
EGUN HONETAKO BATZORDEAN SAILKATUA 
 
URTEKO KONTUEN DATUAK EKITALDIAREN 
 AMAIERAN

IZEN EMATE ZK. 
(Eusko Jaurlaritza)

Erregistro honetan inskribaturik:

Noiz onartu ziren kontuak 
(uuuu-hh-ee)

Kapital soziala, ekitaldiaren amaieran 
(eurotan)

Ekitaldiaren emaitza 
(eurotan, zeinuaz)

Kontuak aurkezteko eredua 
(arrunta/laburtua/ETEak)

Kontu ikuskariaren izena

Kontuak ikuskatzeko beharra duten  
erakundeak

Aktiboa guztira ekitaldiaren amaieran 
(eurotan)

Ondare garbia, ekitaldiaren amaieran 
(eurotan, zeinuaz)

Noiz aurkeztu ziren kontuak Erregistroan 
(uuuu-hh-ee)

Noiz itxi ziren kontuak 
(uuuu-hh-ee)

Izena/Sozietatearen Izendapena

IFZ 
 

Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bateginaren 70. artikuluak, eta lege hori zati batean garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 2. 

artikuluak enpresa-sailkapenari eusteko betekizunak ezartzen dituztenak betetze aldera, adierazten dut hemen emandako datuak egiazkoak direla eta konpromisoa 

hartzen dut hori egiaztatzen duten dokumentuak Enpresak Sailkatzeko Zerbitzuaren esku jartzeko, hala eskatzen badizkidate. 

Adierazlearen sinadura

Abizenak Izena

IFZ/AIZ

(e)an(e)n, (e)ko ren

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOKO AHOLKU BATZORDEA

Enpresen kaudimen ekonomiko-finantzarioari eutsi ziola  
justifikatzeko erantzukizunpeko adierazpena

Kargua

00070#CLAS2

Izendapenaren data  (uuuu-hh-ee)



INPRIMAKIAK BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- EREDU NORMALIZATUA

2.- EREDUA BETETZEA

3.- EREDUKO DATUAK BETETZEA

IFZ 
Erakundearen (sailkatutako pertsona fisikoa edo juridikoa) identifikazio fiskaleko zenbakia idatziko da (kodea), karaktereen 
artean marratxorik edo zuriunerik jarri gabe, letra larriz. 
 
Izena/sozietatearen izandapena 
Se escribirá el nombre o denominación social del empresario o entidad, según corresponda. 
 
Erregistro honetan inskribatuta 
Enpresaburu edo merkataritza erakundeen kasuan, Merkataritza hitza idatziko da, enpresaburua edo sozietatea inskribatutako 
merkataritza erregistroaren izenaren ondoren. Merkataritza-erregistroan izena eman ez duten erakundeen kasuan, izena 
emateko kontuak zer erregistro ofizialetan aurkeztu zituzten idatziko dute, erakundearen izaeraren araberakoa. 
 
Datak 
Data guztietan urtearen lau digituak, hilaren bi digituak eta egunaren bi digituak idatziko dira, digituen blokeak marratxoen bidez 
bereiziz. Adibidez: 2009-06-01.  
  
Zenbatekoak 
Eurotan idatziko dira, bi dezimalekin. Milakoak bereizteko puntua erabili beharko da, eta dezimalak bereizteko, koma. Zenbateko 
negatiboei dagokienez, «minus» zeinua ipini beharko zaie aurretik (-). Adibidez: 40.821,00€; -5.444,35€ 
 
Kontuak aurkezteko eredua (arrunta/laburtua/ETEak) 
Kontuak aurkezteko enpresari dagokion modalitatearen hitza idatzi beharko da, letra larriz. 
 
Sinatzailearen kargua  
Enpresaren edo erakundearen izenean adierazpena sinatzen duen pertsonaren kargua (administratzailea) edo titulua adierazi 
beharko da, letra larriz. Banako enpresaburuek TITULARRA hitza idatzi beharko dute. 
 
Sinatzailearen datuak 
Sinatzailearen abizenak, izena eta IFZ idatzi beharko dira, letra larriz, dagokien eremuetan. 
 
Izendapenaren data (uuuu-hh-ee) 
Enpresaren edo entitatearen izenean adierazpena sinatzen duen pertsona kargu horretarako noiz izendatu zen edo boterea noiz 
eman zitzaion adierazi beharko da. Banako enpresaburuek hutsik utzi beharko dute.

Sektore Publikoaren Kontratuaren Legea zati batean garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 2. artikuluan 
xedatutakoari jarraik, merkataritza- sozietateek, Merkataritza Erregstroan izena emanda duten banako enpresaburuek eta 
bestelako erregistro ofizialetan izena emanda duten merkataritzakoak ez diren entitateek, beren sailkapenari eusteko, beren 
kaudimen ekonomiko eta finantarioari eusten diotela egiaztatu beharko dute urtean behin, ERANTZUKIZUNPEKO 
ADIERAZPEN honen bidez. Eredua eskugarri dago Acrobat (PDF) formatuan, web atarian.

Eredua diseinatuta dago erraz betetzeko pdf fitxategiak irakurtzeko doaneko edozein programaren bide; baina horretarako 
eguneratuta egon beharko du programak. Jasotako adierazpenak btarteko elektronikoen bidez prozesatuko direnez, 
gomendatzen da ereduak betetzeko halako progamak erabiltzea, izapidetzean eragozpenak eta atzerapenak saihesteko. 
Adierazpena bete ondoen, erakundeko administratzileak sinatu beharko du. 
Banako enpresabuburuen kasuan, interesdunak berak sinatu beharko du adierazpena. Sinatutako jatorrizko agiria hurrengo 
helbide honetara bidali beharko da: 

  
ENPRESAK SAILKATZEKO ZERBITZUA 

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza 
Ogasun eta Finantza Saila 

Donostia kalea 1 
01010 Gasteiz 
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Enpresaren edo erakundearen izenean adierazpena sinatzen duen pertsonaren kargua (administratzailea) edo titulua adierazi beharko da, letra larriz. Banako enpresaburuek TITULARRA hitza idatzi beharko dute.Sinatzailearen datuak
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