu ala ez.

Bereizia eta seme-alaba batendako bada, posible da puntu horretan helbidea aldatzea,
aitorpena sortuko badu.

Aurreko kasuan, badago helbidea editatzerik, filiazioan egiten den modu berean.
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“Gorde eta hurrengoa” botoia sakatzean, aplikazioak egiaztatuko du aitortzailea eta ezkontidea
edo bikote egonkorreko kide biak sartuta dauden eta aitorpena biek sortzen duten. Biak
badaude eta biek sortzen badute aitorpena aplikazioan sartzean biak autentifikatu beharko dira.
Aitortzailea soilik autentifikatu bada, bi aitortzaileek autentifikatu beharko dute, honako
pantaila honetan:
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Aplikazioan sartzeko prozesuan bezala, bi bide daude autentifikatzeko:


Ziurtagiri digitala



NANa + PINa



Cl@vePIN
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Prozesuaren emaitza leihoaren behealdean bistaratuko da, eta horrela, zergadunek bidalketaprozesuarekin jarraitu ahal izanen dute.

Azkenik, aitorpena bidaltzea eskatzen bada, ohartarazten da zergadun horiendako aitorpenak
daudela. Hori hala izanik ere, aurkeztu nahi izanez gero, lehen aurkeztutako aitorpenak
deuseztatuko dira.

Hurrengo pantailan, aitorpena sinatu eta aurkeztu egiten da.

Zirriborroa berrikusteko esteka sakatzen bada, PDFko inprimakia eskuratzen da, aitorpeneko
datuak dituena; hura “Inprimatu zirriborroa” estekaren bidez ere eskuratzen ahal da, zeina
aplikazioaren burualdean baitago.
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Aitorpena behin betiko bidaltzeko, dagokion botoia sakatu behar da.

Aitorpena bidali ondoren, bidalketaren emaitzaren berri ematen da, elementu hauekin:



Aitorpenari lotu zaion zenbakia; zenbaki bat baino gehiago izanen dira, baldin eta
“Bereizia” aukeratu bada bidaltzeko modu gisa.
Estekak, aitorpenaren inprimakia eskuratzeko: gaztelaniaz eta euskaraz.

Aurkeztutako aitorpenari dokumentazioa erantsi nahi izatekotan “Dokumentazioa erantsi”
estekaren gainean sakatuz zabaltzen den web-aplikazioan egin ahalko duzu.
Azkenik, kontuan izan zergaduna aitorpenaren zirriborroen zerrendan sar daitekeela
"Zirriborroak ikusi" menuko aukeraren bidez.

Behin aukera horretan klik egin ondoren, zerrendara sartzen da:

