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Urtarrilaren 2ko 1/2012 FORU AGINDUA, hiruga-
rren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpe-
naren 347 eredua onartu, horren aurkezpen moduak
ezarri eta Erregistro liburuetan jasotako eragiketen
aitorpen informatiboa aurkezteko 340 eredua onart-
zen duen urtarrilaren 27ko 60/2009 Foru Agindua
aldatzen dituena.

Akats zuzenketa

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALAren 2012ko urtarrilaren
11ko 7. zenbakian argitara eman da urtarrilaren 2ko 1/2012
FORU AGINDUA, hirugarren pertsonekin egindako eragiketen
urteko aitorpenaren 347 eredua onartu, horren aurkezpen
moduak ezarri eta Erregistro liburuetan jasotako eragiketen
aitorpen informatiboa aurkezteko 340 eredua onartzen duen
urtarrilaren 27ko 60/2009 Foru Agindua aldatzen duena.
Argitaratutako testuan hainbat akats daudela oharturik, jarraian
behar den eran zuzentzen dira.

Bat. 9. orrialdean, euskarazko testuak hau esaten due-
nean:

«Bigarrena. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko
aitorpenaren erregistroan inskribatutako subjektu pasiboek
2011ri dagokion 347 eredua aurkezteko obligazioa.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko aitorpenaren
erregistroan inskribatutako subjektu pasiboek hirugarren pert-
sonekin egindako eragiketen urteko aitorpena (2011ri dagokion
347 eredua) aurkeztu beharko dute.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko aitorpenaren
erregistroan inskribatutako subjektu pasiboek ez dituzte hiruhi-
lekoen arabera banakatu beharko 347 ereduko eragiketak.»

Hau esan behar du:
«Bigarrena. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko

itzulketen erregistroan inskribatutako subjektu pasiboek 2011ri
dagokion 347 eredua aurkezteko obligazioa.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko itzulketen erre-
gistroan inskribatutako subjektu pasiboek hirugarren pertsone-
kin egindako eragiketen urteko aitorpena (2011ri dagokion 347
eredua) aurkeztu beharko dute.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko itzulketen erre-
gistroan inskribatutako subjektu pasiboek ez dituzte hiru hile-
koen arabera banakatu beharko 347 ereduko eragiketak».

Bi. Ondoren aipatzen diren orrialde eta eremuetan:

— 33. orrialdean, 69 eremua.

— 34. orrialdean, 94 eta 119 eremuak.

— 35. orrialdean, 144 eremua.

— 36. orrialdean, 76 eremua.

— 42. orrialdean, 109 eta 129 eremuak.

— 43. orrialdean, 145 eta 161 eremuak.

— 44. orrialdean, 177, 193 eta 209 eremuak.

— 45. orrialdean, 225 eta 241 zenbakiekin.

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

ORDEN FORAL 1/2012, de 2 de enero, por la que se
aprueba el modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y sus formas de pre-
sentación, y por la que se modifica la Orden Foral
60/2009, de 27 de enero, por la que se aprueba el
modelo 340 de declaración informativa sobre las
operaciones incluidas en los libros registros.

Corrección de errores

Habiéndose advertido error en la publicación en el BOLETIN

OFICIAL de Gipuzkoa número 7, de 11 de enero de 2012, de la
Orden Foral 1/2012, de 2 de enero, por la que se aprueba el
modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras
personas y sus formas de presentación, y por la que se modifica
la Orden Foral 60/2009, de 27 de enero, por la que se aprueba
el modelo 340 de declaración informativa sobre las operaciones
incluidas en los libros registros, se procede a su subsanación.

Uno. En la página 9, donde dice en euskera:

«Bigarrena. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko
aitorpenaren erregistroan inskribatutako subjektu pasiboek
2011ri dagokion 347 eredua aurkezteko obligazioa.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko aitorpenaren
erregistroan inskribatutako subjektu pasiboek hirugarren pert-
sonekin egindako eragiketen urteko aitorpena (2011ri dagokion
347 eredua) aurkeztu beharko dute.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko aitorpenaren
erregistroan inskribatutako subjektu pasiboek ez dituzte hiruhi-
lekoen arabera banakatu beharko 347 ereduko eragiketak.»

Debe decir:
«Bigarrena. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko

itzulketen erregistroan inskribatutako subjektu pasiboek 2011ri
dagokion 347 eredua aurkezteko obligazioa.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko itzulketen erre-
gistroan inskribatutako subjektu pasiboek hirugarren pertsone-
kin egindako eragiketen urteko aitorpena (2011ri dagokion 347
eredua) aurkeztu beharko dute.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko itzulketen erre-
gistroan inskribatutako subjektu pasiboek ez dituzte hiru hile-
koen arabera banakatu beharko 347 ereduko eragiketak».

Dos. En las páginas y campos incluidos en la relación
siguiente:

— En la página 33, el campo 69.

— En la página 34, los campos 94 y 119.

— En la página 35, el campo 144.

— En la página 41, el campo 76.

— En la página 42, los campos 109 y 129.

— En la página 43, los campos 145 y 161.

— En la página 44, los campos 177, 193 y 209.

— En la página 45, los campos 225 y 241.
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Horietan guztietan, edukia aldatu behar da honako hau
jarriz:

«ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat jarriko da zenbate-
koa 0tik (zero) beherakoa denean. Beste edozein kasutan,
eremu honen edukia hutsune bat izango da».

Hiru. Ondoren aipatzen diren orrialde eta eremuetan:

— 62. orrialdean, 69 eta 94 eremuak.

— 63. orrialdean, 119 eremua.

— 64. orrialdean, 144 y 169 eremuak.

— 69. orrialdean, 76 eremua.

— 70. orrialdean, 109 eremua.

— 71. orrialdean, 129, 145 eta 161 eremuak.

— 72. orrialdean, 177 eta 193 eremuak.

— 73. orrialdean, 209, 225 eta 241 eremuak.

Horietan guztietan, edukia aldatu behar da honako hau
jarriz:

«ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat jarriko da zenbate-
koa 0tik (zero9 beherakoa denean. Beste edozein kasutan,
eremu honen edukia hutsune bat izango da».

Lau. 35. orrialdean, euskarazko testuak hau esaten due-
nean:

«160-169

Numerikoa

HERRI ADMINISTRAZIOEK 3.005,06 eurotik GORA
EMANDAKO SUBENTZIO, SOROSPEN ETA LAGUNT-
ZAK. ZERRENDATURIKO PERTSONA ETA ENTITATEAK
GUZTIRA.

Zerrendatu diren pertsona eta entitate aitortuak guztira zen-
bat diren adieraziko da.

Pertsona edo entitate bat behin baino gehiagotan agertzen
bada zerrendatua euskarrian, agertzen den adina aldiz konputa-
tuko da».

Honako hau esan behar du:

«160-168

Numerikoa

HERRI ADMINISTRAZIOEK 3.005,06 eurotik GORA
EMANDAKO SUBENTZIO, SOROSPEN ETA LAGUNT-
ZAK. ZERRENDATURIKO PERTSONA ETA ENTITATEAK
GUZTIRA.

Zerrendatu diren pertsona eta entitate aitortuak guztira zen-
bat diren adieraziko da.

Pertsona edo entitate bat behin baino gehiagotan agertzen
bada zerrendatua euskarrian, agertzen den adina aldiz konputa-
tuko da.»

Bost. 35. orrialdean, euskarazko testuak hau esaten due-
nean:

«170-184

Alfanumerikoa

HERRI ADMINISTRAZIOEK 3.005,06 eurotik GORA
EMANDAKO SUBENTZIO, SOROSPEN ETA LAGUNT-
ZAK. ZERRENDATURIKO ERAGIKETEN ZENBATEKOA
GUZTIRA.

Se sustituye su contenido por el siguiente:

«ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat jarriko da zenbate-
koa 0tik (zero) beherakoa denean. Beste edozein kasutan,
eremu honen edukia hutsune bat izango da».

Tres. En las páginas y campos incluidos en la relación
siguiente:

— En la página 62, los campos 69 y 94.

— En la página 63, el campo 119.

— En la página 64, los campos 144 y 169.

— En la página 69, el campo 76.

— En la página 70, el campo 109.

— En la página 71, los campos 129, 145 y 161.

— En la página 72, los campos 177 y 193.

— En la página 73, los campos 209, 225 y 241.

Se sustituye su contenido por el siguiente:

«SIGNO: campo alfabético. Se consignará una «N» cuando
el importe sea menor que 0 (cero). En cualquier otro caso el
contenido de este campo será un espacio».

Cuatro. En la página 35, en su versión en Euskara, donde
dice:

«160-169

Numerikoa

HERRI ADMINISTRAZIOEK 3.005,06 eurotik GORA
EMANDAKO SUBENTZIO, SOROSPEN ETA LAGUNT-
ZAK. ZERRENDATURIKO PERTSONA ETA ENTITATEAK
GUZTIRA.

Zerrendatu diren pertsona eta entitate aitortuak guztira zen-
bat diren adieraziko da.

Pertsona edo entitate bat behin baino gehiagotan agertzen
bada zerrendatua euskarrian, agertzen den adina aldiz konputa-
tuko da».

Debe decir:

«160-168

Numerikoa

HERRI ADMINISTRAZIOEK 3.005,06 eurotik GORA
EMANDAKO SUBENTZIO, SOROSPEN ETA LAGUNT-
ZAK. ZERRENDATURIKO PERTSONA ETA ENTITATEAK
GUZTIRA.

Zerrendatu diren pertsona eta entitate aitortuak guztira zen-
bat diren adieraziko da.

Pertsona edo entitate bat behin baino gehiagotan agertzen
bada zerrendatua euskarrian, agertzen den adina aldiz konputa-
tuko da.»

Cinco. En la página 35, en su versión en Euskara, donde
dice:

«170-184

Alfanumerikoa

HERRI ADMINISTRAZIOEK 3.005,06 eurotik GORA
EMANDAKO SUBENTZIO, SOROSPEN ETA LAGUNT-
ZAK. ZERRENDATURIKO ERAGIKETEN ZENBATEKOA
GUZTIRA.
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Eremu hau bitan banatuta dago:

170 ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat edo minus zeinu
bat («-») jarriko da, lehen hiruhilabeteko eragiketen zenbatekoa
0tik (zero) beherakoa denean. Beste edozein kasutan, eremu
honen edukia hutsune bat edo «0» (zero) izango da.

171-184 ZENBATEKOA: eremu numerikoa.
Zerrendaturiko zenbatekoen batura adierazi behar da.»

Honako hau esan behar du:
«169-184

Alfanumerikoa

HERRI ADMINISTRAZIOEK 3.005,06 eurotik GORA
EMANDAKO SUBENTZIO, SOROSPEN ETA LAGUNT-
ZAK. ZERRENDATURIKO ERAGIKETEN ZENBATEKOA
GUZTIRA.

Eremu hau bitan banatuta dago:
169 ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat jarriko da, zen-

batekoa 0tik (zero) beherakoa denean. Beste edozein kasutan,
eremu honen edukia hutsune bat izango da.

170-184 ZENBATEKOA: eremu numerikoa.
Zerrendaturiko zenbatekoen batura adierazi behar da.»

Donostia, 2012ko urtarrilaren 16a.—M. Jesús Pérez Garcia-
rena, Idazkari Teknikoa.

(242) (480)

Eremu hau bitan banatuta dago:
170 ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat edo minus zeinu

bat («-») jarriko da, lehen hiruhilabeteko eragiketen zenbatekoa
0tik (zero) beherakoa denean. Beste edozein kasutan, eremu
honen edukia hutsune bat edo «0» (zero) izango da.

171-184 ZENBATEKOA: eremu numerikoa.
Zerrendaturiko zenbatekoen batura adierazi behar da.»

Debe decir:
«169-184

Alfanumerikoa

HERRI ADMINISTRAZIOEK 3.005,06 eurotik GORA
EMANDAKO SUBENTZIO, SOROSPEN ETA LAGUNT-
ZAK. ZERRENDATURIKO ERAGIKETEN ZENBATEKOA
GUZTIRA.

Eremu hau bitan banatuta dago:
169 ZEINUA: eremu alfabetikoa. «N» bat jarriko da, zen-

batekoa 0tik (zero) beherakoa denean. Beste edozein kasutan,
eremu honen edukia hutsune bat izango da.

170-184 ZENBATEKOA: eremu numerikoa.
Zerrendaturiko zenbatekoen batura adierazi behar da».

Donostia-San Sebastián, a 16 de enero de 2012.—La Secre-
taria Técnica, M. Jesús Pérez Garciarena.

(242) (480)
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