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GAILUAREN ZIURTAGIRIAREN SERIE ZENBAKIA BERRESKURATZEKO 

JARRAIBIDEAK 

TicketBAI software bermatzaileek gailuen ziurtagiriak erabil ditzakete TicketBAI 

software bermatzailearen alta eta eragiketa ezeztatzeko fitxategiak elektronikoki 

sinatzeko, bat etorriz Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren irailaren 9ko 1482/2020 

Foru Aginduarekin. Horren bidez arautzen dira software bermatzailearen zehaztapen 

arauemaile eta teknikoak eta software bermatzailearen erregistroan alta emateko 

adierazpena. 

  

Ziurtagiri horiek eragiketa ekonomikoen erregistro liburuetako oharrak osatzen dituzten 

zergadunen erregistroak bidaltzeko ere erabil daitezke (aurrerantzean, EEEL), horiek 

eramateko betebeharra dutenenak. 

  

Hori dela eta, erabili baino lehen, zergadunek zerga administrazioari jakinarazi behar 

dizkiete EEELen oharrak bidaltzeko erabili nahi dituzten gailuen ziurtagiriak 

identifikatzeko datuak. Formulario horretan pertsona horiei eskatu zaie gailuaren 

ziurtagiria ematen duen erakundea eta horren serie zenbakia identifikatzeko. 

  

Gidaliburu honen helburua da pertsona horiei erraztea gailuaren ziurtagiriaren serie 

zenbakia eskuratzea.  

 

1 Windowsen instalatutako ziurtagiriak kontsultatzea 

1. Joan kontrol panelera – Interneteko aukerak. 

2. Joan Edukia erlaitzera eta sakatu Ziurtagiriak 
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3. Egin klik bikoitza ziurtagiriaren gainean eta joan Xehetasunak erlaitzera 
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4. Azaltzen diren esparruen barruan topatuko duzu serie zenbakia. 

2 Ziurtagiriak kontsultatzea nabigatzailearen bidez 

2.1 Zure ziurtagiria Internet Explorerren edo txartelean instalatuta baldin 

badago, baina Internet Explorerrekin irekitzen badu, jarraitu honako urrats 

hauei: 

1. Ireki Internet Explorer. 

2. Sakatu Tresnak - Internet aukerak. 
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3. Joan Edukia erlaitzera eta sakatu “Ziurtagiriak” botoia. 

 

4. Egin klik bikoitza serie zenbakia jakin nahi duzun ziurtagiriaren gainean. 

5. Sakatu nahi duzun ziurtagiriaren Xehetasunak erlaitzean. 
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6. Esparruen zerrendan ikusi ahal izango duzu non adierazten den ziurtagiriaren 

serie zenbakia. 

2.2 Zure ziurtagiria Firefoxen edo txartelean instalatuta baldin badago, baina 

Firefoxekin irekitzen badu, jarraitu honako urrats hauei: 

1. Ireki Firefox. 

2. Sakatu Tresnak - Aukerak. 
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3. Bilatu “ziurtagiriak” hitza. 
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4. Sakatu Ikus ziurtagiriak 

 

5. Egin klik bikoitza serie zenbakia jakin nahi duzun ziurtagiriaren gainean. 

6. Esparruen zerrendan ikusi ahal izango duzu non adierazten den ziurtagiriaren 

serie zenbakia. 
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7. Ziurtagiriaren serie zenbakia hamaseitarrean adierazi behar da. Hortaz, “:” 

kendu eta guztia minuskuletara pasatu behar da. 

Adibidea: 

35:C3:A7:03:C6:B8:F2:2E:5F:15:87:4B:20:A9:56:F7 honakoa bihurtzen da: 
35c3a703c6b8f22e5f15874b20a956f7 

 

2.3 Zure ziurtagiria Chromen edo txartelean instalatuta baldin badago, baina 

Chromerekin irekitzen badu, jarraitu honako urrats hauei: 

1. Ireki Chrome. 

2. Sakatu Konfigurazioa. 
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3. Joan Pribatutasun eta Segurtasunera. Ireki Segurtasuna atala. 

 

4. Sartu Ziurtagiriak kudeatu atalean eta egin klik bikoitza serie zenbakia jakin nahi dugun 
ziurtagiriaren gainean. 
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5. Esparruen zerrendan ikusi ahal izango duzu non adierazten den ziurtagiriaren serie 
zenbakia. 

 


