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ERANSKINA

ZERBITZU ENPRESA 

Dokumentazio orokorra eta 
enpresaren ezaugarri juridikoak

Espediente kodea 

Enpresa:



1. ERANSKINA BETETZEKO JARRAIBIDEAK  
  

  

A koadroa  A1 edo A2 koadroa beteko da, enpresa indibiduala edo sozietatea den. Sozietatea bada, nortasun juridiko independentea 
duen zer sozietate-mota den jasoko da (anonimoa, mugatua, kolektiboa, komanditakoa, kooperatiboa...)  

  

1. Enpresa indibiduala 

1.1 Enpresari indibidualaren izen-abizenak. 

1.3.  Enpresa sailkatzeko agirian, lizentzia fiskalaren alta-agirian edo jarduera ekonomikoen zergaren zlta-agirian agertzen 
direnetatik zaharrena. 

  

2. Sozietatea 

2.1. Merkataritza-erregistroan edo dagokion erregistro ofizialean agertzen den izena idatzi 

2.4. Lizentzia fiskalaren alta-agirian edo jarduera ekonomikoen zergaren alta-agirian agertzen direnetatik zaharrena.  

2.8.  Honako eskritura hauek zerrendatu behar dira, izenburua eta data adieraziz:  

 Eraketa-eskritura. 
 Estatutuen azken egokitzapenaren eskritura (hala badagokio).   
 Izenaren, helbidearen, helburuaren edo kapital sozialaren azken aldaketaren eskritura, hala badagokio. 
 Eskabidea sinatzen duenaren ahalorde-eskritura.



Sinadura

Ez bera, ez ordezkatzen duen pertsona fisikoa, ez daudela Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu-bateginaren 60. 
artikuluan zerrendatutako kontratatzeko debeku-egoera batean, eta, ondorioz, ez dagokiela zerga-administrazioarekiko zerga-
betekizunik, zerga-betekizunak egunean edukitzearen ziurtagiria aurkezteaz gain.

Adierazten dut 
BERARIAZ ETA ERANTZUKIZUNEZ:

bere izenean jardunda, 

Helbidea

ordezkatzen duen enpresaIFZ/AIZ

Izena  Abizenak

Erantzukizunpeko berariazko aitorpena 
Pertsona Fisikoa

ERANSKINA 1-1 
 

(e)(a)naren(e)ko(e)n,



Sinadura

Ez bera, ez ordezkatzen duen pertsona juridikoa, ez sozietatearen gobernu-organoko kideak edo legezko ordezkariak, ez 
daudela Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu-bateginaren 60. artikuluan zerrendatutako kontratatzeko debeku-
egoera batean, eta, ondorioz, ez dagokiela zerga-administrazioarekiko zerga-betekizunik, zerga-betekizunak egunean 
edukitzearen ziurtagiria aurkezteaz gain.

Adierazten du 
BERARIAZ ETA ERANTZUKIZUNEZ:

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan jasota dagoen eskritura publikoan 
ematen zaizkion ahalmenak erabiliz,

Helbidea

ordezkatzen duen enpresaIFZ/AIZ

Izena  Abizenak

Erantzukizunpeko berariazko aitorpena 
Pertsona Juridikoa

ERANSKINA 1-2 
 

(e)(a)naren(e)ko(e)n,



Ordezkaria izendatzea

Izen-abizenak

IFZ/AIZ kargua 

enpresa 

Honako jaun/andre hau izendatzen du enpresak baimendutako ordezkari edo kudeatzaile gisa, sailkapen-espedientea tramitatzen 

den bitartean kudeaketa administratiboan jarduteko 

IFZ/AIZ 

(Sinadura eta zigilua) 

ERANSKINA 1-3 
 

(e)(a)naren(e)ko(e)n,



Jardueraren hasiera data  
 

Izena 

1. Pertsona fisikoa 

 A.Enpresaren datu pertsonalak eta sozialak

ERANSKINA 1-A1 
 



Jardueran hasiera-data  
 

Izena 

2. Pertsona Juridikoa

 A. Enpresaren datu pertsonalak eta sozialak

ANEXO 1-A2 
 

Eraketa-data 

Erregistratutako merkataritza-izena edo anagrama 

Erregistro honetan izena eman du De 
 

Orria 
 

Folioa 
 

Alea   
 

Atala 
 

Liburua  de 
 

Egungo Kapital Soziala 

Sozietatearen eskrituren zerrenda:  

Data 
 

Izenburua Data 
Konstituzio1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-



IFZ/AIZ 

1. Administrazio Kontseilua 
Abizenak eta izena 

B. Administrazio eta Zuzendaritza organoak

ERANSKINA 1-B 
 

Enpresa: 
 

Kontseiluan duen kargua 

Abizenak eta izena 

IFZ/AIZ  Kontseiluan duen kargua  

Abizenak eta izena  

IFZ/AIZ   Kontseiluan duen kargua   

Abizenak eta izena   

IFZ/AIZ   Kontseiluan duen kargua   

Abizenak eta izena    

2. Zuzendaritzako arduradunak, lanak egiteko

Kargua

Abizenak eta izena    

Titulazio akademikoa edo lanbidea 

Kargua Titulazio akademikoa edo lanbidea

Abizenak eta izena    

Kargua Titulazio akademikoa edo lanbidea

Abizenak eta izena    

Kargua Titulazio akademikoa edo lanbidea



C. Bazkideak

ERANSKINA 1-C 
 

Izena 

IFZ/AIZ Kargua 

Entitatea 

ZIURTATZEN DU honako hau dela akzioen edo sozietate-partaidetzen banaketa: 

IFZ/IZK/NAN Abizenak eta izena/izen soziala % Partaidetza  

(Sinadura eta zigilua) 

(e)(a)naren(e)ko(e)n,



D. Helburu soziala

ERANSKINA 1-D 
 

Enpresa 
 

Estatutu sozialen artikulua  Eskrituraren data 

Hitzez hitzezko deskribapena, indarrean dauden estatutuen arabera, eskatzen den sailkapenari dagozkion jarduerekin loturiko 
helburu sozialaren zatiena. 
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1. ERANSKINA BETETZEKO JARRAIBIDEAK 
 
 
A koadroa  A1 edo A2 koadroa beteko da, enpresa indibiduala edo sozietatea den. Sozietatea bada, nortasun juridiko independentea duen zer sozietate-mota den jasoko da (anonimoa, mugatua, kolektiboa, komanditakoa, kooperatiboa...) 
 
1.         Enpresa indibiduala
1.1         Enpresari indibidualaren izen-abizenak.
1.3.          Enpresa sailkatzeko agirian, lizentzia fiskalaren alta-agirian edo jarduera ekonomikoen zergaren zlta-agirian agertzen direnetatik zaharrena.
 
2.         Sozietatea
2.1.         Merkataritza-erregistroan edo dagokion erregistro ofizialean agertzen den izena idatzi
2.4.         Lizentzia fiskalaren alta-agirian edo jarduera ekonomikoen zergaren alta-agirian agertzen direnetatik zaharrena. 
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         Estatutuen azken egokitzapenaren eskritura (hala badagokio).  
         Izenaren, helbidearen, helburuaren edo kapital sozialaren azken aldaketaren eskritura, hala badagokio.
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Sinadura
Ez bera, ez ordezkatzen duen pertsona fisikoa, ez daudela Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu-bateginaren 60. artikuluan zerrendatutako kontratatzeko debeku-egoera batean, eta, ondorioz, ez dagokiela zerga-administrazioarekiko zerga-betekizunik, zerga-betekizunak egunean edukitzearen ziurtagiria aurkezteaz gain.
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BERARIAZ ETA ERANTZUKIZUNEZ:
bere izenean jardunda, 
Helbidea
ordezkatzen duen enpresa
IFZ/AIZ
Izena  
Abizenak
Erantzukizunpeko berariazko aitorpena
Pertsona Fisikoa
ERANSKINA 1-1
 
(e)(a)n
aren
(e)ko
(e)n,
Sinadura
Ez bera, ez ordezkatzen duen pertsona juridikoa, ez sozietatearen gobernu-organoko kideak edo legezko ordezkariak, ez daudela Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu-bateginaren 60. artikuluan zerrendatutako kontratatzeko debeku-egoera batean, eta, ondorioz, ez dagokiela zerga-administrazioarekiko zerga-betekizunik, zerga-betekizunak egunean edukitzearen ziurtagiria aurkezteaz gain.
Adierazten du
BERARIAZ ETA ERANTZUKIZUNEZ:
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan jasota dagoen eskritura publikoan ematen zaizkion ahalmenak erabiliz,
Helbidea
ordezkatzen duen enpresa
IFZ/AIZ
Izena  
Abizenak
Erantzukizunpeko berariazko aitorpena
Pertsona Juridikoa
ERANSKINA 1-2
 
(e)(a)n
aren
(e)ko
(e)n,
Ordezkaria izendatzea
Izen-abizenak
IFZ/AIZ
kargua 
enpresa 
Honako jaun/andre hau izendatzen du enpresak baimendutako ordezkari edo kudeatzaile gisa, sailkapen-espedientea tramitatzen den bitartean kudeaketa administratiboan jarduteko 
IFZ/AIZ 
(Sinadura eta zigilua) 
ERANSKINA 1-3
 
(e)(a)n
aren
(e)ko
(e)n,
Jardueraren hasiera data 
 
Izena 
1. Pertsona fisikoa 
         A.Enpresaren datu pertsonalak eta sozialak
ERANSKINA 1-A1
 
Jardueran hasiera-data 
 
Izena 
2. Pertsona Juridikoa
         A. Enpresaren datu pertsonalak eta sozialak
ANEXO 1-A2
 
Eraketa-data  
Erregistratutako merkataritza-izena edo anagrama 
Erregistro honetan izena eman du 
De
 
Orria
 
Folioa
 
Alea  
 
Atala
 
Liburua  de
 
Egungo Kapital Soziala 
Sozietatearen eskrituren zerrenda:  
Data
 
Izenburua
Data 
Konstituzio
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
IFZ/AIZ 
1. Administrazio Kontseilua 
Abizenak eta izena 
B. Administrazio eta Zuzendaritza organoak
ERANSKINA 1-B
 
Enpresa:
 
Kontseiluan duen kargua 
Abizenak eta izena 
IFZ/AIZ  
Kontseiluan duen kargua  
Abizenak eta izena  
IFZ/AIZ   
Kontseiluan duen kargua   
Abizenak eta izena   
IFZ/AIZ   
Kontseiluan duen kargua   
Abizenak eta izena    
2. Zuzendaritzako arduradunak, lanak egiteko
Kargua
Abizenak eta izena    
Titulazio akademikoa edo lanbidea 
Kargua
Titulazio akademikoa edo lanbidea
Abizenak eta izena    
Kargua
Titulazio akademikoa edo lanbidea
Abizenak eta izena    
Kargua
Titulazio akademikoa edo lanbidea
C. Bazkideak
ERANSKINA 1-C
 
Izena 
IFZ/AIZ 
Kargua 
Entitatea 
ZIURTATZEN DU honako hau dela akzioen edo sozietate-partaidetzen banaketa: 
IFZ/IZK/NAN 
Abizenak eta izena/izen soziala 
% Partaidetza  
(Sinadura eta zigilua) 
(e)(a)n
aren
(e)ko
(e)n,
D. Helburu soziala
ERANSKINA 1-D
 
Enpresa
 
Estatutu sozialen artikulua  
Eskrituraren data 
Hitzez hitzezko deskribapena, indarrean dauden estatutuen arabera, eskatzen den sailkapenari dagozkion jarduerekin loturiko helburu sozialaren zatiena.
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