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BATUZ Bizkaiko araudiari lotutako jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona eta erakunde 
guztiek beren zerga-betebeharrak betetzen dituztela kontrolatzeko eta laguntzeko estrategia bat 
da, haien izaera eta tamaina edozein izanik ere.

BATUZ hiru elementuz osatuta dago:

• TicketBAI fakturazio-software bermatzailea.

• Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak (EEEL) Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 

elektronikoaren bidez eramateko betebeharra. 

• BEZaren ondorioetarako informazioa berehala emateko sistema (aurrerantzean IBES) 

erabiltzera behartuta dauden zergadunen kasuan, EEEL horiek IBES sistemaren informazioa 

eta betebeharrak integratuko dituzte. 

• Zergadunari zerga-betebeharrak betetzen laguntzea. Horretarako, Bizkaiko Foru Ogasunak PFEZ, 

SZ eta BEZaren aitorpenen zirriborroak jarriko ditu haren esku.

BATUZ nahitaezkoa izango da 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren aldietarako.
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Proiektuari buruzko 
informazio guztia 
hemen dago 
kontsultagai
https://www.batuz.eus/
eu/
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• Kronologia.

20182013

Zergadun jakin batzuentzako 
BEZa kudeatzeko sistema 
berria, informazioa berehala 
emateko sisteman oinarritua 
(IBES).

Bizkaian lehen urratsak eman ziren ekonomia-
jardueraren etekinei eragiten dien zerga-
iruzurra murrizteko estrategia integral bat 
diseinatu eta ezartzeko:

• Otsailaren 27ko 3/2013 Foru Araua: 
ekonomia-jarduerak egiten dituzten 
pertsona fisikoek EEEL bat eraman behar 
dute; liburu horren edukia zerga-
administrazioari igorri beharko zaio 
urtero, 140 aitorpen-ereduaren bitartez.

2014 2015 2016 2017

•Urtarrilak 1: 140 ereduaren araubide 
iragankorraren amaiera; ekonomia-
jarduerak egiten dituzten PFEZaren
zergadun guztiek aurkeztu behar dute.

•Euskal Autonomia Erkidegoko Iruzur 
Fiskalaren kontrako Borrokarako Plan 
Bateratua: konpromisoa hartu da 
fakturazio-sistemak kontrolatzeko 
tresnak ezartzea aztertzeko aukera 
emango duen estrategia bateratu bat 
inplementatzeko.

140 ereduaren araubide iragankorra: 
• Martxoaren 26ko 44/2013 Foru Dekretuaren 

lehenengo xedapen iragankorra; haren bidez, 
zerga-betebehar formalak arautzen dituen araudia 
aldatzen da, eragiketa ekonomikoen erregistro-
liburua sortzeko.



2019 2020 2021

• Cronología.

• Kronologia. • Urtarrila: erregelamenduak aldatzeko proiektuak egitea: SZ, PFEZ 
eta betebehar formalak. 

• Irailak 14: TicketBAI software bermatzailearen erregistroa irekitzea.
• 2020ko urria – 2021eko abenduaren 31: BATUZera borondatez 

egokitzea: TicketBAI fitxategiak sortzea. 

*Zerga-kenkaria 2020ko gastu/inbertsioetarako.

BATUZera borondatez 
egokitzea: TicketBAI 
fitxategiak sortzea.
*Zerga-kenkaria 2021eko 
gastu/inbertsioetarako.

• Apiriletik azarora: TicketBAI proiektu pilotua.

• Abendua, 1. hamabostaldia: 
– Behin betiko dokumentazioa zabaltzea: 

o TicketBAI-ren behin betiko eskema.
o Identifikatzailearen eta QR kodearen 

zehaztapenak.
o Softwarearen egiletzaren

betekizunaren definizioa 
– Foru-arauak aldatzeko aurreproiektua: SZ, 

PFEZ, OZ, EEEZ, ZFAO
• Abendua, 2. hamabostaldia: 

Batuz proiektuaren zabalkundea. 
Batuz@bizkaia.eus postontzia irekitzea.

mailto:batuz@bizkaia.eus


2022 2023

• Cronología.

• Cronología.

BATUZera borondatez egokitzea: TicketBAI fitxategiak

sortu + EEELa eramatea (2022-01-01 pizgarriak dituen

borondatezko aldia)

– TicketBAI fitxategiak sortu eta bidaltzea.
– EEEL egoitzaren bidez eramatea.
– Hileko eta hiruhileko BEZ aitorpenen zirriborroak 

sortzea.

*Zerga-kenkaria 2022ko gastu/inbertsioetarako.
*Pizgarria: SZ edo PFEZren zerga oinarriaren murrizketa.

BATUZera borondatez egokitzea: TicketBAI fitxategiak sortu + 

EEELa eramatea (pizgarriak dituen borondatezko aldia 2023-12-

31era arte)

– TicketBAI fitxategiak sortu eta bidaltzea.
– EEEL egoitzaren bidez eramatea.
– Hileko eta hiruhileko BEZ aitorpenen zirriborroak sortzea.

*Zerga-kenkaria 2023ko gastu/inbertsioetarako.
*Pizgarria: SZ edo PFEZren zerga oinarriaren murrizketa.

2024

2024-01-01: BATUZ derrigorrez

aplikatzeko epearen hasiera
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• Aurkibidea.

• 1) TicketBAI software bermatzailea.

• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).

• 3) Batuz kenkaria.

• 4) Zehapen-araubidea.

• 5) PFEZ, SZ eta BEZaren zirriborroak sortzea.
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• Aurkibidea.
•1) TicketBAI software bermatzailea.
•TicketBAI foru-ogasunen eta Eusko Jaurlaritzaren proiektu komuna da, eta ekonomia-jarduerak 

egiten dituzten pertsona fisiko eta juridikoen fakturazio-softwareetan betebehar legal eta tekniko 
batzuk ezartzea du helburu, Foru Ogasunak haien diru-sarrerak kontrolatu ahal izan ditzan.
•TicketBAI sistema ezartzeak esan nahi du, ekonomia-jarduerak garatzen dituzten pertsona fisiko eta 

juridikoek, 2024/01/01etik aurrera, honako baldintza hauek betetzen dituen fakturazio-software bat 
erabili beharko dutela:
• Faktura bat eman aurre-aurretik, elektronikoki sinatutako fitxategi informatiko bat sortu 

beharko dute (TicketBAI fitxategia).
• Eragiketak justifikatzen dituen fakturak dokumentuaren identifikazio-kode bat eta QR kode bat 

izan beharko ditu. 
•Kode horiei esker, kontsumitzaileek Foru Aldundiaren webgunean egiaztatu ahal izango 
dute faktura eman duen pertsonak Foru Ogasunean diru-sarrera gisa deklaratu duen.

• TicketBAI fitxategia Foru Ogasunera bidali beharko da, zerga-araudian ezarritako epeetan.
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• Aurkibidea.
• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).
• 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, ekonomia-jarduerak egiten dituzten pertsona fisiko eta 

juridikoek eragiketa ekonomikoen erregistro-liburu bat (EEEL) eraman beharko dute Bizkaiko 
Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, hura osatzen duten erregistroak elektronikoki
hornituz.

• TicketBAI software bermatzailea erabiltzeagatik sortutako informazioa, ondoren, zerga-
administrazioari bidali beharko zaio Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, 
EEELko sarreren eta emandako fakturen kapituluan (pertsona fisikoentzat) eta emandako 
fakturen kapituluan (pertsona juridikoentzat). 
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• Aurkibidea.
• 3) Batuz kenkaria.
• BATUZ sistema berrira egokitzeak inpaktu ekonomikoa izango du zergadunengan, eta, BATUZ 

sistemak eskatzen dituen betekizunak betetzeko epea baino lehen, betebehar hori bete behar 
duten pertsona asko sistema berrian borondatez sartzea sustatzeko, zerga-pizgarri iragankorrak 
ezarri dira sozietateen gaineko zergan, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan –establezimendu 
iraunkorretarako– eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. Kuotan % 30eko kenkari gisa 
sartu dira pizgarriok, ezarritako betebehar berriak direla-eta zergadunek dituzten kostuak 
arintzeko. Kenkariaren oinarria 2020. eta 2023. bitarteko urteetan egiten diren gastuen eta 
inbertsioen arabera zehaztuko da. 
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• Aurkibidea.
• 4) Zehapen-araubidea.
• Sistema ixteko tresna gisa, ELGAren 2013ko txostenean eta 2017an eta 2019an argitaratutako 

txostenetan –«Salmenten ezabatze elektronikoa: sarrera fiskaletarako mehatxu bat», «Ihes 
fiskalari eta iruzur fiskalari aurre egiteko tresna teknologikoak» eta «Implementing online cash 
register: benefits, considerations and guidance», hurrenez hurren– egindako gomendioak 
aintzat hartuta, intentsitate bereziko zehapen-araubide bat ezarri da sozietateen gaineko 
zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta ez-egoiliarren errentaren gaineko 
zergan ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik egindako arau-hausteei lotuta. 
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• Aurkibidea.
• 5) PFEZ, SZ eta BEZaren zirriborroak sortzea.
• Batuz proiektuaren hirugarren elementua da Bizkaiko Foru Ogasunak aitorpen-zirriborroak 

jartzea zergadunen esku, zerga-betebeharrak errazago bete ditzaten, beren ekonomia-jardueren 
etekinak zergapetzen dituzten zerga nagusiei dagokienez: PFEZ, SZ, EEEZ –establezimendu 
iraunkorretarako– eta BEZ.
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Helburuak.
• Balioak.
• Funtzionamendurako oinarrizko ildoak.
• Softwarearen betekizunak. 
• Eremu subjektiboa.
• Eremu objektiboa.
• Salbuesteak.
• Zerga-administrazioari TicketBAI fitxategiak bidaltzea.
• Egiaztatu zure faktura (hartzaileek eragiketen aitorpena egiaztatzea).



• 1) TicketBAI software bermatzailea.

• Helburuak.

✓ Zerga-iruzurraren aurka egitea.
✓ Bidezko lehia babestea eta negozio-aukerak sortzea.
✓ Zerga-betebeharrak betetzearen kostuak murriztea.
✓ Teknologia berriak erabiliz, herritarren lankidetza erraztea iruzur fiskalaren aurkako 

borrokan. 

• Balioak.

✓ Segurtasuna.
✓ Malgutasuna.
✓ Konponbidea ezartzeko kosturik txikiena.
✓ Epe luzerako ikuspegia.
✓ Iruzurraren aurkako estrategia globala osatzen duten gainerako neurrietara egokitzea. 
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Funtzionamendurako oinarrizko ildoak.

• TicketBAI software bermatzailearen betekizunak betetzeko, fakturazio-softwareek prozesu 
honi jarraitu beharko diote faktura bat ematen duten bakoitzean:
• 1) TicketBAI formatuaren diseinua eta edukia betetzen dituen XML fitxategia sortu

beharko da (TicketBAI fitxategia).
• 2) TicketBAI fitxategia elektronikoki sinatu beharko da.
• 3) Faktura formatu fisikoan edo elektronikoan sortuko da.

• Fakturak bi eduki gehigarri izan behar ditu:
• TicketBAI identifikatzailea. 
• QR kodea. 
• Eduki bi horiek sortzeko, TicketBAI fitxategiko sinadura elektronikoaren zati 

bat erabili beharko da.
• 4) TicketBAI fitxategia Bizkaiko Foru Ogasunera bidaliko da, eragiketa ekonomikoen 

erregistro-liburuko sarreren eta emandako fakturen kapituluan (pertsona 
fisikoentzat), eta emandako fakturen kapituluan (pertsona juridikoentzat), arauz 
ezarritako epe eta formatuetan.
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Funtzionamendurako oinarrizko ildoak.

4

1

2
3

TicketBAI fitxategia gordetzea

TicketBAI 
fitxategia sortzea

TicketBAI 
Identifikatzailea
eta QRa sortu

EEELa sortu
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• a) Ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak direla eta, sinadura elektronikoa duen 
fitxategi informatiko bat sortu beharko da, eragiketak justifikatzen dituen faktura edo 
dokumentua –euskarri elektronikoan edo paperean sortutakoa– eman baino lehenago. 
• Zehazki, egungo eragiketa dokumentatzen duen aurre-aurreko fakturaren edo 

frogagiriaren identifikazioa jaso beharko du fitxategi informatikoak, bai eta erabilitako 
softwarea garatu duen pertsonaren edo erakundearen identifikazioa ere.

• Fitxategi informatikoa sortzeko eta sinatzeko formatua, edukia, ezaugarriak eta 
prozedura Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren irailaren 9ko 1482/2020 eta 
abenduaren 15eko 2170/2020 foru-aginduen bidez ezartzen dira.
• Xedapen horiek hemen kontsultatu ditzakezu: 

https://www.batuz.eus/eu/arautegia

https://www.batuz.eus/eu/arautegia
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• a) Ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak direla eta, sinadura elektronikoa duen fitxategi 
informatiko bat sortu beharko da, eragiketak justifikatzen dituen faktura edo dokumentua –euskarri 
elektronikoan edo paperean sortutakoa– eman baino lehenago.

• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
• TicketBAI fitxategietan informazio-bloke hauek daude:

• a) Subjektuak: igorlea, hartzaileak, hainbat hartzaile, hirugarrenek edo hartzaileek 
emandako faktura, etab.

• b) Faktura - Fakturaren goiburua: besteak beste, faktura-seriea, faktura-zenbakia, emate-
data, emate-ordua, faktura sinplifikatua, faktura sinplifikatuaren ordez emandako faktura, 
faktura zuzentzailea, faktura zuzenduak, etab.

• c) Faktura - Fakturaren datuak: besteak beste, eragiketaren data, fakturaren deskribapena, 
fakturaren zenbateko osoa, kostuaren zerga-oinarria, BEZaren araubideen gakoak eta zerga-
eragina duten eragiketak, etab.

• d) Faktura – Faktura mailako banakapena: besteak beste, lotua, salbuetsia, salbuespen-
arrazoia, salbuetsitako zerga-oinarria, salbuetsi gabeko tasa, zerga-oinarria, etab.

• e) TBAI aztarnak:
• e.1) Aurreko fakturarekin kateatzea. Seriea, faktura zenbakia, emate-data eta aurreko 

fakturaren sinadura.
• e.2) TBAI lizentzia, TBAI software bermatzailearen erregistroak emana, erakunde 

garatzailearen identifikazioa eta softwarearen izena.

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• a) Ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak direla eta, sinadura elektronikoa duen fitxategi 
informatiko bat sortu beharko da, eragiketak justifikatzen dituen faktura edo dokumentua –euskarri 
elektronikoan edo paperean sortutakoa– eman baino lehenago. 

• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
• TicketBAI software bermatzailearekin emandako fakturak ezeztatu egin daitezke. Horretarako, 

ezeztatzeko TicketBAI fitxategia sortu behar da, eta hori ere elektronikoki sinatu. 
• Indarrean dagoen araudiaren arabera faktura zuzentzaileak eman behar dira, baina, egoera 

batzuetan eman behar diren fakturetan, beharrezkoa da emandako fakturari baja ematea 
edo hura ezeztatzea, eta, hala badagokio, egindako eragiketa behar bezala jasotzen duen 
faktura berri bat ematea: adibidez, faktura bat oker ematen denean inoiz egin ez den 
eragiketa batengatik, eta hura ezeztatu behar denean. Kasu horretan, egin gabeko 
eragiketagatik faktura ezeztatu nahi bada, ezeztatzeko TicketBAI fitxategia erabili beharko 
da. Fitxategi horrek emailea eta seriea, zenbakia eta ezeztatutako fakturaren emate-data 
baino ez ditu identifikatu beharko.

• Ezeztatutako fakturak kontuan hartzen dira kateatzearen baldintza betetzeko.

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.
• b) Eragiketak justifikatzen dituen fakturak edo 

dokumentuak –euskarri elektronikoan edo 
paperean sortutakoak– dokumentuaren 
identifikazio-kode bat eta QR kode bat izan 
beharko ditu. 

Kode horien formatua, edukia eta ezaugarriak Ogasun eta 
Finantza Saileko foru diputatuaren irailaren 9ko 1482/2020 
eta abenduaren 15eko 2170/2020 foru-aginduetan ezarrita 
daude.

TicketBAI identifikatzailea:
TBAI – Emailearen IFZ – Emate-data – HASHaren lehenengo 
13 posizioak – Kontrol-kodea.

QR kodea:
Interneteko helbidea – TicketBAI identifikatzailea –
Fakturaren seriea – Fakturaren zenbakia – Fakturaren 
zenbateko osoa



• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• Aurreko apartatuan ezarritako betebeharrak betetzeko, zergadunek hauek erabili beharko 
dituzte:
• a) Bizkaiko Foru Aldundiaren «Egin zure faktura» aplikazio informatikoa.
• b) TicketBAI software bermatzailearen erregistroan inskribatutako software bat, 

zeinak erregistro horretan inskribatutako pertsona edo erakunde batek garatutakoa 
izan behar duen. Pertsona edo erakunde horrek erantzukizunpeko adierazpen bat 
sinatu behar du.
• Zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 10. artikuluan arautzen 

dira inskripzioa, inskripzioaren aldaketa eta erregistroan baja ematea.
• Aurreko paragrafoan adierazitako softwarea zergadunak berak garatzen duenean, 

zergaduna inskribatu beharko da erregistro horretan.

21



• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
• TicketBAI software bermatzailea merkatuan erosi ahal izango da, beste edozein 

fakturazio- edo kontabilitate-programa bezala. 
• Software bermatzailea dela ulertuko da Bizkaiko Foru Ogasuneko TicketBAI software 

bermatzailearen erregistroan inskribatuta dagoenean.
• Erregistroa 2020ko irailaren 14an ireki zen. 
• Softwareen eta inskribatutako enpresen zerrenda 

https://www.batuz.eus/eu/software-erregistroa web-orrian argitaratuko da, 
enpresaren web-orrirako estekarekin batera.

• Araba eta Gipuzkoako foru-ogasunek euren erregistroak dituzte. Software bat 
erregistro batean inskribatzea gainerako erregistroetan argitaratuko da, eta ondorioak 
izango ditu EAEko foru-ogasun guztientzat.
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https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
https://www.batuz.eus/eu/software-erregistroa


• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• «Egin zure faktura» aplikazioa. 
• Gainera, Bizkaiko Foru Ogasunak doako aplikazio bat jarri du zergadunen eskura, TicketBAI 

softwarearen baldintzak betetzen dituzten faktura osoak sortzeko. 
• Aplikazio horren erabilera bateragarria da TicketBAI software bermatzailearen erregistroan 

inskribatutako erakunde pribatu batek garatutako aplikazio batekin.
• Aplikazio hori 2020ko urriaren 1etik dago erabilgarri https://www.batuz.eus/eu/egin-zure-

faktura web-orrian, identifikazio-sistema elektroniko baten bidez.

23

https://www.batuz.eus/eu/egin-zure-faktura


• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• TicketBAI software bermatzailearen erregistroan alta ematea.
• Softwareak software bermatzailearen erregistroan inskribatu nahi dituzten entitate garatzaileek alta-

adierazpena aurkeztu beharko dute.
• Alta-adierazpen hori BFAren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko da.
• Alta-adierazpenak erantzukizunpeko adierazpen bat izango du, eta bertan adieraziko da baldintza 

hauek betetzen direla:
• Softwareak TicketBAI software bermatzailearen baldintzak betetzen dituela. 
• Baldintza horiek betetzeko erabilitako prozedura teknikoak deskribatzen dituen memoria erantsi 

dela.
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• TicketBAI software bermatzailearen erregistroan alta ematea.
• Egoitza elektronikoaren helbidearen esteka kopiatzen da adierazpen honen informazioarekin:

• https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?procID=1660&amp;cId=si

25

https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?procID=1660&amp;cId=si


• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Softwarearen betekizunak.

• TicketBAI software bermatzailearen erregistroan alta ematea.
• Erregistratutako softwarea BFAren webgunean argitaratuko den zerrenda batean sartuko da, 

erakundeak kontrakoa adierazi ezean.
• https://www.batuz.eus/eu/software-erregistroa

• Inskripzioa eginez gero, lizentzia bat esleituko zaio inskribatutako softwareari, eta lizentzia hori 
softwarea erabiliz sortzen diren TicketBAI fitxategi informatikoetan sartu beharko da.

• Erregistroan alta emateak ez du esan nahi zerga-administrazioak homologatuko duenik inskribatutako 
softwareak TicketBAI software bermatzailearen betekizunak betetzen dituela. 

• Zerga-administrazioak egiaztatzen badu inskribatutako software batek ez dituela baldintzak betetzen, 
erregistro horretatik kanpo utzi ahal izango du.
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https://www.batuz.eus/eu/software-erregistroa
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Eremu subjektiboa: Nor dago behartuta?

• Pertsona fisikoak eta nortasun juridikorik gabeko erakundeak, jarduerak PFEZaren FAren 
arabera egiten badituzte.

• SZren zergadun guztiak.
• Establezimendu iraunkor baten bidez jarduten duten zergadun ez-egoiliarrak.
• Betiere, Bizkaiko Foru Ogasunaren araugintza-eskumenaren mende badaude.
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Eremu subjektiboa: Nor dago behartuta?
• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak

• EZ daude behartuta pertsona fisiko errentatzaileak, baldin eta BEZaren FAren arabera 
enpresaburuaren definizioa betetzen badute, baina ez badute ekonomia-jarduerarik egiten 
PFEZaren FAren arabera.
• Ondare-sozietateak BAI, behartuta daude (SZren FAren 14. art.).
• Behartuta daude SZtik erabat eta partzialki salbuetsita dauden erakundeak (SZren

Faren 12. art.) BAI eta 4/2019 Foru Arauari atxikitako irabazi asmorik gabeko fundazio 
eta erakundeak ere.
• Hala ere, salbuetsita daude BEZaren FAren 20.bat artikuluko 8., 11., 12., 13., 

14.eta 28. zenbakietan zehazten diren eragiketak.
• Nahiz eta ez egon derrigortuta BEZaren aitorpenak aurkeztera, badute betebehar hori:

• Baliokidetasun-errekarguaren araubidean dauden pertsonek. 
• Edo BEZik gabeko eragiketak bakarrik egiten dituzten pertsonek eta erakundeek.

• IBES sistemaren mendeko zergadunak BAI, behartuta daude, eta horiek IBESaren
betebeharrak beteko dituzte TicketBAI sistema betez eta EEEL eramanez. Hau da, ez 
dute IBESko informazioa aparte bidali beharko.

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Eremu objektiboa: Zer eragiketa egin behar dira TicketBAIrekin?

• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
• TicketBAI software bermatzailearen helburua da ondasun-emateak eta zerbitzu-

prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen osotasuna, kontserbazioa, 
trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzea, bai fakturena, bai eragiketak 
justifikatzen dituen euskarri elektronikoko edo paperezko beste edozein 
dokumenturena.
• Ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak BEZean halakotzat definitutako 

eragiketak dira.
• Beraz, TicketBAI faktura emateko betebeharra duten eragiketei aplikatzen zaie 

(Fakturazioari buruzko Erregelamenduaren 2. artikulua aplikatuz), bai eta faktura 
emateko betebeharrik ez duten eragiketei ere (Erregelamendu beraren 3. 
artikulua aplikatuz). 
• Bigarren kasu horretan, TicketBAI ondasun-emateen edo zerbitzu-

prestazioen eragiketen agiriei edo frogagiriei aplikatuko zaie.

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Eremu objektiboa: Zer eragiketa egin behar dira TicketBAIrekin?

• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
• Faktura elektronikoak TicketBAIren bidez sortu behar dira.

• Hala ere, hartzailea enpresaburu edo profesional bat edo administrazio publiko 
bat duten faktura elektronikoak badira eta, jatorrian, begiekin irakurtzeko edo 
ulertzeko modukoa ez den formatu batean ematen badira (adibidez, facturae), 
zergadunek ez dute faktura elektronikoan QR kodea sartu beharrik izango (hala 
ere, TBAI identifikatzailea sartu beharko dute).

• EZ dira TicketBAI bidez sortu behar zergadun batek atzerrian dituen establezimendu 
iraunkorretako fakturak.

• EZ dira TicketBAI bidez sortu behar fakturen bikoizketak, baina QR kode bera eta 
jatorrizko fakturaren TBAI identifikatzaile bera eta "bikoiztua" dela adierazi behar da, 
besterik ez.

• EZ dira TicketBAI bidez sortu behar albaranak, proformako fakturak, aurrefakturak edo 
antzekoak.

• EZ dira TicketBAI bidez sortu behar nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide 
bereziari atxikitako eragiketen hartzaile diren enpresaburuek edo profesionalek 
ematen dituzten ordainagiriak.

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Salbuesteak. 
• Zer eragiketa daude salbuetsita TicketBAI software bermatzailearen baldintza guztiak betetzetik?

• a) Zerga-administrazioaren baimena dutenak, idazpen laburtuak baldintza berezietan egiteko.
• b) Eragiketaren hartzaileak faktura emateko betebeharra betetzen duenean (Fakturazioari buruzko 

Erregelamenduaren 5. artikulua aplikatuz), betiere azken horri ez bazaio aplikatzen Bizkaiko, Arabako 
edo Gipuzkoako zerga-araudia.

• c) Fakturazioari buruzko Erregelamenduaren 2. eta 5. xedapen gehigarrietan jasota daudenak.
• d) BEZaren FAaren 20.Bat artikuluko 8., 11., 12., 13., 14. eta 28. zenbakietan xedatutakotik salbuetsita 

dauden eragiketak, SZtik guztiz eta partzialki salbuetsita dauden erakundeek egindakoak (SZren FAren 
12. art.) eta martxoaren 20ko 4/2019 Foru Araua aplikatzen zaien irabazi-asmorik gabeko erakundeek 
egindakoak.

• e) Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak baimena eman ahal izango du zergadun jakin batzuk eragiketa 
jakin batzuetatik salbuesteko, baldin eta ohiz kanpoko arazo tekniko batek eragozten badu betebehar 
hori betetzea. Baimena aldi baterakoa izango da, eta zergadunaren sisteman betebeharrak bete ahal 
izateko behar diren egokitzapenak egiteko konpromisoa hartzearen baldintzapean egongo da. 
Baimenaren ondorioak eten egingo dira hura ematea eragin zuten ohiz kanpoko inguruabarrak 
desagertu direla egiaztatzen denean.
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Salbuesteak.
• Zer eragiketa daude salbuetsita TicketBAI software bermatzailearen baldintza guztiak

betetzetik?
• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
• Zergadunak salbuetsita geratuko dira TicketBAI sistemaren betebeharrak betetzetik, baldin 

eta eragiketa horiei dagokienez zerga-administrazioaren baimena lortu badute idazpen 
laburtuak baldintza berezietan egiteko, hau da, BEZaren Araudiaren 63.4 artikuluan ezarrita 
ez dauden baldintzetan (fakturak egun berean ematea–hau da, eguneko idazpen laburtuak 
izan behar dira–, eta ez izatea nahitaezkoa hartzailea identifikatzea, eta dokumentatutako 
eragiketen sortzapena hilabete natural berean gertatzea).
• Baimen horiek ematen dira ikusten denean kasuan kasuko jarduera-sektoreko 

merkataritza- edo administrazio-jardunbideek edo fakturak eta kontabilitate-
egiaztagiriak emateko baldintza teknikoek oztopatu egiten dutela aipamen eta 
informazio horiek jasotzea (PFEZaren FAaren 113 bis.3.a) artikulua, SZren FAren 122 
bis.3.a) artikulua eta BEZaren Araudiaren 62.5.b) artikulua).

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Salbuesteak.
• Zer eragiketa daude salbuetsita TicketBAI software bermatzailearen baldintza guztiak

betetzetik?
• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
• Horregatik, aurreko kasuan izan ezik, EZIN da fakturen idazpen laburturik erregistratu 

TicketBAIren bidez.
• BEZaren Araudiaren 63.4. artikuluaren arabera emandako fakturen laburpen-

idazpenak egin ahal izateko baldintzak betetzen badira ere (fakturak egun berean 
ematea –hau da, eguneko idazpen laburtuak izan behar dira –, ez izatea nahitaezkoa 
hartzailea identifikatzea, eta dokumentatutako eragiketen sortzapena hilabete natural 
berean gertatzea), TicketBAIn, emandako fakturen informazioa jasotzen duten 
TicketBAI fitxategiak sinatu egin behar dira eta bereizita bidali behar zaizkio zerga-
administrazioari, banan-banan. Horrela, eragiketaren hartzaileak, ondoren, zerga-
administrazioaren webgunean egiaztatu ahal izango du enpresak zerga-
administrazioari TBAI fitxategia aitortu dion ala ez.

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Salbuesteak.
• Zer eragiketa daude salbuetsita QR kodea fakturan sartzetik soilik?

• a) Hartzailea jarduera enpresarial edo profesionalak egiten dituen pertsona edo erakunde 
bat edo administrazio publiko bat dutenak, jatorrian formatu elektroniko irakurgaitz batean 
ematen badira.

• b) Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak baimena eman ahal izango die zergadun jakin batzuei 
eragiketa jakin batzuetan betekizun hori betetzetik salbuesteko, baldin eta baldintza hori 
betetzea eragozten duten ohiz kanpoko arazo teknikoak ikusten badira. Baimena aldi 
baterakoa izango da, eta zergadunaren sisteman betebeharrak bete ahal izateko behar 
diren egokitzapenak egiteko konpromisoa hartzearen baldintzapean egongo da. 
Baimenaren ondorioak eten egingo dira hura ematea eragin zuten ohiz kanpoko 
inguruabarrak desagertu direla egiaztatzen denean.
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Salbuesteak.
• BATUZ betebeharretatik salbuesteko baimena emateko prozedura.

• Ikusi dugunez, araudian aipatzen dira TicketBAI sistema informatikoaren erabilerarekin lotutako 
betebehar a batzuk edo guztiak betetzetik salbuesteko aukera ematen duten kasuak, eta zerga-
administrazioaren baimena behar dutenak.

• Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren abenduaren 14ko 2163/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez 
BATUZ proiektuaren betebeharretatik salbuesteko baimena emateko prozedura arautzen baita.
• Xedapen hori hemen kontsultatu dezakezu: https://www.batuz.eus/eu/arautegia

• Salbuesteko, eskabide bat aurkeztu beharko da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren 
bidez.
• Izapide horretara sartzeko, sakatu esteka honi: https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-

katalogoa?procID=1787&amp;cId=si
• Salbuespena ezartzeko zein kasu den identifikatu beharko da, eskabidearen oinarri diren 

egitateak azaldu beharko dira eta egitate horiek egiaztatzen dituzten dokumentuak aurkeztu 
beharko dira. 

• Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak ebatziko ditu aurkezten diren eskabideak.
• Ebazpena jakinarazteko gehieneko epea 6 hilabetekoa da. Epe hori igaro eta ebazpena berariaz 

jakinarazi ez bada, eskaera ukatu egin dela ulertuko da, administrazio-isiltasunez.

https://www.batuz.eus/eu/arautegia
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa?procID=1787&amp;cId=si
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Zerga-administrazioari TicketBAI fitxategiak bidaltzea.
• Zergadunek TicketBAI sistemaren aplikazioaren bidez sinatutako fitxategi informatikoak bidali 

beharko dizkiote zerga-administrazioari, EEELko sarreren eta emandako fakturen kapituluan 
(pertsona fisikoentzat) eta emandako fakturen kapituluan (pertsona juridikoentzat).

• Oro har (Zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 39 nonies eta 39 septesdecies
artikuluak), EEELko idazpenak eragiketak egiten diren egunetik apirilaren, uztailaren eta urriaren 
25era eta urtarrilaren 31ra bitartean erregistratu beharko dira, salbuespenetan izan ezik. 
• Nolanahi ere, eragiketa horiei dagokien BEZaren likidazioa eta ordainketa egin aurretik 

erregistratu beharko dira eragiketak.
• Zehazki (Zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 39 decies eta 39 octiesdecies

artikuluak), enpresa handiek, BEZaren erakunde-talde bateko kide diren erakundeek eta hileroko 
itzulketa-erregistroan sartutako zergadunek 4 eguneko epean erregistratu beharko dituzte beren 
eragiketak, salbuespenetan izan ezik.

• Epe barruan egiten ez diren idatzoharrak epez kanpo erregistratu beharko dira. Idatzoharren 
erregistroko atzerapena zehatu egin daiteke, ZFAOren 206.2.g) artikuluaren arabera; beraz, 
eragiketak EEELn jasotzea gomendatzen da, horiek egin bezain laster
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Egiaztatu zure faktura (hartzaileek eragiketen aitorpena egiaztatzea).
• Zerga-administrazioak aukera bat jarriko du fakturen jasotzaileen eskura, Bizkaiko Foru 

Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez faktura edo dokumentu horiek egin dituzten 
zergapekoek TicketBAI sisteman betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzeko aukera izan 
dezaten. 

• Egiaztapen hori hartzailea identifikatu gabe duten fakturekin egiten bada (sinplifikatuak edo 
tiketak, Fakturazioari buruzko Erregelamenduaren 4. artikulua), Bizkaiko Foru Aldundiaren 
egoitza elektronikora behar bezala identifikatuta sartu eta egiaztapena lehenengo egiten duena 
izango da hartzailea.
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Egiaztatu zure faktura (hartzaileek eragiketen aitorpena egiaztatzea).
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Egiaztatu zure faktura (hartzaileek eragiketen aitorpena egiaztatzea).

• 2022-1-1etik aurrera ematen diren fakturentzat.
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• 1) TicketBAI software bermatzailea.
• Egiaztatu zure faktura (hartzaileek eragiketen aitorpena egiaztatzea).
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL)
• Liburua eramateko betebeharra.
• EEELren bidez beste zerga-betebehar batzuk eramatea.
• Araudia.  
• Betetzeko moduak.
• Pertsona fisikoen EEELaren egitura (140 eredua) eta pertsona 

juridikoen eta establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren EEELren
egitura (240 eredua).

• Pertsona fisikoen EEEL (140 eredua): edukia.
• Pertsona juridikoen eta establezimendu iraunkorra duten ez-

egoiliarren EEEL (240 eredua): edukia.
• Idatzoharrak egiteko epeak.
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2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).

• Liburua eramateko betebeharra. Nor dago behartuta? 
Zergadun hauek daude behartuta, PFEZaren edo SZren Bizkaiko araudia aplikatu behar bazaie. 

– Jarduera ekonomikoak egiten dituzten PFEZaren zergadunak.

– SZren zergadunak eta establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko 
zergadunak. 

* Ekonomia-jarduerarik egin ez eta higiezinak errentatzen dituzten pertsona fisikoek BEZaren hileko 
itzulketa-erregistroan inskribatuta daudenean eraman beharko dute EEEL. 
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2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).

• EEELren bidez beste zerga-betebehar batzuk betetzea.
EEELak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eramanez gero, zergadunen 
betebehar hauek betetzat joko dira:

oIBESa (BEZari buruzko liburuak telematikoki eraman behar dituzten zergapekoentzat, dela 
behartuta daudelako, dela borondatez hartu dituztelako).

oBEZaren erregistro-liburuak.

o347 eredua aurkezteko betebeharrak.

* Hala ere, ez du salbuesten 349 eredua aurkeztetik.
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).
• Araudia.

– SZren eta EEEZren zergadunak. Betebehar berria (240 eredua). Artikulu berriak gehitzea:

▪ SZren 11/2013 Foru Araua: 122 ter artikulua. Eragiketa ekonomikoen erregistro-
liburua. 

▪ SZri buruzko Erregelamendua: 47 ter artikulua. Eragiketa ekonomikoen erregistro-
liburua. 

– Ekonomia-jarduerak egiten dituzten PFEZaren zergadunak (140 eredua). EEEL bat 
eramatera behartuta zeuden, baina orain egoitzaren bidez eraman beharko dute, eta 
«Tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko kapitulua» gehitu da. 
Artikulu hauen aldaketa: 

▪ PFEZaren 13/2013 Foru Araua: 114. artikulua. Eragiketa ekonomikoen erregistro-
liburua.

▪ PFEZaren araudiari buruzko 47/2014 Foru Dekretua:
o 114. artikulua. Ekonomia-jarduerak egiten dituzten zergadunen betebeharrak. 
o 52. artikulua (kobrantza eta ordainketen irizpidearen aukeraren aldaketa).
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).
• Araudia.

– Zerga-betebehar formalei buruzko Araudia, 205/2008 Foru Dekretua:
▪ 39 bis artikulutik 39 novodecies artikulura (EEELren idatzoharren edukia eta epeak).
▪ 46 bis artikulua kentzea. EEELren edukiari buruzko informazioa emateko 

betebeharra.

– Zergen kudeaketari buruzko Araudia, 112/2009 Foru Dekretua:
▪ 68. artikuluaren f) letra edukirik gabe geratzen da; haren arabera, 140 eredua ez 

aurkeztea administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoien ondoriozko luzapena zen.

▪ 68. artikuluaren h) letra aldatzen da: EEEL egoitzaren bidez ez eramatea 
administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoien ondoriozko luzapena da (lehen 
informazioa berehala emateko sistema –IBES– ez eramateari egiten zitzaion 
erreferentzia).

– 140 eta 240 ereduen etorkizuneko foru-aginduak.
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2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).

• Betetzeko moduak.

EEEL Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eraman beharko da, osatzen 
duten erregistroak elektronikoki emanda. Honela eman daitezke erregistroak: 

– Web zerbitzuak (makinatik makinarako komunikazio automatikoak). Bidalketak hainbat 
bidetatik egin daitezke: fakturazio-gailua, kontabilitate-softwarea, zergadunaren 
izenean jarduten duten hirugarrenak, etab. 

– Eskuz beteta, inprimakien bidez. 

*Nahitaezkoa da identifikatzeko bitarteko elektronikoak izatea.

*Web-orriko mezuak: 
– Alta (TicketBAI fitxategiak «TicketBAI fitxategiari alta eman» eta «TicketBAI fitxategia 

ezeztatzeari alta eman» baino ez ditu onartzen).
– Baja.
– Aldaketa. TicketBAI fitxategiaren datuak ezin dira aldatu. 
– Kontsulta.
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).

• Pertsona fisikoen EEELren egitura (140 eredua) eta pertsona juridikoen EEELren egitura (240 
eredua).

Pertsona fisikoen EEEL (140 eredua) Pertsona juridikoen EEEL (240 eredua)
1. Sarreren eta emandako fakturen kapitulua

1.1 – Software bermatzailearekin emandako fakturen 
sarrerei buruzko azpikapitulua
1.2 – Software bermatzailerik gabe emandako fakturen 
sarrerei buruzko azpikapitulua
1.3 – Fakturarik gabeko sarreren azpikapitulua

1. Emandako fakturen kapitulua
1.1 – Software bermatzailearekin emandako 
fakturen azpikapitulua
1.2 – Software bermatzailerik gabe emandako 
fakturen azpikapitulua

2. Gastuen eta jasotako fakturen kapitulua
2.1 – Fakturadun gastuen azpikapitulua
2.2 – Fakturarik gabeko gastuen azpikapitulua

2. Jasotako fakturen kapitulua

3. Inbertsio-ondasunen kapitulua 3. Inbertsio-ondasunen kapitulua
4. Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapitulua 4. Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen 

kapitulua 
5. Horniduren eta aurrerakinen kapitulua 5. Tributuen arloan eragina duen bestelako 

informazioari buruzko kapitulua 

6. Tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari 
buruzko kapitulua

6. Kontabilitate-mugimenduen kapitulua
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).
• Pertsona fisikoen EEELren egitura (140 eredua) eta pertsona juridikoen EEELren egitura (240 

eredua).

– TicketBAI fitxategia azpikapitulu hauetako mezuekin batera bidaltzen da:

*2022/1/1etik aurrera «Egin zure faktura» aplikazioarekin sortzen diren fakturak 
automatikoki sartuko dira azpikapitulu horietan.
*TicketBAIn ezin da egin idazpen laburturik. 

– 1.2 Software bermatzailerik gabe emandako fakturak dituzten sarreren azpikapitulua (140 
eredua) eta 1.2 Software bermatzailerik gabe emandako fakturen azpikapitulua (240 eredua) 
erabiltzea.

▪ Eragiketan TicketBAI erabiltzeko betebeharraren salbuespena dagoenean. 
▪ Salbuespenezko beste kasu batzuk (adibidez, TicketBAI fitxategiak bidaltzeko 

ezintasuna gailuaren hausturaren ondorioz). 

Pertsona fisikoen EEEL (140 eredua) Pertsona juridikoen EEEL (240 eredua)
1. Sarreren eta emandako fakturen kapitulua
1.1 – Software bermatzailearekin emandako 
fakturen sarrerei buruzko azpikapitulua

1. Emandako fakturen kapitulua
1.1 – Software bermatzailearekin emandako 

fakturen azpikapitulua
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL)
• Pertsona fisikoen EEELren egitura (140 eredua) eta pertsona juridikoen EEELren egitura 

(240 eredua).
– 1.2 Software bermatzailerik gabe emandako fakturak dituzten sarreren azpikapitulua

(140 eredua) eta 1.2 Software bermatzailerik gabe emandako fakturen azpikapitulua
(240 eredua) erabiltzea.
▪ Aplikazio-eremutik kanpo egoteagatik behartuta ez daudenak: ekonomia-jarduerarik egiten ez 

duten eta hileko itzulketa-erregistroan ez dauden higiezinen errentatzaileak (pertsona fisikoak). 
▪ Zenbait egoeratan TicketBAItik salbuetsita egoteagatik behartuta ez daudenak (SZren Foru 

Arauaren 122 bis artikulua eta PFEZaren Foru Arauaren 113 bis artikulua): 
o Zerga-administrazioak baimena ematen dienean idazpen laburtuak baldintza berezietan 

idazteko.
o Faktura emateko betebeharra Bizkaiko, Gipuzkoako edo Arabako araugintza-eskumenaren 

mende ez dagoen hartzaileak betetzen duenean.
o Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudiaren bigarren eta bosgarren xedapen gehigarrietan 

aipatutako eragiketak (240 ereduari baino ez dio eragiten). 
o Erregelamendu bidez zehazten direnak: BEZik gabeko eragiketa jakin batzuk, SZtik partzialki 

eta erabat salbuetsita dauden zergadunek egiten dituztenak.
o Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren baimena, ohiz kanpoko inguruabar teknikoak direla eta. 
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o Software bermatzailerik gabe emandako fakturak dituzten sarreren azpikapitulua.

TicketBAI software bermatzailearen betebeharrak betetzetik salbuetsitako eragiketak 

erregistratuko dira.
o Fakturarik gabeko sarreren azpikapitulua.

Hauek erregistratuko dira: aldi baterako ezintasunagatiko hartukizunak, dirulaguntzak, finantza-
sarrerak, aparteko diru-sarrerak eta faktura edo bestelako egiaztagiririk egin behar ez zaien 
bestelako diru-sarrerak. 

• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua 
(EEEL)
• Pertsona fisikoen EEEL (140 eredua): 

edukia.

• Sarreren eta emandako fakturen kapitulua:

o Software bermatzailearekin emandako 
fakturen sarrerei buruzko azpikapitulua.
TicketBAI fitxategiak erregistratuko dira, 
PFEZaren ondorioetarako diru-sarrera eta 
eragiketari dagokion jardueraren epigrafea 
erantsita.

Eskaeraren datuak

TicketBAI fitxategia

EEELa sortzea

EEEL PF 140 EEEL PJ 240

1.1 Kapitulua – Sarrerak TBAI 

Eskaera sortzea

B
id

al
ke

ta
/j

as
o

tz
e

p
la

ta
fo

rm
a

Eskaeraren datuak

TicketBAI 
Base64-an

PFGZ 
Datuak

TicketBAI 
Base64-an

IBES 
Datuak
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL)
• Pertsona fisikoen EEEL (140 eredua): edukia.

• Gastuen eta jasotako fakturen kapitulua:
• Fakturadun gastuen azpikapitulua.

Faktura, aduana-agiri edo antzeko egiaztagiri bidez egiaztatu behar diren gastuak eta gainerako 
eragiketak erregistratuko dira.

• Fakturarik gabeko gastuen azpikapitulua.
Hauek erregistratuko dira: pertsonal-gastuak, amortizazioak, hornidurak eta fakturaren edo antzeko 
beste egiaztagiri baten bidez egiaztatu behar ez diren bestelako gastuak. 

• Jarduerari lotutako ondasunen eta/edo inbertsio-ondasunen kapitulua.
Jarduerari atxikitako ibilgetu materialaren, ukiezinaren eta higiezinetako inbertsioen ondasunak 
erregistratuko dira, datu hauekin:

‒ Deskribapena eta identifikazioa (adibidez, katastroko erreferentzia, matrikula, etab.).
‒ BEZaren ondorioetarako inbertsio-ondasuna den eta jarduerari lotutako ondasuna den 

adieraztea.
‒ Noiz hasi den erabiltzen eta balio-bizitza.
‒ Balio amortizagarria, urteko amortizazio-kuota eta amortizazio metatua.
‒ Afektazioaren ehunekoa.
‒ Hala badagokio, BEZaren ondorioetarako kenkarien erregularizazioa.
‒ Hala badagokio, ondasunen baja edo eskualdaketagatiko ondare-irabaziak eta -galerak.
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL)
• Pertsona fisikoen EEEL (140 eredua): edukia.

• Europar Batasunaren barruko zenbait eragiketen kapitulua:

BEZaren FAren 70.Bat.7.b) artikuluko peritu-txostenak edo lanak egiteko ondasunen 
bidalketa edo jasotzea erregistratuko da, bai eta BEZaren FAren 9.3 eta 16.2 artikuluetako 
ondasunen Europar Batasunaren barruko transferrak eta BEZaren FAren 9 bis artikuluko 
kontsignako ondasunen salmenta-akordioan jasotako ondasunen bidalketa edo jasotzea 
ere.

• Jarduera profesionalak egiten dituztenek erregistratu beharreko «Horniduren eta 
ordejarrien kapitulua».

• «Tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko kapitulua»n hauek 
erregistratuko dira:

‒ Jarduera bakoitzaren izakinen aldaketa.
‒ Negozio-lokalen errentamenduak.
‒ Higiezinen eskualdaketengatik kontraprestazioan jasotako zenbatekoak.
‒ Eskudirutan emandako 6.000 eurotik gorako zenbatekoak.
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- Emandako fakturen erregistro-liburua.
- TicketBAI  + IBES datuak (IBESa erabiltzera behartuta daudenentzat).

- Jasotako fakturen erregistro-liburua. 
- Orientazioa: 

- IBESa bete (IBESa erabiltzera behartuta daudenek).
- Ez zaizkie IBESaren datu guztiak eskatuko IBESa erabiltzera behartuta ez daudenei 
(hondar-datuak).

- Batasunaren barruko zenbait eragiketaren erregistro-liburua.
- Inbertsio-ondasunen erregistro-liburua.

-Kontabilitate-mugimenduen erregistro-liburua.
✓ Edukia:

✓ Data, idazpen-zenbakia, idazpen mota, lerro-zenbakia, data, kontu-kodea (maila 
murriztuko HFBren kodifikazioaren arabera), zor den zenbatekoa, hartzekoaren 
zenbatekoa), idazpenaren deskribapena.

✓ Idazpen motak: Irekiera, mugimenduak, erregularizazioa eta itxiera.

BEZ

SZ

• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL)
• Pertsona juridikoen eta establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren EEEL (240 eredua): edukia.



54

• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua 
(EEEL).
• Pertsona juridikoen eta establezimendu 

iraunkorra duten ez-egoiliarren EEEL (240 
eredua): edukia.

• Emandako fakturen kapitulua:
o Software bermatzailearekin emandako 

fakturen azpikapitulua.
TicketBAI fitxategiak erregistratuko 
dira.

TicketBAI fitxategiak EEELra bidaltzean, hala badagokio, IBESak IBESa erabiltzera 
behartuta daudenentzat eskatzen duen informazio gehigarria gehitu beharko da.

o Software bermatzailerik gabe emandako fakturen azpikapitulua.
TicketBAI software bermatzailearen betebeharrak betetzetik salbuetsitako eragiketak 
erregistratuko dira.
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).
• Pertsona juridikoen eta establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren EEEL (240 eredua): 

edukia.

• Jasotako fakturen kapitulua:
Jasotako fakturak, aduana-agiriak edo antzeko beste egiaztagiri batzuk erregistratuko dira.

• Inbertsio-ondasunen kapitulua:
Kapitulu hau eramango da inbertsio-ondasunengatiko BEZaren kenkarien erregularizazioa egin 
behar denean (BEZaren FAren 107. artikulutik 110. artikulura). 

• Europar Batasunaren barruko zenbait eragiketen kapitulua:
BEZaren FAren 70.Bat.7.b) artikuluko peritu-txostenak edo lanak egiteko ondasunen bidalketa edo 

jasotzea erregistratuko da, bai eta BEZaren FAren 9.3 eta 16.2 artikuluetako ondasunen 
Europar Batasunaren barruko transferrak eta BEZaren FAren 9 bis artikuluko kontsignako 
ondasunen salmenta-akordioan jasotako ondasunen bidalketa edo jasotzea ere.

• «Tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko kapituluan» hauek erregistratuko dira:
- Eskudirutan jasotako 6.000 eurotik gorako zenbatekoak.
- Jasotako primak edo kontraprestazioak, eta aseguru-erakundeek ordaindutako kalte-ordainak edo 

prestazioak, fakturarik egiten ez badute.
- Bidaiarien eta haien ekipajeen aireko garraioen zerbitzu-prestazioak, Fakturazioari buruzko 

Erregelamenduaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera egindako fakturetan dokumentatzen 
direnak.
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).
• Pertsona juridikoen eta establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren EEEL (240 eredua): edukia.

• Kontabilitate-mugimenduen kapitulua.
• Kapitulu honetan erregistratuko dira:

• Erreferentziako ekitaldia, hasiera- eta itxiera-datak adierazita.
• Zergadunak aplikatzen duen kontabilitate-eredua.
• Zergadunak aurkezten dituen kontabilitateko egoera-orriak (normala, laburtua edo ETEak)
• Kontabilitate-mugimenduaren data.
• Idazpen mota, irekiera-, mugimendu-, erregularizazio- edo itxiera-idazpena den bereizita.
• Idazpenaren zenbakia eta lerroa.
• Kontu-kodea, Ogasun eta Finantzetako foru diputatuak onartzen duen foru-aginduaren bidez 

ezarritako kodeketa onartuaren arabera. 
• Zor den zenbatekoa.
• Hartzekoaren zenbatekoa.

• Kontabilitate-mugimenduen kapitulua osatzen duen fitxategiak erreferentziako ekitaldiari dagokion 
informazio guztia izango du.

• Fitxategian oker materialik edo egitatezkorik egonez gero, hasieran aurkeztutako fitxategiaren ordezko 
bat aurkeztuta egingo da zuzenketa.
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• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL).
• Idatzoharrak egiteko epeak:
• Oro har:

• Eragiketak egiten diren egunetik apirilaren, uztailaren eta urriaren 25era arte erregistratu 
beharko dira, eta urtarrilaren 31ra arte, egin diren hiruhilekoaren arabera.

• Nolanahi ere, eragiketa horiei dagokien Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioa eta 
ordainketa egin aurretik erregistratu beharko dira eragiketak.

• Bereziki:
• 1) Enpresa handiek, BEZaren erakunde-talde bateko kide diren erakundeek eta hileko 

itzulketa-erregistroan sartutako zergadunek 4 eguneko epean erregistratu beharko dituzte 
beren eragiketak, egiten direnetik zenbatzen hasita, salbuespenetan izan ezik.

• 2) Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuan, tributuen arloan eragina duten beste 
eragiketa batzuen kapituluaren barruan erregistratu behar diren eragiketak urtero 
erregistratu beharko dira, dagokien ekitaldiaren hurrengo urtarrilean.

• 3) Sozietateen gaineko Zergaren zergaldia itxi eta hurrengo lau hilabeteetan aurkeztu 
beharko da kontabilitate-mugimenduen kapitulua.
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• 3) Batuz kenkaria.
• Helburua.
• Aurauketa.
• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 3) Batuz kenkaria.
• Helburua.

BATUZ sistema berrira egokitzeak inpaktu ekonomikoa izango du zergadunengan, eta, BATUZ 
sistemak eskatzen dituen betekizunak betetzeko epea baino lehen, betebehar hori bete behar 
duten pertsona asko sistema berrian borondatez sartzea sustatzeko, kenkari iragankorrak
ezarri dira sozietateen gaineko zergan, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan –
establezimendu iraunkorretarako– eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. 
✓ Kostua abiapuntuko egoeraren araberakoa izango da: batzuek softwarea eguneratzea baino 

ez dute beharko; beste batzuek fakturazio- eta kudeaketa-sistema osoa aldatu beharko 
dute.

✓ Kenkaria soilik aplikatuko da inbertsioa edo gastua baldintzak betetzea nahitaezkoa ez den
urteetan gertatzen bada.

• Arauketa.
Hogeita bosgarren xedapen iragankor bat gehitzen zaio SZren FAri (igorpen bidez aplikagarria,
bai PFEZean, bai ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan –establezimendu iraunkorretarako–
). Horren bidez, 2020. eta 2023. urteen bitartean sistema informatiko baten ezarpena
sustatzeko beste kenkari bat gehitu da; sistema horrek bermatu behar du, batetik, ondasun-
emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen trazabilitatea eta
bortxaezintasuna eta, bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan eragiketa
ekonomikoen erregistro-liburu bat eramateko betebeharra betetzen dela.
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• 3) Batuz kenkaria.
• Arauketa.
• BATUZ sistemaren ezarpenarekin lotuta 2020 eta 2023 urteen bitartean egindako inbertsioen 

eta gastuen % 30eko kenkaria egiteko eskubidea izango dute kuota osoan SZren zergadunek. 
Hona hemen kenkari horiek: 
• a) SZren FAko 122 bis eta 122 ter artikuluetan aipatutako betebeharrak bete ahal izateko 

ekipamenduak eta terminalak eskuratzeko, softwarea eta lotutako periferikoak barne. 
Adibidez: ordenagailuak, tabletak edo fakturatzeko mugikorrak; QR kodea 
inprimatzeko inprimagailuak, TPVak; softwarea instalatu ezin duten kutxa 
erregistratzaileak kendu dira.

• b) Jardueraren barruan egindako ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak 
dokumentatzen dituzten erregistroei dagozkien betebeharrak betetzeko ezarri beharreko 
sinadura elektronikoko softwarea eskuratzeko.

• c) Ekipamendu eta sistema horiek instalatu eta ezartzeko.
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• 3) Batuz kenkaria.
• Arauketa.
https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
Zer gastu eta inbertsio sustatzen ditu Batuz kenkariak?

Kenkariak 2020. eta 2023. urteen bitartean Batuz sistema ezarri ahal izateko egindako jarduketei dagozkien
gastuak eta inbertsioak hartzen ditu barne, hau da, zergadunak sistema 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera bete
ahal izateko beharrezkoak diren software-baliabide materialak eta ekipo informatikoak edukitzeko.

Softwareari dagokionez, prozesu hau bai sistema informatikoaren egokitzapena bai eguneratzea izan daiteke,
edota Batuz proiektuak ezartzen dituen betebeharrak betetzea ahalbidetzen duen sistema informatiko berri
baten ezarpena. Kenkariaren oinarria Batuz proiektuarekin erlazioa duten moduluen egokitzapen, garapen
edo eguneratzearen kostuak zehaztuko du. Batuz proiektuak enpresa baten fakturazio sisteman eta
kontabilitatearen eramatean eragina dauka funtsean eta ez du eraginik beste arlo batzuetan (adibidez giza
baliabideen kudeaketan, biltegien kontrolean, ordainketa eta kobratze kudeaketan etab.).

Kenkaria justifikatzeko kasu bakoitzean egokia den dokumentazioa eman behar da, adibidez, ekipo
informatikoen erosketen fakturak edo softwarearen eskuratzearen edo harpidetzaren fakturak, enpresa
informatikoak kostuarekiko egiten duen balorazioa fakturak Batuz proiektuak eskatzen duena baino helmen
zabalagoa duenean, zergadunak berak egiten duen kostuaren balorazioa barneko garapena denean eta
hirugarrenekin kontratatzen ez denean, etab.

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 3) Batuz kenkaria.
• Arauketa.

• Kenkari hau izateko eskubidea ematen duten inbertsio eta gastuak 2020 eta 2023 urteen bitarteko
zegaldietan zerga oinarrian sartu beharrekoak dira.

✓ Zergaldia zatikatuta daukaten zergadunek jada gehitu ditzakete Sozietateen gaineko Zergaren 
laguntza-programan.

• Kenkariaren oinarria inbertsio eta gastuen kopuruak osatuko du. Hala bada, murrizketa hau egin beharko 
da: kenkarirako eskubidea ematen duten inbertsio eta gastu horiek egiteko jasotako dirulaguntzen gainean 
portzentaje bat aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa, hain zuzen, 100 eta kenkari hau aplikatzen duen 
erakundeari aplikatzekoa den karga-tasaren arteko diferentziaren ondoriozko portzentajea aplikatzearen 
ondoriozkoa.

• Zergadunaren kuota nahikoa ez bada onura fiskal hori sortzeko aldian, kendu ez diren Batuz kenkariaren 
kopuruak hurrengo hogeita hamar urte jarraituetan amaitzen diren zergaldien aitorpenetan aplikatu ahal 
izango dira.

• Batuz kenkaria ez da bateragarria beste onura fiskal batzuekin (amortizazio librea, amortizazio bizkortua 
eta baterako amortizazioa izan ezik). 

• Ondare soziateek ere, Batuz kenkaria izan dezakete. 

Kenkaria izateko, zergadunak aukera hori modu espresuan egin behar du bere autolikidazioa aurkeztean. Hala ere, 
zergadunek egindako aukera aldatu dezakete zergaren borondatezko epea amaitzen denean, baldin eta Zerga 
Administrazioak ez badu lehenago eskaerarik egiten.
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• 3) Batuz kenkaria.
• https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak

• Batuz kenkaria kuota osoari aplikatzen zaion kenkaria da; beraz, kuota likidoa 0ra murriztu dezake.
Kenkari horren aplikazioa ez du mugatzen gutxieneko tributazioaren arauak. Era berean, ez diote
eragiten kuota likidoaren gaineko kenkarietarako aurreikusitako aplikazio-mugek (kuota horren
100eko 35ekoa edo 100eko 70ekoa).

• Salbuespenez, Batuz kenkariaren oinarria kalkulatzeko, Batuz sistema ezartzeko beharrezkoak diren 
inbertsioak eta gastuak eskuratzeko prezioaren parte den jasandako BEZ ez-kengarria hartuko da 
kontuan.

• Batuz kenkariak berariaz arautzen du hirugarrenei ondasunak eta zerbitzuak eskuratuz egiten diren 
gastuei eta inbertsioei dagokien kenkariaren oinarria. Hala ere, Batuz sistema ezartzeko enpresak 
berak egindako inbertsioek eta gastuek ere ematen dute kenkari horretarako eskubidea. Kasu 
honetan, kenkariaren oinarria finkatzeko, dagokion ondare-elementuaren barne-ekoizpenaren 
kostuari erreparatu behar zaio.

• Batuz kenkariaren oinarria 2020. eta 2023. urteen bitartean zergadunak Batuz sistema 2024an 
betetzeko egindako inbertsioak eta gastuak dira, zergadun horrek 2020. eta 2023. urteen bitartean 
fakturak TicketBAI software bermatzailearekin borondatez eman ala ez.

• Kenkarirako eskubidea ematen dute Batuz ezartzeko beharrezkoak diren software edo aplikazioen 
harpidetzengatik egindako ordainketa guztiek, betiere 2020. eta 2023. urteen bitartean egindako 
ordainketak badira, hau da, Batuzen nahitaezko ezarpena egin aurretik gauzatuak.

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 4) Zehapen-araubidea.
• Helburua.

• Sistema ixteko tresna gisa, ELGAren 2013ko txostenean eta 2017an eta 2019an argitaratutako 
txostenetan –«Salmenten ezabatze elektronikoa: sarrera fiskaletarako mehatxu bat», «Ihes 
fiskalari eta iruzur fiskalari aurre egiteko tresna teknologikoak» eta «Implementing online cash 
register: benefits, considerations and guidance», hurrenez hurren– egindako gomendioak 
aintzat hartuta, intentsitate bereziko zehapen-araubide bat ezarri da sozietateen gaineko 
zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta ez-egoiliarren errentaren gaineko 
zergan ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik egindako arau-hausteei lotuta. 
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• 4) Zehapen Araubidea.

Arau-haustea Zehapena

TicketBAI software bermatzailea

erabiltzeko betebeharra ez betetzea

Noizbehinkako ez-betetzea (aldiko 

negozio-zifraren 100eko 2 baino 

txikiagoa).

2.000 euro eragiketako.

Noizbehinkakoa ez den ez-betetzea, 

aurreko 4 urteetan arau-hauste beragatik 

zehapenik ezarri gabe.

Aurreko ekitaldiko negozio-zifraren

100eko 20. Gutxienez 20.000 euro.

Noizbehinkakoa ez den ez-betetzea, eta 

aurreko 4 urteetan arau-hauste beragatik 

zehapena ezarri izana.

Ekitaldiko negozio-zifraren 100eko 30. 

Gutxienez 20.000 euro.

Zergadunak TicketBAI software 

bermatzailea suntsitu, ezabatu edo 

manipulatzea.

Arau-hauste beragatik zehapenik ez izatea 

aurreko 4 urteetan.

Aurreko ekitaldiko negozio-zifraren

100eko 20. Gutxienez 40.000 euro.

Arau-hauste beragatik zehapena ezarri 

izana aurreko 4 urteetan.

Aurreko ekitaldiko negozio-zifraren

100eko 30. Gutxienez 60.000 euro.

Softwarea garatzen duen erakundeak 

edo zergaduna ez den beste pertsona 

batek TicketBAI software 

bermatzailea suntsitzea, ezabatzea 

edo manipulatzea.

Aurreko 4 urteetan zehapenik ez izatea 

arau-hauste beragatik.
Zergadunaren zehapen bera.

Aurreko 4 urteetan zehapenik ez izatea 

arau-hauste beragatik.

Zergadunaren zehapen bera. Gutxienez 

60.000 euro. 
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• 5) PFEZ, SZ eta BEZaren zirriborroak sortzea.

• PFEZ

Errenta 2020 proiektuak zirriborroak eskainiko dizkie zergadun guztiei.
Errenta 2020 zirriborroa 2021ean eskainiko da. Ekonomia-jardueren etekinen atala kalkulatzeko 
datuak 2020ko ekitaldiko 140 ereduaren aitorpenetatik eskuratuko dira, BILA plataformarekin 
egindakoetatik.
Zergadunek EEELa (140 eredua) egoitza elektronikoan eramaten dutenean erregistro horietako
informazioa erabiliko da PFEZren zirriborroak sortzeko. 
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• 5) PFEZ, SZ eta BEZaren zirriborroak sortzea.
• BEZ

BEZaren autolikidazioaren zirriborroa eskainiko da EEELan agertzen den likidazio-aldiari 
dagokion informaziotik abiatuta. 
Zirriborroa honela jarriko da eskuragarri:
- Ofizioz, autolikidazioa aurkeztu aurretik, zergadun guztien zirriborroak sortuko dira masiboki, 
data hauetan:

- Hileko autolikidazioen zirriborroak, dagokien aldiaren hurrengo hilaren 17an.
- Hiruhileko autolikidazioen zirriborroak, apirilaren 20an, uztailaren 20an eta urriaren 
20an.
- Azken hiruhilekoari dagozkion autolikidazioei buruzko zirriborroak edo urteko 
laburpenak, urtarrilaren 25ean edo haren hurrengo egun baliodunean.

- Eskatuz gero. Zergadunak autolikidazio-zirriborro bat eskatu ahal izango du ofiziozko data 
baino lehenagoko data batean.
Zergadunak zirriborroa egiaztatu, berretsi edo aldatuko du, eta autolikidazioa aurkeztu 
beharko du beti (ezin da zirriborroa isilbidez berretsi).
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• 5) PFEZ, SZ eta BEZaren zirriborroak sortzea.

• SZ
SZko zergadunei beren autolikidazioaren zirriborro bat jarriko zaie eskuragarri, Bizkaiko Foru 
Ogasunaren informaziotik abiatuta, eta, bereziki, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuko 
kontabilitate-mugimenduen kapituluko informaziotik.
Zergadunak zirriborroa egiaztatu eta berretsi edo aldatuko du, eta autolikidazioa aurkeztu 
beharko du beti (ezin da zirriborroa isilbidez berretsi).



Eskerrik asko!


