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1 PERTSONAL-GASTUAK

– Langileei egindako lanaren truke emandako ordainsariak –ordaintzeko modua edo kontzeptua
edozein dela ere–, entitatearen konturako Gizarte Segurantzaren eta pentsioen araubideetako
kuotak, eta entitatearen mendeko langileen gainerako gastu sozialak.
– Kapitulu honetan ez dira sartzen zerbitzuaren ondoriozko kalte-ordainak, zeinak 2. kapitulura
egozten baitira.

10 Goi-kargudunak
100 Goi-kargudunen ordainsariak
10000 Goi-kargudunen ordainsariak 10000 640 D.11

10001
Zuzendaritza-kideen ordainsariak
(156/2016 Dekretua)

SP 
bakarrik

6401 D.11

11 Behin-behineko langileak

110 Behin-behineko langileen ordainsariak

11000 Behin-behineko langileen ordainsariak 11000 640 D.11

12 Funtzionarioak
120 Funtzionarioen ordainsariak
12000 Funtzionarioen ordainsariak 12000 640 D.11

12001
Funtzionarioen eta estatutupeko langileen
ordainsariak

SP 
bakarrik

6402 D.11

121 Ertzaintzako ordainsariak
12100 Ertzaintzako ordainsariak 12100 640 D.11

122
Funtzionarioak ordezkatzen dituzten
langileen ordainsariak

12200
Funtzionarioak ordezkatzen dituzten
langileen ordainsariak

12200 640 D.11

12201
Funtzionarioak eta estatutupeko langileak
ordezkatzen dituzten langileen
ordainsariak

SP 
bakarrik

6403 D.11

123
Zeregin-pilaketetako bitarteko
funtzionarioen ordainsariak

12300
Zeregin-pilaketetako bitarteko
funtzionarioen ordainsariak

12300 640 D.11

13 Lan-kontratudunak

130
Langile lan-kontratudun finkoen
ordainsariak

13000
Langile lan-kontratudun finkoen
ordainsariak

13000 640 6404, 6450, 6457 D.11

131
Aldi baterako langile lan-kontratudunen
ordainsariak

13100
Aldi baterako langile lan-kontratudunen
ordainsariak

13100 640 6407 D.11

132
Langile lan-kontratudunak ordezkatzen
dituzten langileen ordainsariak

13200
Langile lan-kontratudunak ordezkatzen
dituzten langileen ordainsariak

13200 640 6405 D.11

14 Bestelako langileak
140 Bestelako langileen ordainsariak
14000 Bestelako langileen ordainsariak 14000 640 6406 D.11

16 Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak
Entitatearen konturako Gizarte Segurantzaren eta pentsioen araubideetako kuotak, eta
entitatearen mendeko langileen gainerako gastu sozialak.

160 Entitatearen konturako kotizazio sozialak
Entitatearen konturako Gizarte Segurantzaren eta gizarte-aurreikuspenen araubideetako
ekarpenak.

16000 Entitatearen konturako kotizazio sozialak 16000 642 642 D.121
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161 Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak

16100 Kalte-ordainak

– Entitateko langileei egindako kalte edo galera baten ordainetan ematen diren zenbatekoak.
– Kontu honetan sartzen dira, berariaz, kaleratzearen eta erretiro aurreratuaren ondoriozko
kalte-ordainak.
– Bestelako kalte-ordainak, baldin eta pertsonalak badira eta funtzionario talde baten gastu
sozialtzat hartu ezin badira; hala nola bizilekuaren ondoriozko konpentsazioa –atzerrikoa
barne–, eta jantzien eta garraioaren ondoriozkoak.

16101 641 641 D.622

16101
Pentsio-sistema osagarrietarako
ekarpenak

Entitateko langileen pentsio-planetara edo erretiroa, ezintasuna edo heriotza estaltzeko antzeko
beste sistema batera egindako ekarpenak.

16111 643 643, 644 D.121

16102 Gizarte-prestazioak

– Funtzionarioek, legeriaren arabera, beren alde edo senideen alde sortzen dituzten erretiro eta
biziraupeneko pentsioak jasotzen dira kontu honetan, bai eta pertsonalki emandako aparteko
pentsioak eta nahitaezko eszedentziadunen hartzekoak ere, eta, oro har, entitateak
ordaindutako prestazio guztiak, baldin eta langileentzako lansariak ez badira.
– Aldi baterako prestazio ekonomikoa barnean sartzen da.
– Onuradunen aurretiazko prestazioen ondorio ez diren pertsonentzako pentsioak 4. kapitulura
egotziko dira.

16121 645 6499 D.622

16103
Gizarte Segurantzaren araubideko
prestazioen hobekuntzak

Entitateak Gizarte Segurantzaren araubideko prestazioei eginiko hobekuntzak jasotzen dira;
hau da, aldi baterako ezintasunaren prestazioaren, amatasun- eta aitatasun-prestazioen eta
abarren borondatezko hobekuntzetarako osagarriak.

------ 645 646 D.622

162 Bestelako gastu sozialak

16200 Langileen prestakuntza eta hobekuntza 16201 649 6490 P.2

16201 Gizarte-ekintza
Dirulaguntza-gastuetarako gizarte-ekintzako laguntzak eta jarduerak –arloak: hezkuntza,
prestakuntza, kultura, kirola, aisialdia, haurtzaindegiak, etxebizitza, garraioa eta abar– eta
aparteko laguntza pertsonal edo familiarretarako laguntzak.

16211 649 6491 D.622

16202 Aseguruak 16221 649 6492 D.121
16299 Bestelako gastu sozialak 16299 649 6499 D.622

2
FUNTZIONAMENDU-
GASTUAK

Funtzionamendu-gastuak, zeinei ondasun eta zerbitzuetako gastu arrunt ere esaten baitzaie. 
Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntetarako zuzkidurak sartzen dira, entitatearen jarduerak
egiteko beharrezkoak badira eta kapitalaren edo ondare publikoaren gehikuntzarik eragiten ez
badute. Kapitulu honetara egotzi behar dira ondasunak eskuratzeagatik sortutako gastuak,
baldin eta ezaugarri hauetako batzuk badituzte: 
a) Ondasun suntsikorrak izatea.
b) Aurrekontu-ekitaldia baina iraupen laburragoa aurreikusita izatea.
c) Inbentarioan sartzekoak ez izatea.
d) Ziur aski, gastu errepikakorrak izatea. 
Ez dira kapitulu honen kredituetara egotziko entitateko langileek emandako zerbitzuen edo
egindako lanen ordainsarietara bideratu behar diren gastuak. 
Kapitulu honetara egotziko dira errepikakorrak izan daitezkeen ondasun immaterialeko gastuak,
amortizatzekoak ez badira eta inbertsioak egitearekin lotura zuzena ez badute.
Kapitulu honetan sartzen dira, orobat, kontabilitate nazionalean gizarte-prestaziotzat hartzen
diradago modurik bata eta bestea bereizteko, laguntzaren zenbateko osoa 7. kapituluan jasoko
da.
– Kapitulu honetan jasotzen dira, orobat, bestelako kapital-transferentziak, zeinek ez baitute
beren kabuz errenta birbanatzen, baina, aldiz, berekin baitakarte aurrezkia edo ondarea
entitateen artean birbanatzea

20 Errentamenduak eta kanonak

Ondasun higigarri eta higiezinen alokairu edo errentamenduagatik sortutako gastuen
zenbatekoa, eta jabetza industrialaren edo jabetza intelektualaren hainbat adierazpen
erabiltzeko eskubideagatik edo erabilera-emakidarako eskubideagatik ordaindutako zenbateko
finko edo aldakorrak. «Leasing» modalitateko gastu itunduak sartzen dira, baldin eta erosteko
aukera erabiltzen ez bada.

200 Lurrak eta ondasun naturalak
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20000 Lurrak eta ondasun naturalak Orube, landa-finka eta bestelakoen errentamendu-gastuak. 21100 6210 6210 D.45
201 Eraikuntzak

20100 Eraikuntzak

Eraikin, ikuskizun-areto, museo, biltegi eta abarren alokairu-gastuak, zerbitzu lotuak sartuta
badaude ere (hala nola berotze-sistema, hotz-sistema, ura, argia, aseguruak eta garbiketa-
lanak). Komunitate-gastuak ere hemen sartzen dira, eta ondasun higiezinen gaineko zerga ere
bai, kontratuan ezarrita badago errentariak ordaindu behar duela.

21200 6211 6211 P.2

202 Azpiegiturak
20200 Azpiegiturak ------ 6212 6212 P.2
203 Ondare historikoko ondasunak
20300 Ondare historikoko ondasunak ------ 6213 6213 P.2

204
Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak
eta bestelako instalazioak

20400
Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak
eta bestelako instalazioak

Oro har, mota horretako gastuak; inbertsioak kontserbatzeko eta konpontzeko erabiltzen den
ekipoaren alokairu-gastuak barne.

21301# 
21311# 
21321

6214 6214 P.2

205 Altzariak
20500 Altzariak Altzarien, bulegoko ekipoen, materialaren eta abarren alokairu-gastuak. 21400 6215 6215 P.2

206
Informazioa prozesatzeko ekipamenduak
eta aplikazio informatikoak

20600
Informazioa prozesatzeko ekipamenduak
eta aplikazio informatikoak

Honako hauen alokairuak: ekipo informatikoak, ofimatikoak, datu-transferentziakoak eta beste
ekipo berezi batzuk; sistema eragileak; datu-baseak kudeatzeko aplikazioak, eta beste edozein
ekipo informatiko edo software. Aldian behin ordaindu behar diren software-lizentziak ere
sartzen dira.

21500 6216 6216 P.2

207
Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu
materiala

20700 Garraio-elementuak
Pertsonen edo salgaien garraiobideak alokatzeko gastuak. Ez dira kontzeptu honetara egotziko
zerbitzuak kontratatzeko gastuak edo gastu sozialak.

21600 6217 P.2

20701 Bestelako ibilgetu materiala Beste azpikontzeptu batzuetan sartzen ez diren hainbat ibilgeturen alokairu-gastuak. 21700 6217 6217 P.2
208 Kanonak

20800 Kanonak
Aldian behin ordaindu behar diren zenbatekoak, ondasunak lagatzeagatik, jabetza industriala
erabiltzeagatik eta bestelako ondasun materialak edo immaterialak erabiltzeagatik. Jabetza
intelektualaren gastuak beste azpikontzeptu batera egozten dira.

21800 6218 6218 D.29

209 Jabetza intelektuala
20900 Jabetza intelektuala ------ 6219 6219 P.2

21
Konponketak, mantentze-lana eta
kontserbazioa

Hona egozten dira azpiegiturak, eraikinak eta lokalak, makineria, garraio-elementuak eta
bestelako ibilgetu materiala konpontzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko gastuak, eta
aplikazio informatikoen gastuak. Ondasun higigarri eta higiezin propio zein alokatuak
konpontzeko gastuak barnean sartzen dira.
Orobat, 6. kapitulura egotziko dira konponketa handiak eta berritze-, handitze- edo hobekuntza-
lanen gastuak, baldin eta berekin badakarte produktibitatea, gaitasuna, errendimendua edo
efizientzia handitzea edo entitatearen ondasunen bizitza baliagarria luzatzea, eta hori ezin
bazaio prebentziozko ohiko mantentze-lanei egotzi.

210 Lurrak eta ondasun naturalak
21000 Lurrak eta ondasun naturalak 22100 6220 6220 P.2
211 Eraikuntzak
21100 Eraikuntzak 22200 6221 6221 P.2
212 Azpiegiturak
21200 Azpiegiturak 22900 6222 6222 P.2
213 Ondare historikoko ondasunak
21300 Ondare historikoko ondasunak ------ 6223 6223 P.2
214 Makineria eta lanabesak

21400 Makineria eta lanabesak
22311# 
22321

6224 6224 P.2
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215
Instalazio teknikoak eta bestelako
instalazioak

21500
Instalazio teknikoak eta bestelako
instalazioak

22301 6225 6225 P.2

216 Altzariak
21600 Altzariak 22400 6226 6226 P.2

217
Informazioa prozesatzeko ekipamenduak
eta aplikazio informatikoak

21700 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak
Datu-prozesaketako eta -transferentziako ekipamenduak, ekipamendu informatiko eta
ofimatikoak, instalazio telefonikoetakoak eta irrati-emisioak kontrolatzeko ekipamenduak
mantentzeko gastuak, edo antzekoak.

22500 6227 6227 P.2

21701 Aplikazio informatikoak Aplikazio informatikoak mantentzeko eta ustiatzeko gastuak. 23861 6227 6228 P.2

218
Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu
materiala

21800 Garraio-elementuak 22600 6228 P.2

21801 Bestelako ibilgetu materiala
Aurretik aipatutako kontzeptuetan sartzen ez diren ekipamenduak konpontzeko, mantentzeko
eta kontserbatzeko gastuak txertatzen dira; adibidez, larrialdietako ekipamenduak: andak,
tornuak eta abar.

22700 6228 6229 P.2

219 Higiezinetako inbertsioak
SP 
bakarrik

21900 Higiezinetako inbertsioak ------ 6229 6220, 6221 P.2

22
Bulegoko materiala, hornigaiak eta
komunikazioak

Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak barne hartzen ditu,
ikus-entzunezko materialari dagozkionak barne.
Elektrizitatea eta biltegiratu ezin den bestelako edozein hornikuntza ere hemen sartzen dira.
Halako gastuak energia elektrikoaren, uraren, gasaren, erregaien eta bestelako hornigaien
azpikontzeptuetara egozten dira, salbu eta alokatutako eraikinetako gastuak badira eta
prezioaren barruan sartuta badaude.
Telefono, telex, telegrafo, posta eta beste komunikabide batzuen gastuak.

220
Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak,
etab.

22000 Bulegoko materiala 23801 6290 6290 P.2

22001
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako
argitalpenak

Gastu hauek biltzen ditu:
– Liburuak, argitalpenak, aldizkariak eta dokumentuak eskuratzea, edozein euskarritan (ikus-
entzunezko materiala barne), liburutegietako funtsen zati izateko eskuratzen direnak izan ezik;
halakoak 6. kapitulura egotzi behar dira.
– Datu-base dokumentalak kontsultatzeagatik sortutako gastuak edo kuotak.

23802 6291 6291 P.2

221 Hornigaiak
Elektrizitatea eta biltegiratu ezin den bestelako edozein hornikuntza. Halako gastuak energia
elektrikoaren, uraren, gasaren, erregaien eta bestelako hornigaien azpikontzeptuetara egozten
dira, salbu eta alokatutako eraikinetako gastuak badira eta prezioaren barruan sartuta badaude.

22100 Energia elektrikoa 23701 6280 6280 P.2
22101 Ura 23711 6281 6281 P.2
22102 Gasa 23721 6282 6282 P.2
22103 Erregaiak Polizia-ibilgailuetarako erregaia sartzen da. 23731 6283 6283 P.2

22104 Jantziak, uniformeak eta arropa zuria
Lege, erregelamendu, hitzarmen, akordio edo kontratu batek horretara behartzen dituelako,
entitateko funtzionarioek, lan-kontratudunek eta bestelako langileek erabili behar dituzten
jantziak jasotzen dira hemen.

23741 6289 601 P.2

22105 Elikagaiak Askotariko elikagaiak eskuratzea. 23751 6289 601 P.2

22106
Produktu farmazeutikoak eta
hemoderibatuak

23761 6289 600 P.2

22107 Txertoak Arlo sanitarioan eskumenak dituen sailak herritarrentzat eskuratutako txertoak. 23761 6289 600 D.632

22108 Material sanitarioa Tresna eta lanabes sanitarioak jasotzen dira, bai eta beste edozein material sanitario ere.
23762# 
23763

6289 601 P.2

22109 Material didaktikoa Batez ere, ikastetxeetako material didaktikoa. 23755 6289 P.2
22110 Irakaskuntzako curriculum-materiala Irakaskuntzako curriculum-material digitala eta inprimatua sartzen da. 23803 6289 P.2
22111 Eskola-jantokietarako materialak Inbentarioan sartzekoak ez diren materialak. 23756 6289 P.2
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22112 Lanabesak eta erremintak 23771 6289 P.2

22113
Ikus-entzunezko materiala eta emisio-
eskubideak

SP 
bakarrik

602 P.2

22199 Bestelako hornigaiak 23799 6289 6289, 600, 601, 602 P.2
222 Komunikazioak Telefono, telex, telegrafo, posta eta beste komunikabide batzuen gastuak.

22200
Komunikazio telefonikoak, informatikoak
eta telematikoak

23851 6295 6295 P.2

22201
Posta bidezko komunikazioak eta
mezularitza

23855# 
23856

6296 P.2

22299 Bestelako komunikazioak 23859 6296 6296 P.2
23 Hainbat gastu

230 Garraioak

Entitatearen kargura hirugarrenek egindako garraioak, ibilgetuaren edo izakinen eskuratze-
prezioan sartu beharrekoak ez badira. Kontu honetan erregistratuko dira, besteak beste,
salmenta-garraioak. Ez dira sartzen, ordea, entitatean zerbitzuak ematen dituzten langileen
garraioak; halakoak, gastu sozial direnez gero, 1. kapitulura egotzi behar dira.

23000 Garraioak 23300 624 624 P.2

231 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak

Lokomozio- eta egonaldi-gastuak sartzen dira –hau da, mantenua, ostatua eta lokomozioa–, eta
gastu horiei dagozkien dietak ere bai. Halako gastuei dagozkien zerbitzuaren ondoriozko kalte-
ordainak ere sartzen dira. Beraz, mota horretako gastuak azpikontzeptu honetara egozten dira,
kontuan hartu gabe zuzenean interesdunari ordaindu zaizkion (zerbitzuaren ondoriozko kalte-
ordainen kontzeptuan) edo entitateak establezimenduekin hitzartu dituen.

23100 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak 23831 6294 6294 P.2

232 Zerbitzuaren ondoriozko kalte-ordainak

Egindako gastuak ordaintzeko, entitateko langileei eman behar zaizkien kalte-ordainak jasotzen
dira kontzeptu honetan, indarreko legeriaren arabera. Kontzeptu honetatik kanpo geratzen dira
lokomozio- eta egonaldi-gastuak, zeinak beste kontzeptu espezifiko batera egotzi behar baitira.
– Indarrean dagoen legeriaren arabera mota horretako gastuak ordaintzeko, goi-kargudunei eta
parekatuei eta haien segizioari, funtzionarioei, langile lan-kontratudun finko eta behin-
behinekoei eta bestelako langileei eman behar zaizkien kalte-ordainak.
– Epaimahaietan eta kide anitzeko organoetan parte hartzeagatik eta, oro har, bileretara,
kontseiluetara, batzordeetara eta abarretara joateagatik erregelamenduz eman behar diren
kalte-ordainak egotziko dira.
– Azterketak egitearen ondoriozko kalte-ordainak; langile propioenak edo azterketek ukitutako
langileenak izan daitezke.
– EAEko administrazioko langileek ikastetxe publikoetan eskolak emateagatik jasotako
ordainsariak.
– Organismo batek antolatzen dituen ikastaroetan irakasle gisa parte hartzen duten langileen
laguntza-gastuak, baldin eta ikastaroak ematen dituztenak EAEko administrazioko langileak
badira, izan organismoko langileak, izan EAEko administrazioko beste organo batzuetakoak.

23200 Zerbitzuaren ondoriozko kalte-ordainak 23831 6299 P.2

233 Aseguru-primak
Aseguru-primen gastuak, langileei dagozkienak izan ezik; halakoak 1. kapitulura egotzi behar 
dira.

23300 Aseguru-primak 23400 625 625 D.71

234 Tributuak
Hona egotziko dira entitateari zergaduna denean eskatutako tributuak, beste kontzeptu
batzuetara egotzi behar direnak izan ezik, hala nola egindako erosketengatik gastua handitzen
dutenak. 

23400 Ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ) 28101 631 D.29

23401 Ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ) 28102 631 D.29

23402
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko
zerga

28103 631 D.29
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23403
Eraikuntzen, instalazioen eta obren
gaineko zerga (EIOZ)

28104 631 D.29

23404
Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko
zerga

28105 631 D.29

23410 Etekinen gaineko zerga
SP 
bakarrik

6300, 633 D.29

23499 Bestelako zergak 28199 631 631 D.29

235
Komunikazio instituzionala, publizitatea eta
harreman publikoak

23500 Protokolo- eta ordezkaritza-arreta Protokolo- eta ordezkaritza-ekitaldiek sortutako gastuak egotziko dira. 23611 627 P.2

23501
Komunikazio instituzionala, publizitatea eta
propaganda

Herritarrei entitatearen zerbitzuak jakinarazteko dibulgazio-, edizio-, katalogo- eta errepertorio-
gastuak eta propagandarako eta publizitaterako beste edozein biderenak, kultura, arte eta
merkataritzako dibulgazio-, orientazio- edo sustapen-kanpainak; gastu eta sarrera publikoei
buruzko informazio-kanpainak eta zor publikoaren jaulkipenenak; bide-segurtasunari
buruzkoak; prebentzio-medikuntza eta elikadurari buruzkoak, eta, oro har, komunikabide
sozialen bitartez zerbitzu publikoen ezagutza eta laguntza bultzatzen dituztenak.

23601 627 627 P.2

236
Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta
akordio estrajudizialen ondoriozko kalte-
ordainak

23600 Juridikoak eta auzietakoak
– Auzi, jarduketa edo prozedura judizial zein estrajudizialek eragindako gastuak. Batez ere
abokatu, prokuradore eta judizioko kostuei dagozkienak.

23202 623 P.2

23601
Epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko 
kalte-ordainak

– Zerbitzu publikoen funtzionamendua dela-eta entitateak ordaindu behar dituen kalte-ordainen
gastuak, baldin eta, beren izaeragatik, ez badira dagokion aurrekontu-kontzeptura egotzi behar.

28201 678 D.75

237 Bilerak, konferentziak eta ikastaroak

– Jaialdiak, konferentziak, batzarrak, kongresuak, sinposioak, mintegiak, konbentzioak eta
antzeko bilerak antolatzeko eta egiteko gastuak. Hemen sar daitezke aretoak alokatzeko
gastuak, itzultzaileen, laguntzako langileen eta laguntzaileen gastuak eta parte-hartzaileen
otordu-gastuak.
– Organismoetako funtzionarioen bisita instituzionalek edo lan-bilerek eta -taldeek eragiten
dituzten gastuak, betiere jarduera horien bitartez entitateak ongi funtzionatzeko beharrezkoak
diren funtzioekin edo funtzio propioekin zerikusia duten alderdiak lantzen badira. Hemen sar
daitezke aretoak alokatzeko gastuak, itzultzaileen, laguntzako langileen eta laguntzaileen
gastuak eta parte-hartzaileen otordu-gastuak. Estatuko edo atzerriko pertsona ospetsuak ez
badira gonbidatu konferentziak, mintegiak edo lehen adierazitako arrazoiak direla eta, gastu
horiek “Protokolo- eta ordezkaritza-arreta” azpikontzeptura egotziko dira.
– Mantenu-, ostatu- eta lokomozio-gastuak, zuzenean irakasleei ordaintzen ez zaizkienak;
zerbitzua eskaintzen duen konpainiarekin edo establezimenduarekin kontratatzen dira gastuok,
eta ikastaroaren antolamendu-kostuaren zati izango dira zuzenean.
– Garraio-, jatetxe- eta hotel-gastuak azpikontzeptu honetara kargatu ahal izango dira,
“Zerbitzuaren ondoriozko kalte-ordainak” kontzeptura egotzi ezin badira eta bilerek eta
konferentziek soilik eragin badituzte.
– Ikastaroak eta mintegiak egiteagatik sortutako gastuak: materiala, unitate didaktikoak eta
abar.
– Ikastaro, kongresu, mintegi eta abarretarako, entitateak egiten dituen ekarpenen gastuak ere
hona egotziko dira. Oro har, gastu horiek hitzarmen batean jasota egoten dira, zeinaren arabera
entitateak diru-kopuru jakin bat ordainduko duela hitzematen baitu; ordainean, entitate
laguntzailearen berri emango da propaganda-modu guztietan, haren logotipoa agertuko da,
memoria edo txosten bat aurkeztuko zaio, edo edizioaren ale-kopuru jakin bat entregatuko.

23700 Bilerak, konferentziak eta ikastaroak 23882 6299 P.2
238 Gastu erreserbatuak

23800 Gastu erreserbatuak
Gastu erreserbatuetarako kredituak erabiltzeko eta kontrolatzeko indarrean dagoen araudian
jasota dauden gastuak.

23871 6299 P.2

239 Bestelako hainbat gastu



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

23900
Aurreko ekitaldietan bildutako sarreren
itzulketa

28202 678 P.2

23901 Oposizioak eta hautaprobak
Hautaprobak egiteak berekin dakartzan gastuak, epaimahaietan parte hartzeagatik sortzen
diren gastuak eta dieta-gastuak izan ezik; halakoak “Zerbitzuaren ondoriozko kalte-ordainak”
azpikontzeptura egotziko dira.

------ 6299 P.2

23902
Hauteskunde-prozesuak eta herri-
galdeketak

Sindikatuen hauteskunde-prozesuek eragindako gastuak ere kontzeptu honetara egotziko dira. ------ 6299 P.2

23903 Ikerketa- eta garapen-gastuak

Ikerketa zientifiko edo teknologikoan diharduten enpresei, unibertsitateei edo antzeko
erakundeei agindutako zerbitzuen ikerketa- eta garapen-gastuak sartzen dira, besteak beste.
Gainera, kapitulu honetara aplikatuko dira errepikakorrak izan daitezkeen ondasun
immaterialeko gastuak, amortizatzekoak ez badira eta inbertsioak egitearekin lotura zuzena ez
badute.

23100 620 620 P.2

23904 Abal-exekuzioa 28211 678 D.99

23909 Salbuespenezko gastuak
Salbuespenezko galera eta gastu handiak, beren izaeragatik kapitulu honen gainerako ataletara
egotzi ezin direnak.

28289 678 678 P.2

23999 Bestelako hainbat gastu Batzuk aipatzearren: zehapenak eta isunak, eratutako fidantzen galera edo murrizketa eta abar. ------ 6299 6299, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 706, 708, 709 P.2

24
Bestelako enpresa eta profesionalen
lanak

240 Garbiketa eta txukunketa
24000 Garbiketa eta txukunketa 23811 6292 6292 P.2
241 Segurtasuna
24100 Segurtasuna 23821 6293 6293 P.2
242 Argitalpenen edizioa eta banaketa

24200 Argitalpenen edizioa eta banaketa

Argitalpenak editatu eta banatzeak eta ikus-entzunezko argitalpenak egiteak eragindako
gastuak. Edizioa bitarteko propioekin egina bada, gastu bakoitza dagokion kontzeptu
ekonomikora egotziko da. Liburu-proben zuzenketa eta koadernatzea ere sartuta dago, bai eta
erregistro ofizialetako dokumentuen grabazioa ere.

23881 6299 P.2

243 Banku-zerbitzuak eta antzekoak

24300 Banku-zerbitzuak eta antzekoak
Banku-zerbitzuengatik eta antzeko kontzeptuengatik ordaindutako zenbatekoak, gastu
finantzarioak ez badira.

23500 626 626 P.2

244
Profesional independenteen azterlanak,
lan teknikoak eta zerbitzuak

24400 Azterlanak, txostenak eta aholkularitza

Azterlanen, txostenen, aholkularitza-zerbitzuen eta estatistika-lanen edo enpresa
espezializatuei, profesional independenteei edo adituei agindutako bestelako lanen gastuak,
baldin eta inbertsio-proiektuetan aplikatzen ez badira; izan ere, halakoak 6. kapituluan sartu
behar dira.
Lanen aztergaiak, oro har, entitatearen intereseko politika publikoak izango dira.

23201# 
23211

623 P.2

24401 Auditoretza ------ 623 P.2
24402 Itzulpenak 23899 623 P.2
24403 Ikus-entzunezko lanak 607 P.2

24499
Bestelako enpresa eta profesionalen lan
teknikoak eta bestelako zerbitzuak

– Profesional independenteen zerbitzuak, beste azpikontzeptu batzuetan sartuta ez daudenak.
– Enpresa espezializatuei, profesional independenteei edo adituei agindutako lan teknikoak edo
laborategiko lanak.
– Balorazioak eta peritu-txostenak.
– Zaintza, gordailutzea eta biltegiratzea.
– Zaintza-zerbitzuak, uholdeen eta suteen prebentziokoak, eta meteorologia-zerbitzuak.
Zerbitzu meteorologikoko laguntzaileek datuak biltzeko ematen dituzten zerbitzuak sartzen dira.
– Sailaren jardunarekin zerikusia duten erakusketa eta parte-hartze kultural, artistiko, zientifiko,
tekniko, juridiko eta ekonomikoak.
– Kontabilitate nazionalean gizarte-prestaziotzat hartzen ez diren bestelako zerbitzuak,
hirugarrenek emanak badira.

23201# 
23883# 
23884# 
23899

623 623, 607 P.2



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

245
Kontabilitate nazionalean gizarte-
prestaziotzat hartzen diren bestelako
zerbitzuak

24500 Eskola-jantokiak Eskola-jantokien zerbitzuaren kontratazioa jasotzen da. 23885 6299 D.632
24501 Eskola-garraioa eta laguntzaileak Eskola-garraioaren eta laguntzaileen zerbitzuaren kontratazioa jasotzen da. 23886 6299 D.632

24599
Kontabilitate nazionalean gizarte-
prestaziotzat hartzen diren bestelako
zerbitzuak

– Hirugarrenek pertsona fisikoei doan edo oso merke ematen dizkieten zerbitzuen kontratazioa
sartzen da. Entitateak zerbitzu horiek kontratatzeko egindako gastuak biltzen dira. Halako
zerbitzuak gizarte-prestaziotzat hartzen dira kontabilitate nazionalean. Batik bat hezkuntza-,
osasun- eta gizarte-zerbitzuak izaten dira, baina ostatu- eta kultura-zerbitzuak eta aisialdikoak
ere izan daitezke.
– Adibidez: telefono bidezko arreta-zerbitzua biktimentzat, telelaguntza, bitartekaritza familiarra,
edo kulturarteko integrazioa. 

23891 6299 D.632

25 Kanpoko zerbitzu sanitarioak

250
Programa-kontratua: Osakidetza eta
Osatek

25000
Antolakunde sanitario integratuen
zerbitzuak

24101# 
24111

6299 D.73

25001
Egonaldi ertain eta luzeko zentro
sanitarioen eta subakutuentzako zentroen
zerbitzuak

24111 6299 D.73

25002 Osasun mentaleko sareen zerbitzuak 24121 6299 D.73
25003 Osatek SAren zerbitzuak 24161 6299 D.73
25009 Bestelako zerbitzu sanitarioak. 24199 6299 D.73

251 Itun sanitarioak
EAEko sektore publikokoak ez diren entitateekin sinatutako itun sanitarioak barne hartzen ditu,
osasun-arloan eskumenak dituen sailak arautzen dituenak.

25100 Anbulatorioen zerbitzuak. 24201 6299 D.632
25101 Zentro sanitarioen zerbitzuak 24211 6299 D.632
25102 Zentro psikiatrikoen zerbitzuak 24221 6299 D.632

25103
Laguntza sanitarioko aurretiazko
baimenak eta gastuen itzulketa

Honelako gastuak sartzen dira: a) Prestazio sanitarioen gastuak –zentro sanitarioari ordaintzen
zaio; aurretiazko baimena behar da–; b) Haurdunaldia borondatez eteteko gastuak (HBE)
–prestazioa egin duen zentro sanitarioari ordaintzen zaio; aurretiazko baimena behar da–; c)
Baimenik gabe egin zen prestazio sanitarioa ordaintzera behartzen duten epai judizialen
gastuak; d) Mutualitateekin egindako hitzarmenen gastuak –mutualitateei ordaintzen zaie–. 

24241 6299 D.632

25104 Gaixoak lekuz aldatzeko zerbitzuak 24251 6299 D.632
25105 Zentro soziosanitarioen zerbitzuak D.632
25109 Bestelako zerbitzu sanitarioak 24299 6299 D.632

252 Kanpoko bestelako zerbitzu sanitarioak
Artikulu honen beste kontzeptu batzuetan sartzen ez diren kanpoko bestelako zerbitzu
sanitarioak dira.

25200 Kanpoko bestelako zerbitzu sanitarioak. ------ 6299 D.73

3 GASTU FINANTZARIOAK

– Entitateak aurretik zorpetutako pasibo finantzarioen interesek eragindako gastuen aurrekontu-
kreditu eta -zuzkidurak sartzen dira; besteak beste, zor publikoaren interesak, kreditu-entitateek
emandako maileguen interesak eta zorren bestelako interesak. Aipatu berri diren zorrak
jaulkitzeko, aldatzeko eta ezerezteko gastuak ere kapitulu honetan sartzen dira, bai eta jaso
diren mota guztietako gordailu eta fidantzen interesak, kanbio-diferentzien gastuak, berandutze-
interesak eta beste gastu finantzario batzuk ere.
– Aurrekontuen kontu-plan honetan, badira kontu batzuk, soilik enpresa-entitateek edo
administraziokoak ez diren entitateek (zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek,
eta abarrek) erabiltzekoak direnak, hala nola ondare garbiko tresnen dibidenduen eta bestelako
ordainsarien banaketa jasotzeko helburua dutenak, zeinak 35. artikuluan sailkatzen baitira.

30
Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen
batzuk

Zor publikoaren interesak, deskontuarekin jaulkitako baloreen interes inplizituak, eta jaulkipen-,
aldaketa- eta ezerezte-gastuak sartzen dira. Orobat, hemen sartzen dira zor publikoa jaulkitzeko
eta amortizatzeko primen gastuak.



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP
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300
Obligazio eta bonuetan adierazitako zor
publikoaren interesak

30000
Obligazio eta bonuetan adierazitako zor
publikoaren interesak

31151# 
31161

661 6610, 6611, 6612, 6613, 6615, 6616, 6617, 6618 D.41

301
Bestelako balore negoziagarrietan
adierazitako zor publikoaren interesak.

Deskontuarekin jaulkitako baloreen interes inplizituak jasotzen dira.

30100
Bestelako balore negoziagarrietan
adierazitako zor publikoaren interesak.

------ 661 D.41

302
Jaulkipen-, aldaketa-, ezerezte- eta prima-
gastuak.

– Kontzeptuaren izenean aipatzen diren eragiketak egiteko beharrezkoak diren gastuak sartzen
dira, hala nola bihurketa-, truke-, negoziazio- eta mantentze-gastuak eta tituluak kokatzeko
gastuak, jaulkitako edo onartutako zor publikoari dagozkionak.
– Halaber, zor publikoaren jaulkipen- edo amortizazio-primaren gastuak sartzen dira,
“errendimendu inplizitu” ere deituak. Halakotzat hartzen da jaulkipen-prezioaren eta zorraren
itzulketa-prezioaren diferentziatik sortzen den gastua, dela bonuak parekoaz behetik jaulki eta
balio nominalean amortizatzeagatik, dela kontzeptu honen barruan konputatzen diren
penalizazioak dituzten kredituak amortizatzeagatik (adibidez, amortizazio-prima).

30200
Jaulkipen-, aldaketa-, ezerezte- eta prima-
gastuak

34101 669 P.2

31
EAEko sektore publikoko entitateekin
dauden zorrak

310 Maileguen interesak Maileguen interesak eta bestelako zorren edo pasibo finantzarioen interesak

31000 Maileguen interesak

32151# 
32161# 
32165# 
32171# 
32181# 
32191

663 6620 D.41

32
EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako
entitateekin dauden zorrak (KSE)

320 Maileguen interesak Maileguen interesak eta bestelako zorren edo pasibo finantzarioen interesak.
32000 Maileguen interesak ------ 663 D.41

33 Bestelako entitateekin dauden zorrak

330 Maileguen interesak
Maileguen interesak eta bestelako zorren edo pasibo finantzarioen interesak Kontzeptu hau
hainbat azpikontzeptutan banatzen da, eta entitate mailegu-emailea bereizten.

33000 Kreditu-entitateak 33151 6620 6623 D.41
33001 Foru-aldundiak ------ 6621 D.41

33002
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateak

------ 6621 D.41

33003 Estatuko sektore publikoko entitateak. ------ 6621 D.41
33004 Kanpo-sektorea ------ 6621 D.41
33099 Bestelako sektore eta entitateak 33251 6621 6621, 6622, 6624 D.41

34 Bestelako gastu finantzarioak
Izaera horretako gastuak, beste artikuluetan sartu ezin direnak; esaterako: berandutze-
interesak, deribatu finantzarioak, kanbio-diferentziak eta bestelako gastu finantzarioak.

340 Bestelako gastu finantzarioak

34000 Berandutze-interesak
Ezarritako epeen barruan obligazioak ordaindu ez dituelako, entitateak ordaindu behar dituen
berandutze-interesak, inbertsioak egitearekin lotuta daudenak izan ezik; halakoak inbertsioen
kostu-gehikuntza gisa hartzen dira.

38100 669 D.41

34001 Deribatu finantzarioak.
Kontrapartida-arriskuak estaltzeko kudeaketa kolateraleko gastuak. Deribatu finantzarioen
bestelako eragiketen gastuak.

38501# 
38502

6628 P.2



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

34099 Bestelako gastu finantzarioak

– Besteak beste: «leasing» kontratuen zama finantzarioa, akordioaren baldintza
ekonomikoetatik ondorioztatzen denean kontratuaren xede den aktiboaren jabetzari berezkoak
zaizkion arrisku eta abantaila guztiak transferitzen direla; maileguen formalizazio-gastuak;
atzerriko moneta erabiliz egindako ordainketen ondoriozko kanbio-diferentziak eta abar.
– Kanpoan geratzen dira: banku-transferentzien, abalen eta abarren gastuak, zeinak 2.
kapituluan sailkatzen baitira (“Banku-zerbitzuak eta antzekoak”).

34111# 
38300# 
38900

669, 
668

6570, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655,
6656, 6657, 668, 669

P.2

35
Ondare garbiaren dibidenduak eta
bestelako ordainsariak

SP 
bakarrik

– Artikulu hau enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek soilik erabiliko dute:
zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek eta abarrek.
– Ondare garbiko bestelako tresnen dibidenduak eta ordainsariak entitate jabeen artean nola
banatu diren jasotzen da.

350
Ondare garbiaren dibidenduak eta
bestelako ordainsariak EAEko sektore
publikoko entitateentzat

Ondare garbiko bestelako tresnen dibidenduak eta ordainsariak Euskal Autonomia Erkidegoko
sektore publikoko entitateen artean nola banatu diren jasotzen da; entitate horiek Euskadiko
aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota daudenak dira
(maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina).

35000
Ondare garbiaren dibidenduak eta
bestelako ordainsariak EAEko sektore
publikoko entitateentzat

------ 557, 6640 D.42

351

Ondare garbiaren dibidenduak eta
bestelako ordainsariak EAEko
administrazio publiko gisa sailkatuta
dauden bestelako entitateentzat (KSE)

Hemen jasotzen da nola banatu diren ondare garbiko bestelako tresnen dibidenduak eta
ordainsariak EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta dauden bestelako entitateen artean
(KSE); hain zuzen ere, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010) EAErekin kontsolidatuta
dauden baina EAEko sektore publikokoak ez diren bestelako entitateen artean. Hau da,
Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden
entitateak dira –maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina–, baina, Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).

35100

Ondare garbiaren dibidenduak eta
bestelako ordainsariak EAEko
administrazio publiko gisa sailkatuta
dauden bestelako entitateentzat (KSE)

------ D.42

352
Ondare garbiaren dibidenduak eta
bestelako ordainsariak bestelako
entitateentzat

Hemen jasotzen da nola banatu diren ondare garbiko bestelako tresnen dibidenduak eta
ordainsariak bestelako entitateen artean.

35200
Ondare garbiaren dibidenduak eta
bestelako ordainsariak bestelako
entitateentzat

------ 6641, 6642, 6643 D.42
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Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

4

ERAGIKETA 
ARRUNTETARAKO 
TRANSFERENTZIAK ETA
DIRULAGUNTZAK

Gastu arruntak finantzatzeko transferentziak eta dirulaguntzak. Hauek dira transferentzia:
bereizi gabeko eragiketak edo jarduerak finantzatzeko asmoz, diruzko edo gauzazko ematea
xede dutenak, onuradunen aldetik zuzeneko kontraprestaziorik egon gabe. Hauek dira
dirulaguntza: onuradunen aldetik zuzeneko kontraprestaziorik egon gabe, diruzko edo gauzazko
ematea xede dutenak, eta xede, asmo, jarduera edo proiektu zehatz batera zuzenduta
daudenak; onuradunek nahitaez bete behar dituzte finkatutako baldintza eta eskakizun guztiak,
zeren eta, bestela, jasotakoa itzuli behar baitute. Kapitulu hau hainbat artikulutan, kontzeptutan
eta azpikontzeptutan garatu da; bada, haietan aipatzen diren entitateak ez ezik, haien
mendekoak ere sartu behar dira. Esate baterako, foru-aldundientzako transferentzien barruan
haien mendeko organismoentzako eta sozietateentzako transferentziak sartzen dira, non eta
sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren partaidetza duten enpresak.
Kapitulu honetara egotziko dira:
– Hartzaileen zuzeneko kontrapartidarik gabe entitateak ordaindu beharreko zenbatekoak,
baldintzatuak izan zein ez; hartzaileek gastu arruntak finantzatzeko erabiliko dituzte funtsak.
– Gizarte-prestazioak.
– Diruzko zein gauzazko transferentziak eta dirulaguntzak azken hartzaileen arabera egotziko
dira.
– Gauzazko dirulaguntza arruntak, entitateak eskuratzen dituen ondasun edo zerbitzuei
dagozkienak; onuradunei entregatzen zaizkie aurretik emandako dirulaguntzaren
kontzeptupean. Beken kasuan, beka ematearekin lotutako aseguruen primak ere sartuko dira.

40 EAEko sektore publikoarentzat

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarentzat: EAEko sektore publikoko entitateentzat.
Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota dauden
entitateak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina).

400 Administrazio Orokorrarentzat Entitateek Administrazio Orokorrarentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.

40000 Administrazio Orokorrarentzat 41100 65 D.73

401 Organismo autonomoentzat Entitateek organismo autonomoentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.

40100 Organismo autonomoentzat 41201 65 D.73

402 Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat
Entitateek zuzenbide pribatuko ente publikoentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

40200 Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat
41301# 
41311

65 D.73

403 Sozietate publikoentzat Entitateek sozietate publikoentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.

40300 Sozietate publikoentzat
41401# 
41411

65 650 D.73, D.3

404 EAEko sektore publikoko fundazioentzat
Entitateek EAEko sektore publikoko fundazioentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

40400 EAEko sektore publikoko fundazioentzat
41501# 
41511

65 650 D.73

405 EAEko sektore publikoko partzuergoentzat
Entitateek EAEko sektore publikoko partzuergoentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

40500 EAEko sektore publikoko partzuergoentzat
41601# 
41611

65 650 D.73

41
EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako
entitateentzat (KSE)

Nahiz eta EAEko sektore publikokoak ez izan, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010)
EAErekin kontsolidatuta dauden bestelako entitateentzat. Hau da, Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden entitateak dira
–maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, baina,
Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP
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410
UPV/EHU Euskal Herriko
Unibertsitatearentzat

41000
UPV/EHU Euskal Herriko
Unibertsitatearentzat

41801 65 650 D.73

411
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten eta EAEko administrazio publiko
gisa sailkatutako enpresentzat (KSE)

41100
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten eta EAEko administrazio publiko
gisa sailkatutako enpresentzat (KSE)

41831 65 D.73

412 Bestelako entitateentzat

41200 Bestelako entitateentzat

41811# 
41821# 
41825# 
41841# 
41851

65 650 D.73

42
Foru-aldundientzat eta Euskal
Autonomia Erkidegoko toki-
entitateentzat

– Entitateek foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat aurreikusita
dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.
– Artikulu hau hainbat kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da, eta, han adierazitako
entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartzen dira. Esate baterako, foru-aldundientzako
transferentzien barruan haien mendeko organismoentzako eta sozietateentzako transferentziak
sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren partaidetza duten
enpresak.

420 Foru-aldundientzat
42000 Foru-aldundientzat 42100 65 D.73

421
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateentzat

Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrientzat, mankomunitateentzat eta partzuergoentzat.

42100
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateentzat

42201# 
42211# 
42221

65 D.73

43
Estatuko sektore publikoko
entitateentzat

– Entitateek estatuko sektore publikoko entitateentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak
– Artikulu hau hainbat kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da, eta, han adierazitako
entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartzen dira. Esate baterako, Estatuko Administrazio
Zentralarentzako transferentzien barruan haren mendeko organismoentzako eta
sozietateentzako transferentziak sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore
publikoaren partaidetza duten enpresak.

430 Estatuko Administrazio Zentralarentzat.

43000 Estatuko Administrazio Zentralarentzat. 43100 65 D.73

431
Gizarte Segurantzako entitate 
kudeatzaileentzat

43100
Gizarte Segurantzako entitate 
kudeatzaileentzat

43200 65 D.73

432 Autonomia-erkidegoentzat
43200 Autonomia-erkidegoentzat 43300 65 D.73
433 Estatuko toki-entitateentzat
43300 Estatuko toki-entitateentzat ------ 65 D.73
439 Bestelako entitateentzat.
43900 Bestelako entitateentzat. 43900 65 D.73
44 Estatutik kanpokoentzat
440 Kanpo-sektore publikoarentzat
44000 Europar Batasunarentzat 44101 65 D.74
44001 Bestelako entitateentzat 44199 65 D.74
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441 Kanpo-sektore pribatuarentzat
44100 Kanpo-sektore pribatuarentzat 44500 65 D.75

45
Enpresentzat, familientzat eta irabazi-
asmorik gabeko erakundeentzat

450 Enpresentzat

45000
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten enpresentzat

Egozpen-irizpideak, beste artikulu eta kontzeptu batzuei dagokienez: a) EAEko sektore
publikoaren partaidetza duen eta EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta dagoen
enpresarentzat (KSE): EAEko sektore publikoko entitate baten partaidetza duen enpresa bat ez
bada EAEko sektore publikokoa, baina EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta badago
(KSE), 41100 azpikontzeptua esleitzen zaio –“EAEko sektore publikoaren partaidetza duten
enpresentzat”, zeinak EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta baitaude (KSE)–. b) EAEko
sektore publikoaren partaidetza duen eta beste administrazio publiko baten mende dagoen
enpresarentzat: EAEko sektore publikoaren partaidetza duen enpresa bat ez bada EAEko
sektore publikokoa, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta ez badago (KSE) eta beste
administrazio publiko baten mende badago, 45000 azpikontzeptua esleitzen zaio –”EAEko
sektore publikoaren partaidetza duten enpresentzat”–.

45100 65 D.3

45001 Beste enpresa batzuentzat 45200 65 650 D.3

451 Familientzat
Entitateek etxebizitza indibidualentzat edo pertsona fisikoentzat aurreikusita dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.

45100 Familientzat 45301 65 650 D.75

45101
Familientzat, gizarte-laguntzako
eskudiruzko prestazioak direla eta

Kontabilitate nazionalean gizarte-laguntzako eskudiruzko prestazio gisa sailkatuta dauden
transferentziak eta dirulaguntzak dira. Besteak beste, diru-sarrerak bermatzeko errenta,
etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eta biktimentzako laguntzak sartzen dira.

45302 65 D.623

45102 Farmazia (mediku-errezetak) 45351 65 D.632

45103
Prestazio sanitario baimenduei lotutako
kalte-ordainak eta konpentsazioak

Aurretiaz 25103 azpikontzeptuko laguntza sanitarioa onartu zaien pertsonen bidaia- eta
egonaldi-gastuen itzulketa sartzen da. Etxeko dialisirako hornidurak ere ordaintzen dira (ura,
argia eta abar). 

45352 65 D.632

45104 Prestazio ortoprotesikoa
Protesiak, ortesiak eta ibiltzeko laguntzak sartzen dira prestazio ortoprotesikoaren barruan.
Gastuak bi modutara egin daitezke: a) establezimenduei zuzeneko ordainketak eginez eta
fakturetan jasoz; b) elementu ortoprotesikoak eskuratu dituenari gastuak itzuliz.

45353 65 D.632

452 Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat
Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, hala nola fundazioentzat, elkarteentzat eta gobernuz
kanpoko beste antolakunde batzuentzat.

45200 Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat
45401# 
45499

65 650 D.75

453
Hezkuntza-itunak eta irakaskuntza doakoa
izateko bestelako laguntzak

45300 Hezkuntza-itunak 45501 65 D.632

45301
Irakaskuntza doakoa izateko bestelako
laguntzak

45511 65 D.632
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454
Gauzazko bestelako gizarte-
transferentziak

Bestelako gizarte-prestazioak
– Gauzazko bestelako gizarte-transferentzia arruntak dira, ondasun eta zerbitzu jakin batzuei
dagozkienak –haien ekoizpena merkatuan eskuratu behar izan du entitateak– eta beste
azpikontzeptu batzuetan jasota ez daudenak, hala nola hezkuntza-itunak.
– Kontabilitate nazionalari dagokionez, merkatuko ekoizleek (enpresek edo irabazi-asmorik
gabeko erakundeek) etxebizitza indibidualetarako doan edo oso merke ematen dituzten
ondasun eta zerbitzu indibidualak sartzen dira, administrazio publikoek merkatuko ekoizleei
erosiak.
– Etxebizitzetarako doan edo oso merke ematen diren zerbitzuak zerbitzu indibidual gisa
deskribatzen dira, gizarte osoari edo haren zati handi bati ematen zaizkion zerbitzu
kolektiboetatik ezberdintzeko –polizia, justizia, argiteria publikoa eta abar–. Hezkuntza- eta
osasun-zerbitzuak dira nagusiki zerbitzu indibidual, baina, askotan, beste zerbitzu batzuk ere
ematen dira: ostatu-zerbitzua, zerbitzu kulturalak eta aisialdikoak, eta, bereziki, gizarte-xedea
dutenak.
– Gauzazko gizarte-transferentzien adibideak jarriko dira segidan, nahiz eta horietako batzuk
beste azpikontzeptu batzuetan jasota egon berariaz:
1. Gaixotasunekin zerikusia dutenak: Gaixotasun edo lesio baten ondorioz denboraldi batez lan
egin ezin duten pertsonei eguneroko zereginetan laguntzea (etxeko laguntza, garraio-zerbitzuak
eta abar).
2. Ezintasunarekin zerikusia dutenak: Desgaitasuna duten pertsonei establezimendu egokietan
emandako ostatua eta, batzuetan, janaria; desgaitasuna duten pertsonei eguneroko zereginak
egiten laguntzea (etxeko laguntza, garraio-zerbitzuak eta abar); desgaitasuna duen pertsona
bat zaintzen dutenei dirua ematea, baldin eta ez bazaio desgaitasuna duen pertsonari zuzenean
ordaintzen; desgaitasuna duten pertsonen laneko eta gizarteko errehabilitazioa sustatzeko
gaikuntza-programak; era askotako ondasunak eta zerbitzuak ematea desgaitasuna duten
pertsonei, kultura eta aisialdiko jardueretan parte hartu ahal izan dezaten, bidaiatu ahal izan
dezaten eta komunitate-bizitzan parte hartu ahal izan dezaten.
3. Zahartzaroarekin zerikusia dutenak: Zentro espezializatuetan edo familiarekin bizi diren
adineko pertsonei establezimendu egokietan emandako ostatua eta, batzuetan, janaria; adineko 

45400
Gauzazko bestelako gizarte-
transferentziak

45521 65 652 D.632

6 INBERTSIO ERREALAK

– Kapital-ondasunen eskuratzeak sartzen dira, eta zerbitzuen funtzionamendu operatiborako
beharrezkoak diren ondasun inbentariagarriak eta eskuratze immaterial amortizagarriak ere bai.

«Leasing» kontratuak ere sartzen dira, errentamendu-akordioaren baldintza ekonomikoetatik
ondorioztatzen denean kontratuaren xede den aktiboaren jabetzari berezkoak zaizkion arrisku
eta abantaila guztiak transferitzen direla, eta, bereziki, erosteko aukera erabiltzen denean.
Halakoetan, errentamendu finantzarioaren kuotaren zati bat soilik egotziko da kapitulu honetara
–hain zuzen ere, ondasunaren kostua berreskuratzeari dagokion zatia–, eta gainerakoa 3.
kapitulura egotziko da.

Inbertsioa amortizagarritzat joko da, hari esker entitateak hurrengo ekitaldietan jarduera
egiten jarrai dezakeenean.
– Inbertsio-proiektuetarako azterlan-, txosten- eta proiektu-gastuak eta bestelako gastuak
kapitulu honetan jasoko dira.
– Elementu horien hornitzaileei emandako konturako aurrerakinak ere hemen jasotzen dira.
– Bestelako entitateentzat eskuratutako aktiboak 2. kapitulura egozten dira, baldin eta
eskuraketa sozietate publikoek eta administraziokoak ez diren gainerako entitateek egina bada.
Aldiz, bestelako entitate publikoentzat kudeatutako inbertsioak Administrazio Orokorrak,
organismo autonomoek eta EAEko sektore publikoko partzuergoek eginak badira, 63. artikulura
egozten dira (“Bestelako entitate publikoentzat kudeatutako inbertsioak”).
– Entitatearen jardueretan iraunkortasunez erabiltzeko ondare-elementuen eskuraketak barne
hartzen ditu, baita higiezinetako inbertsioak ere. Inbertsio finantzarioak, aldiz, ez dira kapitulu
honetan sartzen.

60 Inbertsio ukiezinak
Balioespen ekonomikoa jaso dezaketen ondasun immaterialak eta eskubideak, irauteko
ezaugarriak dituztenak eta ondasun eta zerbitzu publikoen ekoizpenean erabiltzen direnak edo
entitatearen baliabide-iturri direnak.



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

600 Jabetza industriala eta intelektuala
Jabetza industrialaren edo jabetza intelektualaren hainbat adierazpen jabetzan izateagatik,
erabiltzeko eskubideagatik edo erabilera-emakidarako eskubideagatik ordaindutako
zenbatekoa.

60000 Jabetza industriala eta intelektuala
63101# 
63103

203 203, 208 P.51g

601 Aplikazio informatikoak
Programa informatikoak erabiltzeko eskubideagatik edo haien jabe izateagatik ordaindutako
zenbatekoa (ekitaldi batean baino gehiagotan erabiltzeko lizentzia).

60100 Aplikazio informatikoak 63201 206 206 P.51g

602
Lagatako aktiboen edo errentamendu-
erregimenean erabilitako aktiboen gaineko
inbertsioak

Erabiltzeko lagatako aktiboen edo errentamendu operatiboko edo ez-finantzarioko
erregimenean erabilitako aktiboen gaineko inbertsioen zenbatekoa, baldin eta inbertsioak ezin
badira aktiboetatik bereizi eta haiei esker aktiboen bizitza baliagarria, gaitasuna edo
produktibitatea handitzen badira.

60200
Lagatako aktiboen edo errentamendu-
erregimenean erabilitako aktiboen gaineko
inbertsioak

63300# 
62204

207 P.51g

603 Ibilgetze ukiezinetarako aurrerakinak
Hornitzaileei eta bestelakoei egindako ibilgetu ukiezineko elementuen emateak, normalean
eskudirutan, etorkizuneko horniduren edo lanen «kontura».

60300 Ibilgetze ukiezinetarako aurrerakinak
63181# 
63281

208 209 F.81

609 Bestelako ibilgetu ukiezina

Aurreko kontzeptuetan bereizi gabe dauden bestelako eskubideengatik ordaindutako
zenbatekoa, zeinaren barruan sartzen baitira, besteak beste, administrazio-emakidak eta
eskualdatze-eskubideak, aktibo-erabileren atxikipenak eta lagapenak –haien bizitza
ekonomikoa baino aldi laburragorako–, eta hirigintza-aprobetxamenduak, betiere lurretan
gauzatzen ez badira.

60900 Merkataritza-funtsa
SP 
bakarrik

------ 204 NP

60901 Eskualdatze-eskubideak
SP 
bakarrik

63102 205 NP

60999 Bestelako ibilgetu ukiezina
63401# 
63402

209 200, 201, 202, 207 NP

61 Inbertsio materialak
Ondare-elementu ukigarriak, higigarri zein higiezin, entitateak ondasun eta zerbitzu publikoen
ekoizpenean edo bere administrazio asmoetarako jarraian erabili ohi dituenak eta saltzeko ez
direnak.

610 Lurrak eta ondasun naturalak

61000 Lurrak eta ondasun naturalak
Hiri-orubeak, landa-finkak, hirikoak ez diren bestelako lurrak; adibidez, meatzeak eta harrobiak,
abelbideak, onura publikoko mendiak, parke naturalak eta abar. Etxebizitzetarako lurrak 61001
azpikontzeptuan sailkatzen dira (“Etxebizitzetarako lurrak”).

62101 210 210 NP

61001 Etxebizitzetarako lurrak Etxebizitzetarako hiri-orubeak. 62102 210 601 NP

61002
Lurren eta ondasun naturalen
egokitzapena. Ibilgetu materiala

Lurrak hobetzeko eta egokitzeko edozein gastu, eta antzekoak. 62181 2300 230 P.51g

611 Eraikuntzak Eraikuntzak oro har, haien erabilera edozein dela ere.

61100 Eraikuntzak
Eraikuntzak oro har –haien erabilera edozein dela ere–, ez direnak sartzen kontzeptu honen
beste azpikontzeptu batzuetan.

62201# 
62281

211 211, 231, 607 P.51g

61101 Udal-eskolak
62202# 
62282

211 P.51g

61102
Etxebizitzak, garajeak, trastelekuak eta
eraikuntza erantsiak

62205 211 P.51g

61103 Industrialdeak
SP 
bakarrik

600 P.51g

61199 Bestelako eraikuntzak Hemen sartzen dira, esaterako, modulu prefabrikatuak. ------ 211 P.51g

612 Azpiegiturak

Entitateak eskuratutako aktibo ez-korronteak, ingeniaritza zibileko obrak direnak edo herritarrek 
oro har erabil ditzaketen higiezinak edo zerbitzu publikoak eskaintzera zuzenduta daudenak, 
betiere baldintza hauetakoren bat betetzen badute: 
• Sistema edo sare baten parte izatea
• Xede berezi bat izatea, eta ordezko beste erabilerarik ez onartzea.

61200 Azpiegiturak
61201# 
61281

212 P.51g
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613 Ondare historikoko ondasunak

Interes artistikoa, historikoa, paleontologikoa, arkeologikoa, etnografikoa, zientifikoa edo
teknikoa duten ondare-elementu higigarri zein higiezinak, eta, halaber, dokumentu- eta
bibliografia-ondarea, aztarnategiak, gune arkeologikoak, gune naturalak eta balio artistikoa,
historikoa edo antropologikoa duten lorategiak eta parkeak.

61300 Ondare historikoko ondasunak
61801# 
61881

213 270, 271, 272, 273, 274 P.53

614 Makineria eta lanabesak

61400 Makineria

Produktuak erauzi, egin edo tratatzeko makinak edo ekipamendu-ondasunak, edo entitatearen
jarduera osatzen duten zerbitzuak eskaintzeko erabiltzen direnak. Langileak, animaliak,
materialak eta salgaiak lantegien, tailerren eta abarren barruan, kanpora atera gabe, eramatera
zuzendutako barneko garraio-elementuak ere sartzen dira. 

62311# 
62312# 
62382

214 213, 233 P.51g

61401 Lanabesak
Makineriarekin batera edo autonomoki erabil daitezkeen tresnak edo erremintak, baita moldeak
eta ereduak ere.

62321# 
62322

214 214 P.51g

615
Instalazio teknikoak eta bestelako
instalazioak

61500 Instalazio teknikoak

Erabilera espezializatuko unitate konplexuak, hauek barne hartzen dituztenak: eraikinak,
makineria, materialak, piezak edo elementuak, sistema informatikoak barne, izaeraz
bereizgarriak izan arren, funtzionamendurako elkarri behin betiko lotuta daudenak eta
amortizazio-erritmo bera dutenak. Mota horretako instalazioetarako bakarrik balio duten
ordezko piezak edo aldagarriak ere hemen sartuko dira.

62301# 
62381

215 212, 232 P.51g

61501 Bestelako instalazioak
Funtzionamendurako elkarri behin betiko lotutako eta amortizazio-erritmo bereko elementuak,
lehen adierazitakoez bestelakoak; mota horretako instalazioentzat bakarrik balio duten ordezko
piezak edo aldagarriak ere hemen sartuko dira.

62331 215 215 P.51g

616 Altzariak
Bulegoko altzariak, materiala eta ekipamenduak, alde batera utzita “Informazioa prozesatzeko
ekipamenduak”.

61600 Altzariak
62401# 
62402#

216 216 P.51g

617 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Ordenagailuak eta gainerako multzo elektronikoak.

61700 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak
62501# 
62581

217 217, 237 P.51g

618 Garraio-elementuak
Era guztietako ibilgailuak, pertsonak, animaliak edo materialak lurrez, itsasoz edo airez
garraiatzeko erabil daitezkeenak, “Makineria eta lanabesak” atalean erregistratu beharrekoak
izan ezik.

61800 Garraio-elementuak 62601 218 218 P.51g

619
Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta
bestelako ibilgetu materiala

61900 Ibilgetze materialetarako aurrerakinak
Hornitzaileei eta bestelakoei egindako ibilgetu materialeko elementuen emateak, normalean
eskudirutan, etorkizuneko horniduren edo lanen «kontura».

61282# 
61882# 
62182# 
62285# 
62383# 
62481# 
62582# 
62681# 
62981

2390 239, 279 F.81

61999 Bestelako ibilgetu materiala

Kapitulu honen gainerako kontuetan jasota ez dagoen edozein ibilgetze material, hala nola
dokumentu- eta bibliografia-funtsak, edo ikerketa-jardueretara zuzendutako abereak. Hemen
sartuko dira ibilgetutzat hartu beharreko ontziak eta bilgarriak, eta urtebetetik gorako biltegiratze-
zikloa duten eta ibilgetuentzat diren ordezko piezak.

62901# 
62999

219 219 P.51g

62 Higiezinetako inbertsioak
SP 
bakarrik

Aktibo ez-korronteak, higiezinak direnak eta errentak, gainbalioak edo biak eskuratzeko
daudenak, ez ondasun edo zerbitzuen ekoizpenean edo horniduran erabiltzeko, ezta
administrazio-xedeetarako edo eragiketen ohiko bidean saltzeko ere.

620
Lurretako eta ondasun naturaletako
inbertsioak
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62000
Lurretako eta ondasun naturaletako
inbertsioak

------ 220 220 NP

621
Lurren eta ondasun naturalen
egokitzapena. Higiezinetako inbertsioak

Lurrak hobetzeko eta egokitzeko edozein gastu, eta antzekoak.

62100
Lurren eta ondasun naturalen
egokitzapena. Higiezinetako inbertsioak

------ 2301 220 P.51g

622 Eraikuntzetako inbertsioak
62200 Eraikuntzetako inbertsioak ------ 221 221 P.51g

623
Higiezinetako inbertsioetarako
aurrerakinak

Hornitzaileei eta bestelakoei egindako higiezinetako inbertsioen emateak, normalean
eskudirutan, etorkizuneko horniduren edo lanen «kontura».

62300
Higiezinetako inbertsioetarako
aurrerakinak

------ 2391 229 F.81

63
Bestelako entitateentzat eraikitako edo
eskuratutako aktiboak

Entitateak eskuratutako aktiboak, baita eraikitakoak ere, eraikuntzak eragindako sarrerak eta
kostuak beharrezkoa den fidagarritasunez estimatzerik ez dagoenean (dagokion kontratu,
hitzarmen, akordio edo lege-arauan oinarrituta); eskuratze- edo eraikuntza-prozesua
bukatutakoan, aktiboen titulartasuna ezinbestean beste entitate bati eskualdatuko zaio, alde
batera utzita entitate hartzaileak finantzaketan parte hartu duen edo ez.

630
Bestelako entitateentzat eraikitako edo
eskuratutako aktiboak

63000
Bestelako entitateentzat eraikitako edo
eskuratutako aktiboak

64101# 
64181

605 P.2

7

KAPITAL-
ERAGIKETETARAKO 
TRANSFERENTZIAK ETA
DIRULAGUNTZAK

– Kapital-eragiketak finantzatzeko transferentziak eta dirulaguntzak. Hauek dira transferentzia:
bereizi gabeko eragiketak edo jarduerak finantzatzeko asmoz, diruzko edo gauzazko ematea
xede dutenak, onuradunen aldetik zuzeneko kontraprestaziorik egon gabe. Hauek dira
dirulaguntza: onuradunen aldetik zuzeneko kontraprestaziorik egon gabe, diruzko edo gauzazko
ematea xede dutenak, eta xede, asmo, jarduera edo proiektu zehatz batera zuzenduta
daudenak; onuradunek nahitaez bete behar dituzte finkatutako baldintza eta eskakizun guztiak,
zeren eta, bestela, jasotakoa itzuli behar baitute.
– Kapitulu honetan sartzen dira “Inbertsioetarako laguntzak” (adibidez, “Familientzat,
inbertsioetarako”), zeinen helburua baita aktibo finkoak (ez-finantzarioak) eskuratzeko kostuak
osorik edo partzialki finantzatzea. Administrazio publikoek emandako interes-hobariak ez dira
kapitulu honetan sartu behar, 4. kapituluan baizik. Dena den, laguntzak helburu bikoitza badu
–alegia, egindako zorraren amortizazioa finantzatzea eta hartutako kapitalaren interesak
ordaintzea– eta ez badago modurik bata eta bestea bereizteko, laguntzaren zenbateko osoa 7.
kapituluan jasoko da.
– Kapitulu honetan jasotzen dira, orobat, “Bestelako kapital-transferentziak” (adibidez,
“Familientzat, bestelako kapital-eragiketetarako”), zeinek ez baitute beren kabuz errenta
birbanatzen, baina, aldiz, berekin baitakarte aurrezkia edo ondarea entitateen artean
birbanatzea. Besteak beste, honako hauek estaltzera bideratutako eragiketak sartzen dira:
hainbat ekitalditan metatutako galerak, hondamendi naturalak, legatuak eta abar
– Kapitulu hau hainbat artikulutan, kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da; bada, haietan
aipatzen diren entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartu behar dira. Esate baterako, foru-
aldundientzako transferentzien barruan haien mendeko organismoentzako eta sozietateentzako
transferentziak sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren
partaidetza duten enpresak.

70 EAEko sektore publikoarentzat

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarentzat: EAEko sektore publikoko entitateentzat.
Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota dauden
entitateak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina).

700 Administrazio Orokorrarentzat Entitateek Administrazio Orokorrarentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.

70000 Administrazio Orokorrarentzat 71100 65 D.9_S13



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

701 Organismo autonomoentzat Entitateek organismo autonomoentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.

70100 Organismo autonomoentzat 71201 65 D.9_S13

702 Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat
Entitateek zuzenbide pribatuko ente publikoentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

70200 Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat
71301# 
71311# 
71312

65 D.9_S13

703 Sozietate publikoentzat Entitateek sozietate publikoentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.

70300 Sozietate publikoentzat
71401# 
71411# 
71412

65 651 D.9_S13, D.9

704 EAEko sektore publikoko fundazioentzat
Entitateek EAEko sektore publikoko fundazioentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

70400 EAEko sektore publikoko fundazioentzat
71501# 
71511# 
71512

65 651 D.9_S13

705 EAEko sektore publikoko partzuergoentzat
Entitateek EAEko sektore publikoko partzuergoentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

70500 EAEko sektore publikoko partzuergoentzat
71601# 
71611# 
71612

65 D.9_S13

71
EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako
entitateentzat (KSE)

Nahiz eta EAEko sektore publikokoak ez izan, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010)
EAErekin kontsolidatuta dauden bestelako entitateentzat. Hau da, Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden entitateak dira
–maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, baina,
Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).

710
UPV/EHU Euskal Herriko
Unibertsitatearentzat

71000
UPV/EHU Euskal Herriko
Unibertsitatearentzat

71801 65 D.9_S13

711
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten eta EAEko administrazio publiko
gisa sailkatuta dauden enpresentzat (KSE)

71100
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten eta EAEko administrazio publiko
gisa sailkatuta dauden enpresentzat (KSE)

71831 65 D.9_S13

712 Bestelako entitateentzat

71200 Bestelako entitateentzat

71811# 
71821# 
71825# 
71841# 
71851

65 D.9_S13

72
Foru-aldundientzat eta Euskal
Autonomia Erkidegoko toki-
entitateentzat

– Entitateek foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat aurreikusita
dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.
– Artikulu hau hainbat kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da, eta, han adierazitako
entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartzen dira. Esate baterako, foru-aldundientzako
transferentzien barruan haien mendeko organismoentzako eta sozietateentzako transferentziak
sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren partaidetza duten
enpresak.

720 Foru-aldundientzat
72000 Foru-aldundientzat 72100 65 D.9_S13



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

721
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateentzat

Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrientzat, mankomunitateentzat eta partzuergoentzat.

72100
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateentzat

72201# 
72211# 
72221

65 D.9_S13

73
Estatuko sektore publikoko
entitateentzat

– Entitateek estatuko sektore publikoko entitateentzat aurreikusita dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak
– Artikulu hau hainbat kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da, eta, han adierazitako
entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartzen dira. Esate baterako, Estatuko Administrazio
Zentralarentzako transferentzien barruan haren mendeko organismoentzako eta
sozietateentzako transferentziak sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore
publikoaren partaidetza duten enpresak.

730 Estatuko Administrazio Zentralarentzat

73000 Estatuko Administrazio Zentralarentzat 73100 65 D.9_S13

731
Gizarte Segurantzako entitate
kudeatzaileentzat

73100
Gizarte Segurantzako entitate
kudeatzaileentzat

73200 65 D.9_S13

732 Autonomia-erkidegoentzat
73200 Autonomia-erkidegoentzat 73300 65 D.9_S13
733 Estatuko toki-entitateentzat
73300 Estatuko toki-entitateentzat ------ 65 D.9_S13
739 Bestelako entitateentzat
73900 Bestelako entitateentzat 73900 65 D.9_S13
74 Estatutik kanpokoentzat
740 Kanpo-sektore publikoarentzat

74000 Europar Batasunarentzat
74101# 
74102

65 D.92

74001 Bestelako entitateentzat
74191# 
74192

65 D.92

741 Kanpo-sektore pribatuarentzat

74100 Kanpo-sektore pribatuarentzat
74501# 
74502

65 D.92

75
Enpresentzat, familientzat eta irabazi-
asmorik gabeko erakundeentzat

750
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten enpresentzat

Egozpen-irizpideak, beste artikulu eta kontzeptu batzuei dagokienez: a) EAEko sektore
publikoaren partaidetza duen eta EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta dagoen
enpresarentzat (KSE): EAEko sektore publikoko entitate baten partaidetza duen enpresa bat ez
bada EAEko sektore publikokoa, baina EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta badago
(KSE), 71100 azpikontzeptua esleitzen zaio –“EAEko sektore publikoaren partaidetza duten
enpresentzat”, zeinak EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta baitaude (KSE)–. b) EAEko
sektore publikoaren partaidetza duen eta beste administrazio publiko baten mende dagoen
enpresarentzat: EAEko sektore publikoaren partaidetza duen enpresa bat ez bada EAEko
sektore publikokoa, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta ez badago (KSE) eta beste
administrazio publiko baten mende badago, 750 kontzeptua esleitzen zaio –”EAEko sektore
publikoaren partaidetza duten enpresentzat”–.

75000
EAEko sektore publikoaren partaidetza 
duten enpresentzat, inbertsioetarako

75101 65 D.92

75001
EAEko sektore publikoaren partaidetza 
duten enpresentzat, bestelako kapital-
eragiketetarako

75102 65 D.99

751 Beste enpresa batzuentzat

75100
Beste enpresa batzuentzat, 
inbertsioetarako

75201 65 651 D.92



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

75101
Beste enpresa batzuentzat, bestelako 
kapital-eragiketetarako

75202 65 651 D.99

752 Familientzat
Entitateek etxebizitza indibidualentzat edo pertsona fisikoentzat aurreikusita dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.

75200 Familientzat, inbertsioetarako 75301 65 D.92

75201
Familientzat, bestelako kapital-
eragiketetarako

75302 65 D.99

753 Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat
Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, hala nola fundazioentzat, elkarteentzat eta gobernuz
kanpoko beste antolakunde batzuentzat.

75300
Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, 
inbertsioetarako

75401# 
75491

65 651 D.92

75301
Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, 
bestelako kapital-eragiketetarako

75402# 
75492

65 651 D.99

8
AKTIBO FINANTZARIOEN
GEHIKUNTZA

– Barnean hartzen ditu aktibo finantzarioak eskuratzeko aurrekontu-zuzkidurak edo -kredituak
–balore-tituluetan, kontuko idatzoharretan eta abarretan adierazita egon daitezkeenak–,
maileguak, eta gordailuak edo fidantzak eratzera bideratuta daudenak. Inbertsio finantzarioak
sartzen dira, edozein dela ere haien instrumentazio-modua.
– Aktibo finantzario bat halakotzat hartzeko, jarri dena berreskuratzeko aukera egon beharko da
gutxienez; hala ez bada, 7. kapituluan sailkatu behar da.
– Kapitulu hau hainbat artikulutan, kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da; bada, haietan
aipatzen diren entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartu behar dira. Esate baterako, foru-
aldundientzako maileguen barruan haien mendeko organismoentzako eta sozietateentzako
maileguak sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren
partaidetza duten enpresak.

80
EAEko sektore publikoko inbertsio
finantzarioak

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko inbertsio finantzarioak. Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota dauden entitateetako inbertsio
finantzarioak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina).

800
EAEko sektore publikoko entitateetako 
akzioak, partaidetzak eta ondare-
ekarpenak

– Inbertsioak EAEko sektore publikoko merkataritza-sozietateen ondare garbiaren gaineko
eskubideetan, merkatu arautu batean kotizatutako edo kotizatu gabeko akzioetan edo bestelako
baloreetan.
– Ondare-ekarpenak ere sartzen dira, baldin eta balio bera duten aktibo finantzarioak jasotzen
badira edo entitatearen partaidetza handitzen bada eta ekarpenak berreskuratzeko aukera
badago. Hala ez bada, kapital-transferentziatzat hartu behar dira. Organismo autonomoekin eta
EAEko sektore publikoko partzuergo eta fundazioekin egindako transakzioak ez dira kontzeptu
honetan jasotzen.

80000
Zuzenbide pribatuko ente publikoetako 
ondare-ekarpenak

81121# 
81122# 
81124# 
81171

240 D.9_S13

80001
Sozietate publikoetako akzioak eta 
partaidetzak

81131# 
81132# 
81134# 
81181

240 2403, 5303, 5563, 108, 109 D.9_S13, F.5

80099
EAEko sektore publikoko bestelako 
entitateetako partaidetzak eta ondare-
ekarpenak

81141# 
81191

240 D.9_S13

801 Zorra adierazten duten baloreak
Inbertsioak obligazioetan, bonuetan edo zorra adierazten duten bestelako baloreetan, barnean
hartuta errendimendua indizeen edo antzeko sistemen arabera finkatzen dutenak.



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

80100 Zorra adierazten duten baloreak

81201# 
81202# 
81203# 
81209# 
81211# 
81215# 
81221# 
81231# 
81249# 
81251# 
81252# 
81253# 
81259# 
81261# 
81265# 
81271# 
81281# 
81299

241 2413, 5313 D.9_S13

802 Maileguak Maileguak eta bestelako kredituak ematea.

80200 Maileguak

81301# 
81311# 
81315# 
81321# 
81322# 
81331# 
81332# 
81341# 
81342# 
81343# 
81344# 
81349# 
81351# 
81361# 
81365# 
81371# 
81381# 
81389

242 2423, 5323 D.9_S13, F.4

805 Fidantzak eta gordailuak

80500 Fidantzak Betebehar bat beteko dela bermatzeko emandako dirua, aurrekontu-izaera duenean.
81401# 
81451

246 D.9_S13#F.2

80501 Gordailuak Gordailu irregularraren kontzeptuan emandako dirua, aurrekontu-izaera duenean.
81402# 
81452

247 D.9_S13#F.2

81

EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako
entitateetako inbertsio finantzarioak
(KSE)

Nahiz eta EAEko sektore publikokoak ez izan, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010)
EAErekin kontsolidatuta dauden entitateetako inbertsio finantzarioak. Hau da, Euskadiko
aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden entitateak dira
–maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, baina,
Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).

810
Akzioak, partaidetzak eta ondare-
ekarpenak

– Inbertsioak merkataritza-sozietateen ondare garbiaren gaineko eskubideetan, merkatu arautu
batean kotizatutako edo kotizatu gabeko akzioetan edo bestelako baloreetan, EAEko
administrazio publiko gisa sailkatuta dauden bestelako entitateei (KSE) badagozkie.
– Ondare-ekarpenak ere sartzen dira, baldin eta balio bera duten aktibo finantzarioak jasotzen
badira edo entitatearen partaidetza handitzen bada eta ekarpenak berreskuratzeko aukera
badago. Hala ez bada, kapital-transferentziatzat hartu behar dira.



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

81000
Akzioak, partaidetzak eta ondare-
ekarpenak

81801 240 D.9_S13

811 Zorra adierazten duten baloreak
Inbertsioak obligazioetan, bonuetan edo zorra adierazten duten bestelako baloreetan, barnean
hartuta errendimendua indizeen edo antzeko sistemen arabera finkatzen dutenak.

81100 Zorra adierazten duten baloreak 81811 241 D.9_S13
812 Maileguak Maileguak eta bestelako kredituak ematea.

81200

EAEko sektore publikoaren partaidetza 
duten eta EAEko administrazio publiko 
gisa sailkatuta dauden enpresentzako 
maileguak (KSE)

81824 242 D.9_S13

81209 Bestelako entitateentzako maileguak

81821# 
81822# 
81823# 
81825# 
81826

242 D.9_S13

815 Fidantzak eta gordailuak
81500 Fidantzak Betebehar bat beteko dela bermatzeko emandako dirua, aurrekontu-izaera duenean. ------ 246 D.9_S13
81501 Gordailuak Gordailu irregularraren kontzeptuan emandako dirua, aurrekontu-izaera duenean. ------ 247 D.9_S13
82 Bestelako inbertsio finantzarioak

820 Akzioak eta partaidetzak

– Inbertsioak merkataritza-sozietateen ondare garbiaren gaineko eskubideetan, merkatu arautu
batean kotizatutako edo kotizatu gabeko akzioetan edo bestelako baloreetan.
– Kapital-jabetza adierazten duten tituluen erosketa. Enpresek jaulkitako akzioak edo bestelako
partaidetzak eskuratzea.

82000 Akzioak eta partaidetzak

82101# 
82114# 
82149# 
82151# 
82199

250
2404, 2405, 246, 250, 255, 5304, 5305, 536, 540,
5564, 5565, 5566, 5590

F.5

821 Zorra adierazten duten baloreak
Inbertsioak obligazioetan, bonuetan edo zorra adierazten duten bestelako baloreetan, barnean
hartuta errendimendua indizeen edo antzeko sistemen arabera finkatzen dutenak.

82100 Zorra adierazten duten baloreak

82201# 
82205# 
82211# 
82212# 
82213# 
82219# 
82221# 
82222# 
82231# 
82232# 
82241# 
82251# 
82255# 
82261# 
82262# 
82263# 
82269# 
82271# 
82272# 
82281# 
82282# 
82291

251 2414, 2415, 251, 5314, 5315, 541 F.3

822 Maileguak Maileguak eta bestelako kredituak ematea.



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

82200 Foru-aldundientzako maileguak
82301# 
82351

252 F.4

82201
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateentzako maileguak

82305# 
82355

252 F.4

82202
Estatuko sektore publikoko entitateentzako 
maileguak

82311# 
82312# 
82313# 
82319# 
82361# 
82362# 
82363# 
82369

252 F.4

82203 Estatutik kanpokoentzako maileguak

82321# 
82322# 
82371# 
82372

252 F.4

82204
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten enpresentzako maileguak

Egozpen-irizpideak, beste artikulu eta kontzeptu batzuei dagokienez: a) EAEko sektore
publikoaren partaidetza duen eta EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta dagoen
enpresarentzat (KSE): EAEko sektore publikoko entitate baten partaidetza duen enpresa bat ez
bada EAEko sektore publikokoa, baina EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta badago
(KSE), 81200 azpikontzeptua esleitzen zaio –“EAEko sektore publikoaren partaidetza duten
enpresentzako maileguak”, zeinak EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta baitaude
(KSE)–. b) EAEko sektore publikoaren partaidetza duen eta beste administrazio publiko baten
mende dagoen enpresarentzat: EAEko sektore publikoaren partaidetza duen enpresa bat ez
bada EAEko sektore publikokoa, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta ez badago (KSE)
eta beste administrazio publiko baten mende badago, 82204 azpikontzeptua esleitzen zaio
–“EAEko sektore publikoaren partaidetza duten enpresentzako maileguak”–.

82331# 
82381

252 F.4

82205 Bestelako enpresentzako maileguak
82332# 
82382

252 2424, 2425, 252, 5324, 5325, 542 F.4

82206 Familientzako maileguak
Entitateek etxebizitza indibidualentzat edo pertsona fisikoentzat aurreikusita dituzten maileguak
eta bestelako kredituak.

82341# 
82391

252 F.4

82207
Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako 
maileguak

Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, hala nola fundazioentzat, elkarteentzat eta gobernuz
kanpoko beste antolakunde batzuentzat.

82342# 
82345# 
82392# 
82395

252 F.4

823 Langileentzako maileguak Entitateek beren langileentzat aurreikusita dituzten maileguak eta bestelako kredituak.

82300 Langileentzako maileguak
82401# 
82451

254 254, 544 F.4

825 Ezarpenak
Bankuetan eta kreditu-erakundeetan egindako ezarpenak eperako kontuen edo antzekoen
bidez, finantza-sistema arautzen duten baldintzen arabera.

82500 Ezarpenak
82601# 
82651

258 258, 548 F.2

827 Fidantzak eta gordailuak

82700 Fidantzak Betebehar bat beteko dela bermatzeko emandako dirua, aurrekontu-izaera duenean.
88101# 
88151

260 F.2

82701 Gordailuak Gordailu irregularraren kontzeptuan emandako dirua, aurrekontu-izaera duenean.
88201# 
88251

265 F.2

87 Diruzaintzako gerakinen gehikuntza
870 Diruzaintzako gerakinen gehikuntza
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87000 Diruzaintzako gerakinen gehikuntza
SP 
bakarrik

------

153, 1613, 1614, 1615, 1623, 1624, 1625, 167,
168, 173, 174, 175, 180, 181, 185, 189, 253, 257,
260, 261, 4000, 4001, 401, 403, 404, 405, 406,
407, 410, 411, 412, 419, 4300, 4301, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 446, 447,
448, 449, 460, 464, 465, 466, 4700, 4707, 4708,
4709, 471, 472, 473, 474, 4750, 4751, 4752,
4757, 4758, 476, 477, 506, 507, 5113, 5114,
5115, 5123, 5124, 5125, 5143, 5144, 5145, 517,
518, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 5333, 5334,
5335, 5343,5344, 5345, 5353, 5354, 5355, 543, 
545, 546, 547, 551, 5523, 5524, 5525, 555, 560, 
561, 563, 564, 565, 566, 569, 57

F.2

9
PASIBO FINANTZARIOEN
ETA ONDARE GARBIAREN
MURRIZKETA

– Kapitulu honetara egotziko dira, zenbateko efektiboan egotzi ere, zor publikoa eta aurretik
hartutako maileguak (moneta nazionalekoak edo atzerriko monetakoak) amortizatzeko,
ezerezteko edo itzultzeko aurrekontu-kredituak. Hona egotziko dira, orobat, aurretik jasotako
fidantzei eta gordailuei dagozkienak.
– Enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek (zuzenbide pribatuko ente
publikoek, sozietate publikoek eta abarrek) soilik erabiltzekoak diren beste kontu batzuk ere
biltzen dira; adibidez, kapital soziala edo gizarte-funtsa itzultzeko kontuak. 

90
Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen
batzuk

– Zor publikoaren amortizazioa, ezereztea eta itzulketa sartzen dira, moneta nazionalekoak zein
atzerriko monetakoak.
– Zor publikoaren jaulkipen-prezioaren eta itzulketa-prezioaren artean diferentziarik badago
(parekoaz gainetik amortizatu delako), amortizazioaren zenbateko efektiboa honela jasoko da:
Hemen, 90. artikuluan (“Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk”), jaulkipenaren balio
nominala jasoko da, eta gastuen 3. kapituluan, berriz, parekoaz gainetik amortizatutako
balioaren eta jaulkipenaren balio nominalaren arteko diferentzia idatziko da.

900 Obligazioak eta bonuak

90000
Obligazio eta bonuetan adierazitako zor 
publikoa

Obligazio eta bonuetan adierazitako zor publikoaren amortizazioa, ezereztea eta itzulketa
jasotzen dira, kontuan hartu gabe zein den epemuga edo ezerezte-epea eta zer moneta erabili
den, nazionala ala atzerrikoa.

91101# 
91111# 
91151# 
91161

150 177, 178, 500, 501 F.3

901
Bestelako balore negoziagarrietan 
adierazitako zorrak

90100
Bestelako balore negoziagarrietan 
adierazitako zor publikoa

Bestelako balore negoziagarrietan adierazitako zor publikoaren amortizazioa, ezereztea eta
itzulketa jasotzen dira, kontuan hartu gabe zein den epemuga edo ezerezte-epea eta zer
moneta erabili den, nazionala ala atzerrikoa.

91201# 
91211# 
91251# 
91261

155 179, 505 F.3

91
EAEko sektore publikoko entitateekin
dauden zorrak

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateekin dauden zorren amortizazioa,
ezereztea eta itzulketa jasotzen dira. Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu
bateginaren 2. artikuluan jasota dauden entitateekin egindako zorrak dira (maiatzaren 24ko
1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina).

910 Maileguak
Jasotako maileguengatik eta bestelako kontzeptuengatik EAEko sektore publikoko entitateekin
dauden zorren amortizazioa, ezereztea eta itzulketa jasotzen dira.
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91000 Maileguak

92101# 
92102# 
92111# 
92112# 
92115# 
92116# 
92121# 
92122# 
92131# 
92132# 
92151# 
92152# 
92161# 
92162# 
92165# 
92166# 
92171# 
92172# 
92181# 
92182# 
92201# 
92251

163 1603, 1633, 5103, 5133 D.9_S13, F.4

912 Fidantzak eta gordailuak

91200 Fidantzak Obligazio bat betetzeko berme gisa jasotako eskudiruaren itzultzea, aurrekontu-izaera duenean. ------ 167 D.9_S13

91201 Gordailuak Gordailu irregular gisa jasotako eskudiruaren itzultzea, aurrekontu-izaera duenean. ------ 168 D.9_S13

92
EAEko administrazio publiko gisa
sailkatutako bestelako entitateekin
dauden zorrak (KSE)

Nahiz eta EAEko sektore publikokoak ez izan, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010)
EAErekin kontsolidatuta dauden entitateekin dauden zorren amortizazioa, ezereztea eta
itzulketa jasotzen dira. Hau da, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2.
artikuluan jasota ez dauden entitateak dira –maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren
bidez onartu zen testu bategina–, baina, Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari
begira –KSE-2010, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB)
549/2013 Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta
daudenak (KSE).

920 Maileguak
Jasotako maileguengatik eta bestelako kontzeptuengatik EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden entitateekin (KSE) dauden zorren amortizazioa, ezereztea eta itzulketa
jasotzen dira.

92000 Maileguak ------ 163 D.9_S13
922 Fidantzak eta gordailuak

92200 Fidantzak Obligazio bat betetzeko berme gisa jasotako eskudiruaren itzultzea, aurrekontu-izaera duenean. ------ 167 D.9_S13

92201 Gordailuak Gordailu irregular gisa jasotako eskudiruaren itzultzea, aurrekontu-izaera duenean. ------ 168 D.9_S13

93 Bestelako entitateekin dauden zorrak

930
Kreditu-entitateekin dauden zorrak, 
maileguengatik

Jasotako maileguengatik eta bestelako kontzeptuengatik kreditu-entitateekin dauden zorren
amortizazioa, ezereztea eta itzulketa jasotzen dira. Kreditu-kontuetako kreditu erabilien
amortizazioa, ezereztea eta itzulketa jasotzen dira.

93000
Kreditu-entitateekin dauden zorrak, 
maileguengatik

93101# 
93151# 
93152

170 1604, 1605, 170, 5104, 5105, 520 F.4

931
Bestelako entitateekin dauden zorrak, 
maileguengatik

Jasotako maileguengatik eta bestelako kontzeptuengatik beste entitate batzuekin dauden
zorren amortizazioa, ezereztea eta itzulketa jasotzen dira.

93100 Foru-aldundiekin dauden zorrak ------ 171 F.4

93101
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateekin dauden zorrak

------ 171 F.4
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93102
Estatuko sektore publikoko bestelako 
entitateekin dauden zorrak

------ 171 F.4

93103 Estatutik kanpora dauden zorrak ------ 171 F.4

93199
Bestelako sektore eta entitateekin dauden 
zorrak

93201# 
93251

171
150, 154, 1634, 1635, 171, 172, 176, 195, 502,
5134, 5135, 521, 522, 5595

F.4

933 Fidantzak eta gordailuak

93300 Fidantzak Obligazio bat betetzeko berme gisa jasotako eskudiruaren itzultzea, aurrekontu-izaera duenean.
94101# 
94151

180 F.2

93301 Gordailuak Gordailu irregular gisa jasotako eskudiruaren itzultzea, aurrekontu-izaera duenean.
94201# 
94251

185 F.2

94
Ondare garbiaren gutxitzea, EAEko
sektore publikoko entitateei itzulketak
egiteagatik

SP 
bakarrik

– Artikulu hau enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek soilik erabiliko dute:
zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek eta abarrek.
– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateei itzulitako ondare-ekarpenak edo
gizarte-funtsa eta itzulitako kapitala jasotzen dira nagusiki; entitate horiek Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota daudenak dira (maiatzaren 24ko
1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina).

940 Gizarte-funtsa ------
94000 Gizarte-funtsa ------ 101 D.9_S13, F.5
941 Kapital soziala ------
94100 Kapital soziala ------ 100 D.9_S13, F.5
942 Fundazio-zuzkidura ------
94200 Fundazio-zuzkidura ------ 100 D.9_S13, F.5
943 Dibidenduen ordainketa ------
94300 Dibidenduen ordainketa ------ D.9_S13, F.5
949 Ondare garbiko bestelako tresnak ------
94900 Ondare garbiko bestelako tresnak ------ 110, 111, 118 D.9_S13, F.5

95

Ondare garbiaren gutxitzea, EAEko
administrazio publiko gisa sailkatuta
dauden bestelako entitateei itzulketak
egiteagatik (KSE)

SP 
bakarrik

– Artikulu hau enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek soilik erabiliko dute:
zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek eta abarrek.
– EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta dauden bestelako entitateei (KSE) itzulitako
ondare-ekarpenak edo gizarte-funtsa eta itzulitako kapitala jasotzen dira nagusiki; bestelako
entitate horiek kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010) EAErekin kontsolidatuta dauden
baina EAEko sektore publikokoak ez diren entitateak dira. Hau da, Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden entitateak dira
–maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, baina,
Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).

950 Gizarte-funtsa ------
95000 Gizarte-funtsa ------ 101 D.9_S13
951 Kapital soziala ------
95100 Kapital soziala ------ 100 D.9_S13
952 Fundazio-zuzkidura ------
95200 Fundazio-zuzkidura ------ 100 D.9_S13
953 Dibidenduen ordainketa ------
95300 Dibidenduen ordainketa ------ D.9_S13
959 Ondare garbiko bestelako tresnak ------
95900 Ondare garbiko bestelako tresnak ------ 110, 111, 118 D.9_S13

96
Ondare garbiaren gutxitzea, bestelako
entitateei dirua itzultzeagatik

SP 
bakarrik

– Artikulu hau enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek soilik erabiliko dute:
zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek eta abarrek.
– Bestelako entitateei itzulitako ondare-ekarpenak edo gizarte-funtsa eta itzulitako kapitala
jasotzen dira nagusiki.

960 Gizarte-funtsa ------
96000 Gizarte-funtsa ------ 101 F.5
961 Kapital soziala ------
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96100 Kapital soziala ------ 100 F.5
962 Fundazio-zuzkidura ------
96200 Fundazio-zuzkidura ------ 100 F.5
963 Dibidenduen ordainketa ------
96300 Dibidenduen ordainketa ------ F.5
969 Ondare garbiko bestelako tresnak ------
96900 Ondare garbiko bestelako tresnak ------ 110, 111, 118 F.5

2 ZEHARKAKO ZERGAK

Kontraprestaziorik gabe eskatu diren era guztietako sarrerak jasoko dira, baldin eta zerga-
egitatea izaera juridiko edo ekonomikoko negozioak, egintzak edo egitateak badira, eta horiek,
ondasunen edo gastuaren zirkulazioa dela-eta, subjektu pasiboaren kontribuzio-ahalmena
agerian uzten badute.

28 Bestelako zeharkako zergak
280 Bestelako zeharkako zergak
28000 Bingo-jokoaren gaineko zerga 29100 739 D.214
28001 Jokoaren gaineko tasaren errekargua 29200 739 D.214
28099 Bestelako zeharkako zergak Entitateak ezarritako bestelako zeharkako zergak jasotzen dira. 29900 739 D.214

3
TASAK, PREZIO
PUBLIKOAK ETA
BESTELAKO SARRERAK

– Tasetatik, prezio publikoetatik eta kontribuzio berezietatik sortutako sarrerak eta zuzenbide
publikoko bestelako sarrera batzuk (errekarguak, isunak, itzulketak eta abar).
– Zuzenbide pribatuko araubidean egindako jardueretatik sortutako sarrerak (ondasun-
salmentak, zerbitzu-prestazioak, ondasun higigarrien errentamenduak eta abar).
– Bestelako entitateentzat eraikitako aktiboen sarrerak.
– Aurrekontuen kontu-plan honetan, badira kontu batzuk, soilik enpresa-entitateek edo
administraziokoak ez diren entitateek erabiltzekoak direnak (zuzenbide pribatuko ente
publikoak, sozietate publikoak eta abar); esaterako, salmentak.

30 Tasak

Jabari publikoaren erabilera pribatibotik edo aprobetxamendu berezitik lortutako sarrerak, baldin
eta zuzenbide publikoko araubidean zerbitzuak emateko edo jarduerak egiteko erabili bada
jabaria, bereziki zergapekoa xede izanik, hari eraginik edo haren onurarako, eta zerbitzu eta
jarduera horiek ez direnean zergapekoek beren borondatez eskatzekoak eta sektore pribatuak
ematen ez dituenean.

300 Tasa orokorrak

30000
Langileak hautatzeko deialdietako izen-
emateak

31101 740 P.11

30001 Administrazio-zerbitzuak 31102 740 P.11

30002
Obra publikoen zuzendaritza eta 
ikuskaritza

31103 740 D.214

30003
Jabari publikoko ondasunen erabilera edo 
aprobetxamendua

31104 740 `P.131

30004 EHAAren zerbitzuak 31202 740 P.11

30005
Ikus-entzunezko komunikazioko lizentziak 
xede dituzten negozio juridikoetarako 
baimenak

31290 740 P.11

301
Ezagutzei edo inguruabar pertsonalei 
buruzko ziurtagiriak

30100
Titulu eta ziurtagiri akademiko eta 
profesionalak egitea

31241 740 P.131

30101
Euskararen ezagutzari buruzko ziurtagiriak 
egitea

31265 740 P.131
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30102
Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako 
atzerriko titulu eta ikasketak homologatu 
eta baliozkotzea

31291 740 P.131

30103 Aisiako ontziak maneiatzeko tituluak 31206 740 P.11
30104 “Gazte Txartela” egitea 31262 740 P.11

30105
Nazioartean onartuta dauden aterpekide-
txartelak egitea

31263 740 P.11

30106
ISTC elkartearen txartelak egitea, zeinek 
nazioarteko abantailak eskaintzen 
baitituzte

31264 740 P.11

30107
UNIBASQ Agentziaren ebaluazio-eskaerak 
izapidetzea

SP 
bakarrik

31287 740 P.131

30108
Polizia Akademiak ziurtagiri akademikoak 
eta baliozkotzeak egitea

31215 740 P.131

30109
Lan-esperientziaren edo prestakuntza ez-
formalaren bidez lortutako konpetentzia 
profesionalak egiaztatzea

31292 740 P.131

302
Trafikoaren, jokoaren, ikuskizunen, 
larrialdien eta segurtasunaren arloko tasak

30200 Trafiko-jarduerak eta -zerbitzuak 31211 740 P.11
30201 Joko-baimenak 31212 740 D.214
30202 Ikuskizunak 31213 740 D.214

30203
Segurtasun pribatuko zerbitzuak eta 
jarduerak

31214 740 P.11

30204 Bilaketa, erreskatea edo salbamendua 31288 740 P.11

30205 Ertzaintzaren zerbitzu bereziak 31216 740 P.131
303 Industria- eta nekazaritza-tasak

30300
Industriako, segurtasun industrialeko, 
energiako eta meatzeetako zerbitzu 
erkideak

31221 740 P.11

30301
Industriako eta segurtasun industrialeko 
zerbitzuak

31222 740 P.11

30302 Meatze-zerbitzuak 31223 740 P.11

30303
Nekazaritza-, basogintza- eta abere-
industriak antolatu eta defendatzea

31225 740 P.11

30304
Mahastizaintzaren eta ardogintzaren 
sektoreko erregistro-liburuak egitea

31228 740 P.11

30305
Aisialdiko itsas arrantzarako baimena 
ematea

31229 740 D.59

30306 Angularen arrantzarako baimena ematea 31230 740 D.59

30307
Ehizan jarduteko gaitasuna egiaztatzeko 
azterketa

31231 740 D.59

304 Osasun-tasak
30400 Hilotzen arloko osasungintza 31251 740 P.11

30401
Animaliak eta animalia-produktuak 
ikuskatu eta kontrolatzea

31252 740 P.11

30402 Osasun publikoko laborategi-zerbitzuak. 31253 740 P.11

30403
Arreta farmazeutikorako establezimendu 
eta zerbitzuei buruzko espedienteak

31254 740 P.11
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30404
Zentro, zerbitzu eta establezimendu 
sanitarioei buruzko espedienteak

31255 740 P.11

30405
Publizitate sanitarioari buruzko 
espedienteak

31256 740 P.11

30406
Produktu sanitarioak neurrira fabrikatzeko 
lizentzia

31257 740 P.11

30407
Sendagaien, osasun-produktuen, 
kosmetikoen eta zaintza pertsonalaren 
arloan zerbitzuak eta jarduerak

740 P.11

305 Etxebizitza- eta eraikuntza-arloko tasak.

30500
Babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioak 
eta ziurtagiriak

31271 740 D.29

30501
Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko 
Laborategiaren zerbitzuak

31272 740 P.11

306 Ingurumen-arloko tasak
30600 EBren etiketa ekologikoa ematea 31289 740 P.11

30601
Lurzoruaren kutsadura ekidin eta 
zuzentzeko jarduerak

31293 740 P.11

307
Garraio-, kontsumo- eta merkataritza-
arloko tasak

30700
EAEren titulartasuneko portuetako 
zerbitzuak

31281 740 P.11

30701
Kontsumitzaileentzako eta 
erabiltzaileentzako erreklamazio-orriak

31285 740 P.11

30702 Saltegi handien baimena ------ 740 P.11

308
EAEren araudi propioan jasota dauden 
bestelako tasak

30899
EAEren araudi propioan jasota dauden 
bestelako tasak

31299 740 P,11

309
EAErena ez den araudian jasota dauden 
tasak

30900 Ur publikoetan isurketak egiteko kanona
SP 
bakarrik

31801 740 D.29

30901
Jabari publiko hidraulikoa okupatzeko 
kanona

SP 
bakarrik

31802 740 D.29

30902
Gai arriskutsuen garraiorako segurtasun-
kontseilariaren gaikuntza profesionala

31803 740 P.11

30903 Ikuskapen eta segurtasun nuklearra 31804 740 P.11

30999
EAErena ez den araudian jasota dauden 
bestelako tasak

31899 740 D.59

31 Prezio publikoak
Zuzenbide publikoko araubidean egindako jardueren edo emandako zerbitzuen ondorioz
eskuratutako diruzko kontraprestazioak, baldin eta zerbitzu edo jarduera horiek sektore
pribatuak ere ematen baditu eta administratuek beren borondatez eskatzekoak badira.

310 Prezio publikoak

31000
Argitalpenak edo material didaktikoa 
saltzea

32101 741 P.11

31001 Estatistika-datuen ustiapenak saltzea 32102 741 P.11

31002
Mintegi, biltzar, jardunaldi eta ikastaroen 
matrikulak

32151 741 P.131

31003 Hautaketa- eta ebaluazio-zerbitzuak 32153 741 P.131
31004 Itzulpen- eta interpretazio-zerbitzuak 32154 741 P.131
31005 Ostalaritza-zerbitzuak Jantoki-, kafetegi-, ostatu- eta egoitza-zerbitzuak ere sartzen dira. 32155 741 P.131
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31006 Irakaskuntza- eta prestakuntza-zerbitzuak 32152 741 P.131

31007 Lan-osasuneko zerbitzuak 32159 741 P.11

31008 Auzolandegi-programetako izen-emateak 32160 741 P.11

31009 Izaera sozialeko zerbitzua: telelaguntza 32161 741 P.11

31010
Etxebizitzak, garajeak, eranskinak eta 
lokalak saltzea

32103 741 P.11

31011 Higiezinen errentamendua 32171 741 P.11

31012 Sustapen itunduetako azalera-eskubidea 32172 741 P.11

31013
Sustapen itunduetako azalera-eskubideak 
iraungitzea

32173 741 P.11

31014
Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren 
peritu-zerbitzuak

32199 741 P.11

31015 Dopin-kontroleko zerbitzuak 32162 741 P.11

31099 Bestelako prezio publikoak

32149# 
32156# 
32157# 
32158# 
32189# 
32199

741 P.11

32 Kontribuzio bereziak
Tributu mota hauen zerga-egitatea zera da: herri-lanak egin direlako edo zerbitzu publiko
berriak jarri edo lehendik zeudenak handitu direlako, zergapekoak etekinen bat lortzea edo
haren ondasunek balio handiagoa izatea.

320 Kontribuzio bereziak
32000 Kontribuzio bereziak ------ 744 P.131

33 Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak

330 Errekarguak eta isunak
Indarreko legerian antijuridikotzat tipifikatuta dauden ekintza edo ez-betetze borondatezkoak
direla-eta ezarritako zigorrek sortu dituzten sarreren errekarguak –premiamendukoa, nagusiki–,
isunak eta zehapenak biltzen ditu.

33000 Epe exekutiboko errekarguak Epe exekutiboko errekarguak biltzen ditu. Premiamendu-errekargua. 39111 769 D.75
33001 Bestelako errekarguak 39119 769 D.75
33002 Trafikoko isunak eta zehapenak 39151 777 D.75
33009 Bestelako isunak eta zehapenak 39159 777 D.75
331 Zuzenbide publikoko interesak

33100 Berandutze-interesak
Dirua sartzeko borondatezko epea amaitzen denetik benetan kobratzen den arte igarotako
denboraren berandutze-interesetatik sortutako sarrerak.

39112 769 D.41

33109
Zuzenbide publikoko sarreren bestelako 
interesak

Etxebizitza sozialen salmentak eragindako interesak sartzen dira. 39113 769 D.41

332 Itzulketak
Entitateak aurrez egindako ordainketei dagozkien itzulketen sarrerak biltzen ditu, aplikatu
beharreko araudiaren arabera sarreren aurrekontura egotzi behar direnak.

33200 Itzulketak 38000 773 636 D.75

339 Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak
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33900 Administrazio-kanonak eta -emakidak

– Oro har, Administrazioak lizentziak emanez betetzen dituenean erregulazio-funtzioak;
adibidez, egiaztatu nahi duenean instalazioak egokiak eta seguruak direla, erabiltzen diren
ekipamenduak fidagarriak eta seguruak direla, langileek konpetentzia profesionala dutela edo
ekoiztutako ondasunak eta zerbitzuak kalitatezkoak direla. Zuzenbide publikoaren bidez
erregulatzen diren sarrerak dira, baina ez dira hartzen zergatzat, tasatzat edo prezio publikotzat.
Hemen sartzen dira, besteak beste, ibilgailuen azterketa teknikoaren kanona eta emakida.
– Ez dira sartzen 5. kapitulura egotzitako emakida eta aprobetxamendu berezien baliabideak,
zeren eta lurrarekin eta baliabide naturalekin lotutako sarrerak jasotzen baitira kapitulu horretan;
adibidez, meatze-ustiategien emakidak eta hidrokarburoen prospekzio eta ustiapenekoak, irrati-
maiztasunen espektroa erabiltzekoak eta lurrekoak eta itsasokoak.

39301 776 P.11

33901
Aurrekontuz kanpoko fidantzen ez-
betetzea

39302 777 D.75

33902 Exekutatutako abalen sarrerak 39401 778 D.99
33903 Eskola-jantokien sarrerak 39311 777 P.11

33904
Abalen, aseguruen eta eragiketa 
finantzarioen komisioak

Eragiketa finantzarioetan abalak eta aseguruak emateagatik jasotako sarrerak. 39399 777 P.11

33905 Judizioko kostuak eta kalte-ordainak
Epaien edo ebazpen judizialen ondoriozko sarrerak, entitatearen aldeko kalte-ordainei edo
judizioko kostuei dagozkienak.

39399 777 D.75

33906 Koordainketa farmazeutikoa
Erabiltzaileek farmazia-bulegoetatik kanpora eskuratzen dituzten produktu farmazeutikoetarako
egiten duten ekarpenaren sarrerak, hala nola atzerriko botikak eskuratzeko, EAEko zentro
soziosanitarioak gernu-ihesarentzako xurgatzailez hornitzeko eta abarretarako.

39399 777 D.632

33999 Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Beste azpikontzeptu batzuetan jasota ez dauden zuzenbide publikoko bestelako sarrerak.
39200# 
39399# 
39499

777 D.75

34 Salmentak eta zerbitzu-prestazioak
SP 
bakarrik

– Artikulu hau enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek soilik erabiliko dute:
zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek eta abarrek.
– Prezio baten truke entitatearen (kontabilitatearen subjektua) trafikoko ondasunak edo
zerbitzuak ateratzea edo entregatzea dakarten transakzioak.

340 Salmentak
Prezio baten truke entitatearen (kontabilitatearen subjektua) trafikoko ondasunak ateratzea edo
entregatzea dakarten transakzioak.

34000 Salmentak ------ 700, 701, 702, 703, 704 P.11

341 Zerbitzu-prestazioak
Zuzenbide pribatuko araubidean egindako zerbitzu-prestaziotik sortutako sarrerak jasotzen dira;
hortaz, kanpoan geratzen dira kontraprestazio gisa tasa edo prezio publikoa dutenak.

34100 Zerbitzu-prestazioak ------ 705 P.11

36 Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak

360 Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak.

36000 Ezbeharrengatik jasotako kalte-ordainak 54701 778 D.72

36001 Bestelako errentamenduak
Ibilgetze ukiezin edo materialeko elementuen errentamenduak, alde batera utzita lurren edo
ondasun higiezinen errentak, zeinak 5. kapituluan sailkatu behar baitira.

------ 776 753 P.11

36099 Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Beste azpikontzeptu batzuetan jasota ez dauden zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak.

53200# 
54300# 
54400# 
54799

777
557, 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6086,
6090, 6091, 6092, 720, 721, 722, 723, 728, 751,
754, 755, 759, 778

P.11
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4

ERAGIKETA 
ARRUNTETARAKO 
TRANSFERENTZIAK ETA
DIRULAGUNTZAK

Gastu arruntak finantzatzeko transferentziak eta dirulaguntzak. Hauek dira transferentzia:
bereizi gabeko eragiketak edo jarduerak finantzatzeko asmoz, diruzko edo gauzazko ematea
xede dutenak, onuradunen aldetik zuzeneko kontraprestaziorik egon gabe. Hauek dira
dirulaguntza: onuradunen aldetik zuzeneko kontraprestaziorik egon gabe, diruzko edo gauzazko
ematea xede dutenak, eta xede, asmo, jarduera edo proiektu zehatz batera zuzenduta
daudenak; onuradunek nahitaez bete behar dituzte finkatutako baldintza eta eskakizun guztiak,
zeren eta, bestela, jasotakoa itzuli behar baitute. Kapitulu hau hainbat artikulutan, kontzeptutan
eta azpikontzeptutan garatu da; bada, haietan aipatzen diren entitateak ez ezik, haien
mendekoak ere sartu behar dira. Esate baterako, foru-aldundien transferentzien barruan haien
mendeko organismoen eta sozietateen transferentziak sartzen dira, non eta sozietate horiek ez
diren EAEko sektore publikoaren partaidetza duten enpresak.

40 EAEko sektore publikotik

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikotik: EAEko sektore publikoko entitateetatik.
Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota dauden
entitateak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina).

400 Administrazio Orokorretik
Entitateek Administrazio Orokorretik jasotzea aurreikusten dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

40000 Administrazio Orokorretik 41100 75 740 D.73

401 Organismo autonomoetatik
Entitateek organismo autonomoetatik jasotzea aurreikusten dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

40100 Organismo autonomoetatik 41201 75 740 D.73

402 Zuzenbide pribatuko ente publikoetatik
Entitateek zuzenbide pribatuko ente publikoetatik jasotzea aurreikusten dituzten transferentziak
eta dirulaguntzak.

40200 Zuzenbide pribatuko ente publikoetatik
41301# 
41311

75 740 D.73

403 Sozietate publikoetatik
Entitateek sozietate publikoetatik jasotzea aurreikusten dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

40300 Sozietate publikoetatik
41401# 
41411

75 740 D.73, D.39

404 EAEko sektore publikoko fundazioetatik
Entitateek EAEko sektore publikoko fundazioetatik jasotzea aurreikusten dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.

40400 EAEko sektore publikoko fundazioetatik
41501# 
41511

75 740 D.73

405 EAEko sektore publikoko partzuergoetatik
Entitateek EAEko sektore publikoko partzuergoetatik jasotzea aurreikusten dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.

40500 EAEko sektore publikoko partzuergoetatik
41601# 
41611

75 740 D.73

41
EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako
entitateetatik (KSE)

Nahiz eta EAEko sektore publikokoak ez izan, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010)
EAErekin kontsolidatuta dauden bestelako entitateenak. Hau da, Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden entitateak dira
–maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, baina,
Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).

410 UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatetik

41000 UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatetik 41801 75 D.73

411
EAEko sektore publikoaren partaidetza 
duten eta EAEko administrazio publiko 
gisa sailkatuta dauden enpresetatik (KSE)

41100
EAEko sektore publikoaren partaidetza 
duten eta EAEko administrazio publiko 
gisa sailkatuta dauden enpresetatik (KSE)

41831 75 D.73
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412 Bestelako entitateetatik

41200 Bestelako entitateetatik

41811# 
41821# 
41825# 
41841# 
41851

75 740 D.73

42
Foru-aldundietatik eta Euskal
Autonomia Erkidegoko toki-
entitateetatik

– Entitateek foru-aldundietatik eta EAEko toki-entitateetatik jasotzea aurreikusten dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.
– Artikulu hau hainbat kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da, eta, han adierazitako
entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartzen dira. Esate baterako, foru-aldundien
transferentzien barruan haien mendeko organismoen eta sozietateen transferentziak sartzen
dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren partaidetza duten enpresak.

420 Arabako Foru Aldunditik
42000 Arabako Foru Aldunditik 42101 75 740 D.73
421 Gipuzkoako Foru Aldunditik
42100 Gipuzkoako Foru Aldunditik 42102 75 740 D.73
422 Bizkaiko Foru Aldunditik
42200 Bizkaiko Foru Aldunditik 42103 75 740 D.73

423
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateetatik

Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietatik, mankomunitateetatik eta partzuergoetatik.

42300
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateetatik

42201# 
42211# 
42221

75 740 D.73

43
Estatuko sektore publikoko
entitateetatik

– Entitateek estatuko sektore publikoko entitateetatik jasotzea aurreikusten dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.
– Artikulu hau hainbat kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da, eta, han adierazitako
entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartzen dira. Esate baterako, Estatuko Administrazio
Zentralaren transferentzien barruan haren mendeko organismoen eta sozietateen
transferentziak sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren
partaidetza duten enpresak.

430 Estatuko Administrazio Zentraletik
43000 Estatuko Administrazio Zentraletik 43100 75 740 D.73

431
Gizarte Segurantzako entitate
kudeatzaileetatik

43100
Gizarte Segurantzako entitate
kudeatzaileetatik

43200 75 D.73

432 Autonomia-erkidegoetatik
43200 Autonomia-erkidegoetatik 43300 75 D.73
433 Estatuko toki-entitateetatik
43300 Estatuko toki-entitateetatik ------ 75 D.73
439 Bestelako entitateetatik
43900 Bestelako entitateetatik 43900 75 740 D.73
44 Estatuaren kanpotik

440
Europar Batasunetik - Europako Gizarte 
Funtsa (EGIF)

44000
Europar Batasunetik - Europako Gizarte 
Funtsa (EGIF)

44101 75 D.74

441
Europar Batasunetik - Eskualdeko 
Garapeneko Europako Funtsa (EGEF)

44100
Europar Batasunetik - Eskualdeko 
Garapeneko Europako Funtsa (EGEF)

44102 75 D.74

442
Europar Batasunetik - Nekazaritza 
Bermatzeko Europako Funtsa (NBEF)

44200
Europar Batasunetik - Nekazaritza 
Bermatzeko Europako Funtsa (NBEF)

44108 75 D.74
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443
Europar Batasunetik - Landa 
Garapenerako Europako Nekazaritza 
Funtsa (LGENF)

44300
Europar Batasunetik - Landa 
Garapenerako Europako Nekazaritza 
Funtsa (LGENF)

44107 75 D.74

444
Europar Batasunetik - Europako Itsas eta 
Arrantza Funtsa (EIAF)

44400
Europar Batasunetik - Europako Itsas eta 
Arrantza Funtsa (EIAF)

44110 75 D.74

448
Europar Batasunetik - Bestelako 
transferentziak eta dirulaguntzak

44800
Europar Batasunetik - Bestelako
transferentziak eta dirulaguntzak

44103# 
44104# 
44105# 
44106# 
44109# 
44111# 
44149

75 740 D.74

449
Estatutik kanpoko bestelako 
transferentziak eta dirulaguntzak

44900 Gainerako kanpo-sektore publikotik 44199 75 740 D.74
44901 Kanpo-sektore pribatutik 44500 75 740 D.75

45
Enpresetatik, familietatik eta irabazi-
asmorik gabeko erakundeetatik

450 Enpresetatik.

45000
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten enpresetatik

Gastuen 4. kapituluko egozpen-irizpide bera du. 45100 75 D.39

45001 Beste enpresa batzuetatik 45200 75 740 D.39

451 Familietatik
Entitateek etxebizitza indibidualetatik edo pertsona fisikoengandik jasotzea aurreikusten
dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.

45100 Familietatik 45300 75 D.75

452 Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik
Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik, hala nola fundazioetatik, elkarteetatik eta gobernuz
kanpoko beste antolakunde batzuetatik.

45200 Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik 45400 75 740 D.75

5 ONDARE-SARRERAK

– Entitatearen ondasunen edo ondarearen errentetatik eskuratutako sarrerak; hau da,
entitatearen aktibo finantzarioak edo lurrak eta baliabide naturalak beste batzuen esku jartzen
direnean sortzen diren sarrerak.
– Orobat, 5. kapituluan sartzen dira ondasun higiezinen errentak eta emakiden eta
aprobetxamendu berezien produktuak.

50
EAEko sektore publikoko inbertsio
finantzarioak

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateetako inbertsio finantzarioen sarrerak:
Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota dauden
entitateetako inbertsio finantzarioak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren
bidez onartu zen testu bategina).

500 Dibidenduak eta etekinetako partaidetzak

50000 Dibidenduak eta etekinetako partaidetzak

51121# 
51122# 
51131# 
51132# 
51141# 
51142

7630 7600 D.42

501 Zorra adierazten duten baloreen interesak

50100 Zorra adierazten duten baloreen interesak ------ 7631 7610 D.41
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502 Maileguen interesak Maileguen interesak eta bestelako kredituen edo aktibo finantzarioen interesak.

50200 Maileguen interesak

51251# 
51261# 
51265# 
51271# 
51272# 
51281# 
51282# 
51291# 
51292

7632 76200, 76210 D.41

51

EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako
entitateetako inbertsio finantzarioak
(KSE)

510 Dibidenduak eta etekinetako partaidetzak

51000 Dibidenduak eta etekinetako partaidetzak 51801 7630 D.42

511 Zorra adierazten duten baloreen interesak

51100 Zorra adierazten duten baloreen interesak ------ 7631 D.41

512 Maileguen interesak Maileguen interesak eta bestelako kredituen edo aktibo finantzarioen interesak.
51200 Maileguen interesak 51811 7632 D.41

52
Bestelako entitateetako inbertsio
finantzarioak

520 Dibidenduak eta etekinetako partaidetzak

52000 Dibidenduak eta etekinetako partaidetzak
52101# 
52102

760 7601, 7602, 7603 D.42

521 Zorra adierazten duten baloreen interesak

52100 Zorra adierazten duten baloreen interesak

52251# 
52252# 
52261# 
52271# 
52272# 
52281# 
52282# 
52291# 
52299

761 7611, 7612, 7613 D.41

522 Maileguen interesak
Maileguen interesak eta bestelako kredituen edo aktibo finantzarioen interesak. Kontzeptu hau
hainbat azpikontzeptutan banatzen da, eta entitate mailegu-hartzailea bereizten.

52200 Foru-aldundiak 52351 762 D.41

52201
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateak

52352 762 D.41

52202 Estatuko sektore publikoko entitateak 52361 762 D.41

52203 Kanpo-sektorea
52371# 
52372

762 D.41

52204
EAEko sektore publikoaren partaidetza 
duten enpresak

52381 7632 D.41

52205 Bestelako enpresak 52382 762 76201, 76202, 76203, 76211, 76212, 76213 D.41
52206 Familiak 52391 762 D.41
52207 Irabazi-asmorik gabeko erakundeak 52392 762 D.41
52208 Pertsonala Entitateko langileak 52393 762 D.41
53 Bestelako sarrera finantzarioak
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530 Bankuko kontu korronteen interesak
53000 Bankuko kontu korronteen interesak 53300 769 D.41
531 Deribatu finantzarioak Deribatu finantzarioen edo estaldura-tresnen eragiketen sarrerak biltzen ditu.

53100 Deribatu finantzarioak
53501# 
53502

7628 D.41

532 Bestelako sarrera finantzarioak

– Kapitulu honen gainerako kontuetan jasota ez dagoen edozein sarrera finantzario –hala nola
atzerriko monetan ordaintzeagatik izandako kanbio-diferentziak–, jarraian adieraziko direnak
izan ezik, halakoak beste kapitulu batean sailkatu behar baitira.
– Sarrera hauek sailkatzen dira 3. kapituluan:
Berandutze-interesak eta errekarguak.
Kanbio-diferentzien sarrerak.

53200 Bestelako sarrera finantzarioak 53900 769 7570, 768, 769 D.41

54 Lurren eta ondasun higiezinen errentak
Lurrak edo baliabide naturalak eta ondasun higiezinak beste batzuen esku uzten direnean –oro
har, errentamendu bidez– sortzen diren errentak edo errendimenduak dira. Prezio publiko gisa
kalifikatutako higiezinen errentak 3. kapituluan sailkatu behar dira.

540 Lurren eta baliabide naturalen errentak

Lurren edo baliabide naturalen errentamenduak edo errendimenduak jasotzen dira. Lurpeko 
baliabideetatik lortutako errentak sartzen dira, bai eta beste baliabide natural batzuetatik 
lortutako baliabideen errentak ere, hala nola irrati-maiztasunen espektroak edo berotegi-
efektuko gasen emisio-eskubideak.

54000 Lurren eta baliabide naturalen errentak 54101 776 D.45

541 Ondasun higiezinen errentak
Ondasun higiezinen jabetzatik, erabilera lagatzetik edo gozamenetik lortutako sarrerak, 
errentamendu zein alokairu bidezkoak. Prezio publiko gisa kalifikatutako higiezinen errentak 3. 
kapituluan sailkatu behar dira.

54100 Ondasun higiezinen errentak 54111 776 707, 752 P.11

55
Emakiden eta aprobetxamendu
berezien produktuak

Entitate hartzaileak emandako ikerketa- edo ustiapen-eskubideetatik lortutako sarrerak biltzen
ditu, eta, oro har, entitateak jasotzen dituen emakida eta aprobetxamendu berezi guztietatik
eratortzen direnak. Besteak beste, arlo hauetako emakidak sartzen dira: meatze-
ustiategietakoak, hidrokarburoen prospekzio eta ustiapenekoak eta irrati-maiztasunen
espektroa erabiltzekoak. Horrez gainera, nekazaritza-, baso- eta arrantza-aprobetxamenduen
sarrerak ere hemen sartzen dira.

550
Emakiden eta aprobetxamendu berezien
produktuak

55000
Emakiden eta aprobetxamendu berezien
produktuak

------ 776 D.45

6
INBERTSIO ERREALEN
BESTERENTZEA

Inbertsio errealak besterentzetik sortutako sarrerak jasotzen dira.

60 Inbertsio ukiezinak
600 Jabetza industriala eta intelektuala

60000 Jabetza industriala eta intelektuala
62101# 
62103

203 203, 208 P.51g

601 Aplikazio informatikoak
60100 Aplikazio informatikoak 62201 206 206 P.51g
609 Bestelako ibilgetu ukiezina

60900 Merkataritza-funtsa
SP 
bakarrik

------ 204 NP

60901 Eskualdatze-eskubideak
SP 
bakarrik

62102 205 NP

60999 Bestelako ibilgetu ukiezina 62401 209 200, 201, 202, 207 NP
61 Inbertsio materialak
610 Lurrak eta ondasun naturalak
61000 Lurrak eta ondasun naturalak 61101 210 210 NP
611 Eraikuntzak
61100 Eraikuntzak 61201 211 211 P.51g
612 Azpiegiturak



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

61200 Azpiegiturak ------ 212 P.51g
613 Ondare historikoko ondasunak
61300 Ondare historikoko ondasunak ------ 213 270, 271, 272, 273, 274 P.53
614 Makineria eta lanabesak

61400 Makineria eta lanabesak
61311# 
61321

214 213, 214 P.51g

615
Instalazio teknikoak eta bestelako 
instalazioak

61500
Instalazio teknikoak eta bestelako 
instalazioak

61301# 
61331

215 212, 215 P.51g

616 Altzariak
61600 Altzariak 61401 216 216 P.51g

617 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak

61700 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak 61501 217 217 P.51g

618 Garraio-elementuak
61800 Garraio-elementuak 61601 218 218 P.51g
619 Bestelako ibilgetu materiala

61900 Bestelako ibilgetu materiala
61901# 
61999

219 619 P.51g

62 Higiezinetako inbertsioak
SP 
bakarrik

620
Lurretako eta ondasun naturaletako
inbertsioak

62000
Lurretako eta ondasun naturaletako
inbertsioak

------ 220 220 NP

621 Eraikuntzetako inbertsioak
62100 Eraikuntzetako inbertsioak ------ 221 221 P.51g

7

KAPITAL-
ERAGIKETETARAKO 
TRANSFERENTZIAK ETA
DIRULAGUNTZAK

– Kapital-eragiketak finantzatzeko transferentziak eta dirulaguntzak. Hauek dira transferentzia:
bereizi gabeko eragiketak edo jarduerak finantzatzeko asmoz, diruzko edo gauzazko ematea
xede dutenak, onuradunen aldetik zuzeneko kontraprestaziorik egon gabe. Hauek dira
dirulaguntza: onuradunen aldetik zuzeneko kontraprestaziorik egon gabe, diruzko edo gauzazko
ematea xede dutenak, eta xede, asmo, jarduera edo proiektu zehatz batera zuzenduta
daudenak; onuradunek nahitaez bete behar dituzte finkatutako baldintza eta eskakizun guztiak,
zeren eta, bestela, jasotakoa itzuli behar baitute.
– Kapitulu honetan sartzen dira inbertsioetarako laguntzak, zeinen helburua baita aktibo finkoak
(ez-finantzarioak) eskuratzeko kostuak osorik edo partzialki finantzatzea. Administrazio
publikoek emandako interes-hobariak ez dira kapitulu honetan sartu behar, 4. kapituluan baizik.
Dena den, laguntzak helburu bikoitza badu –alegia, egindako zorraren amortizazioa
finantzatzea eta hartutako kapitalaren interesak ordaintzea– eta ez badago modurik bata eta
bestea bereizteko, laguntzaren zenbateko osoa 7. kapituluan jasoko da.
– Kapitulu honetan jasotzen dira, orobat, bestelako kapital-transferentziak, zeinek ez baitute
beren kabuz errenta birbanatzen, baina, aldiz, berekin baitakarte aurrezkia edo ondarea
entitateen artean birbanatzea. Besteak beste, honako hauek estaltzera bideratutako eragiketak
sartzen dira: hainbat ekitalditan metatutako galerak, hondamendi naturalak, legatuak eta abar.
– Kapitulu hau hainbat artikulutan, kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da; bada, haietan
aipatzen diren entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartu behar dira. Esate baterako, foru-
aldundien transferentzien barruan haien mendeko organismoen eta sozietateen transferentziak
sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren partaidetza duten
enpresak.

70 EAEko sektore publikotik

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikotik: EAEko sektore publikoko entitateetatik.
Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota dauden
entitateak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina).



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

700 Administrazio Orokorretik
Entitateek Administrazio Orokorretik jasotzea aurreikusten dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

70000 Administrazio Orokorretik 71100 13 130, 741 D.9_S13

701 Organismo autonomoetatik
Entitateek organismo autonomoetatik jasotzea aurreikusten dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

70100 Organismo autonomoetatik 71201 13 D.9_S13

702 Zuzenbide pribatuko ente publikoetatik
Entitateek zuzenbide pribatuko ente publikoetatik jasotzea aurreikusten dituzten transferentziak
eta dirulaguntzak.

70200 Zuzenbide pribatuko ente publikoetatik
71301# 
71311

13 130, 741 D.9_S13

703 Sozietate publikoetatik
Entitateek sozietate publikoetatik jasotzea aurreikusten dituzten transferentziak eta
dirulaguntzak.

70300 Sozietate publikoetatik
71401# 
71411

13 130, 741 D.9_S13, D.92

704 EAEko sektore publikoko fundazioetatik
Entitateek EAEko sektore publikoko fundazioetatik jasotzea aurreikusten dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.

70400 EAEko sektore publikoko fundazioetatik
71501# 
71511

13 D.9_S13

705 EAEko sektore publikoko partzuergoetatik
Entitateek EAEko sektore publikoko partzuergoetatik jasotzea aurreikusten dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.

70500 EAEko sektore publikoko partzuergoetatik
71601# 
71611

13 D.9_S13

71
EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako
entitateetatik (KSE)

Nahiz eta EAEko sektore publikokoak ez izan, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010)
EAErekin kontsolidatuta dauden bestelako entitateetatik. Hau da, Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden entitateak dira
–maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, baina,
Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).

710 UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatetik

71000 UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatetik 71801 13 D.9_S13

711
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten eta EAEko administrazio publiko
gisa sailkatuta dauden enpresetatik (KSE)

71100
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten eta EAEko administrazio publiko
gisa sailkatuta dauden enpresetatik (KSE)

71831 13 D.9_S13

712 Bestelako entitateetatik

71200 Bestelako entitateetatik

71811# 
71821# 
71825# 
71841# 
71851

13 D.9_S13

72
Foru-aldundietatik eta Euskal
Autonomia Erkidegoko toki-
entitateetatik

– Entitateek foru-aldundietatik eta EAEko toki-entitateetatik jasotzea aurreikusten dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak.
– Artikulu hau hainbat kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da, eta, han adierazitako
entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartzen dira. Esate baterako, foru-aldundien
transferentzien barruan haien mendeko organismoen eta sozietateen transferentziak sartzen
dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren partaidetza duten enpresak.

720 Arabako Foru Aldunditik
72000 Arabako Foru Aldunditik 72101 13 130, 741 D.9_S13
721 Gipuzkoako Foru Aldunditik



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
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72100 Gipuzkoako Foru Aldunditik 72102 13 130, 741 D.9_S13
722 Bizkaiko Foru Aldunditik
72200 Bizkaiko Foru Aldunditik 72103 13 130, 741 D.9_S13

723
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateetatik

Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietatik, mankomunitateetatik eta partzuergoetatik

72300
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateetatik

72201# 
72211# 
72221

13 130, 741 D.9_S13

73
Estatuko sektore publikoko 
entitateetatik

– Entitateek estatuko sektore publikoko entitateetatik jasotzea aurreikusten dituzten
transferentziak eta dirulaguntzak
– Artikulu hau hainbat kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da, eta, han adierazitako
entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartzen dira. Esate baterako, Estatuko Administrazio
Zentralaren transferentzien barruan haren mendeko organismoen eta sozietateen
transferentziak sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren
partaidetza duten enpresak.

730 Estatuko Administrazio Zentraletik
73000 Estatuko Administrazio Zentraletik 73100 13 130, 741 D.9_S13

731
Gizarte Segurantzako entitate 
kudeatzaileetatik

73100
Gizarte Segurantzako entitate 
kudeatzaileetatik

73200 13 D.9_S13

732 Autonomia-erkidegoetatik
73200 Autonomia-erkidegoetatik 73300 13 D.9_S13

733
Estatuko sektore publikoko toki-
entitateetatik

73300
Estatuko sektore publikoko toki-
entitateetatik

------ 13 130, 741 D.9_S13

739 Bestelako entitateetatik
73900 Bestelako entitateetatik 73900 13 130, 741 D.9_S13
74 Estatuaren kanpotik

740
Europar Batasunetik - Europako Gizarte 
Funtsa (EGIF)

74000
Europar Batasunetik - Europako Gizarte 
Funtsa (EGIF)

74101 13 D.92

741
Europar Batasunetik - Eskualdeko 
Garapeneko Europako Funtsa (EGEF)

74100
Europar Batasunetik - Eskualdeko 
Garapeneko Europako Funtsa (EGEF)

74102 13 D.92

742
Europar Batasunetik - Nekazaritza 
Bermatzeko Europako Funtsa (NBEF)

74200
Europar Batasunetik - Nekazaritza 
Bermatzeko Europako Funtsa (NBEF)

74108 13 D.92

743
Europar Batasunetik - Landa 
Garapenerako Europako Nekazaritza 
Funtsa (LGENF)

74300
Europar Batasunetik - Landa 
Garapenerako Europako Nekazaritza 
Funtsa (LGENF)

74107 13 D.92

744
Europar Batasunetik - Europako Itsas eta 
Arrantza Funtsa (EIAF)

74400
Europar Batasunetik - Europako Itsas eta 
Arrantza Funtsa (EIAF)

74110 13 D.92

748
Europar Batasunetik - Bestelako 
transferentziak eta dirulaguntzak



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
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74800
Europar Batasunetik - Bestelako 
transferentziak eta dirulaguntzak

74103# 
74104# 
74105# 
74106# 
74109# 
74111# 
74149

13 130, 741 D.92

749
Estatutik kanpoko bestelako 
transferentziak eta dirulaguntzak

74900 Gainerako kanpo-sektore publikotik 74199 13 130, 741 D.92
74901 Kanpo-sektore pribatutik 74500 13 D.92

75
Enpresetatik, familietatik eta irabazi-
asmorik gabeko erakundeetatik

750
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten enpresetatik

Gastuen 7. kapituluko egozpen-irizpide bera du.

75000
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten enpresetatik

75100 13 D.92

751 Beste enpresa batzuetatik
75100 Beste enpresa batzuetatik 75200 13 131, 1320, 1321,741 D.92

752 Familietatik
Entitateek etxebizitza indibidualetatik edo pertsona fisikoengandik jasotzea aurreikusten
dituzten transferentziak eta dirulaguntzak.

75200 Familietatik 75300 13 D.92

753 Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik
Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik, hala nola fundazioetatik, elkarteetatik eta gobernuz
kanpoko beste antolakunde batzuetatik

75300 Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik 75400 13 D.92

8
AKTIBO FINANTZARIOEN
MURRIZKETA

– Aktibo finantzarioen aurretiazko itzulketatik edo besterentzetik lortutako sarrerak jasotzen dira,
zeinak balore-tituluetan, kontuko idatzoharretan eta abarretan adierazita egon baitaitezke, eta
maileguen, gordailuen eta fidantzen itzulketatik lortutako sarrerak ere bai. Lehendik
eskuratutako inbertsio finantzarioen aurretiazko itzulketa edo besterentzea biltzen du, edozein
dela ere hura gauzatzeko erabilitako modua.
– Kapitulu hau hainbat artikulutan, kontzeptutan eta azpikontzeptutan garatu da; bada, haietan
aipatzen diren entitateak ez ezik, haien mendekoak ere sartu behar dira. Esate baterako, foru-
aldundientzako maileguen barruan haien mendeko organismoentzako eta sozietateentzako
maileguak sartzen dira, non eta sozietate horiek ez diren EAEko sektore publikoaren
partaidetza duten enpresak.

80
EAEko sektore publikoko inbertsio
finantzarioak

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko inbertsio finantzarioen aurretiazko itzulketa
edo besterentzea: Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan
jasota dauden entitateetako inbertsio finantzarioak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako
Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina).

800
EAEko sektore publikoko entitateetako 
akzioak, partaidetzak eta ondare-
ekarpenak

EAEko sektore publikoko merkataritza-sozietateen ondare garbiaren gaineko eskubideetan
(merkatu arautu batean kotizatutako edo kotizatu gabeko akzioetan edo bestelako baloreetan)
egindako inbertsioen itzulketa edo besterentzea, eta ondare-ekarpenen itzulketa. 

80000
Zuzenbide pribatuko ente publikoetako 
ondare-ekarpenak

81101# 
81102# 
81151

240 D.9_S13

80001
Sozietate publikoetako akzioak eta 
partaidetzak

81111# 
81112# 
81161

240 2403, 5303 D.9_S13, F.5

80099
EAEko sektore publikoko bestelako 
entitateetako partaidetzak eta ondare-
ekarpenak

81121# 
81171

240 D.9_S13

801 Zorra adierazten duten baloreak
Obligazioetako, bonuetako edo zorra adierazten duten bestelako baloreetako inbertsioen
aurretiazko itzulketa edo besterentzea, barnean hartuta errendimendua indizeen edo antzeko
sistemen arabera finkatzen dutenak.



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
KAKAZK

EAE 
KPP

KPO KSE

80100 Zorra adierazten duten baloreak

81201# 
81202# 
81203# 
81209# 
81211# 
81215# 
81221# 
81231# 
81239# 
81251# 
81252# 
81253# 
81259# 
81261# 
81265# 
81271# 
81281# 
81289

241 2413, 5313 D.9_S13

802 Maileguak Maileguen eta bestelako kredituen aurretiazko itzulketa edo besterentzea.

80200 Maileguak

81301# 
81311# 
81315# 
81321# 
81322# 
81331# 
81332# 
81333# 
81334# 
81335# 
81336# 
81339# 
81351# 
81361# 
81365# 
81371# 
81381# 
81389

242 2423, 5323 D.9_S13

805 Fidantzak eta gordailuak

80500 Fidantzak
Obligazio bat beteko dela bermatzeko entregatutako eskudirua itzultzea, aurrekontu-izaera
duenean.

81401# 
81451

246 D.9_S13#F.2

80501 Gordailuak Gordailu irregular gisa emandako dirua itzultzea, aurrekontu-izaera duenean.
81402# 
81452

247 D.9_S13#F.2

81

EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako
entitateetako inbertsio finantzarioak
(KSE)

Nahiz eta EAEko sektore publikokoak ez izan, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010)
EAErekin kontsolidatuta dauden bestelako entitateetako inbertsio finantzarioen aurretiazko
itzulketa edo besterentzea. Hau da, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu
bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden entitateak dira –maiatzaren 24ko 1/2011
Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, baina, Nazioko eta Eskualdeko
Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013 Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko
administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak (KSE).

810
Akzioak, partaidetzak eta ondare-
ekarpenak

EAEko sektore publikoko merkataritza-sozietateen ondare garbiaren gaineko eskubideetan
(merkatu arautu batean kotizatutako edo kotizatu gabeko akzioetan edo bestelako baloreetan)
egindako inbertsioen itzulketa edo besterentzea, eta EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako entitateen (KSE) ondare-ekarpenen itzulketa. 



Kodea Izendapena Oharrak Definizioak
Lehengo 
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81000
Akzioak, partaidetzak eta ondare-
ekarpenak

81801 240 D.9_S13

811 Zorra adierazten duten baloreak
Obligazioetako, bonuetako edo zorra adierazten duten bestelako baloreetako inbertsioen
aurretiazko itzulketa edo besterentzea, barnean hartuta errendimendua indizeen edo antzeko
sistemen arabera finkatzen dutenak.

81100 Zorra adierazten duten baloreak 81811 241 D.9_S13
812 Maileguak Maileguen eta bestelako kredituen aurretiazko itzulketa edo besterentzea.

81200

EAEko sektore publikoaren partaidetza 
duten eta EAEko administrazio publiko 
gisa sailkatuta dauden enpresentzako 
maileguak

81824 242 D.9_S13

81209 Bestelako entitateentzako maileguak

81821# 
81822# 
81823# 
81825# 
81826

242 D.9_S13

815 Fidantzak eta gordailuak

81500 Fidantzak
Obligazio bat beteko dela bermatzeko entregatutako eskudirua itzultzea, aurrekontu-izaera
duenean.

------ 246 D.9_S13

81501 Gordailuak Gordailu irregular gisa emandako dirua itzultzea, aurrekontu-izaera duenean. ------ 247 D.9_S13
82 Bestelako inbertsio finantzarioak Hainbat finantza-inbertsio besterentzea, itzultzea edo aldez aurretik itzultzea.

820 Akzioak eta partaidetzak
Merkataritza-sozietateen ondare garbiaren gaineko eskubideetan (merkatu arautu batean
kotizatutako edo kotizatu gabeko akzioetan edo bestelako baloreetan) egindako inbertsioen
itzulketa edo besterentzea.

82000 Akzioak eta partaidetzak

82101# 
82139# 
82151# 
82189

250
2404, 2405, 246, 250, 255, 5304, 5305, 536, 540,
5590

F.5

821 Zorra adierazten duten baloreak
Obligazioetako, bonuetako edo zorra adierazten duten bestelako baloreetako inbertsioen
aurretiazko itzulketa edo besterentzea, barnean hartuta errendimendua indizeen edo antzeko
sistemen arabera finkatzen dutenak.

82100 Zorra adierazten duten baloreak

82201# 
82205# 
82211# 
82212# 
82213# 
82219# 
82221# 
82222# 
82231# 
82232# 
82235# 
82251# 
82255# 
82261# 
82262# 
82263# 
82269# 
82271# 
82272# 
82281# 
82282# 
82285

251 2414, 2415, 251, 5314, 5315, 541 F.3

822 Maileguak Maileguak eta bestelako kredituak besterentzea, itzultzea edo aldez aurretik itzultzea.

82200 Foru-aldundientzako maileguak
82301# 
82351

252 F.4

82201
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateentzako maileguak

82305# 
82355

252 F.4
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82202
Estatuko sektore publikoko entitateentzako 
maileguak

82311# 
82312# 
82313# 
82319# 
82361# 
82362# 
82363# 
82369

252 F.4

82203 Estatutik kanpokoentzako maileguak

82321# 
82322# 
82371# 
82372

252 F.4

82204
EAEko sektore publikoaren partaidetza
duten enpresentzako maileguak

Gastuen 8. kapituluko egozpen-irizpide bera du.
82331# 
82381

252 F.4

82205 Bestelako enpresentzako maileguak
82332# 
82382

252 2424, 2425, 252, 5324, 5325, 542 F.4

82206 Familientzako maileguak
Entitateek etxebizitza indibidualei edo pertsona fisikoei emandako maileguen eta bestelako
kredituen aurretiazko itzulketa.

82335# 
82385

252 F.4

82207
Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako
maileguak

Entitateek irabazi-asmorik gabeko erakundeei –fundazioei, elkarteei eta gobernuz kanpoko
beste antolakunde batzuei– emandako maileguen eta bestelako kredituen aurretiazko itzulketa.

82336# 
82386

252 F.4

823 Langileentzako maileguak Entitateek beren langileei emandako maileguen eta bestelako kredituen aurretiazko itzulketa.

82300 Langileentzako maileguak
82401# 
82451

254 254, 544 F.4

825 Ezarpenak
Bankuetan eta kreditu-erakundeetan egindako ezarpenak eperako kontuen edo antzekoen
bidez, finantza-sistema arautzen duten baldintzen arabera.

82500 Ezarpenak
82601# 
82651

258 258, 548 F.2

827 Fidantzak eta gordailuak

82700 Fidantzak
Obligazio bat beteko dela bermatzeko entregatutako eskudirua itzultzea, aurrekontu-izaera
duenean.

88101# 
88151

260 F.2

82701 Gordailuak Gordailu irregular gisa emandako dirua itzultzea, aurrekontu-izaera duenean.
88201# 
88251

265 F.2

87 Diruzaintzako gerakinak

870 Diruzaintzako gerakinak

Gastuen aurrekontua finantzatzera bideratuta dagoen diruzaintzako gerakina biltzen du
kontzeptu honek.
Baliabide honen izaera eta entitate hauen sarreren aurrekontuan jasotako gainerako
baliabideena ezberdinak dira: Administrazio Orokorra, organismo autonomoak eta EAEko
sektore publikoko partzuergoak. Haientzat, lehendik sortutako baliabideak dira, eta, beraz, ez
da eskubiderik onartuko eta, jakina, ez da dirurik bilduko.
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87000 Diruzaintzako gerakinak 87000 57

153, 1613, 1614, 1615, 1623, 1624, 1625, 167,
168, 173, 174, 175, 180, 181, 185, 189, 253, 257,
260, 261, 4000, 4001, 401, 403, 404, 405, 406,
407, 410, 411, 412, 419, 4300, 4301, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 446, 447,
448, 449, 460, 464, 465, 466, 4700, 4707, 4708,
4709, 471, 472, 473, 474, 4750, 4751, 4752,
4757, 4758, 476, 477, 506, 507, 5113, 5114,
5115, 5123, 5124, 5125, 5143, 5144, 5145, 517,
518, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 5333, 5334,
5335, 5343,5344, 5345, 5353, 5354, 5355, 543, 
545, 546, 547, 551, 5523, 5524, 5525, 555, 560, 
561, 563, 564, 565, 566, 569, 57

F.2

9
PASIBO FINANTZARIOEN
GEHIKUNTZA

– Kapitulu honetara egotziko dira, zenbateko efektiboan egotzi ere, zor publikoa jaulkitzetik eta
maileguetatik (moneta nazionalekoak edo atzerriko monetakoak) lortutako sarrerak. Jasotako
fidantzak eta gordailuak ere bai.
– Enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek (zuzenbide pribatuko ente
publikoek, sozietate publikoek eta abarrek) soilik erabiltzekoak diren beste kontu batzuk ere
jasotzen dira hemen; adibidez, kapitalera edo gizarte-funtsera egindako hasierako ekarpena eta
ondoz ondoko zabalkuntzak. 

90
Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen
batzuk

– Balore negoziagarriak masan jaulkiz lortutako kanpoko finantzaketa jasotzen da hemen. Zor
publikoaren jaulkipenak, moneta nazionalekoak zein atzerriko monetakoak.
–Zor publikoaren jaulkipen-prezioaren eta itzulketa-prezioaren artean diferentziarik
badago, tituluak parekoaz behetik jaulki eta balio nominalean amortizatu direlako,
honela jasoko da jaulkipenaren zenbateko efektiboa: Hemen, 90. artikuluan
(“Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk”), jaulkipenaren balio nominala jasoko
da, eta gastuen 3. kapituluan, berriz, parekoaz behetiko jaulkipen-balioaren eta
jaulkipenaren balio nominalaren arteko diferentzia negatiboa idatziko da.

900 Obligazioak eta bonuak

90000
Obligazio eta bonuetan adierazitako zor
publikoa

Obligazio eta bonuetan adierazitako zor publikoaren jaulkipenak. Balore negoziagarriak masan
jaulkiz jasoko den kanpoko finantzaketa biltzen du, kontuan hartu gabe zein den epemuga edo
ezerezte-epea eta zer moneta erabili den, nazionala ala atzerrikoa.

91101# 
91111# 
91151# 
91161

150 177, 178, 500, 501 F.3

901
Bestelako balore negoziagarrietan
adierazitako zorrak

90100
Bestelako balore negoziagarrietan
adierazitako zor publikoa

Bestelako balore negoziagarrietan adierazitako zor publikoaren jaulkipenak. Balore
negoziagarriak masan jaulkiz jasoko den kanpoko finantzaketa biltzen du, kontuan hartu gabe
zein den epemuga edo ezerezte-epea eta zer moneta erabili den, nazionala ala atzerrikoa.

91201# 
91211# 
91251# 
91261

155 179, 505 F.3

91
EAEko sektore publikoko entitateekin
dauden zorrak

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateekin egindako zorrak: Euskadiko
aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota dauden entitateekin
egindako zorrak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina).

910 Maileguak
Jasotako maileguengatik eta bestelako kontzeptuengatik EAEko sektore publikoko entitateekin
dauden zorrak.
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91000 Maileguak

92101# 
92102# 
92111# 
92112# 
92115# 
92116# 
92121# 
92122# 
92131# 
92132# 
92151# 
92152# 
92161# 
92162# 
92165# 
92166# 
92171# 
92172# 
92181# 
92182# 
92201# 
92251

163 1603, 1633, 5103, 5133 D.9_S13, F.4

912 Fidantzak eta gordailuak
91200 Fidantzak Betebehar bat beteko dela bermatzeko jasotako dirua, aurrekontu-izaera duenean. ------ 167 D.9_S13
91201 Gordailuak Gordailu irregularraren kontzeptuan jasotako dirua, aurrekontu-izaera duenean. ------ 168 D.9_S13

92
EAEko administrazio publiko gisa
sailkatutako bestelako entitateekin
dauden zorrak (KSE)

Nahiz eta EAEko sektore publikokoak ez izan, kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010)
EAErekin kontsolidatuta dauden bestelako entitateekin egindako zorrak dira. Hau da, Euskadiko
aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden entitateak dira
–maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, baina,
Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).

920 Maileguak
Jasotako maileguengatik eta bestelako kontzeptuengatik EAEko administrazio publiko gisa
sailkatuta dauden bestelako entitateekin (KSE) dauden zorrak.

92000 Maileguak ------ 163 D.9_S13
922 Fidantzak eta gordailuak
92200 Fidantzak Betebehar bat beteko dela bermatzeko jasotako dirua, aurrekontu-izaera duenean. ------ 167 D.9_S13
92201 Gordailuak Gordailu irregularraren kontzeptuan jasotako dirua, aurrekontu-izaera duenean. ------ 168 D.9_S13

93 Bestelako entitateekin dauden zorrak

930
Kreditu-entitateekin dauden zorrak,
maileguengatik

Kreditu-entitateekin dauden zorrak, jasotako maileguengatik eta bestelako kontzeptuengatik.
Kreditu-kontuetako kreditu erabiliak ere jasotzen dira.

93000
Kreditu-entitateekin dauden zorrak,
maileguengatik

93101# 
93151# 
93152

170 1604, 1605, 170, 5104, 5105, 520 F.4

931
Bestelako entitateekin dauden zorrak,
maileguengatik

Bestelako entitateekin dauden zorrak, jasotako maileguengatik eta bestelako kontzeptuengatik.

93100 Foru-aldundiekin dauden zorrak ------ 171 F.4

93101
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-
entitateekin dauden zorrak

------ 171 F.4

93102
Estatuko sektore publikoko bestelako
entitateekin dauden zorrak

------ 171 F.4

93103 Estatutik kanpora dauden zorrak ------ 171 F.4

93199
Bestelako sektore eta entitateekin dauden
zorrak

93201# 
93251# 
93300

171
150, 154, 1634, 1635, 171, 172, 176, 195, 502,
5134, 5135, 521, 522, 5595

F.4
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933 Fidantzak eta gordailuak

93300 Fidantzak Betebehar bat beteko dela bermatzeko jasotako dirua, aurrekontu-izaera duenean.
94101# 
94151

180 F.2

93301 Gordailuak Gordailu irregularraren kontzeptuan jasotako dirua, aurrekontu-izaera duenean.
94201# 
94251

185 F.2

94
Ondare garbiaren gehikuntza, EAEko
sektore publikoko entitateen
ekarpenengatik

SP 
bakarrik

– Artikulu hau enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek soilik erabiliko dute:
zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek eta abarrek.
– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateek kapitalera edo gizarte-funtsera
egindako hasierako ekarpena eta ondoz ondoko zabalkuntzak jasotzen dira nagusiki; entitate
horiek Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota
daudenak dira (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina).

940 Gizarte-funtsa ------
94000 Gizarte-funtsa ------ 101 D.9_S13, F.5
941 Kapital soziala ------
94100 Kapital soziala ------ 100, 558 D.9_S13, F.5
942 Fundazio-zuzkidura ------
94200 Fundazio-zuzkidura ------ 100 D.9_S13, F.5
943 Jaulkipen-prima ------
94300 Jaulkipen-prima ------ 110 D.9_S13, F.5
949 Ondare garbiko bestelako tresnak ------
94900 Ondare garbiko bestelako tresnak ------ 111, 118 D.9_S13, F.5

95

Ondare garbiaren gehikuntza, EAEko
administrazio publiko gisa sailkatuta
dauden bestelako entitateen
ekarpenengatik (KSE)

– Artikulu hau enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek soilik erabiliko dute:
zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek eta abarrek.
– EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta dauden bestelako entitateek (KSE) kapitalera edo
gizarte-funtsera egindako hasierako ekarpena eta ondoz ondoko zabalkuntzak jasotzen dira
nagusiki; bestelako entitate horiek kontabilitate nazionalari begira (KSE-2010) EAErekin
kontsolidatuta dauden baina EAEko sektore publikokoak ez diren entitateak dira. Hau da,
Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloko testu bateginaren 2. artikuluan jasota ez dauden
entitateak dira –maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu
bategina–, baina, Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema Europarrari begira –KSE-2010,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko (EB) 549/2013
Erregelamenduaren bidez onartua–, EAEko administrazio publiko gisa sailkatuta daudenak
(KSE).

950 Gizarte-funtsa ------
95000 Gizarte-funtsa ------ 101 D.9_S13
951 Kapital soziala ------

95100 Kapital soziala
SP 
bakarrik

------ 100 D.9_S13

952 Fundazio-zuzkidura ------
95200 Fundazio-zuzkidura ------ 100 D.9_S13
953 Jaulkipen-prima ------
95300 Jaulkipen-prima ------ 110 D.9_S13
959 Ondare garbiko bestelako tresnak ------
95900 Ondare garbiko bestelako tresnak ------ 111, 118 D.9_S13

96
Ondare garbiaren gehikuntza, bestelako
entitateen ekarpenengatik

– Artikulu hau enpresa-entitateek edo administraziokoak ez diren entitateek soilik erabiliko dute:
zuzenbide pribatuko ente publikoek, sozietate publikoek eta abarrek.
– Bestelako entitateek kapitalera edo gizarte-funtsera egindako hasierako ekarpena eta ondoz
ondoko zabalkuntzak jasotzen dira nagusiki.

------ F.5

960 Gizarte-funtsa ------
96000 Gizarte-funtsa ------ 101 F.5
961 Kapital soziala ------

96100 Kapital soziala
SP 
bakarrik

------ 100 F.5

962 Fundazio-zuzkidura ------
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96200 Fundazio-zuzkidura ------ 100 F.5
963 Jaulkipen-prima ------
96300 Jaulkipen-prima ------ 110 F.5
969 Ondare garbiko bestelako tresnak ------
96900 Ondare garbiko bestelako tresnak ------ 111, 118 F.5

KAKAZK = Kapitulua, Artikulua, Kontzeptua, 
Azpikontzeptua

EAE KPP = EAEko Kontabilitate Publikoaren 
Plana

KPO = Kontabilitate Plan Orokorra

KSE = Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Sistema 
Europarra (KSE-2010)


