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1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundia
Ogasun eta Finantza Saila
1482/2020 FORU AGINDUA, irailaren 9koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena, software bermatzailearen zehaztapen arauemaile eta teknikoak eta
software bermatzailearen erregistroan alta emateko adierazpena arautzen
dituena.

Jarduera ekonomikoen etekinak kontrolatzeko sistema integral bat ezartzen duen uztailaren 15eko 5/2020 Foru Araua onartu da; era berean, haren bidez, zerga-betebeharrak betetzea errazteko neurriak ere ezartzen dira, betiere Sozietateen gaineko Zergaren
Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Foru Araua, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren Foru Araua, Ondarearen gaineko Zergaren Foru Araua
eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra aldatuz. Hala, Bizkaian
aurrerapen kualitatibo bat egin da Batuz izeneko estrategia integralaren ezarpenean.
Estrategia hori jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona edo erakunde guztien
tributazioa kontrolatzeko da, eragiketen tamaina edo bolumena edozein dela ere, eta
kudeaketa-eredu berriak ezarri dira zergadunei zerga-betebeharrak betetzea errazteko.
Aipatutako Foru Arauaren artikuluetan zehar zenbait gai igortzen ziren edukiaren geroagoko erregelamendu bidezko garapen batera; zeregin hori Bizkaiko Foru Aldundiaren
82/2020, Foru Dekretua, irailaren 8koa, onartuz gauzatuko da, Batuz proiektuaren zerga-betebeharrak garatuz. Horretarako, honako hauek aldatzen dira: pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen Erregelamendua, Bizkaiko
Lurralde Historikoko tributuak kudeatzeko Erregelamendua eta fakturazio-betebeharrak
arautzen dituen Erregelamendua.
Aipatutako Foru Dekretuari dagokionez, bertan ezartzen da Sozietateen gaineko Zergari eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauetako 122 bis
eta 113 bis artikuluetan aipatzen diren ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen duen
sistema informatikoari, hurrenez hurren, «Software bermatzailea» iritziko zaiola, laburbilduta, Lurralde Historikoko zerga-araudian. Eta Software bermatzaileak bete behar dituen
ezaugarri eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren Foru Agindu bidez onartuko dira.
Azaldutakoan oinarrituta, Foru Agindu honek software bermatzailearen ezaugarriak
eta espezifikazio tekniko eta funtzionalak arautzen ditu lehenengo atalean, eta bigarren
atalean, berriz, ezartzen dira abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-betebehar formalak arautzen dituen Erregelamenduaren 10. artikuluan aipatzen den software bermatzailearen erregistroan alta
emateko deklarazioaren edukia eta aurkezteko modua.
Hala, lehenengo atalari dagokionez, hasieran hainbat definizio sartu dira, xedapen
honen ondorioetarako zenbait terminok zein esanahi izango duten zehazteko, eta horiek
artikuluetan erabiliko dira. Jarraian, alta emateko fitxategiek eta software bermatzailearekin eragiketak baliogabetzeko fitxategiek eduki beharko duten informazioa zehaztu
behar da. Fitxategi horien ezaugarriak, hurrenez hurren, Foru Agindu honen I. eta II.
eranskinetan zehazten dira. Bestalde, III. eranskinean, Foru Agindu honen 4. artikuluan
xedatutakoarekin bat, alta emateko eta deuseztatzeko fitxategi horiek bete beharko dituzten sinadura elektronikoko zehaztapenak jasotzen dira, eta IV. eranskinean zehazten
dira software bermatzaileek sortutako ondasunen entregaren edo zerbitzuen fakturetan
edo egiaztagirietan jasotako identifikazio-kodeak eta QR kodeak bete beharreko zehaztapenak. Bigarren atalari dagokionez, bertan honako hauek ezartzen dira: Bizkaiko Foru
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Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztuko den inprimakiaren edukia, software bermatzailearen erregistroan alta eman izanaren adierazpena eta adierazpen hori
jaso beharko duen erantzukizunpeko adierazpena.
Azkenik, xedapen horrek 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak;
hala eta guztiz ere, xedapen iragankorrak ezartzen du 2020ko irailaren 14an jarriko dela
abian software bermatzailearen erregistroa, zergadunek 2020ko urriaren 1etik aurrera
beren borondatez erabil dezaten erregistroen osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea
eta bortxaezintasuna bermatzen duen sistema informatikoa, betiere ondasunak eta zerbitzuak ematean.
Hala, bada, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa,
Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.i) artikuluak emandako ahalmena erabiliz,
XEDATZEN DUT:

1. artikulua.—Xedea
1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 113 bis
artikuluaren 1. paragrafoan eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 122
bis artikuluaren 1. paragrafoan aipatzen den software bermatzaileak bete beharko dituen
ezaugarri eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak zehaztea da Foru Agindu honen xedea.
2. Halaber, Foru Agindu honen bidez ezartzen dira software bermatzailearen erregistroan alta emateko aitorpenaren edukia eta aurkezpen-modua; software mota hori
zehaztuta dago abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko
Lurralde Historikoaren zerga betebehar formalak arautzen dituen Erregelamenduaren
10. artikuluan.
LEHEN ATALA

SOFTWARE BERMATZAILEAREN ZEHAZTAPEN FUNTZIONAL ETA TEKNIKOAK

Foru Agindu honen ondorioetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:
—S
 oftware bermatzailea: sistema informatikoa edo programa, jarraibide eta arau
informatikoen multzoa, Sozietateen gaineko Zergari eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauetako 122 bis eta 113 bis artikuluetan
aipatzen diren ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten
erregistroen trazabilitatearen eta bortxaezintasunaren bermatzaileak, hurrenez hurren, pertsona edo erakunde garatzaile batek egina eta software bermatzailearen
erregistroan inskribatua.
—S
 oftware bermatzailearen erregistroa: abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-betebehar formalak
arautzen dituen Erregelamenduaren 10. artikuluan araututako erregistroa, software bermatzailea garatzen duten pertsonek eta erakundeek eta horiek garatutako
software bermatzaileek osatua.
—P
 ertsona edo erakunde garatzailea: pertsona fisikoa edo juridikoa, edo nortasun
juridikorik gabeko erakundea, software bermatzailearen erregistroan inskribatu
den software bermatzaile bat garatu duena.
—F
 aktura edo egiaztagiria: paperezko edo euskarri elektronikoko dokumentua, urtarrilaren 22ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 4/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako
fakturazio-betebeharrak arautzen dituen Erregelamenduan ezarritakoaren arabera
emana, edo paperezko euskarrian edo euskarri elektronikoan dagoen beste dokumentu bat, aurrekoaren eduki berarekin, zergadun batek ondasunak entregatu
dituela edo zerbitzuak eman dituela egiaztatzen duena, eta software bermatzaile
bat erabili behar duena.
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— Eragiketaren alta egiteko fitxategia, software bermatzailearekin («TicketBAI» fitxategia): faktura edo egiaztagiria jaulki aurretik lortzen den XML formatuko fitxategia,
Foru Agindu honen I. eranskinean zehazten diren egitura, eduki eta ezaugarriekin.
— Eragiketa ezeztatzeko fitxategia software bermatzailearekin (baliogabetzeko «TicketBAI» fitxategia): faktura edo egiaztagiri bat ezeztatu aurretik lortzen den fitxategia, Foru Agindu honen II. eranskinean zehaztutako egitura, edukia eta ezaugarriak dituena.
— Identifikazio-kodea: kode alfanumerikoa, software bermatzaile batekin sortutako
faktura edo egiaztagiri baten identifikatzailea, zeinaren zehaztapenak Foru Agindu
honen IV. eranskinean jasota baitaude.
— QR kodea: datu kodetuak, faktura baten identifikazio-datuak edo software bermatzaile batekin sortutako frogagiriak gorde ditzakeen bi dimentsioko barra-kodea.
Kode horren zehaztapenak Foru Agindu honen IV. eranskinean daude jasota.
— Mahaigaineko aplikazioa: software bermatzailea, fitxategi informatiko batean modu
telematikoan banatzen dena, Internet bidez edo euskarri fisiko bidez. Beraz, software bermatzailearen kopia fisiko bat dago erabiltzen den fakturazio-gailu bakoitzean.
— Arkitektura banatua duen aplikazioa: zerbitzari batean edo zerbitzari-multzo batean zentralizatutako software bermatzailea; beraz, mahaigaineko aplikazioan ez
bezala, ez da erabiltzaileen artean banatzen, pertsona horiek bezero arin estandar
baten bidez sartzen baitira (adibidez, web-nabigatzaile baten bidez).
— Fakturazio-gailua: software bermatzailera sartzeko gailua, gailu hori urrutiko zerbitzari baten bidez sartzen bada ere.
3. artikulua.—Eragiketari alta emateko fitxategia, software bermatzailearekin.
Software bermatzaileek, ondasun-emate eta/edo zerbitzu-emate bat edo batzuk dokumentatzen dituen faktura edo egiaztagiri bat jaulki aurretik, «Software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta fitxategia» izeneko fitxategi informatiko bat sortu beharko
dute, Foru Agindu honen I. eranskinean zehaztutako eduki eta ezaugarriekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Interneteko egoitza elektronikoan dauden formatu eta diseinuarekin. Honako informazio hau jasoko du:
a)	Identifikazio fiskaleko zenbakia eta izen-abizenak, eta faktura edo egiaztagiria
eman duen pertsonaren edo erakundearen sozietate-izen osoa.
b)	Fakturazio-betebeharrak arautzen dituen Erregelamenduan aurreikusitakoaren
arabera nahitaezkoa denean, identifikazio fiskaleko zenbakia (Europar Batasuneko edozein estatu kidetako zerga-administrazio eskudunak esleitutakoa, hala
badagokio) eta eragiketen hartzailearen izen-abizenak edo izen sozial osoa.
c)	Faktura edo egiaztagiria eragiketak egiten dituen pertsona edo erakundeak berak, haren hartzaileek edo hirugarrenek egin duten adieraztea, fakturazio-betebeharrak arautzen dituen Erregelamenduaren 5. artikuluan aurreikusitakoarekin
bat etorriz.
d)	Fakturaren edo frogagiriaren zenbakia eta, hala badagokio, seriea.
e)	Faktura edo egiaztagiria egin den eguna eta ordua, eta dokumentatzen diren
eragiketak egin diren eguna edo, hala badagokio, aurreratutako ordainketa jaso
den eguna, baldin eta faktura edo egiaztagiria eman ez den data bat bada.
f)	Emandako faktura-mota, faktura osoa edo sinplifikatua den adieraziz.
g)	Faktura zuzengarritzat jotzen bada, fakturazio-betebeharrak arautzen dituen
Erregelamenduaren 15. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, faktura mota,
ezaugarriak eta, bereziki, zuzendutako fakturen identifikazioa adierazita.
h)	Faktura lehendik egindako faktura sinplifikatuen ordez egindako faktura bati badagokio, ordeztutako faktura sinplifikatuak identifikatuta.
i)	Eragiketen deskribapen orokorra.
	Ez da beharrezkoa izango fakturan edo egiaztagirian dokumentatutako ondasun-emateen eta/edo zerbitzu-prestazioen deskribapen xehatua sartzea.
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j)	Fakturaren edo frogagiriaren zenbateko osoa, eta, hala badagokio, jasandako
atxikipenaren zenbatekoa.
k)	Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako dokumentatutako eragiketei
edo zerga arloan garrantzia duten beste egoera batzuei aplikatutako araubidea
adieraztea, Foru Agindu honen I. eranskinean zehaztutako gakoen arabera.
l)	
Eragiketen zerga-oinarria, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru
Arauaren 78. eta 79. artikuluen arabera zehaztua, aplikatutako zerga-tasa
edo tasak, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kuota, aplikatutako baliokidetasun-errekarguaren tasa edo tasak, eta baliokidetasun-errekarguaren kuota. Bereziki, dokumentatutako eragiketa Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide
sinplifikatua edo baliokidetasun-errekarguaren araubidea aplikatu behar zaion
zergadun batek egin duen jakinaraziko da.
m)	Dokumentatzen den eragiketa Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita
badago, salbuetsitako zerga-oinarriaren zenbatekoa eta salbuespen-arrazoia,
Foru Agindu honen I. eranskinean jasotako gakoen arabera.
n)	Eragiketa ez badago Balio Erantsiaren gaineko Zergaren mende, eragiketa horri
dagokion zenbatekoa eta zergari ez atxikitzeko arrazoia, Foru Agindu honen I.
eranskinean jasotako gakoen arabera.
ñ)	Aurreko fakturaren edo frogagiriaren zenbakia eta, hala badagokio, seriea, jaulkipen-data eta aurreko fakturari edo frogagiriari dagokion software bermatzailedun eragiketaren alta-fitxategiaren sinadura elektronikoaren lehen 100 posizioak.
o)	Fitxategia sortzen duen software bermatzailearen informazio hau: izena, identifikazio fiskaleko zenbakia eta izen-abizenak, pertsona edo erakunde garatzailearen izen sozial osoa, eta Bizkaiko Foru Aldundiak edo, hala badagokio,
Arabako Foru Aldundiak edo Gipuzkoako Foru Aldundiak esleitutako lizentzia.
Informazio horrek bat etorri beharko du abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-betebehar formalak arautzen dituen Erregelamenduaren 10. artikuluan aipatzen den software
bermatzailearen erregistroan alta ematearekin. Halaber, software bermatzailearen bertsioaren kodea sartu beharko da.
4. artikulua.—Eragiketa ezeztatzeko fitxategia, software bermatzailearekin
Faktura edo egiaztagiri bat baliogabetu behar den kasuetan, «Software bermatzailearekin eragiketak ezeztatzeko fitxategia» izeneko fitxategi informatiko bat sortuko da,
Foru Agindu honen II. eranskinean zehaztutako eduki eta ezaugarriekin, eta Bizkaiko
Foru Aldundiak Interneten duen egoitza elektronikoan dauden formatu eta diseinuarekin.
Fitxategi horrek honako informazio hau jasoko du:
a)	Identifikazio fiskaleko zenbakia eta izen-abizenak, eta faktura edo egiaztagiria
eman duen pertsonaren edo erakundearen sozietate-izen osoa.
b)	Fitxategia sortzen duen software bermatzailearen informazio hau: izena, identifikazio fiskaleko zenbakia eta izen-abizenak, pertsona edo erakunde garatzailearen izen sozial osoa, eta Bizkaiko Foru Aldundiak edo, hala badagokio, Arabako
Foru Aldundiak edo Gipuzkoako Foru Aldundiak esleitutako lizentzia. Informazio
horrek bat etorri beharko du abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez
onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-betebehar formalak arautzen
dituen Erregelamenduaren 10. artikuluan aipatzen den software bermatzailearen
erregistroan alta emandakoarekin. Halaber, software bermatzailearen bertsioaren kodea sartu beharko da.
5. artikulua.—
Alta emateko eta eragiketak baliogabetzeko fitxategien sinadura
elektronikoa software bermatzailearekin
Foru Agindu honen 3. eta 4. artikuluetan aipatzen diren software bermatzailearekin
egindako eragiketei alta emateko eta horiek baliogabetzeko fitxategiak elektronikoki sinatu
beharko dira, Foru Agindu honen III. eranskinean jasotzen diren zehaztapenekin bat.
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6. artikulua.—Software bermatzaileek sortutako fakturen edo frogagirien identifikazio-kodea eta QR kodea
1. Software bermatzaileek sortutako ondasunak entregatzearen edo zerbitzuak ematearen faktura edo egiaztagiriek identifikazio-kode bat eta QR kode bat izan beharko dituzte, Foru Agindu honen IV. eranskinean ezarritako zehaztapenen arabera sortutakoak.
2. Foru Agindu honen 2. artikuluan ezarritako definizioen arabera faktura edo egiaztagiritzat hartzen diren dokumentuetan bakarrik sartu ahalko dira aurreko paragrafoan
aipatutako identifikazio-kodea eta QR kodea.
Ondorioz, aurreko paragrafoan aipatutako identifikazio-kodea eta QR kodea ezin izango dira sartu zenbait dokumentutan; hona hemen: albaranak, proformako fakturak, aurrefakturak edo fakturatzat edo frogagiritzat hertsiki hartzen ez diren bestelako dokumentuak.
3. Identifikazio-kodearen edo QR kodearen bidez, eta sistema elektroniko baten bidez identifikatu ondoren, fakturaren edo frogagiriaren hartzaileak egiaztatu ahal izango
du, Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez, faktura edo egiaztagiri hori
igorri duten zergapekoek Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 122 bis artikuluaren 1. paragrafoan eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru
Arauren 133. artikuluaren 1. paragrafoan ezarritako betebeharrak betetzen dituztela.
7. artikulua.—Zerga-administrazioari bidaltzea software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta- eta deuseztapen-fitxategiak
1. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko erregelamenduaren 114.
artikuluan aipatzen diren pertsona fisikoek eta errentak eratxikitzeko araubidean dauden
erakundeek software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta- eta baliogabetze-fitxategiak erregistratu beharko dituzte honako azpikapitulu honetan: Bizkaiko Lurralde
Historikoaren zerga betebehar formalak arautzen dituen erregelamenduaren 39 bis artikuluak aipatutako eragiketa ekonomikoen erregistro liburuan jaulkitako sarrera eta fakturen kapituluaren software bermatzailearekin jaulkitako fakturadun sarreren azpikapituluan, hain zuzen ere.
2. Sozietateen gaineko zergaren zergadunek software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta- eta baliogabetze-fitxategiak erregistratu beharko dituzte software
bermatzailearekin jaulkitako fakturen azpikapituluan, Bizkaiko Lurralde Historikoaren
zerga-betebehar formalak arautzen dituen Erregelamenduaren 39. artikuluaren hamabigarren zenbakian aipatzen den eragiketa ekonomikoen erregistro-liburutik jaulkitako fakturen kapituluan, eta eskatzen den gainerako informazioarekin batera, bertan ezarritako
moduan eta epeetan.
8. artikulua.—Alta emateko eta eragiketak baliogabetzeko fitxategiak kontserbatzea software bermatzailearekin
Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 66. artikuluan aipatzen diren epeetan gorde
beharko dira software bermatzailearekin egindako eragiketei alta emateko eta horiek
baliogabetzeko fitxategiak.
9. artikulua.—Software bermatzaileen egiaztapen presentzialaren funtzionaltasuna
Software bermatzaileek aurrez aurreko egiaztapen-funtzionalitate bat izan beharko
dute, eta, horren arabera, honako informazio hau erakutsi beharko dute fakturazio-gailuaren pantaila bakar batean:
a)	Identifikazio fiskaleko zenbakia eta gailutik erabilitako software bermatzailea garatu duen pertsona edo erakundearen izena edo izen soziala.
b)	Gailutik erabilitako software bermatzailearen izena.
c)	Gailutik erabilitako software bermatzailearen bertsioa.
Aukeran, aurreko informazioa erakusten den gailuaren serie-zenbakia ere erakutsi
ahal izango da.
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10. artikulua.—Mahaigaineko aplikaziotzat jotzen diren software bermatzaileen betekizun gehigarriak
1. Foru Agindu honen 2. artikuluan ezarritakoaren arabera mahaigainaren aplikaziokotzat hartzen diren software bermatzaileei dagokienez, baldintza gehigarri hauek
bete beharko dira:
a)	Software bermatzailearen sinadura elektronikoa.
b)	Software bermatzailearen bertsioak kontserbatzea.
2. Aurreko paragrafoan aipatutako betekizun gehigarriak ez zaizkie eskatuko Foru
Agindu honen 2. artikuluan ezarritakoaren arabera arkitektura banatuaren aplikaziotzat
hartzen diren software bermatzaileei.
3. Mahaigaineko aplikaziotzat hartzen den software bermatzaileari dagokionez, aurreko 1. paragrafoko a) letran aipatzen den sinadura elektronikoaren betekizun gehigarriak honako hau ekarriko du:
a)	Pertsona edo erakunde garatzaileak elektronikoki sinatu beharko du software
bermatzailearen banaketa egiteko instala daitekeen artxiboa, aitortutako erakunde ziurtatzaile batek emandako kodea sinatzeko ziurtagiri elektroniko baten
bidez. Ziurtagiriak egilearen nortasuna bermatzen duen informazioa erakutsi
beharko du, eta softwarearen osotasuna ziurtatu beharko du.
b)	Mahaigaineko aplikaziotzat hartzen den software bermatzaile bat instalatzeko,
erabiltzailearen adostasuna eskatu beharko da.
c)	Software hori abiarazteko erabiltzen den software bermatzailearen fitxategi informatiko exekutagarria elektronikoki sinatu beharko du pertsona edo erakunde
garatzaileak, aitortutako erakunde ziurtatzaile batek emandako kodea sinatzeko
ziurtagiri elektroniko baten bidez.
4. Mahaigaineko aplikaziotzat hartzen diren software bermatzailearen bertsioak
kontserbatzeko betekizun gehigarriak, aurreko 1. paragrafoko b) idatz-zatian aipatutakoak, esan nahi du pertsona edo erakunde garatzaileak bere erabiltzaileei banatutako
software bermatzaileen bertsio guztiak gorde beharko dituela.
5. Bai mahaigaineko aplikaziotzat hartzen diren software bermatzaileek, bai arkitektura banatuko aplikaziotzat hartzen direnek, kode baten bidez identifikatu beharko
dituzte beren bertsioak. Kode hori software bermatzailearekin egindako eragiketaren
alta- eta deuseztapen-fitxategietan jasoko da, software horiek «softwarearen bertsioa»
eremuan erabiliz sortzen direnean.
BIGARREN ATALA

SOFTWARE BERMATZAILEAREN ERREGISTROAN ALTA EMAN IZANAREN ADIERAZPENA

11. artikulua.—Software bermatzailearen erregistroan alta eman izanaren adierazpena
1. Abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen Erregelamenduaren 10. artikuluan aipatzen den software bermatzailearen erregistroan garatu dituzten softwareak
inskribatu nahi dituzten pertsona eta entitate bermatzaileek bertan alta emateko adierazpena aurkeztu beharko dute.
2. Alta-adierazpena Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko da, horretarako eskura jartzen zaion inprimakia betez, eduki honekin:
a)	Identifikazio fiskaleko zenbakia eta izen-abizenak, eta software bermatzailea garatzen duen pertsonaren edo erakundearen sozietate-izen osoa.
b) Software bermatzailearen izena.
c) Software bermatzaileari buruzko deskribapena edo informazio garrantzitsua.
d) Hala badagokio, pertsona edo erakunde garatzailearen webgunearen URLa.
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e)	Adierazi ea pertsona edo erakunde garatzaileak ez duen nahi software bermatzailea Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean argitaratuko den software bermatzaileen zerrendan sartzea.
3. Alta-adierazpena, elektronikoki aurkeztu ahal izango du, software bermatzailea
garatzen duen pertsonak edo erakundeak edo, bestela, –Bizkaiko Lurralde Historikoaren
Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 45. artikuluan xedatutakoaren arabera– haren ordezkari diharduen hirugarren batek.
4. Alta-adierazpenak erantzukizunpeko adierazpen bat barne hartuko du. Adierazpen hori software bermatzailea garatzen duen pertsonak edo erakundeak sinatu beharko
du, eta bertan honako baldintza hauek betetzen direla adierazi beharko du:
1)	Softwareak inolako salbuespenik eta erreserbarik gabe betetzen ditu Sozietateen gaineko Zergari eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko
Foru Arauetako 122 bis eta 113 bis artikuluetan ezarritako baldintza eta betekizun guztiak, ondasun-emateak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten
erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen duen sistema informatikoari buruzkoak, hurrenez hurren, eta Foru Agindu honetan ezarritakoak.
Zehazki, honako hauek adierazi beharrekoak dira:
a)	Ondasun-entregengatik eta zerbitzu-prestazioengatik, eta faktura edo eragiketak justifikatzen dituen euskarri elektronikoko edo paperezko beste dokumentu bat igorri aurretik, elektronikoki sinatutako fitxategi informatiko bat
sortuko da, erregelamenduz eta Foru Agindu honetan zehaztutako formatu,
eduki eta ezaugarriekin.
		Zehazki, letra honetan aipatzen den fitxategi informatikoak fakturaren edo
dokumentuaren identifikazioa jaso beharko du, euskarri elektronikoan edo
paperean, eragiketa justifikatzen duena, hurrengo b) letran aipatzen denaren aurre-aurrekoa, bai eta erabilitako softwarea garatzen duen pertsonaren
edo erakundearen identifikazioa ere.
b)	Fakturak edo eragiketak justifikatzen dituen euskarri elektronikoko edo paperezko beste dokumentu batek dokumentuaren identifikazio-kode bat eta
«QR» kode bat izango ditu, Foru Agindu honetan ezarritako zehaztapenen
arabera sortutakoak.
2)	Arabako edo Gipuzkoako lurralde historikoetako sozietateen gaineko zergan,
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan eskumen arauemailea duten zergapeko pertsonek software bermatzailearen erregistroan alta emateko deklarazio honetan aipatzen den softwarea
merkaturatu eta erabiltzen badute, software horrek baldintzarik gabe betetzen
du, inolako salbuespenik eta erreserbarik gabe, Lurralde horietan indarrean dagoen araudian ezarritako baldintza eta betekizun guztiak.
3)	Software bermatzailearen baldintzak eta eskakizunak ez betetzearekin lotutako
zehapen-araubidea ezagutzen du.
4)	Arestian adierazitakoa egiaztatzeko dokumentazio guztia du, eta konpromisoa
hartzen du dokumentazio hori gordetzeko, bai eta Administrazioak eskatzen dionean aurkezteko ere, egiazta dezan.
5)	Alta-adierazpenarekin batera, softwareak Sozietateen gaineko Zergari eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauetako 122 bis eta 113
bis artikuluetako 1. paragrafoan eta Foru Agindu honetan xedatutakoa betetzeko
erabilitako prozedura teknikoen memoria deskribatzailea aurkeztu behar da.
6)	Softwarea berme-emailearen erregistroan inskribatuta dagoen bitartean eskakizunak eta baldintzak betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen du, bai eta softwarearen baldintzen eta eskakizunen aldaketetara egokitzekoa ere.
7)	Softwarearen banaketa guztietan, detektatu bezain laster, arestian aipatutako araudian ezarritako software bermatzailearen baldintzak eta eskakizunak betetzeari eragiten dion edozein akats edo anomalia zuzentzeko konpromisoa hartzen du.

7. orr.
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5. Alta-adierazpenarekin batera, aurreko paragrafoaren 5. zenbakian aipatzen den
deskripzio-memoria aurkeztu beharko da, eta bertan honako alderdi hauek deskribatu
beharko dira:
1)	Software mota (Foru Agindu honen 2. artikuluan deskribatutako kategorien arabera): mahaigaina eta/edo arkitektura banatuko aplikazioa.
2)	Eragiketaren altako fitxategiak software bermatzailearekin kateatzeko prozesua.
3)	Alta emateko fitxategiak sinatzeko eta software bermatzailearekin eragiketak baliogabetzeko prozesua, bereziki adieraziz zer ziurtagiri elektroniko mota erabil
ditzakeen software bermatzaileak sinadura-prozesurako.
4)	Software bermatzaileak sortzen dituen faktura edo egiaztagiri motak, bereziki
adieraziz softwareak honako hauek sortzen dituen:
a) Faktura sinplifikatuak eta/edo osoak.
b) Paperezko fakturak eta/edo faktura elektronikoak.
5)	Identifikazio-kodearen eta QR kodearen kokapena, Foru Agindu honen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera.
6)	Foru Agindu honen 9. artikuluan aipatzen den informazioa pantaila bakarrean aurrez aurre egiaztatzeko aukera ematen duen softwarearen aukera identifikatzea
(software bermatzaileen aurrez aurreko egiaztapenaren funtzionaltasuna).
7)	Software bermatzailearekin alta emateko eta eragiketak deuseztatzeko fitxategiak biltegiratzeko sistema.
XEDAPEN IRAGANKORRA

Software bermatzailearen erregistroa martxan jartzea 2022ko urtarrilaren 1a baino lehen.
2020ko urriaren 1etik aurrera, ondasunen entregak eta zerbitzu-prestazioak dokumentatzen dituzten erregistroen osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen duen sistema informatikoa borondatez erabili ahal izateko, software
bermatzailearen erregistroa 2020ko irailaren 14an jarriko da martxan.
AZKEN XEDAPEN

Azken Xedapen Bakarra.—Indarrean jartzea
Foru Agindu honek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko
du indarra, eta 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.
Bilbao, 2020ko irailaren 9an.
Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ
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FakturarenGoiburua

HirugarrenekEdo
HartzaileakEmana

HainbatHartzaile

Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea

Azalpena

Faktura identifikatzeko serie zenbakia
Faktura identifikatzeko faktura zenbakia
Fakturaren bidalketa data

FakturaZk

FakturaEmateko
Data

Faktura hirugarren batek edo hartzaileak eman
duen zehazten duen identifikatzailea. Ez bada
jakinarazten, eremu honek “N” balioa duela
ulertuko da

Fakturak hainbat hartzaile ote dituen zehazten
duen identifikatzailea. Ez bada jakinarazten,
eremu honek “N” balioa duela ulertuko da

Hartzailearen posta kodea

Ez da beharrezkoa hartzailearen helbideari lotutako informazioa txertatzea. Txertatzen bada, ez da tratatuko

PostaKodea

Egoitza herrialdeko identifikazio zenbakia

Egoitza herrialdeko identifikazio mota ezartzeko
gakoa

Hartzailearen abizenak eta izena edo izen
soziala edo izendapen sozial osoa

ID

IDType

AbizenakIzenaIzen
Soziala

IDBestea

FakturaSeriea

IDHartzailea
(1-100)

Hartzaileari lotutako herrialdearen kodea

Hartzailearen IFZ

Igorlearen abizenak eta izena edo izen soziala
edo izendapen sozial osoa

Datuak/Multzoa

Igorlearen IFZ

HerrialdearenKodea

Datuak/Multzoa

AbizenakIzenaIzen
Soziala

IFZ

Datuak/Multzoa

IFZ

Datuak/Multzoa

Data formatua
(10)
(ee-hh-uuuu)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(1)
L4

Alfanumerikoa
(1)
L3

Zenbakizkoa
(5)

Alfanumerikoa
(120)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(2)
L2

Alfanumerikoa
(2)
(ISO 3166-1
alpha-2 codes)
L1

IFZ formatua
(9)

Alfanumerikoa
(120)

IFZ formatua
(9)

Alfanumerikoa
(5)
L0

Formatua
Luzera
Zerrenda
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“HartzailearenHelbidea” datuekin/multzoarekin lotuta: Ez da beharrezkoa hartzailearen helbideari lotutako informazioa
txertatzea. Txertatzen bada, ez da tratatuko.

“FakturarenXehetasunak” datu/multzoarekin lotuta: Ez da beharrezkoa fakturaren xehetasunei lotutako informazioa txertatzea
(XehetasunarenDeskribapena, Kopurua, AlekoZenbatekoa, Deskontua eta ZenbatekoaGuztira). Txertatzen bada, ez da tratatuko.
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Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Azalpena

IDGakoa
(1-3)

BEZAraudi
GarrantziaErag

BEZaren araudi mota identifikatuko duen gakoa
edo zerga garrantzia duen eragiketa

Kostuaren zerga oinarria (BEZ taldeetarako maila aurreratua)

Jasandako atxikipena

Fakturaren
Xehakapena
(Kontrapartea
“nazionala” denean
edo ez dagoenean
kontraparterik)

Lotua

Salbuetsia

Salbuetsiaren
Salbuespenaren
Xehetasuna
Kausa
(1-7, datu multzo bat
salbuespenaren
ZergaOinarria
ondorioz)

Salbuetsitako zerga-oinarria eurotan,
salbuespenaren arrazoiari dagokiona

Salbuespenaren arrazoia

Ez da beharrezkoa fakturaren xehetasunei lotutako informazioa txertatzea (XehetasunarenDeskribapena, Kopurua, AlekoZenbatekoa, Deskontua eta ZenbatekoaGuztira). Txertatzen bada, ez da tratatuko.

Gakoak

KostuarenZerga
Oinarria

Jasandako
Atxikipena

Fakturaren zenbatekoa guztira

Eragiketen deskribapen orokorra

Fakturaren
Deskribapena

Fakturaren
ZenbatekoaGuztira

Fakturaren eragiketaren data

Zuzendutako edo ordezkatutako faktura emateko
data

Faktura zuzendua edo ordezkatua identifikatzeko
faktura zenbakia

Faktura zuzendua edo ordezkatua identifikatzeko
serie zenbakia

Ordezkatutako fakturaren jasanarazitako kuota
Ordezkatutako fakturaren baliokidetasun
errekarguaren kuota

ZuzendutakoKuota
ErrekarguKuota
Zuzenduta
FakturaSeriea

Ordezkatutako fakturaren zerga-oinarria

Zuzentzeko faktura mota ordezkatzeagatikoa edo
ezberdintasunengatikoa den identifikatzen du
Zuzendutako
Oinarria

IDOrdezkatutako
FakturaZk
ZuzendutakoFaktura
(1-100)
FakturaEmateko
Data

Ordezteko
Zuzenketaren
Zenbatekoa

Mota

Zuzentzeko faktura mota identifikatzen duen
kodea

Faktura erraztu baten ordez emandako faktura
ote den zehazten duen identifikatzailea. Ez bada
jakinarazten, eremu honek “N” balioa duela
ulertuko da

EragiketarenData

Ordezkatutako
Zuzendutako
Fakturak

FakturaZuzentzailea

ErraztuarenOrdez
EmandakoFaktura

Kodea

Datuak/Multzoa

Faktura erraztua edo faktura osoa den zehazten
duen identifikatzailea. Esparru hau jakinarazten
ez bada, “N” balioa duela ulertuko da eta, beraz,
faktura osoa dela

Datuak/Multzoa

FakturaErraztua

Datuak/Multzoa

Fakturaren bidalketa ordua

Datuak/Multzoa

FakturaEmateko
Ordua

Datuak/Multzoa

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L10

Alfanumerikoa
(2)
L9

Hamartarra
(12,2)

Hamartarra
(12,2)

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(250)

Data formatua
(10)
(ee-hh-uuuu)

Data formatua
(10)
(ee-hh-uuuu)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(20)

Hamartarra
(12, 2)

Hamartarra
(12, 2)

Hamartarra
(12, 2)

Alfanumerikoa
(1)
L8

Alfanumerikoa
(2)
L7

Alfanumerikoa
(1)
L6

Alfanumerikoa
(1)
L5

Ordu formatua
(8)
(oo:mm:ss)

Formatua
Luzera
Zerrenda
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Eragike
taMota
renXe
haka
pena
(Kontrapartea
ez
nazionala
denean)

Zerbi
tzuak
Ematea

Fakturaren
Xehakapena
(Kontrapartea
“nazionala” denean
edo ez dagoenean
kontraparterik)

Datuak/Multzoa

LotuGabe

Lotua

LotuGabe
Xehetasuna
(1-2)

SalbuetsiGabe

Salbuetsia

SalbuetsiGabe

Datuak/Multzoa

Lotua

Datuak/Multzoa

ZergaKuota

ZergaTasa

ZergaOinarria

Datuak/Multzoa

SalbuetsiGabe
Xehetasuna
(1-2)
BEZXehakapena

MotaSalbuetsi
Gabe

Salbuetsitako
Salbuespenaren
Xehetasuna
Kausa
(1-7, datu multzo bat
salbuespenaren
ZergaOinarria
ondorioz)

Eragiketa
Baliokidetasun
ErrekarguanEdo
ErregimenErraztuan

BEZXehetasuna
Baliokidetasun
(1-6, datu multzo bat ErrekarguMota
mota bakoitzeko)
Baliokidetasun
ErrekarguKuota

ZergaKuota

ZergaTasa

ZergaOinarria

Zergadun batek erregimen erraztuan edo
baliokidetasun errekarguaren erregimenean
emandako faktura ote den zehazten duen
identifikatzailea. Ez bada jakinarazten, eremu
honek “N” balioa duela ulertuko da

Baliokidetasun errekargu mota zerga-oinarriari
aplikatzearen emaitzazko kuota

BEZ motaren arabera lotutako ehunekoa

Jasandako kuota. Zerga-oinarriari zerga-tasa
aplikatzearen emaitzazko kuota izango da

Kuota kalkulatzeko zerga-oinarriaren gain
aplikatutako ehunekoa

Salbuetsi gabeko zerga-oinarria. Zerga-tasa
aplikatzen da zerga-oinarriaren gain

Lotutako eta salbuetsi gabeko eragiketa mota

Salbuetsitako zerga-oinarria eurotan,
salbuespenaren arrazoiari dagokiona

Salbuespenaren arrazoia

Lotu gabeko eragiketari dagokion zenbatekoa
eurotan

Zergadun batek erregimen erraztuan edo
baliokidetasun errekarguaren erregimenean
emandako faktura ote den zehazten duen
identifikatzailea. Ez bada jakinarazten, eremu
honek “N” balioa duela ulertuko da

Baliokidetasun errekargu mota zerga-oinarriari
aplikatzearen emaitzazko kuota

BEZ motaren arabera lotutako ehunekoa

Jasandako kuota. Zerga-oinarriari zerga-tasa
aplikatzearen emaitzazko kuota izango da

Kuota kalkulatzeko zerga-oinarriaren gain
aplikatutako ehunekoa

Salbuetsi gabeko zerga-oinarria. Zerga-tasa
aplikatzen da zerga-oinarriaren gain

Lotutako eta salbuetsi gabeko eragiketa mota

Azalpena

Zenbatekoa

Eragiketa
Baliokidetasun
ErrekarguanEdo
ErregimenErraztuan

BEZXehetasuna
Baliokidetasun
(1-6, datu multzo bat ErrekarguMota
mota bakoitzeko)
Baliokidetasun
ErrekarguKuota

Datuak/Multzoa

Ez lotzearen kausa

BEZXehakapena

MotaSalbuetsiGabe

Datuak/Multzoa

Kausa

SalbuetsiGabekoa
Xehetasuna
(1-2)

Datuak/Multzoa

Alfanumerikoa
(1)
L12

Hamartarra
(12,2)

Hamartarra
(3,2)

Hamartarra
(12,2)

Hamartarra
(3,2)

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L11

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L10

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L13

Alfanumerikoa
(1)
L12

Hamartarra
(12,2)

Hamartarra
(3,2)

Hamartarra
(12,2)

Hamartarra
(3,2)

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L11

Formatua
Luzera
Zerrenda
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Software

Ez lotzearen kausa
Lotu gabeko eragiketari dagokion zenbatekoa
eurotan

Zenbatekoa

Eragiketa
Baliokidetasun
ErrekarguanEdo
ErregimenErraztuan

Zergadun batek erregimen erraztuan edo
baliokidetasun errekarguaren erregimenean
emandako faktura ote den zehazten duen
identifikatzailea. Ez bada jakinarazten, eremu
honek “N” balioa duela ulertuko da

Baliokidetasun errekargu mota zerga-oinarriari
aplikatzearen emaitzazko kuota

BEZ motaren arabera lotutako ehunekoa

Jasandako kuota. Zerga-oinarriari zerga-tasa
aplikatzearen emaitzazko kuota izango da

Kausa

BEZXehakapena

BEZXehetasuna
Baliokidetasun
(1-6, datu multzo bat ErrekarguMota
mota bakoitzeko)
Baliokidetasun
ErrekarguKuota

ZergaKuota

ZergaTasa

Kuota kalkulatzeko zerga-oinarriaren gain
aplikatutako ehunekoa

Salbuetsi gabeko zerga-oinarria. Zerga-tasa
aplikatzen da zerga-oinarriaren gain

Lotutako eta salbuetsi gabeko eragiketa mota

Salbuetsitako zerga-oinarria eurotan,
salbuespenaren arrazoiari dagokiona

Salbuespenaren arrazoia

TicketBai software bermatzailea erregistroan
inskribatzeko akordioan zerga-administrazioak
esleitutako lizentziaren kodea

Aurreko fakturaren TicketBai fitxategiaren
SignatureValue esparruaren lehenengo ehun
karaktereak

SignatureValue
AurrekoFakturaren
Sinadura

TBAILizentzia

Aurreko fakturaren bidalketa data

AurrekoFaktura
EmatekoData

Aurreko faktura identifikatzeko faktura zenbakia

LotuGabe
Xehetasuna
(1-2)

SalbuetsiGabe
Xehetasuna
(1-2)

MotaSalbuetsi
Gabe

Salbuetsitako
Salbuespenaren
Xehetasuna
Kausa
(1-7, datu multzo bat
salbuespenaren
ZergaOinarria
ondorioz)

ZergaOinarria

Azalpena

Lotu gabeko eragiketari dagokion zenbatekoa
eurotan

Datuak/Multzoa

Zenbatekoa

Datuak/Multzoa

Ez lotzearen kausa

Datuak/Multzoa

Kausa

Datuak/Multzoa

AurrekoFakturaZk

LotuGabe

SalbuestiGabe

Salbuetsia

LotuGabe
Xehetasuna
(1-2)

Datuak/Multzoa

Aurreko faktura identifikatzen duen seriea

Ematea

Lotua

LotuGabe

Datuak/Multzoa

AurrekoFakturaren
Seriea

Eragike
taMota
renXe
haka
pena
(Kontrapartea
ez
nazionala
denean)

Zerbi
tzuak
Ematea

Datuak/Multzoa

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(100)

Data formatua
(10)
(ee-hh-uuuu)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(20)

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L13

Alfanumerikoa
(1)
L12

Hamartarra
(12,2)

Hamartarra
(3,2)

Hamartarra
(12,2)

Hamartarra
(3,2)

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L11

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L10

Hamartarra
(12,2)

Alfanumerikoa
(2)
L13

Formatua
Luzera
Zerrenda

2020, irailak 11. Ostirala
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Bertsioa

Izena

Erakunde
Garatzailea

Datuak/Multzoa

IDBestea

IFZ

Datuak/Multzoa

ID

IDType

Herrialdearen
Kodea

Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Ikus “Software bermatzailearekin egindako
eragiketen alta eta ezeztatze fitxategien sinadura
elektronikoaren zehaztapenak” III. eranskineak

Erabilitako fakturazio gailuaren serie zk

Erabilitako fakturazio softwarearen bertsioaren
identifikazioa

Fakturazio softwarearen izena
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Egoitza herrialdeko identifikazio zenbakia
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Egoitza herrialdeko identifikazio mota ezartzeko
gakoa
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Erakunde garatzaileari lotutako herrialdearen
kodea
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Erakunde garatzailearen IFZ
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Azalpena

Alfanumerikoa
(30)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(120)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(2)
L2

Alfanumerikoa
(2)
(ISO 3166-1
alpha-2 codes)
L1

IFZ formatua
(9)

Formatua
Luzera
Zerrenda

2020, irailak 11. Ostirala
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GailuarenSerieZk

Software

Datuak/Multzoa
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TBAI
Aztarna

Blokea
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II. ZERRENDA MOTAKO ESPARRUETAN BAIMENDUTAKO GAKOAK ETA BALIOAK
L0  IDTicketBaiBertsioa
Balioak

1.2

Azalpena

Erabilitako eskemaren oraingo bertsioa

L1  Herrialdearen kodea
Indarrean dauden herrialde eta lurraldeen kodeen zerrendaren arabera jakinaraziko da

L2  Egoitza herrialdeko identifikazio motak
Balioak

Azalpena

02

IFZ BEZ

03

Pasaportea

04

Egoitza dagoen herrialdeak edo lurraldeak emandako nortasun agiri ofiziala

05

Egoitza ziurtagiria

06

Beste frogagiri bat

L3  Hainbat hartzaile
Balioak

Azalpena

S

Bai

N

Ez

L4  Hirugarren batek edo hartzaileak emandako faktura
Balioak

Azalpena

N

Hartzaileak berak emandako faktura

T

Hirugarren batek egindako faktura

D

Eragiketaren hartzaileak emandako faktura

L5  Faktura erraztua
Azalpena

S

Bai

N

Ez

L6  Faktura erraztuaren ordez emandako faktura
Balioak

Azalpena

S

Bai

N

Ez
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L7  Zuzentzeko fakturaren kodea
Balioak

Azalpena

R1

Faktura zuzentzailea: zuzenbidean oinarritutako akatsa eta BEZaren Foru Arauaren 80.
artikuluko Bat, Bi eta Sei

R2

Faktura zuzentzailea: BEZari buruzko Foru Arauko 80. artikuluko Hiru

R3

Faktura zuzentzailea: BEZari buruzko Foru Arauko 80. artikuluko Lau

R4

Faktura zuzentzailea: Gainerakoak

R5

Faktura zuzentzailea faktura erraztuetan

L8  Faktura zuzentzaile mota
Balioak

Azalpena

S

Ordezkatzeagatiko faktura zuzentzailea

I

Ezberdintasunengatiko faktura zuzentzailea

L9  BEZaren araudi bereziaren gakoa eta zerga garrantziadun eragiketak
Azalpena

01

Erregimen orokorreko eragiketa eta hurrengo balioetan jaso gabe dagoen beste edozein
kasu

02

Esportazioa

03

Erabilitako ondasunen, arte objektuen, zaharkinen eta bilduma objektuen araudi berezia
aplikatzen zaien eragiketak

04

Inbertsio urrearen araubide berezia

05

Bidaia-agentzien araubide berezia

06

BEZeko erakundeen multzoaren araudi berezia (maila aurreratua)

07

Kutxa-irizpidearen araubide berezia

08

Ekoizpen, Zerbitzu eta Inportazioaren gaineko Zergari / Kanarietako Zeharkako Zerga
Orokorrari lotutako eragiketak

09

Besteren izenean eta kontura ari diren bidai agentziek egindako zerbitzuen fakturazioa
(Fakturazio Araudiko 3. xedapen gehigarria)

10

Hirugarrenen kontura kobratzea ordainsari profesionalak edo jabetza industrialetik
eratorritako eskubideak, egilearenak edo bazkideen, bazkideen edo elkargokideen kontura
kobratzeko eginkizun horiek betetzen dituzten sozietate, elkarte, elkargo profesional edo
bestelako erakundeek egindakoak

11

Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotuak

12

Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotu gabeak

13

Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotuak eta lotu gabeak

14

Hartzailea administrazio publiko bat denean ordaintzeke dauden BEZdun fakturak, obra
ziurtagirietakoak

15

Segidako traktuko eragiketetan ordaintzeke dagoen BEZdun faktura

51

Baliokidetasun errekarguko eragiketak

52

Erregimen erraztuko eragiketak

53

BEZaren ondorioetarako enpresari edo profesionaltzat jotzen ez diren pertsona edo
erakundeek egindako eragiketak

eek: BAO-2020a175-(I-566)
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L10  Lotutako eta salbuetsitako eragiketen salbuesteko kausa
Balioak

Azalpena

E1

BEZaren Foru Arauaren 20. artikuluak salbuetsia

E2

BEZaren Foru Arauaren 21. artikuluak salbuetsia

E3

BEZaren Foru Arauaren 22. artikuluak salbuetsia

E4

BEZaren Foru Arauaren 23. eta 24. artikuluek salbuetsia

E5

BEZaren Foru Arauaren 25. artikuluak salbuetsia

E6

Beste arrazoi bategatik salbuetsia

L11  Salbuetsi gabeko mota
Balioak

Azalpena

S1

Subjektu pasiboaren inbertsiorik gabe

S2

Subjektu pasiboaren inbertsioarekin

L12  Baliokidetasun errekarguko edo erregimen erraztuko eragiketa
Balioak

Azalpena

S

Bai

N

Ez

L13  Ez lotzearen arrazoia
Azalpena

OT

BEZaren Foru Arauaren 7. artikuluak lotu gabea
Lotu gabeko beste kasu batzuk

RL

Lokalizazio arauengatik lotu gabe

eek: BAO-2020a175-(I-566)

Balioak

GailuarenSerieZk

Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Datuak/Multzoa

Erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea

Azalpena

Bertsioa

Izena

IDBestea

ID

IDType

TBAILizentzia

Erakunde
Garatzailea

TicketBAI software bermatzailea erregistroan
inskribatzeko akordioan zerga-administrazioak
esleitutako lizentziaren kodea

FakturaEmateko
Data

Ikus “Software bermatzailearekin egindako
eragiketen alta eta ezeztatze fitxategien sinadura
elektronikoaren zehaztapenak” III. eranskineak

Erabilitako fakturazio gailuaren serie zk

Erabilitako fakturazio softwarearen bertsioaren
identifikazioa

Fakturazio softwarearen izena
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Egoitza herrialdeko identifikazio zenbakia
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Egoitza herrialdeko identifikazio mota ezartzeko
gakoa
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Erakunde garatzaileari lotutako herrialdearen
kodea
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Erakunde garatzailearen IFZ
TicketBairen software bermatzailearen
erregistroan inskribatzeari lotutako datua

Ezeztatutako fakturaren bidalketa data

FakturaZk

Ezeztatutako faktura identifikatzeko serie
zenbakia

Ezeztatutako faktura identifikatzeko faktura
zenbakia

FakturaSeriea

Igorlearen abizenak eta izena edo izen soziala
edo izendapen sozial osoa

Datuak/Multzoa

Igorlearen IFZ

Herrialdearen
Kodea

Datuak/Multzoa

AbizenakIzena
IzenSoziala

IFZ

Datuak/Multzoa

IFZ

Datuak/Multzoa

Hautaketa eremua

Aukerako eremua

Nahitaezko eremua

Alfanumerikoa
(30)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(120)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(2)
L2

Alfanumerikoa
(2)
(ISO 3166-1
alpha-2 codes)
L1

IFZ formatua
(9)

Alfanumerikoa
(20)

Data formatua
(10)
(ee-hh-uuuu)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(20)

Alfanumerikoa
(120)

IFZ formatua
(9)

Alfanumerikoa
(5)
L0

Formatua
Luzera
Zerrenda
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Signature

TBAI
Aztarna

Softwarea

Fakturaren
Goiburua

Igorlea

TBAIBertsioarenID

Datuak/Multzoa

Beltza =

Gorria =
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Fakturaren
ID

Goiburua

Blokea
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II. ZERRENDA MOTAKO ESPARRUETAN BAIMENDUTAKO GAKOAK ETA BALIOAK
L0  IDTicketBaiBertsioa
Balioak

1.2

Azalpena

Erabilitako eskemaren oraingo bertsioa

L1  Herrialdearen kodea
Indarrean dauden herrialde eta lurraldeen kodeen zerrendaren arabera jakinaraziko da

L2  Egoitza herrialdeko identifikazio motak
Azalpena

02

IFZ BEZ

03

Pasaportea

04

Egoitza dagoen herrialdeak edo lurraldeak emandako nortasun agiri ofiziala

05

Egoitza ziurtagiria

06

Beste frogagiri bat

eek: BAO-2020a175-(I-566)
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III. ERANSKINA. SOFTWARE BERMATZAILEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETAREN
ALTA- ETA DEUSEZTAPEN-FITXATEGIEN SINADURA ELEKTRONIKOAREN
ZEHAZTAPENAK
1. Xedea
Eranskin honek ezartzen ditu software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta- eta deuseztapenfitxategien sinadura elektronikoaren zehaztapenak (aurrerantzean, sinatzeko zehaztapenak), foru agindu
honen 3. eta 4. artikuluetan aipatzen direnak.
Sinadura elektronikoaren zehaztapenak identifikatzaile bakar batekin
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/ticketbai/especificaciones_firma_v1_0.pdf

identifikatuko

dira:

Identifikazio hori nahitaez sartu beharko da software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta- eta
deuseztapen-fitxategien sinadura elektronikoan, eta dagokion identifikazio-eremua erabiliko da
espezifikazioen esparru orokorra zehazteko, bai eta hura baliozkotzeko aplikatu beharreko baldintza orokor
eta espezifikoak dituen bertsioa ere.

2. Irismena
2. 1. Jarduleak
Sinadura elektronikoa sortzeko eta baliozkotzeko prozesuko jarduleak honako hauek dira:

─

─

─
─

Sinatzailea: nortasun juridikorik gabeko pertsona fisikoa edo juridikoa, sinadura sortzeko gailu bat
duena eta software bermatzailearekin alta emateko edo eragiketa baliogabetzeko fitxategi bat
sinatzen duena.
Egiaztatzailea: sinadura elektroniko bat baliozkotzen edo egiaztatzen duen erakundea, pertsona
fisikoa zein juridikoa izan, sinadura zehatzaren zehaztapen batzuek eskatzen dituzten baldintzetan
oinarrituta.
Konfiantzazko zerbitzuen emailea: ziurtagiri elektronikoak ematen dituen edo sinadura
elektronikoarekin lotutako beste zerbitzu batzuk ematen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa.
Sinadura-zehaztapenen igorlea: dokumentu hau sortzeaz eta kudeatzeaz arduratzen den erakundea;
horren bidez, sinatzaileak eta egiaztatzaileak hori bete dute sinadura elektronikoa sortzeko eta
baliozkotzeko prozesuetan.

2. 2. Sinadura elektronikorako onartutako formatua

eek: BAO-2020a175-(I-566)

Software bermatzailearekin egindako eragiketaren altako eta deuseztapeneko fitxategien sinadura
elektronikorako onartutako formatua FormatoXAdes (XML AdvancedElectronicSignatures) da, ETSI en 319
132-1 V1.1.1, ETSI TS 103 171 V2.1.1 eta ETSI TS 101 903 V1.4.2 zehaztapen teknikoen arabera.
Estandarraren ondorengo bertsioetarako, sintaxiaren aldaketak aztertuko dira, eta profila estandarraren
bertsio berrira egokitzea onartuko da, eranskin hau aldatuz.
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Sinaduraren zehaztapen horietan, ds: eta xades: aurrizkiak erabiliko dira XMLDSig eta XAdES
estandarretan definitutako elementuei erreferentzia egiteko, hurrenez hurren.
XAdES formatuan hainbat mota daude; sinadura oinarrizko mota sortzeko prestatu behar da gutxienez,
sinadura-zehaztapenei buruzko informazioa gehituz (EPES mota).
2. 3. Sinadura elektronikoa sortzea
Sinadura elektronikoa sortzeko dagoeneko badauden liburutegi kriptografikoak edo produktuak erabiltzea
komeni da.
Ez da beharrezkoa sinaduran TSA zerbitzu batek emandako denbora-zigilua txertatzea sinatzen den unean.
2. 4. Sinadura elektronikoa egiaztatzea
Egiaztatzaileak edozein metodo estandarizatu erabil dezake eranskin honen arabera sortutako sinadura
egiaztatzeko. Sinadura bat baliozkotzeko honako baldintza hauek bete behar dira gutxienez:

1.
2.
3.
4.

Sinaduraren osotasunaren baliozkotasuna bermatu behar da.
Sinadura egiten denean ziurtagiriak baliozkoak izan behar dira.
Sinatzaile-ziurtagiria gordailu publiko batean baliagarri dagoen ziurtapen-praktiken deklarazio jakin
baten arabera egin behar da.
Ziurtagiri sinatzailearen jaulkitzaileak konfiantza-zerbitzu kualifikatuen emaileen zerrendan egon
beharko du (QTSP). Zerrenda hori hemen dago eskuragarri: https://webgate.ec.europa.eu/tlbrowser/# /.

2. 5. Sinatzeko zehaztapenak kudeatzea
Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio sinatzeko zehaztapenak mantentzea, eguneratzea, argitaratzea eta
zabaltzea.
Zehaztapen
horien
eguneratzeak
esteka
honetan
argitaratuko
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/ticketbai/especificaciones_firma_v1_0.pdf

dira:

3. Sinadura elektronikoa baliozkotzea
Atal honetan, sinadura elektronikoa sortzeko prozesuan sinatzaileak eta sinadura elektronikoa
baliozkotzeko prozesuan egiaztatzaileak kontuan hartu beharko dituzten baldintzak zehazten dira.
3. 1. Indarraldia

eek: BAO-2020a175-(I-566)

Sinadura-zehaztapen horiek baliozkoak dira argitaratzen direnetik bertsio eguneratu berri bat argitaratzen
den arte, eta aldi baterako epe bat eman daiteke, bi bertsioak elkarrekin bizi izan daitezen, tartean dauden
eragileen plataformak bertsio berriaren zehaztapenetara egokitu ahal izateko. Bertsio berrian aldi horren
iraupena zehaztu beharko da; amaitutakoan bertsio eguneratua baino ez da izango baliozkoa.
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3. 2. Arau komunak
Sinadura elektronikoan, sinatzailean eta egiaztatzailean parte hartzen duten eragileentzako arau komunak
nahitaezko eremua dira, eta sinaduraren zehaztapen guztietan agertu behar dute. Arau horiei esker,
sinadura elektronikoa sortzen duen pertsona edo erakundearen eta sinadura hori egiaztatzen duen
pertsona edo erakundearen gaineko erantzukizunak ezar daitezke, aurkeztu beharreko gutxieneko
baldintzak zehaztuta, betiere izenpetuta sinatzailearentzako baldintzak badira, edo ez izenpetuta,
egiaztatzailearentzako baldintzak badira.
3. 3. Sinatzaileak bete beharreko arauak
Sinatzaileak bere gain hartuko du sinatu beharreko fitxategian sinaduraren emaitza denboran zehar alda
dezakeen eduki dinamikorik ez egotearen ardura. Sinatu beharreko fitxategia sinatzaileak sortu ez badu,
pertsona horrek ziurtatu beharko du fitxategiaren barruan ez dagoela eduki dinamikorik (makroak,
adibidez).
XAdES formatua: XAdESenveloped sinadurak
XAdESdettached sinadurak ez dira onartuko.

bakarrik

onartuko

dira.

XAdESenveloping

eta

Sinatzaileak, gutxienez, SignedProperties eremuko etiketa hauetan jasotako informazioa eman beharko du
(eremu horretan, XMLDsig sinadura sortzeko orduan batera sinatutako propietate batzuk daude); horiek
nahitaezkoak dira:

─
─

SigningTime: sinatzaileak sinadura-prozesua noiz egin zuen zehazten du.
SigningCertificatev2 edo SigningCertificate: ziurtagiri bakoitzean erabilitako segurtasun-algoritmoen
eta ziurtagirien erreferentziak jasotzen ditu. Elementu hori sinatu egin beharko da, ziurtagiria
ordezteko aukerarik egon ez dadin.

─

SignaturePolicyIdentifier: sinadura elektronikoa sortzeko prozesuaren oinarri diren sinadurazehaztapenak identifikatzen ditu, eta honako eduki hauek izan behar ditu azpibanatzen den
elementuetan:

a) Sinadura-zehaztapenen dokumentu honen erreferentzia esplizitua, xades elementuan: SigPolicyId.
Horretarako, sinaduraren zehaztapenen bertsio zehatza identifikatzen duen OIDa edo haren
kokapenaren URLa agertuko da.

b) Dagokion sinadura-zehaztapenen dokumentuaren aztarna digitala eta erabilitako algoritmoa,
<xades: SigPolicyHash> elementuan; horrela, egiaztatzaileak egiaztatu ahal izango du, balio hori
kalkulatuz, sinadura hura baliozkotzeko erabiliko diren sinadura-zehaztapenen arabera sortu dela.
SignedProperties eremuan ezar daitezkeen gainerako eremuak aukerakoak dira:

─

SignatureProductionPlacev2 edo SignatureProductionPlace: dokumentua sinatu den leku geografikoa
definitzen du.

─

SignerRolev2 edo SignerRole: pertsonak sinadura elektronikoan duen rola definitzen du. Erabiltzen
bada, balio hauetako bat eduki beharko du ClaimedRoles eremuan:

eek: BAO-2020a175-(I-566)

a) "Supplier" edo "igorlea": jaulkitzaileak sinatzen duenean.
b) “customer” edo “hartzailea”: sinadura hartzaileak egiten duenean.
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c) "Thirdparty" edo "hirugarrena": jaulkitzailea edo hartzailea ez den beste pertsona edo erakunde
batek sinatzen duenean.

─
─
─

CommitmentTypeIndication: sinatzailearen ekintza definitzen du sinatutako dokumentuaren gainean
(onartu, informatu, jaso, ziurtatu...).
AllDataObjectsTimeStamp: denbora-zigilu bat du, sinadura sortu aurretik kalkulatua, ds:Reference-n
dauden elementu guztien gainean.
IndividualDataObjectsTimeStamp: denbora-zigilu bat du, sinadura sortu aurretik kalkulatua,
ds:Reference delakoetan dauden elementu batzuen gainean.

CounterSignature etiketa, sinadura elektronikoaren berrespena, UnsignedProperties eremuan sar
daitekeena, aukerakoa da. Hurrengo sinadurak, seriean edo paraleloan, XAdES estandarraren arabera
gehituko dira (EN 319 102-1 dokumentua).
3. 4. Egiaztatzailearen arauak
Sinadura elektroniko aurreratuaren oinarrizko formatuan ez dago baliozkotze-informaziorik, ziurtagiri
sinatzaileaz gain. Egiaztatzaileak ezaugarri hauek erabili ahal izango ditu sinadura sortzeko erabili diren
sinadura-zehaztapenen baldintzak betetzen direla egiaztatzeko:

─

─

─

Signing Time: sinadura elektronikoak egiaztatzeko, adierazitako datan ziurtagirien egoera egiaztatzeko
adierazpen gisa baino ez da erabiliko; izan ere, denbora-erreferentziak denbora-zigilu baten bidez
baino ezin dira ziurtatu (batez ere bezero-gailuetako sinaduren kasuan).
SigningCertificatev2 edo SigningCertificate: SigningCertificatev2 edo SigningCertificate:
ziurtagiriaren (eta, hala badagokio, ziurtapen-katearen) egoera egiaztatzeko eta egiaztatzeko erabiliko
da, sinadura sortzen den egunean, baldin eta ziurtagiria iraungi ez bada eta egiaztapen-datuak (CRL,
OCSP) eskuratu badaitezke edo PSCk ziurtagiriaren egoera historikoki baliozkotzeko zerbitzu bat
eskaintzen badu.
SignaturePolicyIdentifier: egiaztatu beharko da sinadura sortzeko erabili diren sinadura-zehaztapenak
bat datozela zerbitzu horretarako erabili behar denarekin.

eek: BAO-2020a175-(I-566)

Badago itxarote-aldi bat (zuhurtasun-aldia edo graziazko aldia esaten zaiona), ziurtagiria ezeztatu denez
egiaztatzeko erabil daitekeena. Egiaztatzaileak denbora hori itxaron dezake sinadura baliozkotzeko edo une
berean egin eta gero berriro baliozkotzeko. Izan ere, baliteke atzerapen txiki bat egotea sinatzaileak
ziurtagiri bat baliogabetzen duenetik ziurtagiriaren baliogabetze-egoerari buruzko informazioa dagozkion
informazio-puntuetara banatzen den arte. Gomendatzen da aldiaren iraupena, sinadura egiten denetik,
CRLak erabat freskatu arte gehienez igaro daitekeen denbora izatea, gutxienez, edo OCSP zerbitzuan
ziurtagiriaren egoera eguneratzeko behar den denbora, bestela. Aldi horiek ziurtapen-zerbitzua egiten
duenaren araberakoak izaten dira.
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3. 5. Algoritmoak erabiltzeko arauak
ETSI TS 119 312 V1.3.1 zehaztapenean onartzen diren RSA sisteman oinarritutako algoritmo guztiak erabil
daitezke. Gutxieneko ezaugarriak:
─
─

Gakoaren tamaina 1024tik gorakoa izan behar da.
SHA256 edo bertsio berriagoa.

4. Software bermatzailetik eratorritako arkitekturaren betekizunak
4. 1. Onartzen diren ziurtagiriak
Software bermatzaileak honako ziurtagiri hauetakoren bat erabili beharko du software bermatzailearekin
egindako eragiketaren alta- eta deuseztapen-fitxategiak elektronikoki sinatzeko:
─
─

─

─

Gailuaren ziurtagiria, fakturazio-gailu bakoitzerako identitate bakarra ematen duena, instalatuta eta
fakturak jaulkitzen diren gailuari lotuta.
Pertsona fisikoaren edo erakundearen ordezkariaren ziurtagiria, pertsona fisikoaren edo juridikoaren
nortasuna egiaztatzeko aukera ematen duena, hurrenez hurren.
Enpresa-zigilua. Ziurtagiri teknikoa da, eta software bermatzaile batek edo sail edo lantalde bateko
pertsona-talde batek erabil dezake. Ziurtagiri hau enpresek lanerako erabili ohi duten kautxuzko
zigiluaren antzekoa da.
Autonomoaren ziurtagiria: kualifikatu gabeko ziurtagiria, Pertsona Fisikoen errentaren gaineko zergari
buruzko Foru Arauaren arabera ekonomia-jarduerak egiten dituzten pertsona fisikoentzat igortzen
dena. Ziurtagiriaren igorpenerako pertsona fisikoak baldintza hori akreditatu beharko du.

4. 2. Sinaduraren murrizketak arkitekturaren arabera
4. 2. 1. Bezero-sinaduradun arkitekturak
Bezeroan sinadura duen arkitekturatzat hartzen da sinadura egiten duen software bermatzailea fakturaziogailuan bertan dagoenean, bertara sartzen denetik. Esaterako, aplikazioa idazmahaian Internet gabe.
Sinatzeko urruneko beste gailu batean sartu behar bada, arkitektura zerbitzari-sinaduraduna da.
Honelako arkitekturetan ziurtagiriek ez dute murrizketarik. Hauek erabil daitezke sinatzeko: gailuaren
ziurtagiria, pertsona fisikoaren ziurtagiria, erakundearen ordezkariaren ziurtagiria, enpresa-zigilua edo
autonomoaren ziurtagiria.
4. 2. 2. Zerbitzari-sinaduradun arkitekturak
Zerbitzari-sinadura duen arkitekturatzat hartzen da sinadura egiten duen software bermatzailea bertara
sartzeko erabiltzen den fakturazio-gailuaz bestelako gailu batean kokatuta dagoenean. Beraz, bezeroa
fakturatzeko gailua urrunetik sartzen da beste gailu batera sinadura egiteko.

eek: BAO-2020a175-(I-566)

Gainera, fakturak egiteko prozesua inoren ikuskapenik gabe egiten bada (batch), arkitektura zerbitzarisinaduraduna da.
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Hauek erabil daitezke sinatzeko: pertsona fisikoaren ziurtagiria, erakundearen ordezkariaren ziurtagiria,
enpresa-zigilua edo autonomoaren ziurtagiria.
Kasu horretan, ezin da gailuaren ziurtagiriarekin sinatu.
4. 2. 3. Bezero-sinadura eta zerbitzari-sinadura erabil daitezkeen arkitekturak
Arkitektura banatuetan sinadura bezeroan zein zerbitzarian egin daiteke, kasuan kasuko murrizketak
kontuan edukiz.
Esaterako, web aplikazioetan:
─
─

Aplikaziora sartzeko nabigatzaileak instalatuta duen gailuan egingo litzateke sinadura bezeroan, eta
sinadura duten arkitekturen murrizketak aplikatuko lirateke.
Zerbitzariko sinadura nabigatzailea sartzen den urrutiko zerbitzarian egingo litzateke, eta kasu
horretan zerbitzariko sinadura duten arkitekturen murrizketak aplikatuko lirateke.

Arkitektura batek ezin du eman aukera aldi berean bezero-sinadurak eta zerbitzari-sinadurak egiteko.
Baliagarri dauden arkitekturetako bat hautatu behar da.

5. Elkarrekikotasun-klausula

eek: BAO-2020a175-(I-566)

Elkarrekikotasun gisa, eranskin honetan jasotako sinadura elektronikoko zehaztapenak betetzat joko dira
zergadunek Arabako Foru Aldundiak edo Gipuzkoako Foru Aldundiak ondorio horietarako ezarritako
zehaztapenak betetzen dituztenean.
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IV. ERANSKINA. SOFTWARE BERMATZAILEEK SORTUTAKO FAKTUREN EDO
EGIAZTAGIRIEN
IDENTIFIKAZIO-KODEAREN
ETA
QR
KODEAREN
ZEHAZTAPENAK
Foru agindu honen 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, software bermatzaileek sortutako ondasunen
entregaren edo zerbitzuen fakturek edo egiaztagiriek identifikazio-kode bat eta QR kode bat izan beharko
dituzte, honako zehaztapen hauen arabera sortuak

1. Identifikazio-kodearen zehaztapenak
Identifikazio-kodeak software bermatzailea erabiliz sortutako faktura edo egiaztagiria identifikatzen du, eta
ziurtatzen du hori lotuta dagoela foru agindu honen 3. artikuluan aipatzen den software bermatzailearekin
egindako eragiketaren alta fitxategiarekin.
39 karaktereko luzera finkoa du.
Identifikazio-kodearen iturriaren motak eta tamainak fakturaren edo frogagiriaren gainerako iturriaren
antzekoak izan beharko dute, eta ziurtatu beharko da hartzaileak irakurtzeko modukoa dela.
Identifikazio-kodearen edukia honako hau da:

─
─

─
─

─
─

4 letra larri: TBAI.
Karaktere 1, "-", bereizle gisa. Gidoi ertaina.
Faktura edo egiaztagiria eman duen pertsona edo erakundearen IFZren 9 karaktere.
TBAI fitxategiko IFZ izan behar da, formatu ofizialean.
Karaktere 1, "-", bereizle gisa. Gidoi ertaina.
Faktura edo egiaztagiria egin zeneko 6 karaktere.
Software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta-fitxategian sartutako datarekin bat etorri
behar du, "FakturaEmatekoData" izeneko eremuan, UUHHEE formatuan, barne-bereizgailurik gabe.
Azpieremu bakoitza zeroz beteko da ezkerrean, beharrezkoa izanez gero; horrela, dataren tamaina
beti 6 zenbakikoa izango da kasu guztietan (adibidez, 220101, 2022ko urtarrilaren bata izango
litzateke).
UUHHEE formatua honako hauek osatzen dute: UU: faktura eman den urtearen azken bi digituak, HH:
faktura bidali den hila eta EE: faktura bidali den eguna. Adibidez, 2021erako, UU = 21.
Karaktere 1, "-", bereizle gisa. Gidoi ertaina.
Software bermatzailearekin eragiketaren alta egiteko fitxategiaren sinaduraren lehen 13 karaktereak,
hau da, fakturari edo frogagiriari dagokion fitxategiaren “SignatureValue” eremukoak.
Karaktere 1, "-", bereizle gisa. Gidoi ertaina.
Erroreak detektatzeko kode bati dagozkion 3 karaktere, identifikazio-kodearen edukia zuzena dela
bermatzeko.

eek: BAO-2020a175-(I-566)
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─

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
175. zk.

2020, irailak 11. Ostirala

BAO

26. orr.

Datu hori software bermatzaileak kalkulatu behar du, eta aurretik definitutako karaktere-kateari CRC-8
algoritmoa aplikatzearen emaitza izango da, hau da, algoritmo hori aurreko 36 karaktereei aplikatzearen
emaitza.
Algoritmoaren sarrera ordura arte sortutako identifikazio-kodearen edukia izango da (identifikaziokodearen lehen 36 karaktereak), UTF-8 kodifikazio batekin.
Algoritmoaren irteera formatu hamartarrean idatziko da, eta, beharrezkoa izanez gero, identifikaziokodearen azken 3 karaktereak ezkerrean zeroz beteko dira.
Hona hemen TBAI identifikazio-kodearen osaera orokorra:
TBAI-NNNNNNNNN-DDMMAA-FFFFFFFFFFFFF-CRC
Jarraian, identifikazio-kodearen adibide zehatz bat sartu da. Bertan, identifikazio fiskaleko zenbakiaren eta
sinaduraren eremuen edukia ez da baliozkoa, eta eskatutako formatua agerian jartzeko baino ez dira
sartzen:
TBAI: TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

2. QR kodearen zehaztapenak
Identifikazio-kodeak bezala, QR kodeak ere software bermatzailea erabiliz sortutako faktura edo
egiaztagiria identifikatzen du, eta ziurtatzen du lotura duela foru agindu honen 3. artikuluan aipatzen den
software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta fitxategiarekin.
QR kodea 30x30 milimetro edo gehiagoko eta 40x40 milimetro edo gutxiagoko QR formatuko kodea da.
Software bermatzailearen zergadun erabiltzaileak bere jarduera ekonomikoaren garapenean jaulkitzen
dituen fakturetan edo frogagirietan jasotako QR kodeen irakurgarritasuna ziurtatzeko ardura du. QR kodea
irakurgarria ez duen faktura edo egiaztagiria ez da baliozkotzat joko foru agindu honek eskatzen dituen
betekizunen ikuspegitik.
QR kodearen erroreen zuzenketa-maila M izango da.
QR kodea sortzeko erabiliko den kodifikazioa UTF-8 izango da.
QR kodearen eta hondoaren arteko kolore-kontrasteak irakurgarritasuna ziurtatzeko bezain altua izan
behar du. Horri dagokionez, QR kodearen lau aldeen inguruan 6 milimetroko tartea hutsik mantentzea
gomendatzen da.
QR kodeak URL baliodun bat izan behar du software bermatzailearekin egindako fakturak edo egiaztagiriak
egiaztatzeko web-aplikazioan sartzeko, fakturaren edo frogagiriaren datuak parametro gisa jasota daudela.
URLak edo haren parametroek karaktere ez-baliodunak badituzte, behar bezala kodetu beharko dira (URL
encoding), web-arkitekturen erabilera normalei jarraituz.
QR kodea honela eratu behar da:

─ QR kodea irakurtzeko web-aplikaziora sartzeko URLa; hau izango da: https://batuz.eus/QRTBAI/

eek: BAO-2020a175-(I-566)

(amaieran, “/”-rekin CRC kalkulatzeko).
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Parametroak:

Gakoa

Balioa

Deskripzioa

id

Identifikazio-kodea

s

Fakturaren
seriea

edo

frogagiriaren

Software bermatzailearekin egindako eragiketaren altafitxategian sartutako "FakturaSeriea" eremuaren balioa.

nf

Fakturaren
zenbakia

edo

frogagiriaren

Software bermatzailearekin egindako eragiketaren altafitxategian sartutako "FakturaZk" eremuaren balioa.

Fakturaren edo
zenbateko osoa

frogagiriaren

Software bermatzailearekin egindako eragiketaren altafitxategian
sartutako
"FakturarenZenbatekoGuztira"
eremuaren balioa.

i

cr

Eranskin honen aurreko atalean jasotzen dira haren
zehaztapenak.

CRC-8. Erroreak detektatzeko
kodea, QR kodearen edukian
ustekabeko
aldaketak
detektatzeko helburua duena

Software bermatzaileak kalkulatutako datua.
URL helbidearen azken parametroa da.
Kalkulatzeko, CRC-8 algoritmoa aplikatu behar zaio QR
kodeko karaktere-kateari.
Algoritmoaren sarrera une horretara arte sortutako QR
kodearen edukia izango da, UTF-8 kodifikazio batekin.
Beraz, ez da sartuko ez cr parametroa bera, ez hari lotutako
sinboloa "&", gainerako parametroei gehitzeko erabiltzen
dena (query string).
Algoritmoaren irteera formatu dezimalean adierazi behar
da URL helbideko parametro gisa.

Hona hemen QR kodearen edukiaren adibide bat:
https://batuz.eus/QRTBAI/?id=TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF237&s=T&nf=27174&i=4.70&cr=007

eek: BAO-2020a175-(I-566)

Hona hemen QR kodearen adibide bat:

BAO
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3. Identifikazio-kodearen eta QR kodearen fakturaren edo egiaztagiriaren barruko kokapenari
buruzko zehaztapenak
Fakturaren edo egiaztagiriaren identifikazio-kodearen eta QR kodearen kokapena orientazioaren
araberakoa izango da:

─ Orientazio bertikalean, fakturaren edo frogagiriaren beheko aldean jarriko dira.

TBAI

identifikatzailea lerro bakar batean eta behean QR TBAI kodea.

─ Orientazio horizontalean, fakturaren edo frogagiriaren eskuineneko aldean kokatuko dira. TBAI
identifikatzailea lerro bakar batean eta behean QR TBAI kodea.
TBAI identifikatzailea ezin bada sartu lerro bakar batean, hainbat lerrotan sar daiteke. Lerro bakoitzean,
azkenean ez beste guztietan, lerro-amaierako karakterea “-“ bereizlea (erdiko marra) izan behar da.
Hurrengo irudiak fakturaren edo frogagiriaren barruan TBAI eta QR TBAI identifikatzaileak duten
kokapenaren adibide gisa baino ez dira kontuan hartu behar. Edukia, tamaina eta proportzioak ez dira
baliozkoak.

Orientazio horizontala:

TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

eek: BAO-2020a175-(I-566)

TBAI-00000006Y-251019btFpwP8dcLGAF-237

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
175. zk.

2020, irailak 11. Ostirala

BAO

29. orr.

Orientazio bertikala:

TBAI-00000006Y-251019btFpwP8dcLGAF-237

eek: BAO-2020a175-(I-566)

TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237
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