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EEEL-140ra sartu den pertsonaren 

identifikatzea. EEEL-140ren titularra edo 

ordezkari baimendu gisa diharduen pertsona 

bat izan daiteke. 

EEEL-140 itxi 

eta atera 

EEEL-140ren titularra identifikatzea EEEL-140ren ekitaldia aukeratu 

Jarduera bat gehitu 

ekitaldi honetako 

EEEL-140ri 
Kapitulu bakoitzean egindako 

oharpen kopurua erakusteko 

aukera EEEL-140ren 

kapituluak 

Beste interesdun 

baten EEEL-

140ra aldatu 

www.batuz.eus 

webguneko 

dokumentazio 

teknikorako eta ohiko 

galderetarako sarbidea. 

Hizkuntza 

aldatu 
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IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

Erakusten diren identifikazio-datuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan daudenak 

dira.  

• Pantailaren goiko aldean, EEEL-140ra sartu den pertsona ageri da. EEEL-140ren titularra 

edo ordezkari baimendu gisa diharduen pertsona bat izan daiteke. 

• Ikonoaren ondoan,  EEELren titularra agertzen da. 

 

NIRE JARDUERAK 

Atal honetan EEEL-140ren titularrak ekitaldi horretan egiten dituen edo egin dituen jarduerak 

adierazten dira, horiek PFEZari buruzko foru-arauaren ondorioetarako jarduera ekonomikotzat 

edo profesionaltzat hartuta. 

JARDUERA BERRI BAT GEHITU 

 

Sartu epigrafe-zenbakia edo dagokion jardueraren deskribapena bilatzailean. 

Alboko desplazamendu-barra ere erabil daiteke jarduera bilatzeko.  
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Jarduera hautatu eta Onartu. Nire jarduerak atalean agertuko da hautatutako jarduera. 

 

JARDUERA BAT AURREHAUTATU 

 

Hasierako pantailatik jarduera bat hautatuz gero, kapituluetako edozeinetan sar daiteke, eta ohar 

guztiek aurrehautatutako jarduerari bakarrik egingo diote erreferentzia. 

Hasierako pantailan bat bera ere aukeratzen ez bada, kapitulu bakoitzetik edo idatzoharretik 

bertatik hautatu ahal izango da. 

 

JARDUERA ETETEA 

Jarduera bat bertan behera utziz gero, ez da ekintza espezifikorik egin beharko. Jarduera horri 

lotutako sarrera edo gastu berriak sortzeari utzi beharko zaio, besterik gabe. 

 

EEEL-140REN KAPITULUAK. EGITURA. 

EEEL-140k kapituluak eta azpikapituluak ditu. 

Kapitulu edo azpikapitulu bakoitzeko idatzoharrei ez zaie zenbakirik jartzen, ezta erregistro-

zenbakirik ere. Aplikazioak kontrolatzen du idatzohar bikoizturik ez egotea. 

 Hona hemen egitura: 

El LROE-140 se compone de capítulos y subcapítulos.  
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1. Jaulkitako sarreren eta fakturen kapitulua. Era berean, kapitulu hau hiru azpikapitulutan 

banatzen da: 

- 1.1 TicketBai software bermatzailearekin faktura duten diru-sarrerak. Azpikapitulu honetan 

sarrerak TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturekin edo “Egin zure faktura” 

aplikazioarekin idatziko dira. 

- 1.2 Software bermatzailerik gabeko fakturadun diru-sarrerak. Azpikapitulu honetan software 

bermatzailerik gabe jaulkitako fakturen informazioa jasotzen da. Aurreikusita dago kasu jakin 

batzuetarako, hala nola eragiketa TicketBaitik salbuetsita dagoenean (ikus ohiko galderak: 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes)   

- 1.3 Fakturarik gabeko diru-sarrerak. Azpikapitulu honetan jasoko dira aldi baterako 

ezintasunagatiko pertzepzioak, diru-laguntzak, finantza-sarrerak, aparteko sarrerak eta 

fakturarik gabeko beste sarrera batzuk. 

2. Gastuen eta jasotako fakturen kapitulua. Era berean, kapitulu hau bi azpikapitulutan banatzen 

da: 

- 2.1 Fakturadun gastuak. 

- 2.2 Fakturarik gabeko gastuak. Soldatak, aseguruak, zergak, etab. 

3. Ondasun eta elkartzeen kapitulua. 

Kapitulu honetan, jarduerari lotutako ondasun guztiei alta eman beharko zaie, BEZaren araudiaren 

arabera inbertsio-ondasunak diren edo ez alde batera utzita. Ondasunen alta behin bakarrik egin 

beharko da.  

Gainera, hala badagokio, inbertsio-ondasunen erregularizazioari, hobekuntzei edo jarduerari 

lotutako ondasunen bajei buruzko informazioa ere adierazi beharko da (bajaren arrazoia 

eskualdaketa edo beste edozein izan daiteke). 

Era berean, ondasunen elkartzeei alta eta baja eman ahal izango zaie. 

4. Erkidego barruko eragiketa jakin batzuen kapitulua 

Kapitulu honetan, gai hauei buruzko informazioa soilik eman beharko da: 

• Ondasunak bidaltzea edo jasotzea adituen txostenak edo lanak egiteko. (70.1.7ºb 

artikulua) FA BEZa) 

• Erkidego barruko ondasunen transferentziak eta eskuraketak. (9.3º art. eta 16.2º FA 

BEZa). 

• Ondasunak kontsignan saltzea. 

5. Informazio gehigarria: Kobrantzak eta ordainketak. 

Atal honetan, "Diru-sarrerak eta jaulkitako fakturak" eta "jasotako gastuak eta fakturak" kapituluen 

informazio gehigarria jaso beharko da. Atal honetako informazioa kutxa-irizpidearen araubide 

bereziari (BEZ) edo kobrantzen eta ordainketen irizpideari (PFEZ) atxikitako subjektu pasiboek 

bete beharko dute. Honela banatzen da: 

• Kobrantzei buruzko informazio gehigarria. 

• Ordainketei buruzko informazio gehigarria. 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
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6. Horniduren eta ordejarrien kapitulua. 

Kapitulu honetan, jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunek ordejarritzat edo funts-

horniduratzat jasotako zenbatekoak jasoko dira. 

7. Zerga-arloan garrantzia duen beste informazio baten kapitulua. 

Kapitulu honetan, gai hauei buruzko informazioa eman beharko da: 

• Jarduera bakoitzeko izakinen aldakuntza. 

• Negozio-lokalen errentamenduak. 

• BEZari lotutako higiezinen eskualdaketengatik kontraprestazio gisa jasotako zenbatekoak 

Dirutan jasotako 6.000 €-tik gorako zenbatekoak. 

 

MENU-BARRA. KAPITULUAK 

Menu hedagarri horretatik zuzenean sar gaitezke kapitulu hauetara: 

 

 

EEELREN FUNTZIONAMENDUAREN GAI OROKORRAK 

EEEL-140n, alta emateko, aldatzeko, kontsultatzeko edo idatzoharrak baliogabetzeko eragiketak 

egin daitezke, salbu eta “TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturak eta diru-

sarrerak” azpikapituluan, zeinak arau berezi batzuk beteko baititu altari, aldaketari eta 

deuseztapenari dagokienez. 

Oharrak eskuz edo fitxategi informatikoen truke automatikoaren bidez egin daitezke, Bizkaiko 

Foru Aldundiaren sarrera-zerbitzuaren bidez (softwaretik softwarerako komunikazioa), eta bi 

metodoak elkarren artean konbinatu daitezke. 

Hala ere, dokumentu honen helburu orokorra eragiketak eskuz egiteko modua adieraztea izango 

da. 
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ALTA 

Idatzoharrak ALTAn eman daitezke EEEL-140an, “TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako 

fakturak eta diru-sarrerak” kapituluko 1.1 azpikapituluan izan ezik. 

“TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturak eta diru-sarrerak” kapituluko 1.1 

azpikapitulura TicketBai Software bermatzailearen Erregistroan inskribatutako TicketBai 

software bermatzailearekin jaulkitako fakturen oharrak soilik bidal daitezke, edo “Egin zure 

faktura” aplikaziotik jaulkitakoak. 

Hala ere, salbuespenez, software bermatzaile batek sortutako XML TBAI fitxategiak banan-banan 

inportatzeko aukera dago, baina PFEZren informazioa gehitu behar da (ikus eskuliburu honen 

“TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturak eta diru-sarrerak” atala) 

ALDAKETA 

Idatzoharrak ALDATU daitezke EEEL-140an, “TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako 

fakturak eta diru-sarrerak” kapituluko 1.1 azpikapituluan izan ezik. 

“TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturak eta diru-sarrerak” kapituluaren 1.1 

azpikapituluko idatzoharretan, PFEZ blokeko datuak bakarrik alda daitezke. 

 

BALIOGABETZEA 

Idatzoharrak BALIOGABETU daitezke EEEL-140an, “TicketBai software bermatzailearekin 

jaulkitako fakturak eta diru-sarrerak” kapituluko 1.1 azpikapituluan izan ezik. 

“TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturak eta diru-sarrerak” kapituluko 1.1 

azpikapituluan, ezin dira idatzoharrak baliogabetu. Azpikapitulu horretako oharrak baliogabetzeko, 

TicketBai software bermatzailea edo “Egin ezazu zure faktura” aplikazioa erabili beharko dira. 

Baliogabetutako idatzoharrak “Egoera: baliogabetua” egoerara pasako dira eta berraktibatzeko 

aukera egongo da “TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturak eta diru-sarrerak” 

kapituluko 1.1 azpikapituluan”. 

 

KONTSULTA 

EEEL-140ren edozein kapituluren idatzoharrak KONTSULTATU daitezke. 

Ikus eskuliburu honetako “Bilatu” atala. 

 

IDATZOHARREN EGOERA 

Zuzena. Idatzoharrak eskatzen diren baliozkotze guztiak betetzen ditu, eta ez du formatu- ezta 

negozio-akatsik ere (eremuen arteko inkongruentziak). 

Baliogabetua. Idatzoharrari baja eman zaio. Datuek ez dute zerga-garrantzirik, baina liburuan 

mantentzen da, idatzoharra berraktibatu baitaiteke. 
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Akatsekin onartua. Egoera horretan geratzen dira negozio-balidazioren bat betetzen ez duten 

idatzoharrak (eremuen arteko inkongruentziak), baina informazioa DFB/BFAn biltegiratzea 

eragozten ez dutenak. 

Ohar horiek zuzendu egin behar dira, DFB/BFAn egin ondorengo tratamenduetarako kontuan har 

daitezen.  

 

BILATU 

Kapitulu edo azpikapitulu bakoitzaren barruan, kapitulu/azpikapitulu horretako oharren bilaketak 

egin daitezke. Bilaketak orokorrak edo lehenetsita eskaintzen diren eremuetako baten bidez 

iragaziak izan daitezke.  

 

 

BILAKETAREN EMAITZAK HAUTATU 

Bilaketaren emaitzak lortu ondoren, emaitzak zutabe bakoitzaren goiburutik iragazi daitezke 

berriro. 
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Desplazamendu-barra erabil daiteke eskuineko datuak ikusteko, zutabeetan iragazkiak aplikatuz. 

 

“Ekintzak” atalean, hautatutako idatzoharra kontsulta daiteke (ikusi xehetasuna). Aldatu, bikoiztu 

edo deuseztatu ere egin daiteke, “TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturak eta 

diru-sarrerak” kapituluko 1.1 azpikapituluan izan ezik. 

 

BILAKETAREN EMAITZAK ESPORTATU 

Bilaketaren emaitzak CSV fitxategi batera esporta daitezke 

 

IDATZOHARREN KONTAGAILUA ERAKUTSI  

Aukera hori aukeratuta, hasierako pantailan agertuko da kapitulu bakoitzaren barruan zenbat 

idatzohar dauden. 
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LEHEN URRATSAK EEEL-N 

GOMENDIOAK 

EEELn sartzen garen lehen aldian, honako eragiketa hauek egitea gomendatzen da: 

- EEELren ekitaldia berrestea. 

 

- EEEL-140ren titularraren jarduerei alta ematea (ikus Nire jarduerak atala).  

- Ekitaldiaren hasieran enpresa-ondarean dauden ondasunei lotutako ondasunen eta/edo 

inbertsioen kapituluan alta ematea (ikus Ondasunen eta Elkartzeen kapitulua).  

- Ondasunen elkartzeei alta ematea eragindako ondasun eneta/edo inbertsioen azpikapituluan. 

Aukera hori posible da telefono-gastuak, ibilgailuak edo baterako amortizaziorako (ikus Ondasun 

eta Elkartzeen kapitulua). 

 

1. JAULKITAKO SARREREN ETA FAKTUREN KAPITULUA 

Kapitulu hau honela banatzen da: 

- 1.1 TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako eta faktura duten diru-sarrerak 

- 1.2 Software bermatzailerik gabeko fakturadun diru-sarrerak 

- 1.3 Fakturarik gabe jaulkitako sarrerak eta fakturak 
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1.1. TICKETBAI SOFTWARE BERMATZAILEAREKIN JAULKITAKO ETA FAKTURA 

DUTEN DIRU-SARRERAK 

Azpikapitulu honetan, TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturen edo egiaztagirien 

idatzoharrak kontsulta daitezke. Ikus eskuliburu honetako “Bilatu” atala. 

Salbuespen gisa, XML TBAI fitxategi bat inportatu daiteke, EEEL-140ra igorri ez dena, eta PFEZren 

blokeko datuak gehitu beharko dira. Aukera hori eskuragarri dago kasu jakin batzuetan, hala nola 

hartzaileak, foru-araudiaren mende egonik, TicketBAIrekin fakturak jaulkitzen dituenean pertsona 

igorle gisa agertzen denaren izenean (autofaktura deritzona), XML TBAI fitxategi bat sortuz; 

fitxategi hori ez da igortzen EEELra, baizik eta igorleari entregatzen zaio. 

XML TBAI fitxategia inportatuta idatzohar bati alta emateko: 

1. Jaulkitako sarreren eta fakturen kapitulura sartu. 

 

2. “Fakturarekin” atala hautatuta dagoela egiaztatu, eta, jarraian, “Gehitu diru-sarrera berria” 

hautatu. 

 

3. “Software bermatzailearekin faktura duen faktura (TicketBAI)” atala hautatuta dagoela egiaztatu. 

Hautatu fitxategia (XML TBAI fitxategia). 
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4. Fitxategia hautatzean, izena, fakturaren laburpen bat agertuko da (edo xehetasuna, “erakutsi 

datu gehiago” zabaltzen bada).  

 

5. PFEZren datuak gehitu: 

• Jarduera. Zergaduna altan dagoen eta diru-sarrera lotzen zaion jarduera. 

• PFEZren diru-sarreren zenbatekoa. Zergadunaren errenta kalkulatzeko 

• PFEZren diru-sarreren zenbatekoa BEZaren zerga-oinarriaz bestelakoa da. 

• Kobrantzen eta ordainketen irizpidea. PFEZren kobrantzen eta ordainketen irizpideari 

atxikita egonez gero. 



15 

 

• PFEZri buruzko hainbat datu. Diru-sarrera zergadunaren jarduera bati baino gehiagori 

lotzen zaionean. 

1.2. SOFTWARE BERMATZAILERIK GABEKO FAKTURADUN DIRU-SARRERAK 

Azpikapitulu honetan software bermatzailerik gabeko idatzoharrei alta eman dakieke. Egindako 

idatzoharrak aldatu, baliogabetu edo kontsultatu ere egin daitezke (ikus “Bilatu” atala). 

EEELren 1.2 azpikapitulua honako kasu hauetan erabiltzen da: 

a) TicketBAI betetzetik salbuetsita dauden eragiketei dagozkien oharrak egiteko. Ikus 

webguneko 5. ohiko galdera https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak.  

b) Software bermatzailearekin egin diren fakturen idatzoharrei dagokien informazioa 

bidaltzeko, baina Ogasunari TicketBAI fitxategiaren idatzoharra bidali zaionean (EEELren 

1.1 azpikapitulua) eskema edo baliozkotzeak ez betetzeagatik alde batera utzi dena. Ikus 

160. ohiko galdera https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak.  

c) Hondatu den gailu batetik bidalitako eta berreskuratu ezin diren TicketBAI fitxategiei 

buruzko informazioa bidaltzeko. Ikus 23. ohiko galdera https://www.batuz.eus/eu/ohiko-

galderak.  

 

Azpikapitulu honetan idatzohar bati alta emateko: 

1. Jaulkitako sarreren eta fakturen kapitulura sartu. 

 

2. “Fakturarekin” atala hautatuta dagoela egiaztatu, eta, jarraian, “Gehitu diru-sarrera berria” 

hautatu . 

 

3. “Software bermatzailerik gabeko faktura” atala hautatuta dagoela egiaztatu. 

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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Eragiketa bakoitzaren altari buruzko informazioa lau datu-blokek osatzen dute. Eremuak betetzeko 

modua TicketBai software bermatzailearekin jaulkitako fakturen berbera da, laburpen-idazpenari 

dagokionez izan ezik.  

Eremu bakoitza informatzeko moduari buruzko azalpena adierazitako ohiko galderetan dago, 

galdera https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak webgunean. 

- Eragiketaren datu orokorrak: 

• BEZaren erregimenaren gakoa. BEZaren araudiaren ondorioetarako, eragiketa-mota 

adierazten du. 01 gakoa adierazi beharko da, non eta ez den gainerako gakoetan jasotako 

aukera espezifiko bat: 

o 01 Erregimen orokorreko eragiketa eta hurrengo balioetan jaso gabe dagoen 

beste edozein kasu 

o 02 Esportazioa 

o 03 Erabilitako ondasunen, arte objektuen, zaharkinen eta bilduma objektuen 

araudi berezia aplikatzen zaien eragiketak 

o 04 Inbertsio urrearen araubide berezia 

o 05 Bidaia-agentzien araubide berezia 

o 06 BEZeko erakundeen multzoaren araudi berezia (maila aurreratua) 

o 07 Kutxa-irizpidearen araubide berezia 

o 08 Ekoizpen, Zerbitzu eta Inportazioaren gaineko Zergari / Kanarietako 

Zeharkako Zerga 

o Orokorrari lotutako eragiketak 

o 09 Besteren izenean eta kontura ari diren bidai agentziek egindako zerbitzuen 

fakturazioa (Fakturazio Araudiko 3. xedapen gehigarria) 

o 10 Hirugarrenen kontura kobratzea ordainsari profesionalak edo jabetza 

industrialetik eratorritako eskubideak, egilearenak edo bazkideen, bazkideen edo 

elkargokideen kontura kobratzeko eginkizun horiek betetzen dituzten sozietate, 

elkarte, elkargo profesional edo bestelako erakundeek egindakoak 

o 11 Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotuak 

o 12 Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotu gabeak 

o 13 Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotuak eta lotu gabeak 

o 14 Hartzailea administrazio publiko bat denean ordaintzeke dauden BEZdun 

fakturak, obra ziurtagirietakoak 

o 15 Segidako traktuko eragiketetan ordaintzeke dagoen BEZdun faktura 

o 51 Baliokidetasun errekarguko eragiketak 

o 52 Erregimen erraztuko eragiketak 

o 53 BEZaren ondorioetarako enpresari edo profesionaltzat jotzen ez diren 

pertsona edo erakundeek egindako eragiketak 

• Fakturaren seriea eta zenbakia. 

• Faktura osoa edo faktura sinplifikatua 

o Faktura sinplifikatua markatuta, laburpen-idazpen bat egiteko eta amaierako 

faktura-zenbakiaren berri emateko aukera gaitu da (hasierako faktura faktura-

seriean eta zenbakian adierazitakoa izango da). 

• Jaulkipen-data eta eragiketa-data. 

• Faktura sinplifikatuaren ordez egindako faktura. 

• Faktura zuzentzailea. 

o Kodea eta mota:   

▪ Ordezko fakturak (ordezkapenagatik): oinarri zuzendua, kuota zuzendua, 

errekargu-kuota zuzendua. 

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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o Zuzendutako edo ordeztutako fakturak (“faktura sinplifikatuaren ordez jaulkitako 

faktura” markatuz gero). Zuzendutako edo ordeztutako fakturen identifikazioa: 

Faktura-seriea, faktura-zenbakia, jaulkipen-data. 

• Eragiketaren deskribapena. Eragiketen deskribapen orokor laburra. 

 

- Fakturaren hartzailearen eta jaulkitzailearen datuak: 

• Identifikatzailea. Eragiketaren hartzaileak Espainiako Administrazio batek esleitutako IFZ 

ez duenean, beste aukeretako bat aukeratu beharko da. Bezero atzerritarren kasuan 

gertatzen da, besteak beste. 

Hauek dira bizileku-herrialdeko identifikazio-motak eta dagozkien balioak: 

o 02: IFZ BEZ. Batasuneko hartzailea VIES erroldan alta emanda dagoenean batasun 

barruko eragiketak egiteko. Batasun barruko operadore-zenbakiaren berri eman 

beharko da. 

o 03: Pasaportea. 

o 04: Egoitza dagoen herrialdeak edo lurraldeak emandako nortasun agiri ofiziala. 

o 05: Egoitza ziurtagiria. 

o 06: Beste frogagiri bat. 

• Abizenak eta izena edo sozietatearen izena (hartzailearen identifikazioa duen faktura 

bada) 

• Posta kodea (hartzailearena). 

• Hainbat hartzaile. Hartzaile bat baino gehiago dagoenean. 

• Fakturaren jaulkitzailea (adierazi faktura materialki jaulkitzen duen fakturaren zergadun 

jaulkitzaileak, fakturan hartzaile gisa agertzen denak edo aurrekoez bestelako hirugarren 

batek). 
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- Fakturaren banakapena: 

• Lotua, salbuetsita, lotu gabekoa, Subjektu pasiboaren inbertsioa (BEZ Foru Arauraren 

84.Bat 2. eta 4. artikuluaren arabera, baldin eta ondasunak eta zerbitzuak batasun barruan 

eskuratzeaz bestelako eragiketetatik badator) 

• Zerga-oinarria, zerga-tasa, zergaren kuota 

• Baliokidetasun errekargu mota, baliokidetasun errekargu kuota, guztizko zenbatekoa 

• Tasa guztiak (indarrean dauden eta indarrean ez dauden zerga-tasak – baina zenbait 

kasutan adieraz daitezkeenak – zabaltzen ditu "zerga-mota" eta "errekargu mota 

baliokidetasuna" eremuetan. 

• Fakturaren guztizko zenbatekoa 

• Jasandako atxikipena: fakturaren igorleak jasan behar duen eta fakturan sartuta dagoen 

atxikipenaren zenbateko osoa. 

• Kuotak eskuz sartu: kuota-eremuak, baliokidetasun-errekarguaren kuota eta fakturaren 

zenbateko osoa eskuz editatzeko aukera ematen du.  

 

Sakatu “Gehitu” datuak grabatzeko eta, hala badagokio, gehiago gehitzeko. 

- PFEZren datuak 

• Jarduera. Zergaduna altan dagoen eta diru-sarrera lotzen zaion jarduera. 

• PFEZren diru-sarreren zenbatekoa. Zergadunaren errenta kalkulatzeko 

• PFEZren diru-sarreren zenbatekoa BEZaren zerga-oinarriaz bestelakoa da. 

• Kobrantzen eta ordainketen irizpidea. PFEZren kobrantzen eta ordainketen irizpideari 

atxikita egonez gero. 
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1.3. SARRERAK ETA JAULKITAKO FAKTURAK. FAKTURARIK GABEKO DIRU -

SARRERAK. 

Azpikapitulu honetan, fakturarik gabeko sarreren idatzoharrei alta eman dakieke. Egindako 

idatzoharrak aldatu, baliogabetu edo kontsultatu ere egin daitezke (ikus “Bilatu” atala). 

Azpikapitulu honetan idatzohar bati alta emateko: 

1. Jaulkitako sarreren eta fakturen kapitulura sartu. 

 

2. “Fakturarik gabe” atala hautatuta dagoela egiaztatu, eta, jarraian, “Gehitu diru-sarrera berria” 

hautatu. 

 

3. Eragiketa bakoitzaren altari buruzko informazioa hiru datu-blokek osatzen dute. Eremu bakoitza 

informatzeko moduari buruzko azalpena adierazitako ohiko galderetan dago, 

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak webgunean. 

- Eragiketaren datu orokorrak: 

• Sarrera mota. Lau diru-sarrera mota daude. Azken aukeraren barruan sartzen dira, besteak 

beste, gainerako aukeretan sartuta ez dauden eta fakturarik ez duten beste diru-sarrera 

batzuk. 
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• Eragiketa-data 

• Eragiketaren deskribapena. Diru-sarreraren deskribapena. 

 

- Ordaintzailea (beharrezkoa ez den eremua). 

Identifikatzailea. Eragiketaren hartzaileak Espainiako Administrazio batek esleitutako IFZ ez 

duenean, beste aukeretako bat aukeratu beharko da. Bezero atzerritarren kasuan gertatzen da, 

besteak beste. 

Hauek dira bizileku-herrialdeko identifikazio-motak eta dagozkien balioak: 

o 02: IFZ BEZ. Batasuneko hartzailea VIES erroldan alta emanda dagoenean batasun barruko 

eragiketak egiteko. Batasun barruko operadore-zenbakiaren berri eman beharko da. 

o 03: Pasaportea. 

o 04: Egoitza dagoen herrialdeak edo lurraldeak emandako nortasun agiri ofiziala. 

o 05: Egoitza ziurtagiria. 

o 06: Beste frogagiri bat. 

 

- PFEZren datuak: 

• Jarduera. Zergaduna altan dagoen eta diru-sarrera lotzen zaion jarduera. 

• PFEZren diru-sarreren zenbatekoa. Zergadunaren errenta kalkulatzeko 

• PFEZren diru-sarreren zenbatekoa BEZaren zerga-oinarriaz bestelakoa da. 

• Kobrantzen eta ordainketen irizpidea. PFEZren kobrantzen eta ordainketen irizpideari 

atxikita egonez gero. 
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2. GASTUEN ETA JASOTAKO FAKTUREN KAPITULUA 

Kapitulu hau bi azpikapitulutan banatzen da: 

- 2.1 Fakturadun gastuak 

- 2.2 Fakturarik gabeko gastuak. 

2.1 FAKTURADUN GASTUAK 

Azpikapitulu honetan, fakturadun gastuen idatzoharrei alta eman dakieke. Egindako idatzoharrak 

aldatu, baliogabetu edo kontsultatu ere egin daitezke (ikus “Bilatu” atala). 

Azpikapitulu honetan idatzohar bati alta emateko: 

1. Gastuen eta jasotako fakturen kapitulura sartu. 

 

2. “Fakturarekin” atala hautatuta dagoela egiaztatu, eta, jarraian, “Gehitu gastu berria” hautatu. 
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3. Eragiketa bakoitzaren altari buruzko informazioa hiru datu-blokek osatzen dute.  

- Pertsonaren datuak (hornitzailea): 

 

• Identifikatzailea: eragiketaren hornitzaileak Espainian esleitutako IFZ ez duenean, beste 

aukeretako bat aukeratu beharko da. Bezero atzerritarren kasuan gertatzen da, besteak 

beste. 

Hauek dira bizileku-herrialdeko identifikazio-motak eta dagozkien balioak: 

o 02: IFZ-BEZ Erkidegoko hornitzailea VIES erroldan alta emanda dagoenean 

erkidego barruko eragiketak egiteko. Erkidego barruko operadore-zenbakiaren 

berri eman beharko da.  

o 03: Pasaportea. 

o 04: Bizi den herrialdeak edo lurraldeak emandako identifikazio-agiri ofiziala. 

o 05: Bizileku-ziurtagiria. 

o 06: Beste froga-agiri bat.. 

- Fakturaren eta eragiketaren datuak: 
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• Faktura mota. Honelakoa izan daiteke: 

o F1 Hartzailearen identifikazioa duen faktura 

o F2 Hartzailearen identifikaziorik gabeko faktura 

o F3 Aurretik adierazitako faktura sinplifikatuen ordez jaulkitako faktura 

o F4 Fakturen laburpen-oharra. F4 gako horretarako baldintza da fakturak data 

berean jasotzea, eta: 

▪ Hornitzaile bakar batengandik etortzea 

▪ Eragiketen zenbateko osoa, BEZik gabe, ez da 6.000 eurotik gorakoa 

izango. 

▪ Faktura bakoitzean dokumentatutako eragiketen zenbatekoa ez da 500 

eurotik gorakoa izango, BEZa gabe. 

o F5 Administrazio-dokumentu bakarra duten inportazioak. Faktura-zenbaki eta 

jaulkipen-data gisa, ADBn bertan agertzen den erreferentzia-zenbakia eta 

aduana-administrazioak onartu zuen data jaso beharko dira, hurrenez hurren. 

o F6 Beste egiaztagiri batzuk. Bi dokumentu mota ditu: 

• Eragiketaren kontabilitate-idatzoharraren euskarri den edozein dokumentu, 

egilea Erkidegoan finkatuta ez dagoen enpresaburu edo profesional bat 

denean (Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru 

Dekretuaren 2.4 artikulua, fakturazio-betebeharrak arautzen dituen 

Erregelamendua onartzen duena). 

• Fakturatzat hartzen ez diren baina kenkarirako eskubidea ematen duten 

dokumentuak. Liburuaren titularrak esleitzen dien zenbakiarekin 

erregistratuko dira; zenbaki hori ezin da izan data eta jaulkitzaile bereko beste 

baten berdina. 

Adibideak: higiezinaren salerosketaren eskritura publikoa, fakturazio 

Erregelamenduaren 16.1 artikuluan aipatzen diren nekazaritza-, basogintza- 

edo arrantza-konpentsazioen ordainagiriak jaulki ez direnean. 

o Aduanak - Likidazio osagarria. Klabe horrekin identifikatu behar dira aduana-

aitorpenaren zuzenketak, inportazioaren BEZaren likidazio osagarriak badira. 

Faktura-zenbaki gisa, likidazioaren identifikazio-zenbakia adieraziko da (hasteko, 

LC, QZC, QRC, A01 edo A02). 
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Zenbateko horiek zergaren autolikidazioan geroratu daitezke (BEZa inportaziora 

atzeratzea aukeratu bada), eta, gainera, kenkarirako eskubidea ere sor dezakete. 

• BEZaren araubidearen kodea. 

o 01 Araubide orokorreko eragiketa eta hurrengo balioetan jasota ez dagoen beste 

edozein kasu.  

o 02 Nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide bereziari atxikitako 

pertsonei erosketetan enpresaburuek konpentsazioak ordaintzeko eragiketak 

(ordainagiriak). 

o 03 Ondasun erabilien, arte-objektuen, antigoaleko gauzen eta bildumako objektuen 

araubide berezia aplikatzen zaien eragiketak. 

o 04 Inbertsio-urrearen araubide berezia. 

o 05 Bidaia-agentzien araubide berezia. 

o 07 BEZaren kutxaren irizpidearen araubide berezia. 

o 08 IPSI/IGIC (Ekoizpenaren, Zerbitzuen eta Inportazioaren gaineko Zerga/Kanarietako 

Zeharkako Zerga Orokorra). 

o 09 Ondasunak eta zerbitzuak erkidego barruan eskuratzea (Ikusi ohiko galderak) 

o 12 Negozio-lokalaren errentamendu-eragiketak. (Ikusi ohiko galderak) 

o 13 Inportazio bati dagokion faktura (ADB bati lotu gabe jakinarazia). (Ikusi ohiko 

galderak) 

• Faktura-seriea. Nahitaezkoa da jasotako fakturan sartuta dagoenean. 

• Faktura-zenbakia. Jasotako fakturan jasotako datua. F4 faktura motaren gakoa markatzen 

denean, laburpen-idazpena, honako hau adierazi beharko da: 

o Faktura-zenbakia. Laburpen-idazpenaren lehen faktura identifikatzen duen 

fakturaren zenbakia. 

o Amaierako fakturaren zenbakia. Laburpen-idazpenaren azken faktura 

identifikatzen duen faktura-zenbakia. 

• Jaulkipen-data. Jasotako fakturan jasotako datua. 

• Jasotze-data. Fakturaren jasotze-data. BEZaren kuota kengarriak jasaten dituen 

enpresaburuak edo profesionalak dagokion faktura edo kenkarirako eskubidea 

justifikatzen duten gainerako agiriak jasotzen dituen unea. Data horrek adierazten du 

faktura horren BEZa noiz arte izango den kengarria. 

• Eragiketa-data. Eragiketa egin den eguna, bidalketa-data ez bada. 

• Eragiketaren deskribapena. 

• Faktura zuzentzailea. Markatu jasotako faktura zuzentzailea bada. 

 

- PFEZren eta BEZaren datuak. Sakatu “Gehitu” sartutako datuak grabatzeko. 
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• Jarduera. Adierazi zer jarduerari eragiten dion idatzitako gastuak, EEEEL-140an alta 

emanda daudenen artean. 

• BEZaren partidak. Erregistroko idatzoharrek eurotan adierazi beharko dituzte baloreak. 

Faktura euroa ez den beste dibisa batean egin bada, dagokion bihurketa egin beharko da, 

erregistro-liburuan jasotzeko. 

o Subjektu pasiboaren inbertsioa. Eragiketaren hartzaileak jasotako fakturaren 

datuak erregistratuko ditu, eta “Inbertsio Subjektu Pasiboa” eremuan jasoko ditu, 

Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren 

84.Bat.2. eta 4. artikuluetako kasuetako bat denean, betiere ondasun eta 

zerbitzuen erkidego barruko eskuraketez bestelako eragiketetatik badator. 

o Baliokidetasun-errekargua edo erregimen sinplifikatua. Identifikatzaile honek 

zehazten du zergadun batek erregimen sinplifikatuan edo baliokidetasun-

errekarguko erregimenean jasotako faktura den. Eremu horri buruzko 

informaziorik ematen ez bada, “Bat ere ez” ereantzun dela ulertuko da. 

o Beste mota batzuk. Lauki hau markatuta, zerga-mota eremuak ehuneko 21, 10 

edo 4 ez diren beste zerga-tasa batzuk erakusten ditu. 

o Kuotak eskuz sartu. Lauki hori markatuz gero, eskuz sar daiteke jasandako BEZ 

kuota eremua.  

• PFEZren partidak. 

o BEZaren inbertsio-ondasun bat eta/edo PFEZri atxikitako ondasun bat eskuratzea 

edo hobetzea al da? Ondasun bat eskuratu edo hobetu nahi denean, dagokion 

aukera hautatu. Hala ez bada, EZ markatu beharko da. 
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o Gastuaren kontzeptua. Gastua zein azpitalderi edo kontabilitate-konturi esleitu 

behar zaion identifikatzen duen gakoa. 

o Gastuari lotutako ondasunaren/taldearen erreferentzia. Aldez aurretik alta eman 

beharko zaio gastua lotzeko ondasunari edo elkartzeari (ikus eskuliburu honetan 

atxikitako ondasunen eta/edo inbertsioen kapitulua eta elkartzeen kapitulua). 

o PFEZren gastuaren zenbatekoa. Gastu kengarriaren zenbatekoa PFEZn. 

o Kobrantzen eta ordainketen irizpidea. Kobrantzen eta ordainketen irizpidea 

aukeratu den zehazten duen identifikatzailea.  

o Fakturaren guztizko zenbatekoa. Xehetasun-lerro bakoitzaren guztizko 

zenbatekoak batzearen emaitza da. Hala ere, zenbateko hori eskuz sartu ahal 

izango da, “Eskuz sartu” laukia markatuz. 

2.2 FAKTURARIK GABEKO GASTUAK 

Azpikapitulu honetan, fakturarik gabeko gastuen idatzoharrei alta eman dakieke. Egindako 

idatzoharrak aldatu, baliogabetu edo kontsultatu ere egin daitezke (ikus “Bilatu” atala). 

Azpikapitulu honetan idatzohar bati alta emateko: 

1. Gastuen eta jasotako fakturen kapitulura sartu. 

 

2. “Fakturarik gabe” atala hautatuta dagoela egiaztatu, eta, jarraian, “Gehitu gastu berria” hautatu. 

 

3. Eragiketa bakoitzaren altari buruzko informazioak honako eremu hauek hartzen ditu barne:  
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• Eragiketa-data. Idatzi den eragiketaren data. 

• Kontraparte aitortua/Hornitzailea (beharrezkoa ez den eremua). Ikus Pertsonaren datuak 

(hornitzailea) 2.1 azpikapituluan (Faktura duten gastuak). 

o Informazio hori kontraparte bat dagoenean bakarrik bete behar da.  

o Askotan, ez da beharrezkoa inolako informaziorik gehitzea, adibidez, soldaten eta 

soldaten gastuetan, autonomoen kuotetan, enpresaren konturako gizarte-

segurantzan, amortizazioetan eta narriaduretan.  

• PFEZren datuak. Ikus PFEZren jarduerak eta datuak 2.1 azpikapituluko (Faktura duten 

gastuak) PFEZren eta BEZaren datuak atalean. 

3. ONDASUNEN KAPITULUA (ETA ELKARTZEENA)  

Kapitulu honetan alta eman beharko zaie, behar bezala banakatuta, zergapekoak garatutako 

jarduerari lotutako ibilgetu materialaren, ukiezinaren eta higiezinetako inbertsioen elementuei, bai 

ondasunak zergadunaren jabetzakoak direnean, bai beste titulu edo eskubide baten arabera 

alokatuta daudenean edo jardueran erabiltzen direnean. 

Gainera, hala badagokio, altan eman beharko da, inbertsio-ondasunen erregularizazioari, 

hobekuntzei edo jarduerari lotutako ondasunen bajei buruzko informazioa ere adierazi beharko da 

(bajaren arrazoia eskualdaketa edo beste edozein izan daiteke). 

Era berean, ondasunen elkartzeei alta eta baja eman ahal izango zaie. 

Egindako idatzoharrak aldatu, baliogabetu edo kontsultatu ere egin daitezke, ikus “Bilatu”. 

Ondasunen idatzohar bati alta emateko: 

1. Sartu ondasunen kapituluan. 
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2. “Ondasunak” atala hautatuta dagoela egiaztatu, eta, jarraian, “Gehitu ondasun eragiketa” 

hautatu. 

 

3. Eragiketa bakoitzaren altari buruzko informazioak honako eremu hauek hartzen ditu barne:  

- Ondasun bati alta eman behar bazaio: 

 

Eremu nabarmenak: 
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• Ondasunaren erreferentzia. Gehienez 10 balio alfanumeriko (letrak/zenbakiak) dituen 

erreferentzia bat sartu beharko da, ondasuna identifikatzeko balioko duena. Ondasunaren 

erreferentziak ez du aldez aurretik egon behar beste elkartze edo hobekuntza baterako. 

o Mota bereko ondasun bat baino gehiago badago (adibidez, ibilgailuak, telefonoak), 

erraz ezagutzeko moduko erreferentziak erabiltzea gomendatzen da, gerora 

ondasun horiei lotutako gastuak jasotzen direnean, hala nola ibilgailuaren 

matrikula edo telefono-zenbakiaInbertsio-ondasuna. 

• BEZari dagokion inbertsio-ondasuna. PFEZri lotutako ondasun bat eskuratu edo 

hobetzeaz gain, BEZaren inbertsio-ondasun bat den ala ez zehazten duen identifikatzailea.  

• Ondasuna erabiltzen hasteko data. Ibilgetu ukiezineko elementuen kasuan, eman edo 

eskuratu den data. 

Ondasunen kapituluan ez ezik, Jasotako gastuen eta fakturen kapituluan, Fakturadun gastuen 

azpikapituluan, idatzi beharko dira jarduera ekonomikoaren garapenean fakturak, aduana-agiriak 

edo bestelako egiaztagiriak jaso behar dituzten gastuak eta gainerako eragiketak. 

- Ondasun baten hobekuntzari alta eman behar bazaio: 

 

 

Eremu nabarmenak: 

• Jatorrizko ondasunaren erreferentzia. Hobekuntzaren xede den ondasunaren 

erreferentzia. 

- Ondasun bati baja emango bazaio: 
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Eremu nabarmenak: 

• Irabazia/Galera. Eskualdaketaren emaitza den ondare-irabazia edo ondare-galera idatzi 

beharko da, PFEZren ondorioetarako. 

Ondasunen kapituluan ez ezik, Jaulkitako sarreren eta fakturen kapituluan jaso beharko dira beren 

jarduera ekonomikoaren garapenean faktura edo bestelako egiaztagiriak eskatzen dituzten diru-

sarrerak eta gainerako eragiketak. 

- Ondasun baten urteko erregularizazioaren berri emango bada: 

 

 

Elkartzeen idatzohar bati alta emateko: 

1. Sartu ondasunen kapituluan. 
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2. “Elkartzeak” atala hautatuta dagoela egiaztatu, eta, jarraian, “Gehitu elkartze eragiketa” hautatu. 

 

3. Eragiketa bakoitzaren altari buruzko informazioak honako eremu hauek hartzen ditu barne:  

- Elkartze bati alta eman behar bazaio: 

 

 

Eremu nabarmenak: 

• Elkartzearen erreferentzia. Ondasunen elkartzeen erreferentzia. Gehienez 10 balio 

alfanumeriko (letrak/zenbakiak) dituen erreferentzia bat sartu beharko da, elkartzea 

identifikatzeko balioko duena. Elkartzearen erreferentziak ez du aldez aurretik egon behar 

beste elkartze edo hobekuntza baterako. 

• Elkartzearen deskripzioa. Ondasunen elkartzearen deskripzioa. 
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- Elkartze bati baja eman behar bazaio: 

 

 

4. ERKIDEGO BARRUKO ERAGIKETA JAKIN BATZUEN KAPITULUA 

(KONTSIGNAKO SALMENTAK FALTA DIRA)  

Kapitulu honetan, honako hauei buruzko informazioari soilik eman beharko zaio alta: 

• Ondasunak bidaltzea edo jasotzea adituen txostenak edo lanak egiteko. (70.1.7º.b 

artikulua FA BEZa) 

• Erkidego barruko ondasunen transferentziak eta eskuraketak. (9, 3. Eta 16,2. Artikuluak 

FA BEZa). 

• Ondasunak kontsignan saltzea. 

 

Egindako idatzoharrak aldatu, baliogabetu edo kontsultatu ere egin daitezke, ikus “Bilatu”. 

Ondasunak bidali edo jaso izanaren idatzoharrari alta emateko, adituen txostenak edo lanak 

egiteko edo erkidego barruko ondasunen transferentziak eta eskuraketak egiteko, honakoa egin 

beharko da: 

1. Erkidego barruko zenbait eragiketa zehatzen kapituluan sartu. 

 

2. “Erkidego barruko beste eragiketa bat gehitzea”. 
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3. Eragiketa bakoitzaren altari buruzko informazioa lau blokek osatzen dute:  

- Jaulkitzailearen datuak: 

 

- Aitortzailearen datuak: 

 

- Eragiketaren xehetasuna: 

 

 

- Aitortutako gakoa: 
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5. INFORMAZIO GEHIGARRIA: KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK  

Atal honetan, "Diru-sarrerak eta jaulkitako fakturak" eta "jasotako gastuak eta fakturak" kapituluen 

informazio gehigarria jaso beharko da. Atal honetako informazioa kutxa-irizpidearen araubide 

bereziari (BEZ) edo kobrantzen eta ordainketen irizpideari (PFEZ) atxikitako subjektu pasiboek 

bete beharko dute. Honela banatzen da: 

• Kobrantzei buruzko informazio gehigarria. Ikus webguneko 172. ohiko galdera 

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak   

• Ordainketei buruzko informazio gehigarria. Ikus webguneko 173. ohiko galdera 

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak  

Egindako idatzoharrak aldatu, baliogabetu edo kontsultatu ere egin daitezke, ikus “Bilatu”. 

Kobrantzei edo ordainketei buruzko informazio gehigarria duen idatzohar bati alta emateko, 

honako hau egin beharko da: 

• 1. Informazio gehigarria atzitu: kobrantzak eta ordainketak. 

 

• 2. “Gehitu kobrantza berria” edo “Gehitu ordainketa berria”. Berdin dio bilaketan 

“Fakturarekin” edo “Fakturarik gabe” markatu; izan ere, gero zehaztu ahal izango da. 

https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
https://www.batuz.eus/eu/ohiko-galderak
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• 3. Idatzohar bakoitzaren altari buruzko informazioak honako eremu hauek hartzen ditu 

barne:  

- Faktura duen kobrantza bati buruzko informazioari alta eman behar bazaio: 

 

Eremu nabarmenak: 
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• Fakturaren seriea eta zenbakia, jaulkipen-data. Faktura aldez aurretik idatzirik egon 

beharko da ekitaldi bereko edo aurreko ekitaldi bateko EEELk jaulkitako sarreren eta 

fakturen kapituluan. 

• Kobratzeko bitartekoa. Kobratzeko erabilitako bitartekoa. Nolanahi ere, kutxa-

irizpidearen BEZaren araubide bereziari atxikitako eragiketei buruzko informazioa eman 

beharko da. 

• Bitartekoaren deskribapena. Kobratzeko bitartekoaren deskribapena egin daiteke testu 

alfanumeriko batekin (zenbakiak eta letrak). 

 

- Fakturarik gabeko kobrantza bati buruzko informazioari alta eman behar bazaio: 

 

Eremu nabarmenak: 

• Linea. Diru-sarrera identifikatzeko sekuentzia. Zenbakizko eremu bat da, eta sarrerak 

bereizteko balio du, baldin eta kobrantza bat baino gehiago badago diru-sarrera mota 

berarekin eta eragiketa- eta kobrantza-data berberekin.  

 

- Faktura duen ordainketa bati buruzko informazioari alta eman behar bazaio: 
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Eremu nabarmenak: 

• Fakturaren seriea eta zenbakia, jaulkipen-data. Faktura aldez aurretik idatzirik egon 

beharko da ekitaldi bereko edo aurreko ekitaldi bateko EEELren Gastuak eta jasotako 

fakturak atalean. 

• Ordaintzeko bitartekoa. Ordaintzeko erabilitako bitartekoa. Nolanahi ere, kutxa-

irizpidearen BEZaren araubide bereziari atxikitako eragiketei buruzko informazioa eman 

beharko da. 

• Bitartekoaren deskribapena. Ordaintzeko bitartekoaren deskribapena egin daiteke testu 

alfanumeriko batekin (zenbakiak eta letrak). 

 

- Fakturarik gabeko ordainketa bati buruzko informazioari alta eman behar bazaio: 

 

Eremu nabarmenak: 

• Linea. Diru-sarrera identifikatzeko sekuentzia. Zenbakizko eremu bat da, eta sarrerak 

bereizteko balio du, baldin eta “kontzeptu” bereko kobrantza bat baino gehiago badago 

eragiketa- eta kobrantza-data berberekin.  
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ARIKETA PRAKTIKOAK 

KASU PRAKTIKOA 1) MEDIKU ESTOMATOLOGOA. BULEGOKO MATERIALA 

EROSTEA  

 
Jarduera: 283300 Estomatologoa 

 
BEZaren zerga-oinarria: 1000                  BEZ 21%: 210                             Faktura, guztira: 1210                           
 

(Kuota EZ-kengarria BEZ: 210)         (Salbuespen mugatua)     

 

Zergapekoak BEZik GABEKO jarduera bat garatzen du, eta, beraz, jasandako BEZaren kuota ez-

kengarri gisa adieraziko du, jasandako BEZaren kuota PFEZren gastutzat hartuz. Bulegoko 

materiala erostea, oro har, ez dago inbertsio-ondasun bati lotuta. 
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41 

 

KASU PRAKTIKOA 2) SALGAIAK EROSTEA, MERKATARITZA BALIOKIDETASUN 

ERREKARGUAN 

Jarduera: 165160 Txikia.Oinetakoak.art.Larrua eta Imit.      

BEZaren zerga-oinarria: 1000     BEZ (21%): 210    B. E. (5,20%): 52      Faktura, GUZTIRA: 1262 

Zergapekoak jarduera bat garatzen du BEZaren/baliokidetasun-errekarguaren 

erregimen berezian, eta, beraz, BEZaren kuota EZ-kengarria izango du, eta fakturaren 

guztizkoa hartuko du PFEZren gastutzat. 
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KASU PRAKTIKOA 3) ZERGA-BETEBEHARPEKO HOTELEKO GASTUAK, 

ERREGIMEN OROKORREKOAK 

Jarduera: 164500 Txikia. Ardoa eta Eda. Mota guzt.                      Gastuaren zenbatekoa: 1000  

BEZaren zerga-oinarria: 1000   BEZ (10%) : 100   Guztira:1100   BEZaren kuota kengarria:100 

 

Zergapekoak BEZaren araubide orokorreko jarduera bat garatzen du, eta gastuak 

(ostalaritza, jatetxeak eta jardueraren diru-sarrerekin lotura zuzena duten bidaiak) 

fiskalki kengarriak dira. Gastu mota hori ez dago atxikitako ondasun bati lotuta, eta 

BEZaren kuota kengarria da. 

 

 

 



45 
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KASU PRAKTIKOA 4)  LANGILEENTZAKO GABONETAKO OTARREA  

 Actividad: 164500 Txikia. Ardoa eta Eda. Mota guzt. 

BEZaren zerga-oinarria: 3000                    BEZ (10%): 300                Faktura, guztira: 3300 

Zenbatu beharreko gastua: 3300    (BEZaren kuota ez-kengarria: 300)  

Zergapekoak BEZaren erregimen orokorrean garatzen du bere jarduera ekonomikoa, eta 

soldatapekoei emandako arretek jasandako kuota BEZ EZ-kengarria da; hala ere, 

PFEZren araudiak jasotzen duenez, enpresako langileei dagokienez egiten diren 

“erabilera eta ohituren” araberako gastua bada, fiskalki kengarria izango litzateke. Gastu 

mota hori ez dago atxikitako ondasun bati lotuta. 
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KASU PRAKTIKOA 5) BEZERO BATI OTORDU BAT OPARITZEA 

 Jarduera: 164500 Txikia. Ardoa eta Eda. Mota guzt. 

 BEZaren zerga-oinarria: 300                    BEZ (10%): 30                  Faktura, guztira: 330 

Zenbatu beharreko gastua: 165      (BEZaren kuota ez-kengarria: 30)  

Zergapekoak BEZaren araubide orokorreko jarduera bat garatzen du, eta bezero bati 

otordu bat oparitzen dio. Gastu mota horren BEZa EZ da kengarria; hala ere, PFEZren 

araudiak ezartzen du harreman publikoengatiko gastuak (jatetxeak, ostalaritza, 

bidaiak..., betiere jarduera ekonomikoarekin lotuta badaude) % 50 izango direla 

kengarriak, zergadunak zergaldian izandako diru-sarreren bolumenaren % 5eko 

mugarekin. 
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KASU PRAKTIKOA 6) BATASUNEKO BARRUKO SALGAIAK EROSTEA 

 
Jarduera: 164500 Txikia. Ardoa eta Eda. Mota guzt. 

 
Batasuna barruko hornitzailearen faktura, guztira: 1000 
 
BEZaren zerga-oinarria: 1000        BEZ (21%): 210         Fakturaren erregistroa, guztira: 1210                           
 

(BEZ kuota kengarria: 210)                   

 

Zergapekoak BEZaren Erregimen Orokorrean garatzen du jarduera bat, eta Erkidegoaren 
barruan ondasunak eskuratzeko faktura bat erregistratzeko, jasotako gastuen eta 
fakturen Kapitulura sartu behar dugu hasieran, erosketa erregistratu behar dugu, salgai 
horri helmugako lurraldean aplikatu beharreko jasandako BEZaren kuota aplikatuta, eta 
BEZ kuota kengarria aitortzailearentzat izango da. Bestalde, erosketa-gastua ez dago 
inbertsio-ondasun bati lotuta. 
 

Garrantzitsua da aipatzea erkidego barruko ondasunen eskuraketak EZ direla, inola ere, 
ERKIDEGOAREN BARRUAN EGINAKO ERAGIKETA JAKIN BATZUEN kapituluan 
erregistratu behar. 
 

 

 

Hautatu IFZ-BEZ 
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Hautatu (09) Ondasunak eta zerbitzuak erkidego barruan eskuratzea 
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KASU PRAKTIKOA 7) SALGAIEN EROSKETA, BEZAREN ERREGIMEN OROKORREKO 

JARDUERA 

 
Jarduera: 164500 Txikia. Ardoa eta Eda. Mota guzt. 
 
BEZaren zerga-oinarria: 1000                      BEZ (21%): 210                    Faktura, guztira: 1210                           
 

(BEZ kuota kengarria: 210)                   

 
Zergapekoak BEZaren Erregimen Orokorrean garatzen du jarduera bat, eta aitortzailearentzat 
izango da jasandako BEZ kengarriaren kuota. Bestalde, salgaien erosketa-gastua ez dago inbertsio-
ondasun bati lotuta. 

 
 

 

 

 



58 
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KASU PRAKTIKOA 8) ERLOJU BATEN OPARITZEA BEZERO BATI, BEZAREN 

ERREGIMEN OROKORREKO JARDUERA 

 
Jarduera: 164500 Txikia. Ardoa eta Eda. Mota guzt. 
 
BEZaren zerga-oinarria: 400                       BEZ (21%): 84                    Faktura, guztira: 484                           
 

(BEZaren kuota ez-kengarria: 84)                  PFEZ gastu kengarria: 300 

 
Zergapekoak BEZaren Erregimen Orokorrean garatzen du jarduera bat, eta jasan gabeko BEZaren 
kuota aitortzailearentzat izango da, horrelako gastuetarako. Bestalde, bezero bati egindako opari 
baten gastua, gastua jarduera ekonomikoarekin korrelazioan badago, PFEZn kengarria izango da 
300 euroraino, betiere hartzailearen nortasuna agiri bidez jasota geratzen bada. Gastu hori ez dago 
inbertsio-ondasun bati lotuta. 
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PFEZren gastuen zenbatekoa eskuz sartu: 
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KASU PRAKTIKOA 9) GIZARTE SEGURANTZAKO GASTUA: AUTONOMOEN KUOTA  

 
Jarduera: 164500 Txikia. Ardoa eta Eda. Mota guzt. 
 

PFEZ gastu kengarria:  371,51 

Zergapekoak jarduera bat garatzen du, eta bertan erregistratu behar du Langile Autonomoen 
Araubide Bereziko derrigorrezko kuotaren hileko ordainagiria. Gastu kengarri hori fakturarik ez 
duen eragiketa bat da, eta ez dago inbertsio-ondasun bati lotuta. 
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KASU PRAKTIKOA 10) ARKITEKTO TEKNIKOEN MUTUALITATEKO 

EKARPENA/KONTRIBUZIOA 

 
Jarduera: 242100 Arkitekto Teknikoak eta Aparejadoreak. 
 
Faktura behar ez duten eragiketak 
 

Mutualitateko hileko kuotaren ordainagiria:  175                   

 
Zergapekoak BEZaren Erregimen Orokorrean garatzen du jarduera bat. Aitortzaileak faktura ez 
den beste dokumentu-euskarri bat erabiltzen du. Bestalde, mutualitatearen kuota ez dago lotuta 
inbertsioari lotutako ezein oniritzirekin. 
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KASU PRAKTIKOA 11) JARDUERARI LOTUTAKO LOKAL BERRI BAT EROSTEA (1. 

ESKUALDAKETA)  

 
Jarduera: 242100 Arkitekto Teknikoak eta Aparejadoreak. 
 
BEZaren zerga-oinarria: 200.000            BEZ (21%): 42.000                 Faktura, guztira: 242.000                          
 

(BEZaren kuota kengarria: 42.000)      

Inbertsio-Ondasunen Erregistroaren ALTA                                        PFEZ gastu kengarria:  0                                       

Lurzoruaren balioa: 90000 euros         
Eraikuntzaren balioa: 110000 euros 
 

Aurretik, ondasunen kapituluan, jarduera ekonomikoari lotutako ondasunaren alta 
erregistratuko dugu, eta, ondoren, Jasotako gastuen eta fakturen kapituluan, jasandako 
BEZa jasotzen duen faktura erregistratuko dugu. 
 
Zergapekoak BEZaren Erregimen Orokorrean garatzen du bere jarduera, eta 
aitortzailearentzat jasandako BEZaren kuota kengarria izango da, lehen eskualdaketa 
denez, Fakturan dokumentatutako atxikitako inbertsio-ondasun berri bat 
eskuratzeagatik.  
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KASU PRAKTIKOA 12) JARDUERARI LOTUTAKO ONDASUNAK EDO/ETA 

INBERTSIO-ONDASUNAK. ONDASUNAK ALTAN EMATEA (LOKALAK, KOTXEA, 

MAKINA, TELEFONOA) 

 

Jarduerari lotutako ondasun guztiei alta eman behar zaie berriro, Batuz sistema EEEL egiteko 

erabiltzen hastean; ez dira inportatzen beste urte batzuetako datuak.  

 

 

LOKAL BAT ALTAN EMATEA 
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KOTXE BAT ALTAN EMATEA 
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MAKINA BAT ALTAN EMATEA 

 

 

TELEFONO FINKO BAT EDO MUGIKOR BAT ALTAN EMATEA 
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KASU PRAKTIKOA 13) JARDUERARI LOTUTAKO ONDASUNAK EDO/ETA 

INBERTSIO-ONDASUNAK. ONDASUN ELKARTZEAK ALTAN EMATEA. 

Elkartuko diren ondasunek aurrez banaka alta emanda egon behar dute. 

 

 

TELEFONIA-ELKARTZEEI ALTAN EMATEA 
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KASU PRAKTIKOA 14) JARDUERARI LOTUTAKO ONDASUNAK EDO/ETA 

INBERTSIO-ONDASUNAK. ONDASUNEN HOBEKUNTZAK ALTAN EMATEA. 

 

 

  



79 

 

KASU PRAKTIKOA 15) JARDUERARI LOTUTAKO ONDASUNAK EDO/ETA 

INBERTSIO-ONDASUNAK. ONDASUNAK BAJAN EMATEA. 
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KASU PRAKTIKOA 16) ONDASUNAK KONTSIGNAN SALTZEKO AKORDIO 

BATEAN JASOTAKO ONDASUNAK BIDALTZEA EDO JASOTZEA. ( 7/1994 BEZ 

FORU ARAUA, 9 BIS ART.)  

Zerga aplikatzen den lurraldean kokatutako A enpresaburuak, 2021ean, ondasunak kontsignan 

saltzeko akordio bat sinatu zuen Frantzian ezarritako B enpresariarekin. Akordio horren arabera, B 

enpresaburuak ondasunak zerga aplikatzen den lurraldean dagoen eta A enpresak kudeatzen duen 

biltegian gordailutuko ditu, A enpresak ondasun horiek iritsi ondoren eskura ditzan.  

2021eko otsailaren 2an, B enpresak Frantziatik X ondasunaren 1.000 unitate bidali zituen Ak 

kudeatutako biltegira, eta haren balio unitarioa euro 1 izan zen.  Ondasunak martxoaren 3an iritsi 

ziren biltegira. 
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Hautatu IFZ-BEZ 
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ARATUGEIA 

EEEL-ren zehaztapen tekinkoen oinarriak hurrengo arauetan daude: 

• 1578/2021 Foru Agindua, pertsona fisikoen EEELa Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 

elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen dituena. 

• 1582/2021 Foru Agindua, sozietateen gaineko zergaren zergadunen EEELa 

(kontabilitateko mugimenduen kapituluaren kasuan izan ezik) Bizkaiko Foru Aldundiaren 

egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen 

dituena. 

 

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

 

 

 

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

