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1. APLIKAZIOAREN DESKRIBAPENA 
 

Aurkeztu den aplikazio informatikoarekin hiru lurralde historikoetako zerga-araudi eguneratura sar 
daiteke, eta, hala, errazagoa da hautazko kontsultak eta bilaketak egitea, hiru lurraldeak elkarreraginean 
eta integratuta badaude. 
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2. Lurraldeka, araudi konparatua bilatzea eta bistaratzea: 
 

2.1. Iragazkia eta bilaketa 

Besterik adierazi ezean, egungo urtea hautatuko da.  

Bilaketa egiteko zerga hautatzea da lehenengo urratsa. Zerga hautatu ondoren, kargatu egingo da. 
Bilaketa-indizea sortzen ari dela adieraziko duen pantaila bistaratuko da. Gutxi gora behera, berrogei 
segundo arte iraun ditzake prozesuak, nabigatzailearen, konexioaren eta zergaren arabera. Indizea 
sortzen denean, pantaila honen antzekoa ikusi ahalko duzu: 

 

Bilaketa-iragazkian datuak sartzeko unea da. Aukera hauek dauzkazu: 

-  Sartzea: Bilaketa egiteko xedapenak markatuko dira. Besterik adierazi ezean, arau 

nagusia egongo da markatuta. 

- Lurralde historikoak: Bilaketa zein lurralde historikotan egin nahi den adieraz daiteke. 

Lurraldea aukeratzerakoan, berez, lurralde horren bistaratzea markatzen da. 
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- Bistaratzeko lurraldeen arauak: Testuen bistaratzean zein lurralde historiko erakutsiko 

den/diren adieraziko da. 

- ("eta" "edo"): Bilatzeko hitz bat edo hainbat hitz sar daitezke. "eta" aukeratzen bada, 

hitza/hitzak dituzten artikuluak bilatuko dira. Bilatu nahi ditugun hitzen artean '%' karakterra 

sartuz gero, hitz horiek jasotzen dituzten artikuluak aurkituko ditu, nahiz eta hitzok 

bananduta egon. "edo" aukeratzen bada, iragazkian sartutako hitzetako bat duten 

artikuluak bilatuko dira. Testua sartzen ez bada, arauaren artikulu guztiak erakutsiko dira. 

- Bilatu aurreratu aurkibidean: Klik egitean, arauaren aurkibidea zabalduko da. Puntu bat 

edo hainbat puntu hauta daitezke, bilaketa egiteko markatzaileak erabilita. Markatutako 

puntu horiek kontuan hartuko dira aurreko atalean sartu duzun testua bilatzeko. Artikulu 

bakarra hautatzen bada, zuzenean bistaratuko da artikulua, "bilatu" botoiari ematean.  

Gainera, aurkibidearen barruan, testuaren arabera bila daiteke. "Aurkibidean bilatu..." 

eremuan testua sartzean, modu automatikoan egingo da.  
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- Bistaratzeko lurraldeen arauak:  Arauaren testu osoa bistaratu daiteke aukera honen bidez. 
Informazioa duen leiho bat irekiko da. Arau osoa inprimatzeko aukera emango da. Arau osoan 
bilatzeko, klikatu, mesedez, bi tekla hauek batera: “ctrl+f”. Koadro bat agertuko zaizu: hantxe sartu 
bilatu nahi duzun testua. 
 

Bilaketarako parametro guztiak hautatu ondoren, "Bilatu" botoia klikatu beharko da. Bilaketa egiten ari 
dela adieraziko duen pantaila bistaratuko da. Amaitzen duenean, aurkitutako emaitza-kopurua eta 
hitza/hitzak daukaten/dauzkaten artikuluak agertuko dira pantailan. 
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Iragazkiaren atalean, bilaketa egiteko sartu dituzun datuak eta topatutako bat-egiteen kopurua 
agertuko dira. 
Emaitzen atalean, bilaketarekin bat egin duten artikuluak erakutsiko dira. Artikuluaren izenburuan 
klikatzean, bistaratu egingo da, bilaketa-iragazkiko "Araudiaren banakako bistaratzea" puntuan hautatu 
denaren arabera. Besterik adierazi ez bada, araudi konparatua bakarrik bistaratuko da. 
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2.2. Araudia bistaratzea 

Bistaratzearen barruan, bilaketarekin bat egiten duen testua markatuko da. 

       

 

Bistaratze-pantailaren barruan kontuan hartu behar diren ezaugarriak: 

Kurtsorea gainean jartzean, informazio-testua agertuko da; normalean, arauaren, 

dekretuaren, aginduaren eta abarren definizio osoa. 
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Kurtsorea ikonoaren gainetik igarotzean, leiho bat zabalduko da horren gainean. Bertan, 

bistaratzen ari den testuari dagokion egilearen oharra edo iruzkina agertuko da. 

 Gainean klikatzean, artikuluaren agindua, dekretua edo araua zabalduko da dagokion 

lurralde historikoaren bistaratze-pantailaren koadroan. 

  Ikonoaren gainean klikatzean, artikuluaren agindua, dekretua edo araua ezkutatu egingo 

da dagokion lurralde historikoaren bistaratze-pantailaren koadroan. 

 Gainean klikatzean, dagokion dekretua zabalduko da ikusgarri ditugun lurralde 

historikoen koadroetan edota testu konparatuan. 

 Gainean klikatzean, dagokion dekretua ezkutatu egingo da ikusgarri ditugun lurralde 

historikoen koadroetan edota testu konparatuan. 

Ikonoaren gainean klikatzean, Leiho berri bat irekiko da. Bertan, dagokion testua 

gordetzeko jarraibideak eta aukerak azalduko dira. 

Ikonoaren gainean klikatzean, leiho berri bat irekiko da. Bertan, hautatu den artikuluaren 

testua erakutsiko da, gero inprimatu ahalko den formatuarekin. 

"Itzuli" botoia: Bilaketaren emaitzen pantailara itzuli. 

Bilaketa egin aurretik lurralde historiko bat edo batzuk hautatzen badira "Araudiaren 

banakako bistaratzea" puntuan, hautatutako lurraldeen testu banakatuak agertuko dira 

bistaratze-pantailan, bai eta konparatua ere, hautatu baldin bada. Adibidea ikus dezakezu 

pantaila-argazki honetan: 
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3. Xedapen arautzaileen aurkibidearen bilaketa eta bistaratzea: 
 

3.1. Iragazkia eta bilaketa 

Besterik adierazi ezean, egungo urtea hautatuko da. 

 

Bilaketa-iragazkian datuak sartzeko unea da. Aukera hauek dauzkazu: 

- Lurralde historikoak: Bilaketa zein lurralde historikotan egin nahi den adieraz daiteke. 

Bilaketarako parametro guztiak hautatu ondoren, "Bilatu" botoia klikatu beharko da. 

Bilaketa egiten ari dela adieraziko duen pantaila bistaratuko da. Amaitzen denean, sartu 

diren bilaketa-irizpideen arabera aurkitutako datuak jasoko dituen taula agertuko da 

pantailan. 
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3.2. Xedapen arautzaileen aurkibidearen taula 
 

 

Bistaratze-pantailaren barruan kontuan hartu behar diren ezaugarriak: 

Ikonoaren gainean klikatzean, leiho berri bat irekiko da. Bertan, hautatu den artikuluaren 

testua erakutsiko da, gero inprimatu ahalko den formatuarekin. 
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