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1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundia
Ogasun eta Finantza Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 82/2020 FORU DEKRETUA, irailaren 8koa, zeinaren bidez BATUZ proiektuaren tributu-betebeharrak garatzen baitira, hauek
aldatuta: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua, Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zergari buruzko Erregelamendua, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudia, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia eta Fakturazio-betebeharrei buruzko
Araudia.

Uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauaren bidez, ekonomia-jardueren etekinak kontrolatzeko sistema integral bat eta tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko neurriak ezartzen dira. Horretarako, aldatu egin dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ondarearen gaineko
Zergari buruzko Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru
Arau Orokorra. 5/2020 Foru Araua onartuta, Bizkaian aurrerapen kualitatibo bat egin da
Batuz izeneko estrategia integral horren inplementazioan, ekonomia-jarduerak egiten dituzten pertsona edo entitate guztien tributazioa kontrolatzeko, edozein delarik ere haien
eragiketen tamaina edo bolumena. Halaber, aurrerapauso bat da zergadunei tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko kudeaketa-eredu berriak ezartzeko bidean.
Foru Arau horren artikuluetan zehar, hainbat gairen edukia geroago erregelamenduz
garatzeko utzi zen, eta eginkizun hori burutu nahi da foru-dekretu hau onetsita. Foru
Dekretu honek 6 artikulu, xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bi eta azken xedapen bat ditu, eta azken horretan ezartzen da xedapenek ondorioak izango dituzten data,
artikulu bakoitzean zehaztutakoa dela bide.
1. artikulua Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren aldaketari
buruzkoa da; Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen araudi hori. Lehenengo eta behin, aldaketa bat sartzen da zergadunek
kobrantzak eta ordainketak egiteko irizpidea aplikatzeari dagokionez. Ondoren, 113 bis
artikulua gehitzen da, eta, artikulu horretan, ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak
dokumentatzen dituzten erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen dituen sistemari —TicketBAI sistemari— buruzko zenbait alderdi garatzen dira. Lehenik
eta behin, zehazten da sistema informatiko horrek bete beharko dituen ezaugarri eta
zehaztapen tekniko eta funtzionalak foru-agindu bidez onartuko direla, eta lehen aldiz
agertzen da software bermatzailearen erregistroaren aipamena. Erregistro horretan inskribatu beharko dira aipatutako ezaugarriak eta zehaztapenak betetzen dituzten software espezifikoaren garatzaileak eta garatutako softwareak. Bizkaiko Lurralde Historikoko
zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 10. artikuluan jasota dago erregistro horren funtzionamendua, eta arauketa foru-dekretu honen 4. artikuluan xedatzen da.
Jarraian, aipatutako 113 bis artikuluak zergaldi bakoitzeko gehienez 100 faktura edo
egiaztagiri emateko aukera jasotzen du, Bizkaiko Foru Aldundiak zergadunen eskura
jarriko duen aplikazio informatikoa erabiliz. Halaber, zergadunak erabiltzen duen sistema informatikoak eragiketa jakin batzuei dagokienez bete beharko dituen ezaugarri eta
zehaztapen tekniko eta funtzionalei buruzko betebeharrak betetzetik zer baldintzatan
salbuetsi ahal izango den zehazten da. Bestalde, 113 bis artikuluak Bizkaiko Lurralde
Historikoaren zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudira igortzen du, TicketBAI
sistema erabiltzeagatik sortzen den informazioa zerga-administrazioari noiz bidali behar
zaion jakiteko. Gainera, zehazten du eragiketaren justifikazio-dokumentuan hartzailearen identifikazioa jaso behar ez denean, identifikazioa kontuan hartuko dela igorleak
dagozkion betebeharrak betetzen dituen egiaztatzeko. Helburu horretarako, hartzailea
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izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikora behar bezala identifikatuta
sartu eta egiaztapena lehenengo egiten duena.
Azkenik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduan egindako
aldaketei dagokienez, 114. artikulua aldatzen da, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuari buruzkoa. Horrela, zehazten da zerga honen ondorioetarako ekonomia-jarduerarik
garatzen ez duten eta higiezinen errentamendu-eragiketak egiten dituzten zergadunek
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak eramatea, fakturazio-erregistroak
elektronikoki hornituz, betetzat joko dela aipatutako 114. artikuluan zehazten den eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua eramanez. Era berean, zehazten da ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak direla eta sortu behar diren elektronikoki sinatutako fitxategi informatikoak eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuko sarreren eta emandako
fakturen kapituluan erregistratuko direla.
Foru Dekretu honen 2. artikuluan, Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 23ko
203/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduari eragiten dioten aldaketak jasotzen dira. Lehenik eta behin, artikulu berri
bat sartzen da, 47 bis. Haren bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
Araudian aipatutako 113 bis artikuluaren bidez egindako aldaketen antzeko edukia duten
aldaketak ezartzen dira. Horrez gain, Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita dauden eragiketei dagokienez, ondasun-emateengatik eta zerbitzu-prestazioengatik elektronikoki sinatutako fitxategi informatiko bat sortzeko betebeharretik salbuesten da, Balio
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren 20. artikuluko
Bat apartatuko 8., 13. eta 14. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, kasu hauetan: eragiketa horiek sozietateen gaineko zergatik guztiz edo partzialki salbuetsita dauden entitateek egiten dituztenean, edo Irabazteko asmorik gabeko entitateen eta mezenasgorako
zerga-pizgarrien zerga-araubideari buruzko martxoaren 20ko 4/2019 Foru Arauaren II.
tituluan jasotako zerga-araubidea aplikatu behar zaien entitateek egiten dituztenean.
Jarraian, 47 ter artikulua gehitzen da, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuari buruzkoa. Artikulu horretan zehazten denez, ondasun-emate eta zerbitzu-prestazioengatik
sortu behar diren elektronikoki sinatutako fitxategi informatikoak, kasu honetan, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuko emandako fakturen kapituluan erregistratuko dira.
Azkenik, 47 quater artikulu berriak Ogasun eta Finantza Sailak zergadunen eskura jarriko dituen aitorpen-zirriborroei buruzko informazioa jasotzen du, zerga-administrazioaren
eskura dagoen informaziotik abiatuta eta, zehazki, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuan jasotako informazioa oinarri hartuta.
3. artikuluaren edukia Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduan 4 bis artikulu berri bat sartzera mugatzen da (Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 15eko 48/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori). Artikulu
berri horrek Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 47 quater artikuluan xedaturikora igortzen du (aitorpen-zirriborroei buruzkoa). Horrela, adierazten du
haren edukia aplikatuko dela Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunen
kasuan, establezimendu iraunkor baten bidez eskuratzen dituzten errenten aitorpenei
dagokienez.
Foru Dekretu honen 4. artikuluaren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudia aldatzen da (Bizkaiko Foru Aldundiaren
abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutakoa), TicketBAI sistema
ezartzearen ondoriozko betebehar berriak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko eta
zerga-administrazioak horiek egiaztatzea errazteko. Hala, lehenengo eta behin, zehazten da «TicketBAI» software bermatzailearen erregistroa Bizkaiko Lurralde Historikoko
Foru Ogasunak dituen zentsuetako bat izango dela. Erregistro horretan inskribatu beharko dira, batetik, TicketBAI sisteman eskatzen diren ezaugarri eta zehaztapenak betetzen
dituzten software espezifikoaren garatzaileak, eta, bestetik, garatutako softwareak.
Aurrerago, 10. artikuluan, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak
araupetu dituen Araudiak zehazten du zer baldintza bete behar diren erregistro horretan
inskribatzeko, eta adierazten du erregistro horri erreferentzia egiteko «software bermatzailearen erregistroa» izendapena erabili beharko dela aipatzen den araudian. Softwa-

2. orr.

eek: BAO-2020a174-(I-558)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

174. zk.

2020, irailak 10. Osteguna

BAO

re bermatzailearen erregistroan inskribatzeko egin beharreko urratsei dagokienez, alta-adierazpena aurkeztu beharko da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren
bidez. Horretarako, inprimaki bat bete beharko da, softwarea garatzen duen pertsonak
edo entitateak sinatu beharreko erantzukizunpeko adierazpena izango duena.
Software bermatzailearen erregistroan alta emateari dagokionez, hiru gai zehazten
dira. Lehenengo eta behin, inskripzioa eskatzen duenak horri buruzko adostasuna adierazten badu, erregistratutako softwarea Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean argitaratuko den zerrenda batean sartuko da. Bigarren, inskripzioak inskribatutako softwareari
lizentzia bat esleitzea ekarriko du, eta software hori erabiliz sortu behar diren fitxategi
informatikoetan sartu beharko da, egindako ondasun-emateen eta zerbitzu-prestazioen
ondorioz. Hirugarren, argitzen da erregistroan alta emateak ez duela esan nahi zerga-administrazioak homologatuko duenik inskribatutako softwareak TicketBAI sistemak
eskatzen dituen ezaugarri eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak betetzea.
Ondoren, 10. artikuluan bertan, software bermatzailearen erregistrotik baztertzeko prozedura bat arautzen da. Prozedura hori ofizioz hasiko da zerga-administrazioak
egiaztatzen duenean inskribatutako software batek ez dituela betetzen eskatutako ezaugarri eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak. Prozedura hori amaituko da softwarea
erregistrotik kanpo uzten denean, ez-betetzea prozedura horretan zehar zuzendu ez den
kasuetan. 10. artikulu horrek, azkenik, elkarrekikotasun-kasu bat ezartzen du, eta aplikagarria izango da zergadunek Arabako Foru Aldundiak edo Gipuzkoako Foru Aldundiak
gaitutako eta software bermatzailearen erregistroaren baliokidea den erregistro batean
inskribatutako software bat erabiltzen dutenean.
Software bermatzailearen erregistroa arautzeko egin beharreko aldaketen ondoren,
foru-dekretu honen 3. artikuluan ezinbesteko beste aldaketa batzuk egiten dira, batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen
erregistro-liburuaren edukia TicketBAI sistema ezartzearen ondoriozko baldintza berrietara egokitzeko, eta, bestetik, liburu horren edukia eta funtzionamendua arautzeko, Sozietateen gaineko Zergaren zergaduna denean zerga hori eraman eta aurkeztu behar
duena.
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburu horiei dagokienez, berezitasun batzuk nabarmendu behar dira. Lehenik eta behin, ezartzen da Balio Erantsiaren gaineko Zergari
dagozkion erregistro-liburuak fakturazio-erregistroak elektronikoki hornituz eramateko
betebeharra, hau da, Informazioaren Berehalako Horniduran (SII) oinarritutako sistemaren bidez, eta eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak eramanez ere betetzat joko
dela. Bigarrenik, liburuotan jasotako informazioa erregistratzeko epeei dagokienez, bi
modalitate ezartzen dira. Alde batetik, eragiketen erregistroa zehazten duen arau orokor
bat ezartzen da. Arau horren arabera, salbuespen batzuetan izan ezik, eragiketak egiten
diren dataren eta apirilaren, uztailaren edo urriaren 25aren artean, edo data horren eta
urtarrilaren 31ren artean erregistratu behar dira, egin diren hiruhilekoaren arabera. Bestalde, epe bereziak ezartzen dira, balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro-liburuak
fakturazio-erregistroak elektronikoki hornituz eraman behar dituzten zergadunek aplikatu beharrekoak. Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua osatzen duten idatzoharrak
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 39
decies eta 39 octiesdecies artikuluetan jasotako epeetan aurkeztuko dituzte zergadun
horiek. Gainera, eta eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuetan jasotako informazioa
bidaltzeko ezarritako epe berrietan oinarrituta, adierazitako Araudiaren 46 bis artikuluan
aipatzen zen informazio-aitorpena aurkezteko betebeharra kentzen da.
Foru Dekretu honen 5. artikuluak Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari
buruzko Araudia aldatzen du (Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 112/2009 Foru
Dekretuaren bidez onartutakoa), eta Administrazioari egotzi ezin zaizkion arrazoien ondoriozko atzerapenak arautzen dituen 39. artikuluaren barruan 140 ereduaren epea ez
aurkezteari buruzko kasua ezabatzen du; artikulu horretan bertan, h) idatz-zatia aldatzen
du, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eramateko eta bidaltzeko betebeharra ez betetzearen kasua sartzeko.
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Azkenik, 6. artikuluan Fakturazio-betebeharrak arautzen dituen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Araudia aldatzen
da, foru dekretu honen 4. artikuluaren bidez Bizkaiko Lurralde Historikoan zerga betebehar formalak arautzen dituen Araudian sartu diren aldaketetan jatorria duen erreferentzietako batean aldaketa bat sartzeko, hain zuzen ere..
Foru Dekretu honetan jasotako xedapen gehigarri bakarrean, balio erantsiaren gaineko zergaren autolikidazio-zirriborroei buruzko informazioa jasotzen da. Hala, adierazten da sozietateen gaineko zergari edo pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagozkion ekonomia-jardueren erregistro-liburuetan jasotako informaziotik abiatuta egingo
direla autolikidazio-zirriborroak, dagokionaren arabera. Era berean, zergadunen eskura
ofizioz noiz jarriko diren zehazten da, bai eta alderdi batek eskatuta eskatu ahal izango
direla ere.
Azkenik, lehen xedapen iragankorrean, aldi baterako araubide bat arautzen da, zeinak aukera ematen baitu ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen
dituzten erregistroen osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen dituen sistema informatiko bat borondatez 2020ko urriaren 1etik aurrera aplikatzeko; bigarren xedapen iragankorrean, berriz, ezartzen da erregistro-software bermatzailea 2020ko irailaren 14an funtzionatzen hasiko dela, hura borondatez aplikatu ahal
izateko.
Adierazi behar da foru-dekretu honen izapidetzea arau hauetan xedatutakoaren arabera egin dela: Emakumeen eta gizonen berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru
Araua, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2013 Foru Dekretua, azaroaren 19koa, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteari buruzkoa.
Gainera, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuak jasotzen dituen
izapide guztiak bete dira.
Azaldutakoa dela bide, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuak proposatuta eta
Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2020ko irailaren 8ko bileran eztabaidatu
eta onetsi ondoren, honako hau
HAU XEDATZEN DUT:

1. artikulua.—Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia aldatzea;
Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren
bidez onetsi zen araudi hori
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldaketa hauek egiten dira Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudian, zeina Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsi baitzen:
Bat. Aldatu egiten da 52. artikuluko 2. apartatuko 1. puntua, eta honela geratzen da
idatzita:
«1. Egiten duten jarduera ekonomikoaren etekin garbia kalkulatzeko zuzeneko zenbatespen erraztua aplikatzen duten zergadunek kobrantza eta ordainketen irizpidea
hautatu ahal izango dute jardueraren sarreren eta gastuen aldi-egozketarako, baldin
eta Zergari buruzko Foru Arauko 57. artikuluko 2. idatz-zatiko c) letran ezarritako
guztia betetzen bada.
Sarreren eta gastuen aldi-egozketarako kobrantza eta ordainketa irizpidea aplikatzea
Zerga Administrazioak onetsitzat joko da abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalei buruzko
Erregelamenduko 39 bis artikuluan aipatzen den eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuan dagozkion idatzoharrak egiteko unean adierazte hutsagatik. Gutxienez hiru
urtean mantendu beharko da.»
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Bi. 113 bis artikulua gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«113 bis artikulua.—Ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen dituen sistema
1.	Zergaren foru-arauko 113 bis artikuluaren 1. apartatuan aipatzen den sistema informatikoak bete behar dituen ezaugarri eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak
Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren foru-agindu bidez ezarriko dira.
2.	Zergadunek, Zergari buruzko Foru Arauaren 113 bis artikuluaren 1. atalean ezarritako betebeharrak betetzeko, software bermatzailearen erregistroan inskribatuta dagoen software bat erabili beharko dute. Erregistro hori Bizkaiko Lurralde
Historikoaren zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 10. artikuluan aipatzen da (abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartu
zen erregelamendu hori). Software hori erregistro horretan inskribatutako pertsona edo entitate batek garatutakoa izan behar du, eta pertsona edo entitate horrek
erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu behar du.
		Apartatu honetan aipatutako softwarea zergadunak berak garatzen duenean,
zergaduna inskribatu beharko da erregistro horretan eta hark sinatu beharko du
erantzukizunpeko adierazpena.
		Erregistroan alta emateko, aldaketak egiteko edo baja emateko, erregelamendu
horretan ezarritakoa bete beharko da.
3.	Zergaren foru-arauko 113 bis artikuluko 2. apartatuko a) letran ezarritakoarekin bat, Bizkaiko Foru Aldundiak aplikazio informatiko bat jarriko du zergadunen
esku, artikulu horretako 1. apartatuan ezarritako betebeharrak betetzen laguntzeko.
		Aplikazio horren bidez, zergadunak gehienez ere 100 faktura edo frogagiri egin
ahal izango ditu zergaldi bakoitzeko.
4.	Zergari buruzko Foru Arauaren 113 bis artikuluko 4. eta 5. zenbakietan xedatutakoaren arabera, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak baimena eman ahal izango
du artikulu horretako 1. apartatuan aipatzen diren betebehar guztiak edo batzuk
betetzetik salbuesteko, 4. apartatuko a) eta b) letretan eta 5. apartatuko a) letran
aurreikusitakoez bestelako eragiketei dagokienez, baldin eta betebehar horiek
betetzea ezinezko egiten duten ohiz kanpoko inguruabar teknikoak ikusten badira. Salbuestea aldi baterakoa izango da, eta eragiketa horiei buruzko betebeharrak bete ahal izateko behar diren egokitzapenak egiteko konpromisoaren baldintzapean egongo da. Salbuestearen ondorioak eten egingo dira hura hartzea
eragin zuten ohiz kanpoko inguruabarrak desagertu direla egiaztatzen denean.
5.	Zergadunek Zergari buruzko Foru Arauaren 113 bis artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren betebeharrak betetzeagatik sortzen den informazioa igorri beharko
diote zerga-administrazioari, eska daitekeen gainerako informazioarekin batera,
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudian (abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsia) ezartzen diren modu eta epeetan.
6.	Zergari buruzko Foru Arauaren 113 bis artikuluaren 7. apartatuan aipatzen den
egiaztapena egiteko, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko urtarrilaren 22ko 4/2013
Foru Dekretuaren bidez onetsitako Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudiko
4. artikuluan aipatzen diren dokumentuei dagokienez egiten denean egiaztapen
hori, betiere hartzailearen identifikazioa jasota ez badago, eragiketen hartzailea
izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikora behar bezala identifikatuta sartu eta egiaztapena lehenengo egiten duena.»
Hiru. 114. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«114. artikulua.—Ekonomia-jarduerak egiten dituzten zergadunen betebeharrak
1.	Ekonomia-jarduerak egiten dituzten zergadunak behartuta egongo dira abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde His-
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torikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 39 bis artikuluan
aipatzen den eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua izatera..
		Era berean, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 62. artikuluan
aurreikusitako erregistro-liburuak izateko, fakturazio-erregistroak elektronikoki
hornituko dira, artikulu horretako 6. paragrafoan zehaztutako baldintzetan, zerga honen ondorioetarako ekonomia-jarduerarik garatzen ez duten eta higiezinen
errentamendu-eragiketak egiten dituzten zergadunen kasuan, eta hori betetzat
joko da artikulu honetan aipatzen den eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua
izanda.
2.	Ekonomia-jarduera bat baino gehiago garatzen dituzten zergadunek liburu bakarra izango dute, eta, bertan, jarduera bakoitzaren eragiketak behar bezala identifikatuko dira.
3.	
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoaren bidez eramango da, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudian xedatutakoaren arabera, eta eragiketa
ekonomiko guztiak kapitulu hauetan sailkatuko dira:
		 — Sarreren eta emandako fakturen kapitulua.
		 — Gastuen eta jasotako fakturen kapitulua.
		 — Jarduerari lotutako ondasunen eta inbertsio-ondasunen kapitulua.
		 — Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapitulua.
		 — Horniduren eta ordejarrien kapitulua.
		 — Tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko kapitulua.
4.	
Zehazki, sarreren eta emandako fakturen kapituluan, Zergari buruzko Foru
Arauaren 113 bis artikuluko 1. apartatuko a) letran aipatutako sinadura elektronikoa duten fitxategi informatikoak erregistratu beharko dira.»
2. artikulua.—Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua aldatzea; Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onartu zen erregelamendu hori
2022ko urtarrilaren 1etik hasitako zergaldietarako ondorioekin, honako aldaketa
hauek egiten dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduan, zeina Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onartu baitzen:
Bat. Artikulu berri bat gehitzen da, 47 bis artikulua; hau da haren edukia:
«47 bis artikulua.—Ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen
dituen sistema
1.	Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluaren 1. apartatuan aipatzen den
sistemak bete behar dituen ezaugarri eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak
Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren foru-agindu bidez ezarriko dira.
2.	Zergadunek, Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluaren 1. apartatuan
ezarritako betebeharrak betetzeko, software bermatzailearen erregistroan inskribatuta dagoen software bat erabili beharko dute. Erregistro hori Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 10. artikuluan aipatzen da (abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartu
zen araudi hori). Software hori erregistro horretan inskribatutako pertsona edo
entitate batek garatutakoa izan behar du, eta pertsona edo entitate horrek erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu beharko du.
		Apartatu honetan aipatutako softwarea zergadunak berak garatzen duenean,
zergaduna inskribatu beharko da erregistro horretan eta hark sinatu beharko du
erantzukizunpeko adierazpena.
		Erregistroan alta emateko, aldaketak egiteko, baja emateko eta erregistrotik kanpo uzteko, erregelamendu horretan ezarritakoa bete beharko da.
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3.	Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluaren 2. apartatuko a) letran ezarritakoarekin bat, Bizkaiko Foru Aldundiak aplikazio informatiko bat jarriko du zergadunen eskura, artikulu horretako 1. apartatuan ezarritako betebeharrak betetzeko.
		Aplikazio horren bidez, zergadunak gehienez ere 100 faktura edo frogagiri egin
ahal izango ditu zergaldi bakoitzeko.
4.	Zergadunak salbuetsita geratuko dira Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluaren 1. apartatuan ezarritako betebeharrak betetzetik, Zergari buruzko Foru
Arauaren 122 bis artikuluaren 3. apartatuan aipatzen diren eragiketei dagokienez.
		Era berean, Zergari buruzko Foru Arauaren 12. Artikuluan xedatutakoaren arabera eragiketak osorik edo partzialki salbuetsita dituzten erakundeak, bai eta
irabazi-asmorik gabeko erakundeei aplikatu beharreko zerga-araubide bereziari
(irabazteko asmorik gabeko entitateen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien zerga-araubideari buruzko martxoaren 20ko 4/2019 Foru Arauaren II. tituluan arautua) atxikitako erakundeak ere, salbuetsita egongo dira Zergari buruzko Foru
Arauaren 122 bis artikuluaren 1. apartatuan ezarritako betebeharrak betetzetik,
Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita dauden eragiketei dagokienez
(Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren
20. artikuluko Bat apartatuko 8., 13. eta 14. zenbakietan xedatutakoa betetzeko).
5.	Era berean, Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluko 3. eta 4. apartatuetan xedatutakoaren arabera, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak baimena
eman ahal izango du artikulu horretako 1. apartatuan aipatzen diren betebehar
guztiak edo batzuk betetzetik salbuesteko, 3. apartatuko a) eta c) letretan eta 4.
apartatuko a) letran aurreikusitakoez bestelako eragiketei dagokienez, baldin eta
betebehar horiek betetzea ezinezko egiten duten ohiz kanpoko inguruabar teknikoak ikusten badira. Salbuestea aldi baterakoa izango da, eta eragiketa horiekin
lotutako betebeharrak bete ahal izateko behar diren egokitzapenak egiteko konpromisoa hartzearen baldintzapean egongo da. Salbuestearen ondorioak eten
egingo dira hura hartzea eragin zuten ohiz kanpoko inguruabarrak desagertu
direla egiaztatzen denean.
6.	Zergadunek Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren betebeharrak betetzeagatik sortzen den informazioa igorri beharko
diote zerga-administrazioari, eska daitekeen gainerako informazioarekin batera,
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudian (abenduaren 22ko 5/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsia) ezartzen diren
modu eta epeetan.
7.	Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluaren 6. apartatuan aipatzen den
egiaztapena egiteko soilik, urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudiko 4. artikuluan aipatzen diren
dokumentuei dagokienez egiten denean egiaztapen hori, betiere hartzailearen
identifikazioa jasota ez badago, eragiketen hartzailea izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikora behar bezala identifikatuta sartu eta egiaztapena
lehenengo egiten duena.»
Bi. Artikulu berri bat gehitzen da, 47 ter artikulua; hau da haren edukia:
«47 ter artikulua.—Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua.
1.	Zerga honen zergadunek eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua izan beharko
dute, zeina abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren
39 undecies artikuluan aipatzen den.
2.	
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoaren bidez eramango da, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudian xedatutakoaren arabera. Eragiketa
ekonomiko guztiak erregistratuko dira, eta kapitulu hauetan sailkatuko dira:
		 — Egindako fakturen kapitulua.
		 — J asotako fakturen kapitulua.
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— Inbertsio-ondasunen kapitulua.
		 — B
 atasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapitulua.
		 — T
 ributuen arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko kapitulua.
		
— Kontabilitate-mugimenduen kapitulua.
		Zehazki, egindako fakturen kapituluan, Zergari buruzko Foru Arauaren 112 bis
artikuluko 1. apartatuko a) letran aipatutako sinadura elektronikoa duten fitxategi
informatikoak erregistratu beharko dira.»
Hiru. Artikulu berri bat gehitzen da, 47 quater artikulua; hau da haren edukia:
«47 quater artikulua.—Aitorpen-zirriborroak
1.	Zergadunak Zergari buruzko Foru Arauaren 126. artikuluan ezarritako betebeharra bete aurretik, Ogasun eta Finantza Sailak, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoaren bidez, aitorpen-zirriborro bat jarriko du haren esku, zerga-administrazioaren esku dagoen informazioa abiapuntu hartuta; zehazki, Zergari buruzko
Foru Arauaren 122 ter artikuluan aipatzen den eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuan jasota dagoen informazioa, betiere zergadunak eragiketen erregistro-liburuko kontabilitate-mugimenduen kapituluan jaso beharreko informazioa bidali badu
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudiko
39 novodecies artikuluaren 1. apartatuan aipatzen den epean.
2.	Ogasun eta Finantza Sailak zirriborro hori eskura jarri ondoren, zergadunak zerga
likidatzeko beharrezkoak diren datuak eta dokumentazioa aldatu eta/edo aurkeztuko ditu, eta Zergari buruzko Foru Arauaren 126. artikuluan ezarritako betebeharra
bete beharko du, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez.
		Ogasun eta Finantza Sailak aitorpen-zirriborro bat eskura jartzeak ez du inola
ere zergaduna betebehar hori betetzetik salbuetsiko.
3.	Nolanahi ere, ematen den behin-behineko likidazioa berrikusi ahal izango da, dagokion prozedura beteta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko
martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauarekin bat etorriz.»
3. artikulua.—Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren aldaketa; Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 15eko 48/2014
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori
2022ko urtarrilaren 1etik hasitako zergaldietarako ondorioekin, aldaketa hauek sartzen
dira Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduan, zeina Bizkaiko
Foru Aldundiaren apirilaren 15eko 48/2014 Foru Dekretuaren bidez onartu baitzen:
Artikulu berri bat gehitzen da, 4 bis artikulua; hau da haren edukia:
«4 bis artikulua.—Aitorpen-zirriborroak
Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 47 quater artikuluan
xedatutakoa aplikatuko zaie zerga honen zergadunei, establezimendu iraunkor baten
bidez lortzen dituzten errentei dagokienez.»
4. artikulua.—
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudia aldatzea; Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren
22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartu zen araudi hori
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldaketa hauek sartzen dira Bizkaiko
Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudian, zeina Bizkaiko
Foru Aldundiaren abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartu baitzen:
Bat. 3. artikuluko 1. apartatua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«3. artikulua.—Zentsu motak
1.	Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Ogasunak zerga-zentsu hauek edukiko ditu:
		a)	Zergapekoen zentsua.
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		b)	Enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen zentsua:
			
Zergapekoen zentsua osatuko du.
		c)	Batasunaren barruko eragileen erregistroa.
		d)	Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko itzulketen erregistroa.
		e)	Enpresa handien erregistroa.
		f)	Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien lurralde erregistroa.
		g)	“TicketBAI” software bermatzailearen erregistroa.
		Aurreko c), d), e) eta f) letretako erregistroak enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuko osagai izango dira.
		Enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuko datuen bidez, Ogasun eta
Finantza Sailak Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013
Foru Arauko 119., 120. eta 121. artikuluetan aipatutako erakundeen indizea sortuko du.»
Bi. 10. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«10. artikulua.—TicketBAI software bermatzailearen erregistroa
1.	Sozietateen gaineko Zergari eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko foru-arauen 122 bis eta 113 bis artikuluetan (hurrenez hurren) aipatzen
diren ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen duen sistema informatikoari «software bermatzailea» deituko zaio, laburki, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-araudian.
2.	Software bermatzailearen erregistroa softwarea garatzen duten pertsonek eta
entitateek eta haiek garatutako softwareek osatuko dute, baldin eta Sozietateen
gaineko Zergari eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko foru-arauetako 122 bis eta 113 bis artikuluetako 1. apartatuan (hurrenez hurren)
xedatutakoa betetzen badute, eta artikulu horiek garatzeko Ogasun eta Finantza
Saileko foru-diputatuaren foru-agindu bidez onartzen diren zehaztapen teknikoak eta funtzionalak betetzen badituzte.
3.	Aurreko apartatuan aipatutako softwareak software bermatzailearen erregistroan
inskribatu nahi dituzten pertsona eta entitate garatzaileek alta-adierazpena aurkeztu beharko dute.
		Alta-adierazpena Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko da, horretarako eskuragarri jartzen den inprimakia betez. Inprimaki horrek erantzukizunpeko adierazpen bat izango du, softwarea garatzen duen
pertsonak edo entitateak sinatu beharko duena. Bertan, honako baldintza hauek
betetzen dituela adierazi beharko du:
		
a)	
Inskribatzeko eskatzen den softwareak Sozietateen gaineko Zergari eta
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko foru-arauetako 122
bis eta 113 bis artikuluetako 1. apartatuan (hurrenez hurren) xedatutakoa
betetzen duela, eta artikulu horiek garatzeko Ogasun eta Finantza Saileko
foru-diputatuaren foru-agindu bidez onartzen diren zehaztapen teknikoak
eta funtzionalak betetzen dituela. Letra honetan aipatzen diren betekizunei
dagokienez, alta-adierazpenarekin batera betekizunok betetzeko erabilitako
prozedura teknikoak deskribatzen dituen memoria bat aurkeztu beharko da.
		b)	Aurreko letran aipatutako deskripzio-memoria aurkeztutako alta-adierazpenarekin batera aurkeztu dela.
		c)	Betebeharra duela aurreko a) letran aipatutako betekizunak eta baldintzak
betetzen jarraitzeko, softwarea erregistroan inskribatuta dagoen bitartean,
eta konpromisoa hartzen duela softwarea eskakizun eta baldintza horietan
gerta daitezkeen aldaketetara egokitzeko. Nolanahi ere, softwarea garatzen
duen pertsonak edo entitateak zerga-administrazioaren esku jarri beharko
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du letra honetan xedatutakoa betetzen duela egiaztatzen duen dokumentazioa, hark hala eskatzen dionean.
		Salbu eta pertsona edo entitate eskatzaileak horri buruzko desadostasun espresurik adierazi badu, erregistratutako softwarea Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean argitaratuko den zerrenda batean sartuko da.
		Inskripzioak berekin ekarriko du inskribatutako softwareari lizentzia bat esleitzea.
Lizentzia hori softwarea erabiliz sortzen diren Sozietateen gaineko Zergari eta
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko foru-arauen 122 bis artikuluaren 1. apartatuko a) letran eta 113 bis artikuluko 1. apartatuan aipatzen
diren fitxategi informatikoetan sartu beharko da.
4.	Erregistroan alta emateak ez du esan nahi zerga-administrazioak homologatuko duenik inskribatutako softwareak Sozietateen gaineko Zergari eta Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko foru-arauetako 122 bis eta 113 bis
artikuluetako 1. apartatuan (hurrenez hurren) xedatutakoa eta artikulu horiek
garatzeko Ogasun eta Finantzen diputatuaren foru-agindu bidez onartzen diren
zehaztapen tekniko eta funtzionalak betetzea.
5.	
Zerga-administrazioak egiaztatzen duenean software bermatzailearen erregistroan inskribatutako software batek ez duela betetzen, batetik, Sozietateen
gaineko Zergari eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko foru-arauetako 122 bis eta 113 bis artikuluetako 1. paragrafoan xedatutakoa, edota
Ogasun eta Finantzetako diputatuaren foru-agindu bidez onartzen diren zehaztapen tekniko eta funtzionalak, erregistro horretatik kanpo utzi ahal izango du.
		Kanpoan uzteko prozedura ofizioz hasiko da; horretarako, txosten bat egingo
da, eta bertan jasoko dira aurreko paragrafoan aipatzen den ez-betetzea eragin
dezaketen egitateak, inguruabarrak eta gainerako elementuak. Kanpoan uzteko
prozedura hasteak ez du eragotziko zergadunek softwarea erabiltzea.
		Txosten hori zergapekoari jakinaraziko zaio, eta adieraziko zaio hurrengo hamabost eguneko epean egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkezteko eskubidea
duela.
		Zergapekoak aurkeztutako dokumentuak eta alegazioak aztertu ondoren amaitu
ahal izango da kanpoan uzteko prozedura, arrazoi hauetakoren batengatik:
		a)	Softwarea software bermatzailearen erregistrotik kanpo uztea agintzen duen
ebazpena dela eta, ez-betetzea prozedura horretan zehar zuzendu ez denean.
			Kanpoan uztea softwarea garatzen duen pertsonari edo entitateari jakinaraziko zaio, eta hura erabiltzen duten zergadunei jakinaraziko zaie. Zergadun
horiek ezin izango dute softwarea erabili kanpoan uztea jakinarazten zaienetik 3 hilabete igaro arte.
		b)	Jarduketak artxibatzeagatik, prozedura izapidetzean agerian jartzen bada
inguruabar hauetakoren bat ematen dela:
			— Prozedura hastea eragin duten egitateak, inguruabarrak eta gainerako
elementuak ez egotea.
			— Prozeduran zehar, prozedura hastea eragin duten egitateak, inguruabarrak eta gainerako elementuak zuzendu izana. Kasu horretan, softwarea
garatzen duen pertsonak edo entitateak aldez aurretik egiaztatu beharko
dio zerga-administrazioari zuzendutako softwarea bere bezeroen artean
banatu dela, eta zerga-administrazioak hori egiaztatzeko jarduerak egin
ahal izango ditu.
6.	Elkarrekikotasunari dagokionez, betetzat joko da Sozietateen gaineko Zergari
eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko foru-arauen 122 bis
eta 113 bis artikuluen 1. apartatuan (hurrenez hurren) xedatutakoa eta Ogasun
eta Finantzetako diputatuaren foru-agindu bidez onartzen diren zehaztapen
tekniko eta funtzionalak betetzen dituen software bat erabiltzeko betebeharra,
zergadunek Arabako Foru Aldundiak edo Gipuzkoako Foru Aldundiak gaitutako
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erregistro batean inskribatutako software bat erabiltzen dutenean, baldin eta artikulu honetan aipatzen den software bermatzailearen erregistroaren baliokidea
bada.
Hiru. 17. artikuluko 3. apartatuko s) eta t) letrak aldatzen dira, eta honela geratzen
dira idatzita:
«s)	Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egitea hautatu, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 62.6. zenbakian ezarritakoaren arabera.
t)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 62.6. zenbakian aipatutako pertsonen eta entitateen kasuan, eragiketen hartzaileek edo hirugarrenek
faktura egiteko betebeharra betetzea hautatu dutela komunikatu, Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuaren 5. artikuluko 1. apartatuan zehaztutako
baldintzetan.»
Lau. Kendu egiten da 39. artikuluko 5. apartatua.
Bost. Berridatzi egiten da 39 bis artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 bis artikulua.—Pertsona fisikoen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua
1.	Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren 114. artikuluaren
lehen paragrafoan aipatzen diren pertsona fisikoek eragiketa ekonomikoen erregistro-liburu bat izan beharko dute nahitaez.
		
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoaren bidez egin beharko da, osatzen duten erregistroak elektronikoki
emanda.
		Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua web-zerbitzuen bidez edo, hala badagokio, inprimaki elektronikoen bidez egingo da, Ogasun eta Finantzetako diputatuaren foru-agindu bidez onartzen diren zehaztapen tekniko eta funtzionalak betez.
2.	Betebehar bera edukiko dute Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
Araudiko 114. artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren jarduerak egiten dituzten
errentak eratxikitzeko araubideko erakundeek ere, euren bazkideei, jaraunsleei,
erkideei edo partaideei egin beharreko etekin-eratxikipena eragotzi gabe.
3.	Artikulu honetako aurreko apartatuko erregela bera aplikatuko zaie testamentu-ahalordea erabiltzearen zain egonik jarduera ekonomikoren bat egiten duten
jarauntsiei ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiko 60. artikuluan etekinak eratxikitzeko ezarritako erregelak gorabehera.
4.	Aurreko apartatuetan aipatutako zergapekoren batek hainbat jarduera egiten baditu, liburu bat bakarrik arteztu beharko du eta jarduera bakoitzeko eragiketak
ondo identifikatuta ezarri beharko ditu bertan.
5.	Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua araudi honetan ezarritakoarekin bat
egin behar da; egiten diren eragiketa ekonomiko guztiak erregistratu behar dira,
kapitulu hauetan sailkatuta:
		— Sarreren eta emandako fakturen kapitulua.
		— Gastuen eta jasotako fakturen kapitulua.
		— Jarduerari lotutako ondasunen eta inbertsio-ondasunen kapitulua.
		— Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapitulua.
		— Horniduren eta aurrerakinen kapitulua.
		— Tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko kapitulua.
6.	Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua eramanez gero, betetzat joko da Balio
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 62. artikuluan ezarritako erregistro-liburuak eraman beharra, enpresaburuek, profesionalek eta BEZaren beste subjektu pasibo batzuek daukatena.
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7.	Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiko 62. artikuluan ezarritako erregistro-liburuak fakturazio-erregistroak elektronikoki hornituz eramatea, artikulu
horren 6. apartatuaren lehen bi paragrafoetan aipatzen diren zergapekoentzat
ezarritako baldintzetan, artikulu honetan aipatzen den eragiketa ekonomikoen
erregistro-liburua eramanez beteko da.
8.	Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiko 66.3 artikuluan aipatzen den betebeharra betetzat joko da, era berean, artikulu honetan aipatzen den eragiketa
ekonomikoen erregistro-liburua eramanez.
9.	Erregistroko idatzoharrak balioa eurotan adierazita egin beharko dira. Faktura
bat euroa ez den kontu-unitate edo dibisa batean eman bada, dagokion bihurketa egin beharko da erregistro-liburuan jasotzeko.»
Sei. Berridatzi egiten da 39 ter artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 ter artikulua.—Sarreren eta emandako fakturen kapitulua.
1.	Aurreko artikuluan aipatutako zergapekoek eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuko sarreren eta emandako fakturen kapituluan erregistratu behar dituzte beren jardueraren garapenean faktura edo beste frogagiriren bat eragiten duten
sarrera eta eragiketa guztiak.
2.	Sarreren eta emandako fakturen kapituluan hiru azpikapitulu egongo dira:
		
a)	
Software bermatzailearekin emandako fakturen sarrerei buruzko
azpikapitulua.
			Azpikapitulu honetan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko
Foru Arauaren 113 bis artikuluko 1. apartatuko a) letran aipatutako sinadura
elektronikoa duten fitxategi informatikoak erregistratuko dira bereziki.
		b)	Software bermatzailerik gabe emandako fakturen sarrerei buruzko azpikapitulua.
			Azpikapitulu honetan erregistratuko dira emandako fakturei dagozkien eragiketak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan
eta hura garatzen duen erregelamenduan aurreikusitakoaren arabera foru-arau horren 113 bis artikuluko 1. apartatuko a) letran jasotako betebeharrak betetzetik salbuesten diren kasuetan.
		c)	Fakturarik gabeko sarreren azpisektorea.
			Azpisektore honetan erregistratuko dira, bereziki, aldi baterako ezintasunagatiko hartukizunak, dirulaguntzak, finantza-sarrerak, aparteko diru-sarrerak
eta faktura edo bestelako egiaztagiririk egin behar ez zaien bestelako diru-sarrerak.
3.	Oro har, kapitulu honetan erregistratu behar diren diru-sarrerak eta gainerako
eragiketak bereizita erregistratu behar dira, eta elementu hauek eduki behar dituzte, gutxienez:
		— Eragiketaren data (egin den eguna).
		— Eragiketaren deskripzioa.
		— Eragiketari dagokion jarduera eta diru-sarreren zenbatekoa, etekina zehazteko. Sarrera jarduera bati baino gehiagori badagokie, bakoitzari zenbat egozten
zaion argitu behar da.
		— Jasandako atxikipenaren zenbatekoa.
4.	Software bermatzailerik gabe emandako fakturen azpikapituluan, era berean,
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 63. artikuluan emandako
fakturen erregistro-liburua egiteko eskatzen diren datu guztiak jaso behar dira.
Ondorio horietarako, erregelamendu honen 39 bis artikuluan aipatzen diren zergapeko guztiek Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren
63.3 artikuluko bigarren paragrafoan aipatzen den informazioa jaso beharko
dute.
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		Zehazki, datu hauek jaso beharko dira: eragiketa dokumentatzen duen fakturaren edo frogagiriaren zenbakia (behar denean, seriea ere bai); agiria eman den
eguna; eragiketak egin diren eguna, baldin eta ez bada aurrekoaren berdina;
hartzailearen izen-abizenak, sozietate-izena edo deitura osoa, eta identifikazio
fiskaleko zenbakia; eragiketen zerga-oinarria (Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko Foru Arauko 78. eta 79. artikuluetan ezarritakoaren arabera kalkulatuta);
eta, beharrezkoa denean, zerga-tasa eta zerga-kuota, eta jarduerak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin diren ala ez. Kutxa-irizpidearen araubide bereziaren menpeko eragiketen kasuan, eragiketaren kobrantza-egunak
(eragiketa partez edo osorik kobratu bada) adieraziko dira, eta kasuan-kasuan
dagokion zenbatekoa bereiz jasoko da; horrez gainera, banku-korrontearen zenbakia edo kobratzeko erabilitako bidea adieraziko da (eragiketa partez edo osorik kobratu den egiaztatzeko), bai eta faktura zalantza barik identifikatzeko behar
diren datuak ere.
		Azpikapitulu honetan, Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudian xedatutakoaren arabera hartzailea identifikatzea nahitaezkoa ez den kasuetan, eta, Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako, dokumentatutako eragiketen sortzapena hilabete natural berean gertatu bada, aurreko 3. apartatuan adierazten
den fakturen banakako idatzoharraren ordez, idazpen laburtuak egin ahal izango
dira. Data, seriea, idatzitako dokumentuen hasierako eta amaierako zenbakiak,
zerga-tasa bakoitzari dagokion zerga-oinarri globala, zerga-tasak eta fakturen
kuota globala, modu korrelatiboan zenbakituta eta data berean emanda, eta eragiketak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin diren ala ez. Eragiketak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin badira, eragiketaren
kobrantza-egunak (eragiketa partez edo osorik kobratu bada) adieraziko dira,
eta kasuan-kasuan dagokion zenbatekoa bereiz jasoko da; horrez gainera, banku-korrontearen zenbakia edo kobratzeko erabilitako bidea adieraziko da (eragiketa partez edo osorik kobratu den egiaztatzeko), bai eta kobrantzari dagokion
idazpen laburtua zalantza barik identifikatzeko behar diren datuak ere.
		Gainera, Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudian aipatzen diren faktura zuzentzaileak ere erregistratu behar dira: aurreko 3. zenbakian aipatutako datuak
ez ezik zuzendutako fakturen identifikazio-datuak ere zehaztu behar dira.
5.	Jarduera ekonomiko bat egiten duen zergapeko batek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate erraztua aplikatzen badu jardueraren etekin garbia zehazteko eta, jarduera horretarako, kobrantzen eta ordainketen irizpidea hautatu badu, kobrantza bakoitzaren
datu hauek erregistratu behar ditu hura gertatzen den ekitaldian: zenbatekoa,
data, eragiketaren erreferentzia, eta —behar denean— fakturaren zenbakia.
Zazpi. Berridatzi egiten da 39 quater artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 quater artikulua.—Gastuen eta jasotako fakturen kapitulua
1.	Araudi honetako 39 bis artikuluan aipatutako zergapekoek eragiketa ekonomikoen
erregistro-liburuko gastuen eta jasotako fakturen kapituluan erregistratu behar dituzte euren jarduera ekonomikoan egiten dituzten gastuak eta faktura, aduana-agiria edo beste frogagiriren bat jasotzea eragiten duten eragiketa guztiak.
2.	Gastuen eta jasotako fakturen kapituluan azpikapitulu bi egongo dira:
		a)	Fakturadun gastuen azpikapitulua.
			Azpikapitulu honetan, faktura, aduana-agiri edo antzeko egiaztagiri bidez
egiaztatu behar diren gastuak eta gainerako eragiketak erregistratuko dira.
		b)	Fakturarik gabeko gastuen azpikapitulua.
			Azpikapitulu honetan erregistratuko dira, bereziki, pertsonal-gastuak, amortizazioak, hornidurak eta fakturaren edo antzeko beste egiaztagiri baten bidez
egiaztatu behar ez diren bestelako gastuak.
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3.	Oro har, faktura, aduana-agiri edo antzeko egiaztagiri bidez egiaztatu behar diren gastuak eta gainerako eragiketak behar bezala bereizita jasoko dira, gutxienez elementu hauek sartuta:
		 — E
 ragiketaren deskribapena, gastuaren kontzeptuari erreferentzia eginez, Ogasun eta Finantzetako diputatuaren foru-agindu bidez onartzen den kontzeptuari erreferentzia eginez.
		 — G
 astuaren zenbatekoa, jarduera ekonomikoaren etekina zehazteko.
		 — E
 ragiketa adierazi behar da, eta, hala badagokio, eragiketarekin lotuta dagoen
ondasuna.
		 — G
 astua jarduera edo ondasun bati baino gehiagori badagokio, bakoitzari zenbat egozten zaion argitu behar da.
		 — E
 ragiketaren data (egin den eguna), behar izanez gero.
		Gainera, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 64. artikuluan (jasotako fakturen erregistro-liburuari buruzkoa) eskatzen diren datu guztiak aipatu
behar dira. Ondorio horietarako, erregelamendu honen 39. artikuluan aipatzen
diren zergapeko guztiek Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren
64.4 artikuluaren laugarren paragrafoan aipatzen den informazioa jaso beharko
dute.
		Hauexek dira datuok: eragiketa dokumentatzen duen fakturaren edo frogagiriaren zenbakia (behar denean, seriea ere bai); faktura jaso den eguna; eragiketa
egin den eguna (faktura eman den egunean egin ez bada, eta hala ezarrita badago fakturan); faktura eman behar izan duenaren izen-deiturak, sozietate-izena edo deitura osoa, eta beraren identifikazio fiskaleko zenbakia; zerga-oinarria
(Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 78. eta 79. artikuluetan ezarritakoaren arabera kalkulatuta); eta, beharrezkoa denean, zerga-tasa
eta zerga-kuota, eta jarduerak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera
egin diren ala ez. Kutxa-irizpidearen araubide bereziaren menpeko eragiketen
kasuan eta araubide horren menpekoak ez baina araubide horren menpeko eragiketen hartzaileak diren subjektu pasiboen kasuan, datu hauek jaso beharko
dira: eragiketaren ordainketa-eguna (ordainketa zati batena izan zein osoa izan),
kasuan-kasuan dagokion zenbatekoa bereiz adierazita, eta eragiketaren ordainketa partziala edo osoa egiteko erabilitako bidea, bai eta faktura zalantza barik
identifikatzeko behar diren datuak ere.
4.	Jarduera ekonomiko bat egiten duen zergapeko batek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate erraztua aplikatzen badu jardueraren etekin garbia zehazteko eta, jarduera horretarako, kobrantzen eta ordainketen irizpidea hautatu badu, ordainketa bakoitzaren
datu hauek erregistratu behar ditu hura gertatzen den ekitaldian: eragiketaren
zenbatekoa, data eta erreferentzia, eta —behar denean— fakturaren zenbakia.
5.	Data berean jasotako faktura guztien idazpen laburtu globala egin daiteke, honako hauek adierazita: hornitzaile berak bidalitako fakturen lehen eta azken zenbakiak, hornitzaileak emandakoak; zerga-oinarrien guztirako batura eta guztirako
zerga-kuota eta, horrez gainera, jarduerak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren
menpe dauden ala ez, baldin eta eragiketen guztirako zenbatekoa (BEZa sartu
gabe) 6.000 euro baino gehiago ez bada eta faktura bakoitzean dokumentatutako
eragiketen zenbatekoa 500 euro baino gehiago ez bada (BEZa sartu gabe). Eragiketak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin badira, eragiketaren
ordainketa-egunak (eragiketa partez edo osorik ordaindu bada) adieraziko dira,
eta kasuan-kasuan dagokion zenbatekoa bereiz jasoko da; horrez gainera, eragiketaren ordainketa partziala edo osoa egiteko erabilitako bidea, bai eta idazpen
laburtua zalantza barik identifikatzeko behar diren datuak ere.
6.	Gainera, Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudian aipatzen diren faktura zuzentzaileak ere erregistratu behar dira: 3. apartatuan aipatutako datuak ez ezik
zuzendutako fakturen identifikazio-datuak ere zehaztu behar dira.
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7.	
Aurreko 4., 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako idatzoharrek aukera eman
beharko dute jarduera bakoitzari, ondasun bakoitzari eta aplikatzekoak diren
gastu-kontzeptuei dagokien zatia zehazteko, Ogasun eta Finantzetako diputatuaren foru-agindu bidez onartzen den kontzeptuen zerrendaren arabera.
8.	Gainera, fakturadun gastuen azpikapituluan erregistratu behar dira enpresaburuek edo profesionalek Europar Batasunaren barruan egiten dituzten Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotutako ondasun-eskuraketek eragiten dituzten ondasun-emateen fakturak.
		Halaber, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 97. artikuluaren
Bat ataleko 4. zenbakian aipatzen diren fakturen edo kontabilitateko frogagirien
idatzoharrak ere egin behar dira.
9.	Aurreko apartatuko lehenengo paragrafoan aipatzen diren fakturen kasuan, dokumentatutako ondasun-emateei dagozkien Batasunaren barruko ondasun-eskuraketen zerga-kuotak kalkulatu beharko dira, eta faktura horien idatzoharrean jaso.
		Halaber, aurreko apartatuko bigarren paragrafoan aipatzen diren fakturen edo
kontabilitateko frogagirien kasuan, agiri horietan dokumentaturiko ondasun-emateen edo zerbitzu-prestazioen zerga-kuotak kalkulatu beharko dira, eta faktura
edo kontabilitateko frogagiri horiei buruzko idatzoharretan jaso.»
Zortzi. Aldatu egiten da 39 quinquies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 quinquies artikulua.—Jarduerari lotutako ondasunen eta inbertsio-ondasunen
kapitulua
1.	Erregelamendu honetako 39 bis artikuluan aipatzen diren zergapekoek jarduerari
lotutako ondasunak edo inbertsio-ondasunak erregistratu beharko dituzte artikulu honetan adierazten den kapituluaren barruan. Kapitulu horrek Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 65. artikuluan aipatzen den informazioa
jaso beharko du.
		Eragiketak erregistratzeko, honako hauek izango dira jarduerari lotutako ondasunak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudian ezarritako baldintzak eta mugak kontuan hartuta: jarduera ekonomikoa egiten den ondasun eta
higiezinak eta etekina lortzeko beharrezkoa den beste edozein ondare-elementu,
ondasunok zergadunarenak izan, alokatuak izan, edo beste titulu edo eskubide
bat dela medio jardueran erabiltzen badira ere.
2.	Jarduerari lotutako ondasunen edo inbertsio-ondasunen kapituluan hauek erregistratu behar dira, behar bezala banakatuta: 39 bis artikuluan aipatutako zergapekoek egiten duten jarduerari lotutako ibilgetu materialeko, ibilgetu ukiezineko
eta higiezinetako inbertsioetako elementuak. Ondasun bakoitzeko datu hauek
adierazi behar dira, gutxienez:
		— Ondasunaren deskripzioa, ondasuna behar bezala identifikatzen laguntzen
duten datu guztiak adieraziz.
		— B
 alio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako inbertsio-ondasuna den
adieraztea, bai eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan jarduera
ekonomiko bati lotutako ondasuna den ere.
		— N
 oiz hasi den erabiltzen eta balio-bizitza. Ibilgetu ukiezineko elementuen kasuan, elementua noiz jaso edo eskuratu den.
		— A
 mortizazioari dagokionez ondasunak duen balioa, dagokion amortizazio-kuota eta, hala badagokio, metatutako amortizazioa.
		— O
 ndasun higiezinen kasuan, katastroko erreferentzia.
		— Ibilgailu automobilen eta beste garraiobide batzuen kasuan, matrikula.
		Gainera, jarduerarekiko afektazioaren portzentajea adieraziko da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako, eta ondasun edo eskubidearen bajaren berri eman behar da, noiz eta zergatik gertatu den azalduta; eta, hala
badagokio, kasuan kasuko ondare-irabazia edo -galera.
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3.	
Halaber, Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez, inbertsio-ondasunen
ziozko kenkariak erregularizatu behar direnean Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 107-110 bitarteko artikuluetan (biak barne) xedatu den
bezala, foru-arau horretako 108. artikuluaren arabera inbertsiokotzat jotzen diren
ondasunen datu hauek jasoko behar dira idazpenean, aurreko 2. puntuan azaldutakoez gainera:
		a)	Kenkarien urteko behin betiko hainbanaketa, eta —behar den kasuetan—
urteko erregularizazioa ere bai.
		b)	Erregularizazio-aldian inbertsio-ondasunik eman bada, ondasunaren deskripzioa jaso behar da, hauek adierazita: identifikaziorako behar diren datu
guztiak; ematearen berri ematen duen sarreren eta emandako fakturen kapituluko idazpenaren erreferentzia; ematearengatik aplikatutako kenkariaren
erregularizazioa (BEZari buruzko Foru Arauko 110. artikuluan zehaztutako
prozedurari jarraituz egina).
Bederatzi. Berridatzi egiten da 39 sexies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 sexies artikulua.—Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapitulua
1.	Erregelamendu honetako 39 bis artikuluan aipatutako zergapekoek erregistro
bat egin beharko dute Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapituluan,
eta ondoren deskribatzen diren eragiketen idatzoharra egin beharko dute:
		1)	Ondasunak bidali edo jasotzea, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko
Foru Arauaren 70. artikuluko Bat apartatuan, 7. zenbakiko b) letran, adierazten diren peritu-txostenak edo lanak egiteko.
		2)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9. artikuluko 3.
zenbakian eta 16. artikuluko 2. zenbakian jasotako ondasun-transferentziak
eta Europar Batasunaren barruko eskuraketak. Kasu bietan barne hartzen
dira 9. artikuluaren 3. zenbakiko e), f) eta g) paragrafoetan aurreikusten diren
salbuespenak.
		3)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluan
aipatzen den kontsignako ondasunen salmentei buruzkoa akordio batean
jasotako ondasunak bidali edo jasotzea.
2.	Aurreko apartatuko 1) eta 2) zenbakietan aipatzen diren Europar Batasunaren
barruko eragiketen idatzoharretan datu hauek adierazi behar dira:
		 1)	Eragiketa eta beraren data (egin den eguna).
		 2)	
Ondasunen deskripzioa; behar den kasuetan eskuraketaren faktura edo
edukitza-titulua adierazi behar da.
		 3)	Eragiketari dagozkion beste faktura edo agiri batzuk.
		 4)	Hartzailearen edo bidaltzailearen identifikazioa: Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren ordainketarako identifikazio-zenbakia, sozietatearen izena eta
egoitza.
		 5)	Ondasunak irten edo heldu diren Batasuneko estatua.
		 6)	Adierazitako eragiketak egiteko ezarritako epea, ezarri bada.
		 7)	Ondasunen egoera, Batasunaren barruko ematea edo eskuraketa gertatu
arte.
3.	Aurreko 1 apartatuko 3) zenbakian aipatzen diren Europar Batasunaren barruko
eragiketen idatzoharretan datu hauek adierazi behar dira:
		 a)	Saltzaileak datu hauek adierazi beharko ditu:
			
1)	Ondasunak zein estatu kidetatik bidali edo garraiatu diren, eta ondasunak noiz bidali edo garraiatu diren.
			 2)	Ondasunen hartzaile den enpresaburuaren edo profesionalaren identifikazio-zenbakia, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako,
ondasunak bidaltzen edo garraiatzen diren helburuko estatu kideak esleituta.
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3)	Ondasunak bidaltzen edo garraiatzen diren helburuko estatu kidea, ondasunen gordailuzainaren identifikazio-zenbakia —baldin eta aurreko
2. zenbakian adierazitako enpresaburua edo profesionala ez bada—,
ondasunak heldu ondoren biltegiratzen diren biltegiaren helbidea eta
ondasunak biltegira heltzen diren data.
			
4)	Biltegira heldu den ondasunen balioa, deskripzioa eta kopurua.
			
5)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluko Hiru apartatuaren bigarren paragrafoan, a ‘) letran, aipatzen den enpresaburuaren edo profesionalaren identifikazio-zenbakia, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako; hasiera batean ondasunen
hartzaile zen enpresaburua edo profesionala ordezkatzen du zenbaki
horrek.
			
6)	Deskripzioa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren
78. eta 79. artikuluen arabera zehaztutako zerga-oinarria, emandako
ondasunen kopurua eta unitateko prezioa —Balio Erantsiaren gaineko
Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluko Bi apartatuaren lehen
gidoian adierazitako baldintzetan—, emate horren data eta enpresaburu
edo profesional eskuratzailearen identifikazio-zenbakia, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako.
			
7)	Deskripzioa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren
78. eta 79. artikuluen arabera zehaztutako zerga-oinarria, eskualdatutako ondasunen kopurua eta unitateko prezioa —Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluko Hiru apartatuaren
lehenengo paragrafoan adierazitako baldintzetan—, ondasun-transferentzia horren data eta hura eragin zuten baldintzak eta arrazoia.
			
8)	Itzulitako ondasunen deskribapena, kopurua eta balioa —Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluko Hiru apartatuaren bigarren paragrafoko b’) letran adierazitako baldintzetan—, bai
eta itzulketaren data ere.
		 b)	Ondasunen hartzaile den enpresaburuak edo profesionalak eta haren ordezkoek datu hauek jaso beharko dituzte:
			
1)	Ondasunak kontsignako ondasunen salmenta-akordio baten esparruan
eskualdatzen dituen saltzailearen identifikazio-zenbakia, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako.
			
2)	Eskura jartzeko bidalitako ondasunen deskribapena eta kopurua.
			
3)	Eskura jartzeko bidalitako ondasunak biltegira noiz iritsi ziren.
			
4)	Deskripzioa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren
78. eta 79. artikuluen arabera zehaztutako zerga-oinarria, eskuratutako
ondasunen kopurua eta unitate-prezioa, eta Balio Erantsiaren gaineko
Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluaren Bi apartatuko bigarren
gidoian aurreikusitako ondasunen Europar Batasunaren barruko eskurapena.
			
5)	Saltzaileak biltegitik kentzen dituen eta bere esku egoteari uzten dioten
ondasunen deskribapena eta kopurua, bai eta ondasun horiek noiz kentzen diren ere.
			 6)	Biltegian suntsitu edo desagertutako ondasunen deskribapena eta kopurua, eta ondasunak suntsitu, galdu edo lapurtu diren eguna (edo horretaz konturatu den eguna).
			Hala ere, enpresaburu edo profesional horrek aurreko 1., 2. eta 4. zenbakietan aipatutako datuak baino ez ditu jaso beharko, baldin eta ondasunak
beste enpresaburu edo profesional bati bidaltzen edo garraiatzen bazaizkio
gordailuan uzteko.»
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Hamar. Berridatzi egiten da 39 septies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 septies artikulua.—Horniduren eta aurrerakinen kapitulua.
Erregelamendu honetako 39 bis artikuluan aipatzen diren zergapekoek, jarduera profesionaletan dihardutenean, idatzohar hauek erregistratu beharko dituzte horniduren
eta aurrerakinen kapituluan:
— Eragiketa nolakoa den (hornidura edo aurrerakina).
— Hornidurak eta aurrerakinak noiz gertatu edo ordaindu diren.
— Funts-horniduren eta aurrerakinen zenbatekoa.
— Hornidura ordaindu edo aurrerakina jaso duenaren identifikazio fiskaleko zenbakia, izen-deiturak edo sozietatearen izena.
— Eragiketa islatzen duen fakturaren zenbakia, egonez gero.»
Hamaika. Berridatzi egiten da 39 octies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 octies artikulua.—Tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko
kapitulua
Erregelamendu honetako 39 bis artikuluan aipatzen diren zergapekoek, jarduera profesionaletan dihardutenean, idatzohar hauek erregistratu beharko dituzte tributuen
arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko kapituluan:
a)	Zergapekoak garatutako jarduera ekonomiko bakoitzaren izakinen aldaketa, hasierako eta amaierako izakinen balorazioa adierazita.
b)	Negozio-lokalen errentamenduak, araudi honen 44.1 artikuluan xedatutakoaren
ondorioetarako horiek bateratuak izan daitezkeen arren. Kasu horietan, errentatzaileak idatziz jasoko ditu errentarien izen-abizenak edo sozietate-izen osoa eta
identifikazio fiskaleko zenbakia, bai eta katastroko erreferentziak edo zenbaki
finkoak eta errentan hartutako higiezinak aurkitzeko behar diren datuak ere.
c)	Higiezinen eskualdaketak -egindakoak zein egin behar direnak- direla eta kontraprestazio gisa jasotzen diren kopuruak , Balio Erantsiaren gaineko Zergaren
pekoak.
d)	Eskudirutan emandako 6.000 eurotik gorako zenbatekoak.»
Hamabi. Berridatzi egiten da 39 nonies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 nonies artikulua.—Erregistroan idatzoharrak egiteko epeak. Arau orokorra
1.	Araudi honen 39 bis artikuluaren 7. apartatuan aipatzen den eremuaren barruan
ez dauden zergapekoen kasuan, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuaren
lehenengo bost kapituluetan erregistroan jaso behar diren eragiketak egiten diren egunetik apirilaren, uztailaren eta urriaren 25era eta urtarrilaren 31ra bitartean erregistratu beharko dira, egiten diren hiruhilekoaren arabera.
		Nolanahi ere, eragiketa horiei dagokien Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioa eta ordainketa egin aurretik erregistratu beharko dira eragiketak .
2.	Hala ere, zergapekoak egindako eragiketak, horien gainean fakturarik ematen ez
bada, egiten direnetik zazpi eguneko epean idatzi beharko dira, betiere epe hori
aurreko apartatuan adierazitakoa baino txikiagoa bada.
3.	39 sexies 1. artikuluan aipatutako eragiketak zazpi eguneko epean idatzi beharko
dira, aipatzen diren ondasunak igortzen edo garraiatzen hasten direnetik aurrera.
4.	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, eragiketa
horiek egin direneko pertsona edo entitate bakoitzaren arabera multzokaturik,
araudi honen 46. artikuluan aurreikusitako aldi baterako egozpen-irizpideen arabera.»
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Hamahiru. Berridatzi egiten da 39 decies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 decies artikulua.—Erregistroan idatzoharrak egiteko epeak. Arau berezia
1.	Araudi honen 39 bis artikuluko 7. apartatuan aipatzen diren zergapekoek epe
hauetan eman behar dituzte eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua osatzen
duten idatzoharrak:
		a)	Araudi honen 39 ter. artikuluko a) eta b) letretan aipatzen diren azpikapituluetan erregistratu behar diren sarrerei buruzko informazioa faktura egin
eta lau egun naturaleko epearen barruan eman behar da, hartzaileak edo
hirugarren batek egindako fakturak direnean izan ezik; izan ere, azken kasu
horretan, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 164.
artikuluko Bi apartatuan ezarritakoarekin bat, zortzi egun naturaleko epea
egongo da informazio hori emateko. Kasu batean zein bestean, erregistratu
beharreko eragiketari dagokion BEZaren sortzapena gertatu osteko hilaren
16a baino lehen eman behar da informazio hori. Hala ere, zergari loturik ez
dauden, baina faktura egitea behar duten eragiketak direnean, azken epe
hori zehazteko, eragiketa egin zen data hartuko da erreferentziatzat.
		b)	Araudi honen 39. quater 2 artikuluaren a) letran aipatzen den azpikapituluan
erregistratu beharreko gastuei eta gainerako eragiketei buruzko informazioa
fakturaren kontabilitate-erregistroa egin eta lau egun naturaleko epean, eta,
nolanahi ere, dagozkion eragiketak sartu diren Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren likidazio-aldiaren hurrengo hilaren 16a baino lehen.
			
Inportazio-eragiketen kasuan, aduanan likidatutako kuota jasotzen duen
dokumentua kontabilitatean erregistratzen den egunetik zenbatuko dira lau
egun natural horiek, eta, edozelan ere, eragiketoi dagokien likidazio-aldiaren
hurrengo hilearen 16a baino lehen eman behar da informazio hori.
		c)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 66. artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren eragiketei buruzko informazioa lau egun naturaleko
epean eman behar da, bidalketa edo garraioa hasten den unetik zenbatuta,
edo, bestela, kasuan kasuko eragiketako ondasunak jasotzen diren unetik
zenbatuta.
		d)	Egindako eta jasotako faktura zuzentzaileei buruzko informazioa lau egun
naturaleko epean eman behar da, faktura edo fakturaren kontabilitateko
erregistroa, hurrenez hurren, egin zen egunetik zenbatuta.
			Hala ere, zuzenketaren ondorioz, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 1994ko abenduaren Foru Arauaren 114.Bi.1 artikuluan xedatutakoaren
arabera hasieran kendutako kuoten zenbatekoa gehitzen bada, aurreko b)
letran jasotako fakturentzat ezarritakoa izango da epea.
		e)	Jarduerari lotutako ondasunen eta inbertsio-ondasunen kapituluari dagokion
informazioa, urte natural bakoitzeko Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaren azken aldiari dagokion aurkezpen-epearen barruan.
			Hala ere, zergapekoek enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen zentsuan baja hartzen badute, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren azken aitorpen-likidazioari dagokion aurkezpen-epearen barruan eman beharko dituzte
erregistro guztiak, araudi honen 68. artikuluan aurreikusitako ofiziozko baja
kasuetan izan ezik; kasu horretan, aurkezteko epea urte natural bakoitzeko
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaren azken aldiari dagokiona
izango da aurkezpen-epea.
		f)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 9.1.2.B) artikuluan aipatzen den itzultzeko dokumentu elektronikoari buruzko informazioa bidaiariak jasandako kuotaren itzulketari dagokion zergaren zuzenketa sartzen
den likidazio-aldiaren osteko hileko 16a baino lehen eman behar da.
			Aurreko a), b) c) eta d) letretan aipatzen diren lau edo zortzi egun naturaleko
epeak zenbatzeko ez dira aintzat hartuko egun baliogabeak.
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2.	Kutxa-irizpidearen araubide berezia aplikatu behar zaien eragiketei buruz hornitu beharreko informazioaren kasuan, aurreko paragrafoetan adierazitako epeetan hornitu beharko da informazio hori, eragiketoi araubide berezi hori aplikatu
beharko ez balitzaie bezala, baina kontuan hartuta eragiketa horiei lotutako kobrantza edo ordainketa osoak edo partzialak egiten direnean ere zenbait datu
hornitu beharko direla.
		Kobrantza eta ordainketei buruzko informazioa lau egun naturaleko epean hornituko da, kobrantza edo ordainketa egin zenetik zenbatuta.
3.	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 70. artikuluan aipatzen
diren erregistroko zuzenketan kasuan, zuzenketa horiek jasotzen dituzten fakturazio-erregistroak hornitu behar dira, hain zuzen, zergapekoa egin duen akatsaz
ohartzen den Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaren aldia amaitu osteko lehenengo hileko 16a baino lehen.
4.	Aurreko apartatuetan aurreikusten ez diren eragiketak aurreko artikuluan ezarritako epe orokorretan jasoko dira.»
Hamalau.
Berridatzi egiten da 39 undecies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 undecies artikulua.—Sozietateen gaineko Zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua
1.	Sozietateen gaineko Zergaren zergadunek eragiketa ekonomikoen erregistro-liburu bat izan beharko dute.
		
Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoaren bidez egin beharko da, osatzen duten erregistroak elektronikoki
emanda.
		Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua osatzen duten idatzoharrak web-zerbitzuen bidez edo, hala badagokio, inprimaki elektronikoen bidez emango dira,
Ogasun eta Finantzetako diputatuaren foru-agindu bidez onartzen diren zehaztapen tekniko eta funtzionalak betez.
2.	Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua araudi honetan zehazten den bezala
eraman behar da; eragiketa ekonomiko guztiak erregistratu behar dira, eta kapitulu hauetan sailkatu:
		— Egindako fakturen kapitulua.
		— Jasotako fakturen kapitulua.
		— Inbertsio-ondasunen kapitulua.
		— Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapitulua.
		— T
 ributuen arloan eragina duen bestelako informazioari buruzko kapitulua.
		— Kontabilitate-mugimenduen kapitulua.
3.	Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiko 62. artikuluan ezarritako erregistro-liburuak eraman beharra —enpresaburu, profesional eta BEZaren beste
subjektu pasibo batzuei dagokiena—, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua
eramanez beteko da.
4.	Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiko 62. artikuluan ezarritako erregistro-liburuak fakturazio-erregistroak elektronikoki hornituz eramatea, artikulu
horren 6. apartatuaren lehen bi paragrafoetan aipatzen diren zergapekoentzat
ezarritako baldintzetan, artikulu honetan aipatzen den eragiketa ekonomikoen
erregistro-liburua eramanez beteko da.
5.	Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiko 66.3 artikuluan aipatzen den betebeharra betetzat joko da, era berean, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua
eramanez.
6.	Erregistroko idatzoharrak balioa eurotan adierazita egin beharko dira. Faktura
bat euroa ez den kontu-unitate edo dibisa batean eman bada, dagokion bihurketa egin beharko da erregistro-liburuan jasotzeko.»
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Hamabost. Berridatzi egiten da 39 duodecies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 duodecies artikulua.—Egindako fakturen kapitulua
1.	Araudi honen aurreko artikuluan aipatutako zergapekoek eragiketa ekonomikoen
erregistro-liburuko emandako fakturen kapituluan erregistratu behar dituzte beren jardueraren garapenean faktura edo beste frogagiriren bat eragiten duten
eragiketa guztiak.
2.	Egindako fakturen kapituluan azpikapitulu bi egongo dira:
		a)	Software bermatzailearekin emandako fakturen azpikapitulua.
			Azpikapitulu honetan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren
112 bis artikuluko 1. apartatuko a) letran aipatutako sinadura elektronikoa
duten fitxategi informatikoak erregistratuko dira bereziki.
		b)	Software bermatzailerik gabe emandako fakturen azpikapitulua.
			Azpikapitulu honetan erregistratuko dira emandako fakturei dagozkien eragiketak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauan eta hura garatzen
duen erregelamenduan aurreikusitakoaren arabera Sozietateen gaineko
Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluko 1. apartatuko a) letran jasotako betebeharrak betetzetik salbuesten diren kasuetan.
3.	Software bermatzailerik gabe emandako fakturen azpikapituluan, era berean,
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 63. artikuluan emandako
fakturen erregistro-liburua egiteko eskatzen diren datu guztiak aipatu behar dira.
Ondorio horietarako, araudi honen aurreko artikuluan aipatzen diren zergapeko
guztiek Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 63.3 artikuluaren
bigarren paragrafoan aipatzen den informazioa jaso beharko dute.
		Zehazki, datu hauek jaso beharko dira: eragiketa dokumentatzen duen fakturaren edo frogagiriaren zenbakia (behar denean, seriea ere bai); agiria eman den
eguna; eragiketak egin diren eguna, baldin eta ez bada aurrekoaren berdina;
hartzailearen izen-abizenak, sozietate-izena edo deitura osoa, eta identifikazio
fiskaleko zenbakia; eragiketen zerga-oinarria (Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko Foru Arauaren 78. eta 79. artikuluetan ezarritakoaren arabera kalkulatuta); eta, beharrezkoa denean, zerga-tasa eta zerga-kuota, eta jarduerak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin diren ala ez. Kutxa-irizpidearen
araubide bereziaren menpeko eragiketen kasuan, eragiketaren kobrantza-egunak (eragiketa partez edo osorik kobratu bada) adieraziko dira, eta kasuan-kasuan dagokion zenbatekoa bereiz jasoko da; horrez gainera, banku-korrontearen
zenbakia edo kobratzeko erabilitako bidea adieraziko da (eragiketa partez edo
osorik kobratu den egiaztatzeko), bai eta faktura zalantza barik identifikatzeko
behar diren datuak ere.
		Azpikapitulu honetan, fakturazio-betebeharrak arautzen dituen erregelamenduan
xedatutakoaren arabera hartzailea identifikatzea nahitaezkoa ez den kasuetan,
eta, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako, dokumentatutako eragiketen sortzapena hilabete natural berean gertatu bada, fakturen banakako
idatzoharraren ordez, idazpen laburtuak egin ahal izango dira. Data, seriea, idatzitako dokumentuen hasierako eta amaierako zenbakiak, zerga-tasa bakoitzari
dagokion zerga-oinarri globala, zerga-tasak eta fakturen kuota globala, modu
korrelatiboan zenbakituta eta data berean emanda, eta eragiketak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin diren ala ez. Eragiketak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin badira, eragiketaren kobrantza-egunak
(eragiketa partez edo osorik kobratu bada) adieraziko dira, eta kasuan-kasuan
dagokion zenbatekoa bereiz jasoko da; horrez gainera, banku-kontuaren zenbakia edo kobratzeko erabilitako bidea adieraziko da (eragiketa partez edo osorik
kobratu den egiaztatzeko), bai eta kobrantzari dagokion idazpen laburtua zalantza barik identifikatzeko behar diren datuak ere.
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		Gainera, fakturazioaren inguruko betebeharrei buruzko araudian aipatzen diren
faktura zuzentzaileak ere erregistratu behar dira, eta, hala badagokio, zuzendutako fakturen identifikazio-datuak zehaztu.»
Hamasei. Berridatzi egiten da 39 terdecies artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«39 terdecies artikulua.—Jasotako fakturen kapitulua
1.	Erregelamendu honetako 39 undecies artikuluan aipatutako zergapekoek eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuko jasotako fakturen kapituluan erregistratu
behar dituzte euren jardueran egiten dituzten eta faktura, aduana-agiria edo beste frogagiriren bat jasotzea eragiten duten eragiketa guztiak.
2.	Kapitulua, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 64. artikuluan
(jasotako fakturen erregistro-liburuari buruzkoa) eskatzen diren datu guztiak aipatu behar dira. Ondorio horietarako, araudi honen 39. artikuluan aipatzen diren
zergapeko guztiek Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 64.4
artikuluaren laugarren paragrafoan aipatzen den informazioa jaso beharko dute.
		Hauexek dira datuok: eragiketa dokumentatzen duen fakturaren edo frogagiriaren zenbakia (behar denean, seriea ere bai); faktura jaso den eguna; eragiketa
egin den eguna (faktura eman den egunean egin ez bada, eta hala ezarrita badago fakturan); faktura eman behar izan duenaren izen-deiturak, sozietate-izena
edo deitura osoa, eta beraren identifikazio fiskaleko zenbakia; betebeharpeko
zerga-oinarria (Zergari buruzko Foru Arauaren 78. eta 79. artikuluetan ezarritakoaren arabera kalkulatuta); beharrezkoa denean, zerga-tasa eta zerga-kuota,
eta jarduerak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin diren ala ez.
Kutxa-irizpidearen araubide bereziaren menpeko eragiketen kasuan eta araubide horren menpekoak ez baina haren menpeko eragiketen hartzaileak diren
subjektu pasiboen kasuan, datu hauek jaso beharko dira: eragiketaren ordainketa-eguna (ordainketa zati batena izan zein osoa izan), kasuan-kasuan dagokion
zenbatekoa bereiz adierazita, eta eragiketaren ordainketa partziala edo osoa
egiteko erabilitako bidea, bai eta faktura zalantza barik identifikatzeko behar diren datuak ere.
3.	Data berean jasotako faktura guztien idazpen laburtu globala egin daiteke, honako hauek adierazita: hornitzaile berak bidalitako fakturen lehen eta azken zenbakiak, hornitzaileak emandakoak; zerga-oinarrien guztirako batura eta guztirako
zerga-kuota eta, horrez gainera, jarduerak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren
menpe dauden ala ez, baldin eta eragiketen guztirako zenbatekoa (BEZa sartu
gabe) 6.000 euro baino gehiago ez bada eta faktura bakoitzean dokumentatutako eragiketen zenbatekoa 500 euro baino gehiago ez bada (BEZa sartu gabe).
Eragiketak kutxa-irizpidearen araubide bereziaren arabera egin badira, eragiketaren ordainketa-egunak (eragiketa partez edo osorik ordaindu bada) adieraziko
dira, eta kasuan-kasuan dagokion zenbatekoa bereiz jasoko da; horrez gainera,
eragiketaren ordainketa partziala edo osoa egiteko erabilitako bidea, bai eta laburpen-idazpena zalantza barik identifikatzeko behar diren datuak ere.
4.	Gainera, fakturazioaren inguruko betebeharrei buruzko araudian aipatzen diren
faktura zuzentzaileak ere erregistratu behar dira, eta, hala badagokio, zuzendutako fakturen identifikazio-datuak zehaztu.
5.	Gainera, enpresaburuek edo profesionalek Europar Batasunaren barruan egiten
dituzten eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotuta dauden ondasun-eskuraketek eragiten dituzten ondasun-emateen fakturak erregistratu behar dira.
		Halaber, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 97. artikuluko
Bat ataleko 4. zenbakian aipatzen diren fakturen edo kontabilitateko frogagirien
idatzoharrak ere egin behar dira.
6.	Aurreko apartatuko lehenengo paragrafoan aipatzen diren fakturen kasuan, dokumentatutako ondasun-emateei dagozkien Batasunaren barruko ondasun-eskuraketen zerga-kuotak kalkulatu beharko dira, eta faktura horien idatzoharrean
jaso.
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		Halaber, aurreko apartatuko bigarren paragrafoan aipatzen diren fakturen edo
kontabilitateko frogagirien kasuan, agiri horietan dokumentaturiko ondasun-emateen edo zerbitzu-prestazioen zerga-kuotak kalkulatu beharko dira, eta faktura
edo kontabilitateko frogagiri horiei buruzko idatzoharretan jaso.»
Hamazazpi. Berridatzi egiten da 39 quaterdecies artikulua, eta honela geratzen da
idatzita:
«39 quaterdecies artikulua.—Inbertsio-ondasunen kapitulua
Erregelamendu honen 39 undecies artikuluan aipatzen diren zergapekoek, Balio
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 108. artikuluan xedatutakoaren
arabera, inbertsio-ondasuntzat jotzen diren ondasunak erregistratu beharko dituzte eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuko inbertsio-ondasunen kapituluaren barruan. Kapitulu horrek Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 65. artikuluan aipatzen den informazioa jaso beharko du.
Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez, inbertsio-ondasunen ziozko kenkariak erregularizatu behar dituztenean Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru
Arauko 107-110 bitarteko artikuluetan (biak barne) ezarritakoarekin bat, eta zerga
horri buruzko foru-arauaren 108. artikuluaren arabera inbertsiokotzat jotzen diren
ondasunen datu hauek jaso beharko dituzte kapitulu honetan aurreko paragrafoan
adierazten diren zergapekoek:
a)	Kenkarien urteko behin betiko hainbanaketa, eta —behar den kasuetan— urteko
erregularizazioa ere bai.
b)	
Erregularizazio-aldian inbertsio-ondasunik eman bada, ondasunaren deskripzioa jaso behar da, hauek adierazita: identifikaziorako behar diren datu guztiak;
ematea jasotzen duen emandako fakturen kapituluko idazpenaren erreferentzia
zehatza; ematearengatik aplikatutako kenkariaren erregularizazioa (BEZari buruzko Foru Arauko 110. artikuluan zehaztutako prozedurari jarraituz egina). «
Hamazortzi. Artikulu berri bat gehitzen da, 39 quinquiesdecies, eta honela geratzen
da idatzita:
«39 quinquiesdecies artikulua.—Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapitulua
1.	Araudi honetako 39 undecies artikuluan aipatutako zergapekoek erregistro bat
egin beharko dute Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen kapituluan, eta
ondoren deskribatzen diren eragiketen idatzoharra egin beharko dute:
		 1)	Ondasunak bidali edo jasotzea, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko
Foru Arauaren 70. artikuluko Bat apartatuan, 7. zenbakiko b) letran, adierazten diren peritu-txostenak edo lanak egiteko.
		 2)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9. artikuluko 3.
zenbakian eta 16. artikuluko 2. zenbakian jasotako ondasun-transferentziak
eta Europar Batasunaren barruko eskuraketak. Kasu bietan barne hartzen
dira 9. artikuluaren 3. zenbakiko e), f) eta g) paragrafoetan aurreikusten diren
salbuespenak.
		 3)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluan
aipatzen diren kontsignako ondasunen salmentei buruzko akordio batean
jasotako ondasunak bidali edo jasotzea.
2.	Aurreko apartatuko 1) eta 2) zenbakietan aipatzen diren Europar Batasunaren
barruko eragiketen idatzoharretan datu hauek adierazi behar dira:
		 1)	Eragiketa eta beraren data (egin den eguna).
		 2)	Ondasunen deskripzioa; behar den kasuetan, eskuraketaren faktura edo
edukitza-titulua adierazi behar da.
		 3)	Eragiketari dagozkion beste faktura edo agiri batzuk.
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4)	Hartzailearen edo bidaltzailearen identifikazioa: Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren ordainketarako identifikazio-zenbakia, sozietatearen izena eta
egoitza.
		 5)	Ondasunak irten edo heldu diren Batasuneko estatua.
		 6)	Eragiketak egiteko ezarritako epea, ezarri bada.
		 7)	Ondasunen egoera, Batasunaren barruko ematea edo eskuraketa gertatu
arte.
3.	Aurreko 1 apartatuko 3) zenbakian aipatzen diren Europar Batasunaren barruko
eragiketen idatzoharretan datu hauek adierazi behar dira:
		 a)	Saltzaileak datu hauek adierazi beharko ditu:
			
1)	Ondasunak zein estatu kidetatik bidali edo garraiatu diren, eta ondasunak noiz bidali edo garraiatu diren.
			 2)	Ondasunen hartzaile den enpresaburuaren edo profesionalaren identifikazio-zenbakia, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako,
ondasunak bidaltzen edo garraiatzen diren helburuko estatu kideak esleituta.
			
3)	Ondasunak bidaltzen edo garraiatzen diren helburuko estatu kidea, ondasunen gordailuzainaren identifikazio-zenbakia —baldin eta aurreko
2. zenbakian adierazitako enpresaburua edo profesionala ez bada—,
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako, ondasunak heldu
ondoren biltegiratzen diren biltegiaren helbidea eta ondasunak biltegira
heltzen diren data.
			
4)	Biltegira heldu den ondasunen balioa, deskripzioa eta kopurua.
			 5)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluaren Hiru apartatuaren bigarren paragrafoan, a ‘) letran, aipatzen
den enpresaburuaren edo profesionalaren identifikazio-zenbakia, Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako; hasiera batean ondasunen hartzaile zen enpresaburua edo profesionala ordezkatzen du zenbaki horrek.
			
6)	Deskripzioa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren
78. eta 79. artikuluen arabera zehaztutako zerga-oinarria, Zergari buruzko Legearen 9 bis artikuluaren Bi apartatuaren lehen gidoian adierazitako baldintzetan emandako ondasunen kopurua eta unitateko prezioa,
emate horren data eta enpresaburu edo profesional eskuratzailearen
identifikazio-zenbakia, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako.
			
7)	Deskripzioa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren
78. eta 79. artikuluen arabera zehaztutako zerga-oinarria, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluaren Hiru
apartatuaren lehenengo paragrafoan adierazitako baldintzetan eskualdatutako ondasunen kopurua eta unitateko prezioa, ondasun-transferentzia horren data eta hura eragin zuten baldintzak eta arrazoia.
			
8)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluko Hiru apartatuko bigarren paragrafoko b’) letran adierazitako baldintzetan itzulitako ondasunen deskribapena, kopurua eta balioa, bai eta
itzulketaren data ere.
		 b)	Ondasunen hartzaile den enpresaburuak edo profesionalak eta haren ordezkoek datu hauek jaso beharko dituzte:
			
1)	Ondasunak kontsignako ondasunen salmenta-akordio baten esparruan
eskualdatzen dituen saltzailearen identifikazio-zenbakia, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako.
			
2)	Eskura jartzeko bidalitako ondasunen deskribapena eta kopurua.

24. orr.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
174. zk.

2020, irailak 10. Osteguna

BAO

			
			

eek: BAO-2020a174-(I-558)

3)	Eskura jartzeko bidalitako ondasunak biltegira noiz iritsi ziren.
4)	Deskripzioa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren
78. eta 79. artikuluen arabera zehaztutako zerga-oinarria, eskuratutako
ondasunen kopurua eta unitate-prezioa, eta Balio Erantsiaren gaineko
Zergari buruzko Foru Arauaren 9 bis artikuluaren Bi apartatuko bigarren
gidoian aurreikusitako ondasunen Europar Batasunaren barruko eskurapena.
			
5)	Saltzaileak biltegitik kentzen dituen eta bere esku egoteari uzten dioten
ondasunen deskribapena eta kopurua, bai eta ondasun horiek noiz kentzen diren ere.
			 6)	Biltegian suntsitu edo desagertutako ondasunen deskribapena eta kopurua, eta ondasunak suntsitu, galdu edo lapurtu diren eguna (edo horretaz konturatu den eguna).
		Hala ere, enpresaburu edo profesional horrek aurreko 1., 2. eta 4. zenbakietan
aipatutako datuak baino ez ditu jaso beharko, baldin eta ondasunak beste enpresaburu edo profesional bati bidaltzen edo garraiatzen bazaizkio gordailuan
uzteko.»
Hemeretzi. Artikulu berri bat gehitzen da, 39 sexiesdecies, eta honela geratzen da
idatzita:
«39 sexiesdecies artikulua.—Tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari
buruzko kapitulua
Araudi honetako 39 undecies artikuluan aipatzen diren zergapekoek eragiketa hauek
erregistratu beharko dituzte tributuen arloan eragina duen bestelako informazioari
buruzko kapituluan:
a)	Eskudirutan jasotako zenbatekoak (pertsona edo entitate berak ekitaldian zehar
eskudirutan jasotako 6.000 eurotik gorako zenbatekoak).
b)	Jasotako primak edo kontraprestazioak, eta aseguru-erakundeek ordaindutako
kalte-ordainak edo prestazioak, fakturarik egiten ez badute.
c)	Bidaiarien eta haien ekipajeen garraioen zerbitzu-prestazioak, urtarrilaren 22ko
4/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako fakturazio-betebeharrak arautzen dituen erregelamenduaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera emandako
fakturetan dokumentatzen direnak.»
Hogei. 39 septiesdecies artikulua gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«39 septiesdecies artikulua. Erregistroan idatzoharrak egiteko epeak. Arau orokorra.
1.	Araudi honen 39 undecies artikuluaren 4. apartatuan aipatzen den eremuaren
barruan ez dauden zergapekoen kasuan, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuaren lehenengo 4 kapituluetan erregistroan jaso behar diren eragiketak egiten
diren egunetik apirilaren, uztailaren eta urriaren 25era eta urtarrilaren 31ra bitartean erregistratu beharko dira, egiten diren hiruhilekoaren arabera.
		Nolanahi ere, eragiketa horiei dagokien Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioa eta ordainketa egin aurretik erregistratu beharko dira eragiketak.
2.	Hala ere, zergapekoak egindako eragiketak, horien gainean fakturarik ematen ez
bada, egiten direnetik zazpi eguneko epean idatzi beharko dira, betiere epe hori
aurreko apartatuan adierazitakoa baino txikiagoa bada.
3.	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 69. artikuluko 4. apartatuan aipatzen diren eragiketak zazpi eguneko epean idatzi beharko dira, aipatzen diren ondasunak igortzen edo garraiatzen hasten direnetik aurrera.
4.	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, eragiketa horiek egin direneko pertsona edo entitate bakoitzaren arabera multzokaturik, araudi
honen 46. artikuluan aurreikusitako aldi baterako egozpen-irizpideen arabera.»
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Hogeita bat. Artikulu berri bat gehitzen da, 39 octiesdecies, eta honela geratzen da
idatzita:
«39 octiesdecies artikulua.—Erregistroan idatzoharrak egiteko epeak. Arau berezia
1.	Araudi honen 39 undecies artikuluko 4. zenbakian aipatzen diren zergapekoen
kasuan, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuaren lehenengo 4 kapituluetako
idatzoharrak epe hauetan egin behar dira:
		 a)	Egindako fakturei buruzko informazioa faktura egin eta lau egun naturaleko
epearen barruan hornitu behar da, hartzaileak edo hirugarren batek egindako fakturak direnean izan ezik; izan ere, azken kasu horretan, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren 164.
artikuluko Bi apartatuan ezarritakoarekin bat, zortzi egun naturaleko epea
egongo da informazio hori hornitzeko. Kasu batean zein bestean, erregistratu beharreko eragiketari dagokion zergaren sortzapena gertatu aurreko hileko 16a baino lehen hornitu behar da informazio hori. Hala ere, zergari loturik
ez dauden, baina faktura egitea behar duten eragiketak direnean, azken epe
hori zehazteko, eragiketa egin zen data hartuko da erreferentziatzat.
		 b)	Jasotako fakturei buruzko informazioa lau egun naturaleko epean hornitu
behar da, faktura kontabilitatean erregistratzen den egunetik zenbatuta, eta,
edozelan ere, eragiketei dagokien Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazio-aldiaren osteko hileko 16a baino lehen.
			
Inportazio-eragiketen kasuan, aduanan likidatutako kuota jasotzen duen
dokumentua kontabilitatean erregistratzen den egunetik zenbatuko dira lau
egun natural horiek, eta, edozelan ere, eragiketoi dagokien Balio Erantsiaren
gaineko Zergaren likidazio-aldiaren hurrengo hilearen 16a baino lehen eman
behar da informazio hori.
		 c)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 66. artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren eragiketei buruzko informazioa lau egun naturaleko
epean eman behar da, bidalketa edo garraioa hasten den unetik zenbatuta,
edo, bestela, kasuan kasuko eragiketako ondasunak jasotzen diren unetik
zenbatuta.
		 d)	Egindako eta jasotako faktura zuzentzaileei buruzko informazioa lau egun
naturaleko epean eman behar da, faktura edo fakturaren kontabilitateko
erregistroa, hurrenez hurren, egin zen egunetik zenbatuta.
			Hala ere, zuzenketaren ondorioz, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren 114.Bi.1 artikuluan xedatutakoaren
arabera hasieran kendutako kuoten zenbatekoa gehitzen bada, aurreko b)
letran jasotako fakturentzat ezarritakoa izango da epea.
		 e)	Inbertsio-ondasunen kapituluari dagokion informazioa, urte natural bakoitzeko Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaren azken aldiari dagokion
aurkezpen-epearen barruan.
			Hala ere, zergapekoek enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen zentsuan baja hartzen badute, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren azken aitorpen-likidazioari dagokion aurkezpen-epearen barruan eman beharko dituzte
erregistro guztiak, araudi honen 68. artikuluan aurreikusitako ofiziozko baja
kasuetan izan ezik; kasu horretan, aurkezteko epea urte natural bakoitzeko
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaren azken aldiari dagokiona
izango da.
		 f)	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 9.1.2º.B) artikuluan aipatzen den itzultzeko dokumentu elektronikoari buruzko informazioa bidaiariak jasandako kuotaren itzulketari dagokion zergaren zuzenketa sartzen
den likidazio-aldiaren osteko hileko 16a baino lehen eman behar da.
			Aurreko a), b), c) eta d) letretan aipatzen diren lau edo zortzi egun naturaleko
epeak zenbatzeko ez dira aintzat hartuko egun baliogabeak.
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2.	Kutxa-irizpidearen araubide berezia aplikatu behar zaien eragiketei buruz hornitu beharreko informazioaren kasuan, aurreko paragrafoetan adierazitako epeetan hornitu beharko da informazio hori, eragiketoi araubide berezi hori aplikatu
beharko ez balitzaie bezala, baina kontuan hartuta eragiketa horiei lotutako kobrantza edo ordainketa osoak edo partzialak egiten direnean ere zenbait datu
hornitu beharko direla.
		Kobrantza eta ordainketei buruzko informazioa lau egun naturaleko epean hornituko da, kobrantza edo ordainketa egin zenetik zenbatuta.
3.	Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren 70. artikuluan aipatzen
diren erregistroko zuzenketan kasuan, zuzenketa horiek jasotzen dituzten fakturazio-erregistroak hornitu behar dira, hain zuzen, zergapekoa egin duen akatsaz
ohartzen den Balio Erantsiaren gaineko Zergaren likidazioaren aldia amaitu osteko lehenengo hileko 16a baino lehen.
4.	Aurreko apartatuetan aurreikusten ez diren eragiketak aurreko artikuluan ezarritako epe orokorretan jasoko dira.»
Hogeita bi. Artikulu berri bat sartzen da, 39 novodecies, eta honela geratzen da
idatzita:
«39 novodecies artikulua.—Kontabilitate-mugimenduen kapitulua
1.	Erregelamendu honetako 39 undecies artikuluan aipaturiko zergapekoek hurrengo apartatuan deskribatzen den informazioa jasotzen duen fitxategi informatikoa
aurkeztu beharko dute, Sozietateen gaineko Zergaren zergaldia itxi ondoko hurrengo lau hilabeteetan. Fitxategi hori Ogasun eta Finantza Saileko foru-diputatuaren foru-agindu bidez ezarritako eran eta baldintzetan eta han ezarritako
zehaztapen teknikoak eta funtzionalak betez aurkeztu beharko da.
2.	Aurreko apartatuan aipatutako fitxategian informazio hau jaso beharko da:
		— Fitxategiak aipatzen duen ekitaldia, haren hasiera- eta itxiera-datak adierazita.
		— Zergapekoak aplikatzen duen kontabilitate-eredua.
		— Z
 ergapekoak 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.
		— K
 ontu-kodea, Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren foru-agindu bidez onartzen den kodetzearen arabera.
		— Zor duen zenbatekoa.
		— Hartzekoaren zenbatekoa.
3.	Kontabilitate-mugimenduen kapitulua osatzen duen fitxategiak erreferentziako
ekitaldiari dagokion informazio guztia izango du.
4.	Kontabilitate-mugimenduen kapitulua osatzen duen fitxategian oker materialik
edo egitatezko akatsik egonez gero, hasieran aurkeztutako fitxategiaren ordezko
bat aurkeztuta egingo da zuzenketa.
5.	Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 126. artikuluko 2. eta 3.
apartatuen arabera Sozietateen gaineko Zergaren Aitorpena aurkeztera behartuta ez dauden zergapekoek ez dute aurkeztu beharko kontabilitate-mugimenduen
kapitulua osatzen duen fitxategia.»
Hogeita hiru. Berridatzi egiten da 43. artikuluko e) letra, eta honela geratzen da
idatzita:
«e)	Araudi honetako 39 bis eta 39 undecies artikuluetan aipatzen diren zergapekoak, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua eraman behar dutenak.»
Hogeita lau. 43. artikuluko f) letra kentzen da.
Hogeita bost. 1. Bis Atala eta 46 bis. artikulua kentzen dira.
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5. artikulua.—Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia
aldatzen da; Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 112/2009
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen araudi hori
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldaketa hauek sartzen dira Bizkaiko
Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudian, zeina Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi baitzen:
Bat. Edukirik gabe uzten da 68. artikuluko f) letra.
Bi. 68. artikuluko h) letra aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«h)	Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga betebehar formalak araupetu dituen Araudiaren 39 bis eta 39 undecies artikuluetan aipatzen diren pertsonek eta entitateek ez betetzea eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egin eta igortzeko betebeharra (araudi
hori Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren
bidez onetsi zen). Luzapenaren iraupena hau izango da: aitorpenak ondorioak
izan ditzakeen prozedura bat hasten denetik aitorpenaren edukia Bizkaiko Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez osorik igorri artekoa.»
6. artikulua.—Fakturazio- betebeharrei buruzko Araudia aldatzea, Bizkaiko Foru
Aldundiaren urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuaren bidez onartu
zen araudi hori
2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako Fakturazio-betebeharrei buruzko
Araudiaren 5. artikuluko 1. apartatuaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela
geratzen da idatzita:
«Balio Erantsiaren gaineko zergaren Araudiaren 62.6 artikuluan aipatzen diren pertsonen eta entitateen kasuan, eragiketen hartzaileek edo hirugarrenek faktura egiteko betebeharra betetzea hautatu badute, bada, orduan, zentsu-aitorpen bat aurkeztu
beharko dute arestian aipatutako pertsona eta entitate horiek, eta komunikatu beharko dute zer egunetatik egiten duten hautu hori eta, hala eginez gero, zer egunetan
egiten dioten uko eta uko horrek zer egunetatik dituen ondorioak.»
XEDAPEN GEHIGARRIA

Xedapen Gehigarri Bakarra.—Autolikidazio-zirriborroak Balio Erantsiaren gaineko
Zergan
1. Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokion autolikidazioa aurkeztu aurretik,
Ogasun eta Finantza Sailak, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez,
zergadun guztien eskura jarriko ditu autolikidazio-zirriborroak. Horretarako, oinarritzat
hartuko du eragiketa ekonomikoen erregistro- liburuetan jasota dagoen likidazio-aldiari
buruzko informazioa. Erregistro-liburu horiek Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 122 ter artikuluan eta Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 114. artikuluan aipatzen dira.
Zehazki, autolikidazio-zirriborroak data hauetan jarriko dira zergadunen eskura:
a)	Hileko autolikidazioei buruzko zirriborroak, 17an edo likidazio-aldi bakoitza amaitu eta hurrengo hilabetearen lehenengo egun baliodunean.
b)	Hiru hilean behingo autolikidazioei buruzko zirriborroak, apirilaren 20an, uztailaren 20an eta urriaren 20an, edo hurrengo egun baliodunean, dagokion lehen,
bigarren edo hirugarren hiruhilekoaren arabera.
c)	Azken hiruhilekoari dagozkion autolikidazioei buruzko zirriborroak edo urteko laburpenak, urtarrilaren 25ean edo hurrengo egun baliodunean.
Data horietan, zirriborroak sortzeko soilik, ulertuko da eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak itxi direla —apartatu honen lehen paragrafoan aipatzen diren likidazio-aldi
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bakoitzari dagozkionak—, eta zergadunak isilbidez adierazten duela liburu horietan erregistratutako informazioa osorik osatuta dagoela xede den likidazio-aldirako.
2. Aurreko zenbakian xedatutakoari kalterik egin gabe, zergadunak eskatu ahal
izango du autolikidazio-zirriborro bat eskura jartzeko aurreko data batean; zirriborro hori
egiteko, aurreko apartatuan aipatutako erregistro-liburuetan erregistratuta dagoen informazioa hartuko da kontuan. Eskaera egiten den egunean, eta zirriborroa sortzeko soilik,
likidazio-aldiari dagokion eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua itxi dela ulertuko da.
Era berean ulertuko da zergaduna, eskaera aurkeztuta, adierazten ari dela erregistro-liburu horretan erregistratutako informazioa osorik osatuta dagoela, xede den likidazio-aldirako.
Eskabidea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egin beharko da,
zerga-administrazioak, ofizioz eta oro har, autolikidazio-zirriborroak zergadunen eskura
jartzen dituen eguna baino lehen, aurreko 1. apartatuan zehazten den bezala, eta autolikidazio-zirriborro bat baino gehiago eskatu ahal izango dira data desberdinetan.
Zergadunak autolikidazio-zirriborroren bat eskatzen badu apartatu honetan xedatutakoarekin bat, zerga-administrazioak ez dio ofizioz emango autolikidazio-zirriborroa, artikulu honen 1. apartatuan zehazten diren datetan.
3. Ogasun eta Finantza Sailak zirriborroak aurkezten dituenean, zergadunak zergaren autolikidazioa behar bezala egiteko behar diren datuak eta dokumentuak egiaztatu,
baieztatu, aldatu eta/edo aurkeztuko ditu, dagokionaren arabera, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko ditu.
Zirriborroak sortzeko ondorioetarako soilik, aurreko 1. apartatuan adierazten diren
eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak itxitzat joko dira, eta ulertuko da zergadunak
adierazten duela liburu horietako informazioa osorik beteta dagoela xede den likidazio-aldiari dagokionez. Hala ere, zergadunek dagozkion idatzohar berriak jaso beharko
dituzte zergaren autolikidazioa behar bezala aurkezteko, Bizkaiko Lurralde Historikoaren
zerga-betebehar formalak araupetu dituen Araudian ezarritako epea amaitu arte.
4. Ogasun eta Finantza Sailak autolikidazio-zirriborro bat aurkeztu arren, zergadunak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren autolikidazioa aurkeztu beharko du Bizkaiko
Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez, baldin eta zerga hori arautzen duen
araudian horretarako betebeharra duela adierazten bada.
XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengo Xedapen Iragankorra.—
Zenbait erregistroren osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen dituen sistema bermatzailea borondatez aplikatzea, 2022ko urtarrilaren 1a baino
lehen
Foru Dekretu honen artikuluetan berariaz jasotako ondorioak gorabehera, zergadunek borondatez aplikatu ahal izango dute ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak
dokumentatzen dituzten erregistroen osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen dituen sistema informatiko bermatzailea, 2020ko urriaren 1etik
aurrera.
Bigarren Xedapen Iragankorra.—Software bermatzailea 2022ko urtarrilaren 1a baino lehen indarrean jartzea
Foru Dekretu honen 4. artikuluan berariaz jasotako ondorioak gorabehera, 2020ko
urriaren 1etik aurrera zergadunek borondatez aplikatu ahal izan dezaten ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroren osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen dituen sistema informatiko bermatzailea, software bermatzailearen erregistroa 2020ko irailaren 14an jarriko da indarrean.
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AZKEN XEDAPENA

Azken Xedapen Bakarra.—Indarrean jartzea
Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da
indarrean, eta beronen artikuluetan ezarritako ondorioak izango ditu.
Bilbon, 2020ko irailaren 8an.
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