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1 SARRERA 

BATUZ jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona eta erakunde guztien zergak kontrolatzeko 

estrategia osoa da eta hiru elementu ditu: 

1.- TicketBAI fakturazio sistema. 

2.- Eragiketa ekonomikoak erregistratzeko liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren 

bidez eramateko betebeharra.  

3.- Eta zergadunari laguntza bere zerga betebeharrak betetzeko. 

2024-1-1etik aurrera hasten diren zergaldietarako izango du ondorea. Horren arabera, PFEZ egite 

aldera, jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona guztiek, sozietateen gaineko zergaren 

zergadunek eta establezimendu iraunkorren bitartez aritzen diren pertsona eta erakunde ez-egoiliarrek, 

Bizkaiko araudia bete behar badute, sistema informatiko berria, TicketBAI izenekoa, ezarri beharko 

dute. Helburua ondasunak ematean eta zerbitzuak eskaintzean dokumentatzeko erregistroen 

osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzea da.  

TicketBAI sistema informatikoak honako baldintza hauek bete beharko ditu: 

a) Ondasunak ematean eta zerbitzuak eskaintzean fitxategi informatikoa sortu eta elektronikoki 

sinatuko da (TicketBAI fitxategia), eragiketa justifikatzeko euskarri elektronikoan edo paper euskarrian 

faktura ala bestelako agiria egin aurretik. 1482/2020 Foru Aginduak, irailaren 9koak, Ogasun eta 

Finantzen foru diputatuarenak, software bermatzailearen zehaztapen arauemaile eta teknikoak eta 

software bermatzailearen erregistroan alta emateko adierazpena arautzen dituenak, fitxategi 

informatikoa sortu eta sinatzeko formatua, edukia, ezaugarriak eta prozedura xedatzen ditu. 

b) Euskarri elektronikoan edo paper euskarrian eragiketak justifikatzeko fakturak edo bestelako agiriak 

agiriaren identifikazio-kodea eta “QR” kodea izango ditu. Era berean, kodeen formatua, edukia eta 

ezaugarriak 1482/2020 Foru Aginduan zehaztuta daude. 

Aurreko eskakizunak betetzeko, zergadunak hurrengo hauek erabili beharko ditu: 

a) Bizkaiko Foru Aldundiak eskura jarritako aplikazio informatikoa. Aplikazio horren bitartez faktura edo 

frogagiri egin ahal izango ditu. 

b) Xede horrez eratutako erregistroan inskribatuta dagoen software bat. Hori garatzeko pertsona edo 

erakundea aipatutako erregistroan inskribatuta egongo da eta erantzukizunpeko adierazpena sinatuko 

du. 

Ondorioz, 2024ko urtarrilaz gero, Bizkaian aginpidea duten zergadun guztientzat ezinbestekoa da 

TicketBAIren zehaztapenak betetzen dituen fakturazio-softwarea izatea. 
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Eskematikoki TicketBAI software bermatzaileak ondorengo moduan funtzionatzen du: 

 

• 1) XML fitxategia sortu beharko da eta TicketBAI formatuaren eskemak duen edukia beteko du 

(TicketBAI fitxategia). 

• 2) TicketBAI fitxategia elektronikoki sinatuko da. 

• 3) Fakturaren irudia sortuko da, formatu fisikoan edo formatu elektronikoan. 

• Fakturaren irudiak bi eduki osagarri izango ditu: 

• TicketBAI identifikazio-elementua.  

• QR kodea.  

• 4) TicketBAI fitxategia araubidez zehaztutako epe eta formatuetan Bizkaiko Foru Ogasunari 

bidaliko zaio eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuan diru-sarreren eta egindako fakturen 

atalean (pertsona fisikoen kasuan) eta egindako fakturen atalean (pertsona juridikoen kasuan). 

 

 

 

Bizkaiko araudiak xedatutakoari jarraiki, “Egin zure faktura” aplikazioak, Bizkaiko Foru Aldundiak 

garatutakoak, Bizkaiko zergadunek urtean faktura gutxi egiten badituzte, aukera bat ematen die, 
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merkatu pribatura nahitaez jo gabe TicketBAIren baldintzak betetzeko. Aplikazio erraza da. Aplikazio 

honek merkatuko fakturazio-aplikazioak ordezkatzea ez du helburu. 

Aplikazioari esker, TicketBAI fitxategia sortu eta sinatuko da eta, aldi berean, PDF formatuan faktura 

eratuko da. PDF fitxategia inprima daiteke eta eragiketaren hartzaileari entrega dakioke. Bestela, posta 

elektronikoan eransteko aukera dago, pertsonari bidali ahal izateko. PDF fakturak QR kodea eta 

TicketBAI identifikazio-elementua ditu. 

“Egin zure faktura” aplikazioarekin 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera sortutako fakturak automatikoki 

erabiltzaileak egindako fakturen erregistro-liburuan idatziko dira (140 eta 240 ereduak). 

Borondatezko errolda egongo da 2024-01-01a baino lehen EEELn fakturak sartu nahi dituzten pertsona 

fisiko zein juridikoentzako. 
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2 APLIKAZIORAKO SARBIDEA 

Aplikazioan sartzeko honako WEBGUNE hau bisitatu beharko da: https://batuz.eus/haztufactura 

Aplikazioan sartutakoan, Izenperen pantailara bideratuko da, erabiltzailea baimentze aldera. Hurrengo 

irudian sartzeko aukerak ikus daitezke. Sartzeko moduei edo lortzeko aukerei buruzko informazio 

gehiagorako, bisitatu https://www.izenpe.eus Izenperen webgunea. 

 

Aukera bakoitza baimen-metodo bati dagokio: 

• BAK: NAN eta pasahitzaren bidez identifikatzeko metodoa. 

• BAKQ: NAN, pasahitz eta koordenatuen txartelaren bitartez identifikatzeko metodoa. 

• Ziurtagiri digitalak: Metodo honetarako nahitaezkoa da ziurtagiri elektronikoa. 
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3 APLIKAZIOAREN MENUA 

Aplikazioaren menuak hurrengo aukera hauek ditu: 

 

• Faktura berria – arrunta 

Aukera honi esker, faktura arruntari alta emango zaio. 

• Faktura berria – zuzentzailea 

Aukera honi esker, zuzentzeko fakturari alta emango zaio. 

• Fakturak kontsultatzea 

Aukera honetan gorde, egin edo baliogabetu diren fakturak kontsulta daitezke. 

• Kudeaketa - Serieak kudeaketa 

Pantaila honetan fakturen serieak kudeatzeko aukera dago. Kontsulta daitezke, baita aktibatuak dauden 

ikusi ere, eta serie berriei alta emateko aukera ageri da. 

• Kudeaketa - Hartzaileen kudeaketa 

Hemen hartzaileak kudeatu daitezke. Hartzaile berriak aldatu, ezabatu eta sortu daitezke eta ondoren 

hartzaile horiek fakturaren alta inprimakian erabili daitezke. 

• Konfigurazioa 

Pantaila honetan logo bat eta horren lerrokatzea konfiguratu daitezke gerora fakturaren igorleak egiten 

dituen fakturetarako. Aukera hau ondorengo ikono honekin antzemango da:  

 

• Softwarearen informazioa 
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Pantaila honetan fakturazioaren softwareari buruzko informazioa ikus daiteke. Aukera hau ondorengo 

ikono honekin antzemango da: 

 

4 HASIERAKO ORRIA 

Hasierako orria hurrengo moduan banatuta dago: 

 

• Faktura berria 

Aukera honen gainean klikatuz gero, faktura arrunt berriari alta emateko pantailan zehar nabigatuko da. 

• Fakturak kontsultatzea 

Aukera honen gainean sakatuz gero, fakturak “emate data (noiztik)” iragazkinarekin kontsultatzeko 

pantailara joango zara, aurtengo urtarrilaren 1arekin eta “erregistroaren egoera” “igorrita” delarik. 

• Egindako fakturak 

Aukera honen gainean klikatuz gero, fakturak kontsultatzeko pantailara bideratuko da eta “Noiztik egina” 

iragazkian jarduneko urteko urtarrilaren 1a azalduko da. Horrez gain, “Erregistro-egoeraren iragazkian” 

egina agertuko da. 

• Fakturak zirriborroan 
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Aukera honen gainean klikatuz gero, “fakturak kontsultatzea” pantailan fakturak zirriborro-egoeran 

bistara daitezke. 

• Egindako azken fakturak 

Azpian “egindako azken fakturak” atala dago: 

 

Atal honetan egindako azken 10 fakturak bistara daitezke. Gainera, “ikusi xehetasuna” botoia ageri da, 

fakturaren xehetasunak ikusi ahal izateko. 
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5 KONFIGURAZIOA 

Pantaila honetara jotzeko botoi bat dago goiko menuan,              ikurra daramana. Pantaila horretan 

igorlearen logo bat gorde ahal izango da, ondoren egiten den faktura bakoitzaren PDFetan azalduko dena, 

gainera, aukera izango dugu hizkuntza eta dibisa aldatzeko aukera gehigarriak aktibatzeko, nahi izanez 

gero. 

“Gehitu logotipoa” atalean “hautatu fitxategia” aukera sakatzean sistema eragileren esploratzaile bat 

irekiko da. Bertan ekipoaren irudi bat hautatu ahal izango da. 

Irudiek GIF, JPEG edota PNG formatua izan beharko dute, eta tamaina, gehienez ere, 1MB (1024KB) izan 

beharko da. Gomendatzen da ez erabiltzea berrizendatutako luzapena duten irudiak. 

“Logotipoaren kokapena” atalak ahalbidetuko dizu hautatzen ea logotipoa goiko ezkerreko aldean, erdian 

edo eskuinean jarri behar den. Horretarako aukera egokia sakatu behar da. 

“Hizkuntza eta dibisa aldatzeko aukera gehigarriak” atalean hizkuntza eta dibisa aldatzeko aukerak 

aktibatzeko aukera emango dizu, hala nahi izanez gero. Alta inprimakian atal berri bat agertuko da eta 

bertan PDFan agertuko diren hizkuntza eta dibisa konfiguratu ahal izango ditugu, baita euroarekiko 

aukeratutako dibisaren truke tasa ere. Atal hori aurrerago azalduko dugu. 

“Oharren eremuko testu lehenetsia” atalarekin oharren testu lehenetsia konfiguratu ahal izango duzu 

faktura berriaren galdetegian. “Oharren eremuko testu lehenetsia aktibatu” aukera aktibatuta egon behar 

da testua idazteko esparrua gaitzeko (gehienez, 3000 karaktere). Aukera hori aktibatuz gero testu bat 

sartu beharko dugu, nahitaez. 

Hautaketa amaitzean, sakatu gordetzeko botoia. 
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Sakatu Bistaratu botoia ikusteko konfigurazio hau egin ostean egiten diren fakturetan logotipoa nola 

txertatuko den erakusten duen adibidea. 
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6 SERIEAK KUDEATZEA 

Pantaila honetan dauden faktura-serieak kontsulta daitezke, serie berriei alta emateaz gain1. 

Serieak kudeatzeko atalean sartu bezain laster serie berria eransteko botoia eta alta emanda dauden 

serieen zerrenda azalduko dira. 

6.1 Alta 

 Botoiaren gainean klikatuz gero, ondorengo pantaila hau bistaratuko da: 

 

 
Pantaila honetan serie berriari alta eman dakioke eta hiru sar daitezke: 

 

 

1 Fakturazio-erregelamenduak 6. artikuluan xedatutakoarekin bat, serie bereiziak erabiliz fakturak egin 
daitezke, justifikatzeko arrazoiak daudenean. Hala eta guztiz ere, ezinbestekoa da, beste ustezko batzuen 
artean, zuzenketa-fakturen serie bereziak egitea. Horregatik, aplikazioak zuzenketa-fakturak 
gainerakoetatik bereizten ditu. 
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• Izena: Alta emango zaion seriearen izena. Serie guztiek BFA_ izenez hasi behar dute. 
Eremuak gehienez 20 karaktere izango ditu. Nahitaezkoa da. 

 
• Deskribapena: Alta emango zaion seriearen deskribapena. Eremuak gehienez 100 

karaktere izango ditu. Nahitaezkoa da. 

 
• Zuzenketa da: Eremu hau marka daiteke, seriea zuzenketa-fakturak egiteko bada. Ez da 

nahitaezkoa. 

 
• Erraztua: Eremu hau hauta daiteke seriea fakturak hartzailerik gabe edo ez igortzeko 

bada. Ez da nahitaez bete behar. 

 
 

Inprimakia bete ostean, “Gorde” botoiaren gainean klika daiteke. Akatsen bat badago, pantailan agertuko 

da. Inprimakia zuzena bada, iritsi berriz “serieak kudeatzea” pantailara. 

6.2 Kontsulta 

 

 

Zerrendan seriearen izena eta deskribapena ageri dira, zuzentzailea edo erraztua bada, eta horren 

egoera. 



 

 
EGIN ZURE FAKTURA – Aplikazioaren eskuliburua, 1.6 bertsioa 

 

Batuz – Egin zure faktura – Aplikazioaren eskuliburua, 1.6 bertsioa 

 16/02/2022 17/65 
 

 

Botoiaren gainean klikatuz gero, ondorengo aukera hauek irekiko dira: 

 

                                  

 

• Aktibatu  seriea: Hautatutako seriea aktibatuko du. 

• Desaktibatu seriea: Hautatutako seriea desaktibatuko du. 

 

 

Halaber, taulan iragazkiak ageri dira: 

 

 

Iragazkiek automatikoki erreakzionatuko dute eta osatzen doazen neurrian, fakturak iragaziko dira.  

7 HARTZAILEEN KUDEAKETA. 

Pantaila honetan hartzaile berriak aldatu, ezabatu eta sortu daitezke, geroago, faktura berri baten altan 

hartzaile bat aukeratzeko eta inprimakia betetzea ahalik eta errazena izateko helburuarekin.  

Hartzaileak kudeatzeko atalean sartu bezain laster hartzaile berria gehitzeko botoia eta alta emanda 

dauden hartzaileen zerrenda agertuko dira. 

7.1 Alta 

 botoiaren gainean klikatuz gero, ondorengo pantaila hau bistaratuko da: 
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Pantaila honetan hartzaile berri bati alta emateko aukera dago, eta honako datu hauek gehitu daitezke: 
 

• Ezizena:  Pertsona baten benetako izenari gehitu edo ordezkatu ohi zaion izena, pertsona horren 
ezaugarri fisiko edo moralen batean oinarritzen dena. Eremuak gehienez 30 karaktere izango 
ditu. Nahitaezkoa da. 
 

• Identifikazio mota: Identifikazio mota aurrerago azalduko da, zehazki, 9.3.1 atalean. 

 

• Izena: Hartzailearen izena. Gehienez 39 karaktere baimenduko dira. Nahitaezkoa da. 

• Lehenengo abizena: Hartzailearen lehenengo abizena. Gehienez 39 karaktere baimenduko dira. 

Nahitaezkoa da. 

• Bigarren abizena: Hartzailearen bigarren abizena. Gehienez 39 karaktere baimenduko dira. Ez 

da nahitaezkoa. 

• Sozietatearen izena: Hartzailearen sozietatearen izena. Gehienez 120 karaktere baimenduko 

dira. Nahitaezkoa da. 

• Herrialdearen kodea: Hartzailearen herrialdearen kodea. Soilik adieraziko da identifikazio mota 

eta IFZa bat ez badatoz. Zabalgarri bat da eta aukera bat hautatu behar da. Nahitaezkoa da, 

salbu IFZ-BEZ motan. 

• Helbidea: Hartzailearen helbidea. Gehienez 100 karaktere baimenduko dira. Nahitaezkoa da. 

• Udalerria: Hartzailearen udalerria. Gehienez 100 karaktere baimenduko dira. Ez da 

nahitaezkoa. 

• Posta kodea: Hartzailearen posta kodea. Ez da nahitaezkoa. 
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• Probintzia - Lurralde Historikoa: Gehienez 100 karaktere baimenduko dira. Ez da nahitaezkoa. 

7.2 Kontsulta 

 

Zerrendan agertuko dira ezizena, identifikatzailea, izena edo sozietatearen izena eta hartzailearen 

helbidea. 

 

Botoiaren gainean klikatuz gero, ondorengo aukera hauek irekiko dira: 

• Bistaratu xehetasuna: Alta eman duen hartzailearen xehetasuna ikusi ahal izango dugu. 

• Hartzailea aldatu: Aldaketa inprimakia ikusiko dugu (alta inprimakiak dituen eremuak 

ditu) eta datu guztiak aldatzeko aukera izango dugu, ezizena izan ezik. 

• Hartzailea ezabatu: Hautatutako hartzailea ezabatuko da.  
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8 FAKTURA PDF FORMATUAN 

“Egin zure faktura” aplikazioari esker, TicketBAI fitxategia sortu eta sinatuko da eta PDF formatuan 

faktura eratuko da. PDF fitxategia inprima daiteke eta eragiketaren hartzaileari entrega dakioke. 

Bestela, posta elektronikoan eransteko aukera dago, pertsonari bidali ahal izateko. PDF fakturak QR 

kodea eta TicketBAI identifikazio-elementua ditu. 

Ondoren, PDF formatuan “Egin zure faktura” aplikazioarekin eratzen diren fakturen zatiak azalduko 

dira: 

 

 
  
 
 

Fakturaren egilea 
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8.1 Fakturaren egilea 

PDFaren goialdeko ezkerraldean aurki daiteke eta fakturaren egilearen edo sozietatearen izena, IFK eta 

helbidea ditu. 

 

8.2 Fakturaren hartzailea 

PDFaren goialdeko eskuinaldean aurki daiteke eta hartzailearen izena edo sozietatearen izena, IFK eta 

helbidea ditu. 
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8.3 Seriea, zenbakia eta data 

PDFaren goiko aldean dago, hain zuzen ere, egilearen eta hartzailearen ondoren. Egindako fakturaren 

seriea, zenbakia eta data azaltzen dira. 

 

 

8.4 Deskribapen orokorra 

Fakturaren datuen ondoren dago eta faktura deskribatzen du. 

 

8.5 Xehetasunaren lerroak 

Zuzendu edo ordezkatutako fakturen ondoren aurki daitezke eta fakturari erantsitako xehetasunak 

xehakatuak azaltzen dira. 

 

8.6 Fakturaren guztizkoak 

Xehetasunen lerroen ondoren daude eta guztizkoak batuta eta multzokatuta aurkezten dira. 
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8.7 Oina - Oharrak 

Guztizkoen azpian daude eta fakturaren oharrak ditu.  

 

8.8 TicketBai identifikazio-elementua eta QR kodea 

PDFaren amaieran TicketBai identifikazio-elementua eta QR kodea aurki daitezke. QR kodea gailu 

mugikorraren kamerarekin irakur daiteke. QR kodearen barruan URL bat dago kodetuta. URL 

horretaraino nabigatuz gero, Egiaztatu Faktura aplikazioan sartuko gara eta egindako fakturaren datu 

nagusiak ikusi ahal izango ditugu. 

        

8.9 Hizkuntza eta dibisa aldatzeko aukera gehigarriak 

Aukera horiek eragina izango dute SOILIK PDFa sortzen denean (inoiz ez EEEL-ra bidaltzean). PDFan 

aukeratutako dibisa eta hautatutako dibisara bihurtutako zenbatekoak agertuko dira. 

Esan dezagun faktura ingelesez dagoela, truke tasa 1.100.000 eta dibisa USD (dolar) dela. 

Euroa ez den beste dibisa bat erabiliko dugunez, aukeratutako dibisa duen atal berri bat agertuko da. 

Gainera, zenbatekoek ez dute euroaren sinboloa izango eta truke tasa aplikatuta birkalkulatuko dira. 
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9 FAKTURA ARRUNTAREN ALTA 

Faktura arrunt berriari alta emateko, “Faktura berria ->Arrunta:” menuan klika daiteke.  

 

 
OHAR GARRANTZITSUA: faktura egindakoan, hurrengo fakturak aurreko faktura horretatik abiatuta 
egin daitezke: > Fakturak kontsultatzea > Pantailaren beheko aldean egindako faktura hautatuko da > 

Eskuineko 3 botoietan klikatuko da ( ) > “Beste batetik abiatuta fakturari alta ematea” aukera hautatuko 
da. 
 

 
 

 
 

Alta-inprimakiaren barruan honako atal hauek daude: Faktura/Frogagiria, Egilea, Hartzailea, Fakturaren 

Goiburua, Xehetasunaren Lerroak eta Oina.   
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9.1 Faktura/Frogagiria 

Atal honetan hautatuko da egingo den agiria faktura edo frogagiria2 den. Lehenetsiz, “Faktura” aukera 

markatuta azalduko da. 

 

OHAR GARRANTZITSUA: pantailaren eskuinaldean disketearen ikonoa ageri da eta horri esker, 

edozein unetan fakturaren zirriborroa gorde daiteke. 

9.2 Egilea 

Atal honetan fakturaren egilearen izena eta abizenak edo sozietatearen izena bistaratuko dira. Datu 

horiek “Egin zure faktura” aplikazioan sartutako pertsonen eta baimentzeko hautatu den baimen-

metodoaren araberakoak izango dira.  

“Egin zure faktura” aplikazioan fakturaren egilearen izenean hirugarren pertsonak EZIN ditu fakturak egin. 

Fakturaren egileak fakturatutako eragiketei dagokien egoitzaren edo establezimenduaren helbidea3 

(“Egilearen helbidea) beteko du. Aplikazioak helbide hori egindako azken fakturaren helbidearekin 

osatuko du, baina betiere aldatzeko aukera dago. 

Bi aukera hautatu ahal izango dira: IFZ edo IFZ-BEZ. Bigarren aukeran (IFZ-BEZ) dokumentuaren 

zenbakiaren aurrean ‘ES’ agertuko da PDFan. 

 

2 Enpresaburuak edo profesionalak jarduera garatzean ondasunak eman edo zerbitzuak eskaini dituela 
justifikatzeko agiria, fakturazioaren erregelamenduak aurrez ikusitakoarekin bat etorriz, faktura ez 
denean egin behar. 
3 Fakturazio-erregelamenduaren 6.1.e) artikulua.  
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9.3 Hartzailea4 

Atal honetan fakturaren hartzailearen datuak beteko dira.  

Lehenik eta behin, pertsonaren identifikazio-mota (ohiz IFK, nahiz eta bestelako identifikazio-

motak dauden) hautatuko da. 

Ondoren, izena eta abizenak edo sozietatearen izena eta bere helbidea beteko dira. 

  

 

4 Fakturazio-erregelamenduaren 6.1.d) artikulua.  
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9.3.1 Identifikazio-motak 

Hainbat identifikazio-mota daude: IFZ, IFZ-BEZ, pasaporte eta bestelakoak. Identifikazio-mota 

aukeratuko da. Lehenetsiz, IFZ mota hautatuta dago. 

 

• IFZ5 

Eremua 9 karaktere erabiliz osatzen denean, aplikazioak IFZ formaren ikuspegitik zuzena dela egiaztatuko 

du (adibidez, pertsona fisikoen kasuan, IFZaren hizkia ziurtatuko da). 

Errorea azalduz gero, hurrengo mezu hau bistaratuko da: 

 

 

IFZ formaren ikuspegitik zuzena bada eta pertsona fisiko bati badagokio, honako eremu hauek gaituko 

dira: 

 

5 Aukera honetan “N” hizkiz hasitako IFZak, nortasun juridikorik ez duten pertsona juridiko eta erakunde 
atzerritarrei dagozkienak, ezin daitezke bete. Halakoetan, azkeneko identifikazio-mota, “Erakunde 
atzerritarren IFZ” aukera, hautatu behar da.  
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IFZ pertsona juridiko edo erakunde bati badagokio, berriz, “sozietatearen izena” (edo izena) eremua 

gaituko da. 

 

• IFZ-BEZ, pasaporte edo egoitza-lurralde ala -herrialdeak egindako identifikazio-agiri ofizial, 

egoitza-ziurtagiri edo beste froga-agiri bat. 

Halako identifikazio-motek portaera berdina dute. Bestalde, honako hauen artean hautatu behar da: 

izena eta abizenak edo sozietatearen izena eta herrialdearen kodea. 

 

Izena eta abizenak edo sozietatearen izena diren aukeratzeaz gain, fakturaren banaketa-mota 

(“ondasunak ematea” edo “zerbitzuak eskaintzea”) hautatu behar da. 

Banaketa-mota “Fakturaren datuak” atalean aukeratuko da. Bertan bi aukerak azalduko dira eta bat 

hautako da. Hautatutakoan ezingo da aldatu. 



 

 
EGIN ZURE FAKTURA – Aplikazioaren eskuliburua, 1.6 bertsioa 

 

Batuz – Egin zure faktura – Aplikazioaren eskuliburua, 1.6 bertsioa 

 16/02/2022 30/65 
 

 

Aukera hautatzen denean, taula bistaratuko da, xehetasun-lerroei alta emateko. 

Xehetasun-lerroren bat erantsita badago, agiri-mota aldatzen denean, ohar bat azalduko da eta 

identifikazio-mota aldatuz gero, xehetasun-lerroak ezabatuko direla ohartaraziko du. 

 

• Atzerriko erakundeen IFZ. 

Halako identifikazio-mota bakarrik N hizkiz has daiteke, nortasun juridikorik ez duten pertsona juridiko 

eta erakunde atzerritarrei baitagokie.  

Gainera, identifikazio-mota hautatu ondoren, hartzailearen helbidea, izena eta abizenak edo 

sozietatearen izena eta herrialdearen kodea bete behar dira. 

• Izena: Hartzailearen izena. Gehienez 39 karaktere baimenduko dira. Nahitaezkoa da. 

• Lehenengo abizena: Hartzailearen lehenengo abizena. Gehienez 39 karaktere baimenduko 

dira. Nahitaezkoa da. 

• Bigarren abizena: Hartzailearen bigarren abizena. Gehienez 39 karaktere baimenduko dira. 

Ez da nahitaezkoa. 

• Sozietatearen izena: Hartzailearen sozietatearen izena. Gehienez 120 karaktere 

baimenduko dira. Nahitaezkoa da. 

• Herrialdearen kodea: Hartzailearen herrialdearen kodea. Bakarrik identifikazio-mota 

IFZarekiko desberdina bada azalduko da. Zabalgarri bat da eta aukera bat hautatu behar da. 

Nahitaezkoa da salbu IFZ-BEZ motan. 
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• Helbidea: Hartzailearen helbidea. Gehienez 100 karaktere baimenduko dira. Nahitaezkoa 

da. 

• Udalerria: Hartzailearen udalerria. Gehienez 100 karaktere baimenduko dira. Ez da 

nahitaezkoa. 

• Posta kodea: Hartzailearen posta-kodea. Bakarrik zenbakiak dira onargarriak. Ez da 

nahitaezkoa. 

• Probintzia - Lurralde Historikoa: Gehienez 100 karaktere baimenduko dira. Ez da 

nahitaezkoa. 

 

“Hartzaileen zerrenda erakutsi” aukera hautatu ahal da. Aukera hori hautatuz gero, “hartzaileen 

kudeaketa” atalean alta eman diegun hartzaile guztien zerrenda agertuko zaigu. 

 

Hartzaileetako bat hautatzen badugu automatikoki beteko dira hartzailearen eremuak (hartzaileen 

kudeaketa ataleko hartzaile horren datu eguneratuekin). Eremu horiek aldatu ahal izango ditugu eta 

horrek ez du eraginik izango hartzaileen kudeaketan gordetako datuetan. Hartzaileen kudeaketa ataletik 

hartzailearen ondorengo aldaketak, ez du eraginik izango fakturan gordetako datuetan.  
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9.3.2 Hartzailearen identifikaziorik gabe 

Fakturan hartzailerik jarri nahi ez bada, aukera hori erabiltzen da. Hartzailearen daturik ez dagoenez, 

faktura edo agiria “erraztua” dela esango da, hortaz, serie erraztuaren faktura hautua beharko da. 

 

9.4 Fakturaren goiburua 

• Emate-data: Eremu hau fakturaren emate- edo egite-datarekin bat dator eta erabiltzaileak ezin du 

editatu, aplikazioak automatikoki betetzen baitu faktura elektronikoki sinatzen den datarekin 

(horregatik, faktura sinatzen ez den bitartean, “***” ageri da).  

Informazioaren ikonoan klikatzen badugu, honako mezu hau agertuko zaigu: 

 

 
 

• Seriea: Eremu honek fakturaren seriea identifikatzen du. Erabiltzaileak zenbait serie alta emanda 

baditu (ikusi “Serieak kudeatzea” atala), zerrendatik serie bat hautatu beharko da. Serie 

bakarra izanez gero, eremua automatikoki beteko da balio horrekin. “Serie” 
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esparruaren ondoan “Serie berria” botoia dago. Hortik alta eman ahal zaio faktura honetarako serie 

berri bati, “Serieak kudeatzea” ataletik egingo litzatekeen bezala. 

 

• Fakturaren zenbakia: Fakturaren emate-data bezala, erabiltzaileak ezin du fakturaren zenbakia 

editatu, aplikazioak automatikoki betetzen baitu faktura elektronikoki sinatzen den unean 

(horregatik, faktura sinatzen ez den bitartean, “***” ageri da.). 

 

Informazioaren ikonoan klikatzen badugu, honako mezu hau agertuko zaigu: 

 

 
• Faktura erraztuaren ordez egindako faktura: Marka hori soilik lehendik 6egindako faktura erraztu bat 

edo batzuen (tiketak) ordez faktura egiten denerako da. Eremu honen gainean klikatuz gero, taula 

eta inprimakia azalduko dira eta horietan faktura egiteko ordezkatuko diren fakturak erants daitezke. 

Eremu honen gainean klikatuz gero, taula eta inprimakia azalduko dira eta horietan faktura osoa 

egiteko ordezkatuko diren fakturak erants daitezke. 

 

“Faktura erraztuak ordezkatzeko faktura” eremua markatzen bada, gainera, hurrengo eremu 

hauek bete beharko dira: 

 

• Seriea: Gehitu nahi den faktura ordezkatuaren seriea. Eremuak gehienez 20 karaktere 

izango ditu. Ez da nahitaezkoa. 

 

6 Fakturazioaren erregelamenduak 15.6 artikuluko bigarren idatz-zatian xedatutakoaren arabera, 
“aurretiaz gauzatu diren faktura erraztuak ordezkatu edo trukatzeko egindako fakturak ez dira 
zuzentzaileak”. 
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• Zenbakia: Gehitu nahi den fakturaren zenbakia. Eremuak gehienez 20 karaktere izango ditu. 

Nahitaezkoa da. 

 

• Emate-data: Gehitu nahi den faktura ordezkatuaren emate-data. Egungo dataren ondorengo 

data ezin daiteke sar. Nahitaezkoa da. 

 

Eremu guztiak betetakoan, “Gehitu” botoiaren gainean klika daiteke. 

 

 

Eremuak betetzean erroreren bat badago, inprimakiak ohartaraziko du. 

Guztia zuzena bada, erregistroa taulan erantsiko da. 

Erregistroa editatu edo ezaba daiteke: 

• Ezabatu: Erregistroa ezabatzeko, ezabatu behar den erregistroak  botoia du eta klikatzen 

denean, honako ohartarazpen-mezu hau bistaratuko da: Onartuz gero, erregistroa 

ezabatuko da; ezereztatzen bada, ordea, erregistroa mantenduko da. 

 

 

 
 

 

• Editatu: Erregistroa editatzeko, erregistroaren gainean, edozein tokitan, klikatu behar da. 

Nolanahi ere, hautatutakoan, datuak goiko inprimakian kargatuko dira: 
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Eremuak edita daitezke eta egindako aldaketak gorde edo ezereztatzeko aukera dago, 

 

9.4.1 Fakturaren datuak 

Atal honetan fakturaren gorputz nagusia ageri da; laburbilduz, honako hau da: fakturaren edukiari 

dagokion deskribapen orokorra (“Eragiketaren deskribapena”), eragiketari aplikatutako BEZaren 

erregimenaren gakoa (datu hau ezinbestekoa da TicketBAI fitxategietarako, baina EZ da PDF fakturan 

bistaratuko) eta fakturaren xehetasun-lerroak. 
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• Eragiketaren deskribapena: Fakturatzen den eragiketaren deskribapen orokorra da. Eremuak 

gehienez 250 karaktere izango ditu. Nahitaezkoa da. 

 

• Eragiketaren data: Eremu hau bakarrik eragiketen data eta fakturaren emate-data desberdinak 

direnean bete behar da7. Hala ez bada, eremu hau ez da bete behar. 

 

• BEZari dagokion erregimenaren gakoa: Fakturatzen diren eragiketak kontuan hartuta, eremu 

honek BEZari dagokion erregimenaren gakoa adierazten du. Lehenetsiz, “Erregimen orokorreko 

eragiketa” gakoa hautatuta dago, zergadun eta eragiketa gehienei gako hori aplikatzen baitzaie. 

Dena den, egoera berezietan beste gako bat, kasu zehatzari dagokiona, hautatu behar da. Gako 

hori bakarrik TicketBAI fitxategia sortzeko behar da eta EZ da PDF fakturan bistaratuko. 

 

Gako honen balioak hurrengo hauek dira: 

 

 

7 Kontsultatu fakturazio-erregelamenduaren 6.1.i) artikulua.  
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Bereziki, “BEZerako ez enpresaburua edo profesionala” azkeneko gakoa hautatzen bada, 

xehetasun-lerroen atalean bakarrik “ez-lotuta” esaldiaren antzeko xehetasunak erants daitezke 

eta arrazoia “bestelakoak 7. artikuluari ez-lotuta” izan daiteke.  

 

Bestalde, xehetasun-lerro bat erantsiz gero, EZIN daiteke gakoa alda. 
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9.5 Xehetasunaren lerroak 

Atal honetan fakturatutako kontzeptuak (bat edo batzuk) sartuko dira8 eta, batez ere, BEZerako 

tratamendua azalduko da: lotuta eta ez-salbuetsia, lotuta eta salbuespenik gabe (BEZa barne), 

lotuta eta salbuetsia, ez-lotuta eta lotuta baina subjektu pasiboaren inbertsioarekin.  

 

Xehetasun-lerro bakoitzeko ondoren zerrendatzen diren eremuak bete beharko dira. 

 

OHAR GARRANTZITSUA: fakturan xehetasun-lerroa sartzeko ezinbestekoa da “Erantsi” botoian 

klikatzea. Botoia sakatzen ez den bitartean, EZ zaio fakturari xehetasun-lerroa erantsiko. 

 

• Deskribapena: Fakturatutako kontzeptuaren deskribapena. Eremuak gehienez 100 karaktere 

izango ditu. Nahitaezkoa da. 

 

• Kopurua: Fakturatutako kontzeptuaren unitate-kopurua. Zenbakia izango da eta 12 zenbaki oso 

nahiz 2 hamartarren izan ditzake. Nahitaezkoa da. 

 

• Unitateko zenbatekoa: Fakturatutako kontzeptuaren unitateko zenbatekoa. Zenbakia izango da 

eta 12 zenbaki oso nahiz 2 hamartarren izan ditzake. Nahitaezkoa da. 

 

• Deskontua: Fakturatutako kontzeptuaren unitateko zenbatekoa. Zenbakia izango da eta 12 

zenbaki oso nahiz 2 hamartarren izan ditzake. Ez da nahitaezkoa. 

 

• Guztizkoa BEZik gabe: Fakturatutako kontzeptuaren zenbateko guztia, BEZik gabe. Eremua 

automatikoki kalkulatuko da, sartutako gainerako datuetan oinarrituta: ((kopurua * unitateko 

zenbatekoa) - deskontua).. 

 

• Guztira (BEZ barne): Fakturatutako kontzeptuaren zenbateko guztia, BEZa barne. Eremua 

automatikoki kalkulatuko da, sartutako gainerako datuetan oinarrituta: ((kopurua * unitateko 

zenbatekoa) - deskontua). Hurrengo gakoetarako soilik agertuko da: 03 (erabilitako ondasunak, 

antzinatasunak...) eta 05 (bidaia agentziak). 

Datu horiek betetzen direnean, fakturatutako kontzeptua kontuan hartuta, BEZaren 

tratamendua aukeratuko da. Honako mota hauek daude: 

 

8 Fakturazio-erregelamenduak 6.1 artikuluko i), g) eta h) hizkietan xedatutakoaren arabera, fakturan 
eragiketen deskribapena sartuko da eta BEZaren Foru Arauak 78. eta 79. artikuluetan definitutakoari 
jarraiki, BEZaren zerga-oinarria zehazteko datu guztiak izendatuko dira. Aurrekoaren harira, horien zerga-
oinarria eta zenbatekoa agertuko dira, zergarik gabe eragiketen unitateko prezioa eta unitateko prezio 
horretan sartuta ez dagoen edozein deskontu edo beherapen, eragiketei dagozkien zerga-tasa (edo tasak) 
eta jasanarazitako zerga-kuota barne. Azkeneko kasuan, bereizita izendatuko da. 
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9.5.1 Zergari lotutakoa 

Lehenespenez markatutako aukera da, hurrengo kasuetan izan ezik: 03 gakoa (erabilitako 

ondasunak, antzinatasunak...) eta 05 gakoa (bidaia agentziak). BEZari lotutako eragiketa bati 

dagokio, zergaz salbuetsia ez dagoenean. Hurrengo eremu hauek beteko dira: 

• Zerga-oinarria: Zerga-oinarriaren eremua automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria 

((kopurua * zenbatekoa) - deskontua).. 

 

• Zerga-tasa: Xehetasunaren zerga-tasa zabalgarria da eta hautatu behar da. Nahitaezkoa da.  

 

• Zergaren kuota: “Zergaren kuota” eremua automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria 

((zerga-tasa / 100) * zerga-oinarria).. 

 

• Baliokidetasun-errekarguaren tasa: Xehetasunaren baliokidetasun-errekargu tasa 

zabalgarria da eta hautatu behar da. Ez da nahitaezkoa.  

 

• Baliokidetasun-errekarguaren kuota: “Baliokidetasun-errekarguaren kuota” eremua 

automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria ((baliokidetasun-errekarguaren tasa / 100) 

* zerga-oinarria). 

 

• Guztizko zenbatekoa: Eremu hau automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria. (zerga-

oinarria + zergaren kuota + baliokidetasun-errekarguaren kuota.).  

 

• Baliokidetasun-errekarguko edo erregimen erraztuko eragiketa: Bakarrik gako zehatzak 

hautatuak daudenean azalduko da.  
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9.5.2 Salbuetsita 

BEZari lotutako eragiketa bati dagokio, zergaz salbuetsia dagoenean.  

Salbuespena barneko eragiketarekin bat etor daiteke, BEZaren Foru Arauak 20. artikuluan 

aipatzen duen bezala (adibidez, zerbitzu medikoak, irakaskuntza-zerbitzuak, eraikinen bigarren 

emateak eta hurrengoak, etab.). Bestela, nazioarteko eremuko eragiketa izan daiteke (esaterako, 

BEZari buruzko Foru Arauaren 21. artikuluko esportazio salbuetsiak edo BEZari buruzko Foru 

Arauaren 25. artikuluko erkidegoaren barneko emateak). 

Honako eremu hauek bete beharko dira: 

• Salbuespenaren arrazoia: Eremu zabalgarria da. Nahitaezkoa da. 

 

• Salbuetsitako zerga-oinarria: Eremua automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria 

((kopurua * zenbatekoa) - deskontua).. 

 

 

9.5.3 Ez-lotua. 

Aukera hau BEZari lotuta ez dagoen eragiketari dagokio. Honako eremu hauek bete beharko dira: 

• Arrazoia: Ez lotzeko BEZari buruzko Foru Arauaren 7. artikulua aplikatzen zaion edo beste 

ustezko baten barruan sartzen den hautatu behar da. 

 

• Zenbatekoa: Eremu hau automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria. ((kopurua * 

zenbatekoa) - deskontua). 
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9.5.4 Subjektu pasiboaren inbertsioa 

Aukera honen barruan eragiketa BEZari lotzen zaio, baina subjektu pasiboak inbertsioa egin du, 

hau da, fakturaren egileak ez du zerga jasanarazi behar, BEZaren Foru Arauak 84.Bat.2 artikuluan 

eta pareko beste xedapen batzuk zehaztutakoaren arabera, zergaren subjektu pasiboa 

eragiketaren hartzailea baita (adibidez, subjektu pasiboak salbuespenari uko eginda, lotu gabeko 

ondasun higiezina ematen denean). 

Honako eremu hauek bete beharko dira: 

• Zerga-oinarria: Eremu hau automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria. ((kopurua * 

zenbatekoa) - deskontua). 
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Datu horiek osatu eta xehetasun-mota hautatzen denean, “Erantsi” botoiaren gainean klika 

daiteke. Daturen bat zuzena ez bada, ohartarazpena azalduko da. 

Eremuan behar bezala bete badira, ordea, erregistroa taulari erantsiko zaio. 

OHAR GARRANTZITSUA: fakturan xehetasun-lerroa sartzeko ezinbestekoa da “Erantsi” botoian 

klikatzea. Botoia sakatzen ez den bitartean, EZ zaio fakturari xehetasun-lerroa erantsiko. 

 

 

Xehetasun-lerro bakoitzean hurrengo ikono hau azalduko da:  ikonoaren gainean sakatuz gero, 

xehetasun-lerroari buruzko informazio gehiago bistaratuko da. 

 

Ikono berean berriz klikatuz gero, ezkutatu eta hasieran ikusitako moduan bistaratuko da.  ikonoaren 

gainean klikatzen bada, ohar bat aterako da eta xehetasun-lerroa ziur ezabatu nahi den galdetuko du. 
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9.5.5 Zergari lotutakoa (BEZa barne) 

Aukera hori SOILIK eskuragarri egongo da hurrengo gakoetan: 03 (erabilitako ondasunak, 

antzinatasunak...) eta 05 (bidaia agentziak). Gainera, lehenespenez hautatutako aukera izango da 

gako horietan. 

Honako eremu hauek bete beharko dira: 

• Zerga oinarria: Gako horien zerga oinarria eskuz sartuko da eta ezin izango du balio absolutua, 

guztira, gainditu (BEZa barne). Nahitaez bete behar da. 

 

• Zerga tasa: Xehetasunaren zerga tasa zabalgarria da eta hautatu behar da. Nahitaez bete behar 

da. 

 

• Zergaren kuota: “Zergaren kuota” eremua automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria 

((zerga-tasa / 100) * zerga-oinarria).  

 

• Baliokidetasun errekarguaren tasa: Xehetasunaren baliokidetasun errekargu tasa zabalgarria da 

eta hautatu behar da. Ez da nahitaez bete behar. 

 

• Baliokidetasun errekarguaren kuota: “Baliokidetasun errekarguaren kuota” eremua 

automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria ((baliokidetasun errekarguaren tasa / 100) * 

zerga oinarria). 
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“Onartu” klikatuz gero, xehetasun-lerroa ezabatuko da. “Utzi” klikatuz gero, bere horretan geldituko da.  

Xehetasun-lerro bat aldatu nahi bada, gainean klikatuko da. Orduan, goiko aldean lerroaren datuak 

bistaratuko dira eta aldatzeko aukera emango du. Aldaketak gordetzeko, “Gorde” botoiaren gainean 

klikatuko da. 
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9.6 Oina 

 

• Guztizko zenbatekoa: Eremu hau fakturaren guztizko zenbatekoa da. Eremua automatikoki 

kalkulatuko da, hau da, xehetasun-lerro bat erantsi, ezabatu edo aldatzen den bakoitzean, eremuak 

balioa aldatuko du. Dena den, une oro editagarria da eta nahi den guztizko zenbatekoa jar daiteke. 

Nahitaezkoa da. 12 zenbaki oso eta 2 hamartarren onartuko ditu. 

 

• Jasandako atxikipena: Eragiketaren hartzaileak fakturatutako eragiketaren zenbateko bat atxiki 

eta Ogasunean sartu behar duenean, egileak atxikipena hemen adieraz dezake9. Zenbatekoa ezin 

daiteke fakturaren guztizko zenbatekoaren % 28 baino gehiago izan. 12 zenbaki oso eta 2 

hamartarren onartuko ditu. 

 

• Zenbateko garbia: Eremu hau fakturaren guztizko zenbatekoaren eta jasandako atxikipenaren 

arteko aldea da. Eremu hau automatikoki kalkulatuko da eta ez da editagarria.  

 

 

• Kalkulatu guztizko zenbatekoa: Botoi bat dago guztizko zenbatekoa kalkulatu eta “guztizko 

zenbatekoa” eremuan txertatzeko. 

 

9.7 Hizkuntza eta dibisa aldatzeko aukera gehigarriak. 

Atal honetan, fakturaren PDFko hizkuntza eta dibisa konfiguratzeko aukera dago, baita euroarekiko 

aukeratu den dibisari aplikatu beharreko truke tasa ere.  

 

9 Aplikazio honek EZ du kalkulatuko jasandako atxikipena fakturaren guztizko zenbatekoari ehuneko bat 
aplikatuta (batzuetan atxikipen-oinarria eta zenbatekoa bat ez datozelako). Horregatik, hori aplikaziotik 
kanpo kalkulatu behar da.  
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OHAR GARRANTZITSUA: Atala soilik agertuko da aurretiaz konfigurazio pantailan hizkuntza eta dibisa 

aldatzeko aukera gehigarriak aktibatu baditugu. 

OHAR GARRANTZITSUA: Aukera horiek eragina izango dute SOILIK PDFa sortzen denean. 

 

• Fakturaren PDFko hizkuntza: Fakturaren PDFa zein hizkuntzatan egitea nagi dugun. Zabalgarri 

bat da eta bertan aukeratu ahal izango dugu aplikazioaren hizkuntza: euskara, gaztelania edo 

ingelesa. 

 

• Fakturaren PDFan aplikatzeko truke tasa: Truke tasa dibisak euroarekin alderatuta duen 

balioa da. Adibidez, 1 euro = 1,143991 dolar estatubatuar. Nahitaezkoa da. Hamabi zenbaki 

oso eta sei hamartar onartuko ditu. 

 

• Fakturaren PDFko dibisa: Faktura zein dibisarekin egin nahi dugun adierazten du. 

Nahitaezkoa da. Gehienez hiru karaktere onartuko ditu. . 

 

9.8 Oharrak. 

Atal honetan testu libreko eremua ageri da eta nahi den testua sar daiteke. Eremuak gehienez 500 

karaktere izango ditu. Ez da nahitaezkoa. 

Eremu honetan halako aipamenak izenda daitezke: 

- Ordaintzeko modua. 

- PFEZ, SZ edo EEEZrako ustezko eta atxikipen-oinarri aplikagarria. 

- Fakturatutako eragiketa zergaz salbuetsita badago, BEZari buruzko Foru Arauaren xedapenen 

aipamena, hain zuzen ere, salbuespena arautzen duena10. 

- BEZaren subjektu pasiboa eragiketaren eroslea edo hartzailea bada, «subjektu pasiboaren 

inbertsioa» aipamena11. 

 

10 Fakturazio-erregelamenduaren 6.1.j) artikulua. 
11 Fakturazio-erregelamenduaren 6.1.m) artikulua.  
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9.9 PFEZaren ondorioetarako informazioa (EEEL 140). 

Atal hau soilik pertsona fisikoentzat da (140. eredua) eta soilik 2024-01-01etik aurrera edo erroldan alta 

emanda dauden pertsonentzat agertuko da. Atal honetan errentari dagozkion datuak daude eta, gehienez 

ere, PFEZaren hamar lerro gehitu ahal izango dira. Honako datu hauek bete behar dira: 

 

• Jarduera: Esparru honetan adierazi behar da faktura egiten duen zerbitzu emailearen jarduera zein 

den. Esparruak iragazki bat du jarduerak azkar bilatu ahal izateko. Eremu zabalgarria eta 

iragazgarria da. Nahitaez bete behar da.  

 

 

 
 

 

• PFEZaren sarreraren zenbatekoa: Esparru honek balio du adierazteko aitortzen ari garen 

jarduerari dagokion zenbatekoa zein den. Hamabi zenbaki oso eta bi hamartar onartuko ditu. 

Nahitaez bete behar da. 
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• PFEZaren sarreraren zenbatekoa: Esparru honek balio du adierazteko zerga oinarria ez den beste 

zenbateko bat eskuz gehitu nahi dugun. Bai aukera hautatu behar dugu zenbatekoa eskuz idatzi 

ahal izateko. Hamabi zenbaki oso eta bi hamartar onartuko ditu. Nahitaez bete behar da.                                                  

“Bai” aukera hautatuz gero,  botoia agertuko zaigu. Botoia sakatuz gero, aurretiaz 

betetako erregistroa dagoen taula bat agertuko zaigu, eta gainera, PFEZaren lerro gehiago 

gehitzeko aukera izango dugu. Nolanahi ere, oraingoan ezin izango dugu aldatu “zerga oinarria ez 

den beste zenbateko bat” atala PFEZaren lerro guztiak ezabatu arte, hau da, erregistro bakarra 

(edo gutxiago) geratzen denean. 

 

• Kobratzeko irizpidea: Esparru honek balio du adierazteko aitortzen ari garen jarduerak 

kobratzeko irizpiderik duen. Esparru hau betetzeko aukera duzu. Ez da nahitaez bete behar. 

OHAR GARRANTZITZUA:  botoia sakatuta, erregistroak taula batean gehitzea 

bezala izango da, eta behin galdetegia beteta dagoenean  botoia sakatu beharko da. 

Erregistroren bat aldatu nahi izanez gero erregistro horren gainean sakatu eta aldatu nahi diren 

datuak aldatu besterik ez da egin behar. Azkenik,  botoiak sakatu behar da. Erregistro bat 

ezabatu nahi izanez gero, lerro bakoitzean botoi bat  izango dugu. Botoia sakatzean egiaztapen 

mezu bat agertuko zaigu. Hura onartuta erregistroa ezabatuko da  
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9.10 Inprimakiaren botoiak. 

9.10.1 Sortu faktura 

Aukera honekin elektronikoki sinatzeko eta faktura egiteko prozesuari ekingo zaio.  

Lehenik eta behin, inprimakian sartutako datuak zuzenak direla baliozkotuko da. Errorea azalduz gero, 

hurrengo mezu hau bistaratuko da: 

 

 

Inprimakia zuzena izanik xehetasun-lerrorik erantsi ez bada, hurrengo errore-mezu hau bistaratuko da: 
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Inprimakia behar bezala bete bada, PDF formatuan fakturaren aurrebista ikusiko da: 

 

Hiru botoi azalduko dira: 
 

• Ezeztatu: Botoi honek faktura egitea ezereztatuko du eta PDF formatuaren aurrebista itxiko da.  

 
• Deskargatu zirriborra PDFn: Botoi honek PDF formatuan fakturaren zirriborroa deskargatuko 

du. 

 
• Sinatu: Elektronikoki sinatuko du TicketBAI fitxategia eta PDF formatuan faktura sortuko da QR 

kode eta TicketBAI identifikazio-elementuarekin. Prozesua behar bezala amaitzen bada, honako 
mezu hau bistaratuko da: 
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Sinatze-prozesuan zerbaitek huts egiten badu, faktura berria egitean hurrengo mezua bistaratuko da eta 

faktura egin nahi izanez gero, onartzea ezinbestekoa da. Modu horretan, sinatzean arazoa izan duen 

fakturak akastunaren egoera lortuko du. 
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• Ezeztatu: Elkarrizketa itxi eta berriz inprimakira itzuliko da. 

 
• Onartu: Faktura sinatuko da. 

 
 

9.10.2 Bistaratu zirriborroaren aurrebista. 

 

Aukera honen bitartez fakturaren egoeraren aurrebista lortuko da, une horretan dagoen moduan 

eta zirriborroaren formatuan (hala adierazten duen ur-markarekin). 

Zirriborro hori PDF formatuan deskarga daiteke.  

Zirriborroa denez, EZ ditu QR kodea eta TicketBAI identifikazio-elementua izango. 
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9.10.3 Gorde zirriborroa 

Hala agertuko da: . Sagua gainean jartzen denean, modua aldatuko da: . 

Inprimakian formatu-akatsik ez badago, honako mezu hau bistaratuko da: 
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10 ZUZENKETA FAKTURAREN ALTA 

Zuzenketa-faktura berriari alta emateko, “Faktura berria -> Zuzentzailea” menuan klika daiteke. 

 

 

 

Inprimakia faktura arruntaren atalean azaldutakoaren berdina da, baina hainbat aldaketa ditu eta ondoren 

adieraziko dira.  

 

10.1 Fakturaren goiburua. 

Alde nagusia inprimakiaren zati honetan dago. Faktura arruntaren koadroa ez da azalduko. Horretan 

faktura erraztua ordezkatzeko faktura zen adieraz zitekeen. Beraz, zuzenean zuzenketa-fakturak edo 

ordezkoak eransteko taula agertuko da. Ondoren eremu bereziak azalduko dira. 
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• Kodea: Eremu hau zuzenketa-fakturaren kodea da. Eremu hau hatua daiteke eta nahitaezkoa da. 

 

• Mota: Eremu hau zuzenketa-fakturaren mota da. Eremu hau hatua daiteke eta nahitaezkoa da. 

 

• Oinarri zuzendua: Eremu hau fakturen oinarri zuzendua da eta zuzentzea du helburu. Eremu 

honek 12 zenbaki oso eta 2 hamartarren onartzen ditu. Nahitaezkoa da. 

 

• Zuzendutako kuota: Eremu hau zuzendu nahi diren fakturen BEZaren kuota da. Eremu honek 12 

zenbaki oso eta 2 hamartarren onartzen ditu. Nahitaezkoa da. 

 

• Errekarguaren kuota zuzendua: Eremu honek zuzendu nahi diren fakturen baliokidetasun-

errekarguaren kuota zuzendua du. Eremu honek 12 zenbaki oso eta 2 hamartarren onartzen ditu. 

Ez da nahitaezkoa. 

10.2 Xehetasunaren lerroak 

Zuzenketa fakturetan aukera izango da kuotak eskuz sartzeko. 
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Aukera hori sakatuz gero eskuz sartu ahal izango ditugu bai zergaren kuota baita baliokidetasun 

errekarguaren kuota. 

  



 

 
EGIN ZURE FAKTURA – Aplikazioaren eskuliburua, 1.6 bertsioa 

 

Batuz – Egin zure faktura – Aplikazioaren eskuliburua, 1.6 bertsioa 

 16/02/2022 57/65 
 

11 FAKTURAK KONTSULTATZEA 

Pantaila honetara iristeko goiko menuan botoi bat dago. 

 

 

Pantailan sartutakoan, goiko aldean iragazki bat ageri da bilaketak egin ahal izateko. Azpiko aldean 

fakturen zerrenda dago eta taulan iragazkiak ikus daitezke. Horiei esker, taulan dauden datuak 

automatikoki iragaziko dira. Zerrenda ordenatu ahal izango da hurrengo datuen arabera: seriea/kopurua, 

zenbatekoa guztira, emate data, hartzailea (IFZ eta izena) edo deskribapenaren arabera. Fakturak 

kontsultatzera menu aukeratik iristen denean, “aurtengo urtarrilaren 1etik aurrerako emate data” 

iragazkia du. 

Muga dago, beraz, gehienez ere 500 faktura iragaziko dira. Bilaketa zehatzago bat egin ahal izateko 

bilaketa iragaziak erabili behar dira. 500 faktura baino gehiago eginez gero, horren berri emango digun 

ohar bat agertuko da pantailan. 
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Iragazitako bilaketa egin nahi bada, nahikoa izango da iragazkitik nahi diren datuak betetzea. Ildo horri 

eutsiz, iragazkia honako eremu hauek osatzen dute: 

• Erregistroaren egoera: Iragazi nahi dugun erregistroaren egoera hautatu behar da. 

Lehenespenez, “igorrita” egoera markatuta izango du. Nahitaez bete behar da. 

 

 

• Hartzailea: Norberak osa dezakeen zabalgarria da eta barruan hartzaileak IFZ edo 

izenaren arabera iragazi daitezke.  

 

• Seriea: Sortutako serie guztiak jasotzen dituen zabalgarria da. 

Iragazkiaren erregistroaren egoeraren arabera fakturak iragazi ahal izango ditugu emate dataren edo 

azken aldaketaren dataren arabera. 

Erregistroaren egoera igorrita, ezeztatuta: 
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• Emate data, noiztik: Egutegian hautatu behar da data. Betez gero, bakarrik hautatutako 

datarekiko emate data berdina edo ondorengoa duten fakturak bilatuko dira. 

 

• Emate data, noiz arte: Egutegian hautatu behar da data. Betez gero, bakarrik 

hautatutako datarekiko emate data berdina edo ondorengoa duten fakturak bilatuko 

dira. 

Erregistroaren egoera zirriborroa, igorrita edo oker igorrita: 

• Azken aldaketaren data, noiztik: Egutegian hautatu behar da data. Betez gero, soilik 

hautatutako datarekiko azken aldaketaren data berdina edo ondorengoa duten 

fakturak bilatuko dira. 

 

• Azken aldaketaren data, noiz arte: Egutegian hautatu behar da data. Betez gero, soilik 

hautatutako datarekiko azken aldaketaren data berdina edo ondorengoa duten 

fakturak bilatuko dira. 

. 

Iragazkian nahi diren datuak sartzen direnean, “Bilatu” botoian sakatu behar da fakturen zerrenda 

iragazita bistaratzeko.  

 

Era berean, fakturak antola daitezke. Zutabearen izenaren eskuinaldean sinbolo bat azaltzen da eta 

klikatzen denean, hautatutako zutabeko balioaren arabera antolatuko ditu fakturak. 

 

Taulan iragaz daiteke eta, horretarako, nahikoa da eremu bat edo batzuk betetzea eta eremuak betetzen 

diren heinean iragaztea. 
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Halaber, taularen orriek zenbat erregistro izan behar dituzten aukera daiteke. Horretarako, nahikoa da 

taularen azpian dagoen zabalgarrian 10 eta 20 bitartean aukeratzea.  

 

 

Taularen lerro bakoitzeko, eskuinaldean, botoi bat ageri da eta ekintza desberdinak ditu fakturaren 

egoeraren arabera. Botoia hurrengoa da. 

 

 

• Eginda: Egindako fakturen kasuan, honako aukera hauek daude: 

o Beste batetik abiatuta fakturari alta ematea: Aukera honek fakturei alta 

emateko inprimakia irekiko du eta fakturaren datuak dagoeneko osatuak egongo 

dira. 

 

o Bistaratu xehetasuna: Fakturaren datuak pantailan bistaratuko dira. 
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o Deskargatu faktura PDFn: Aukera honek PDF formatuan fakturaren fitxategia 

deskargatuko du. 

 

o Ezeztatu faktura: Aukera honek baliogabetutako PDF formatuaren aurrebista 

irekiko du eta faktura deskargatu ahal izango da. 

 

Gainera, bidalitako faktura arruntentzako aukera berri bat dago: 

o Faktura zuzentzailea igorri: Aukera horrek faktura zuzentzailea igortzeko 

pantailara eramango gaitu, fakturaren datuak beteta egongo dira eta gainera, 

zuzendutako edo ordezkatutako faktura egongo da. Faktura horren datuak 

partida fakturarenak izango dira (seriea, zenbakia, emate data).  

 

 

• Baliogabetuta: Baliogabetutako fakturetarako aukerak egindako fakturetarako 

emandako aukeren oso antzekoak dira: beste batetik abiatuta fakturei alta ematea, PDF 

formatuan baliogabetutako faktura deskargatzea, xehetasuna bistaratzea. 
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• Zirriborroa: Zirriborroan dauden fakturetarako honako aukera hauek daude: 

 

o Editatu zirriborroa: Alta-inprimakia irekiko da eta fakturan gordetako datuak 

azalduko dira, osatzen jarraitu ahal izateko. 

 

o Deskargatu zirriborra PDFn: PDF formatuan zirriborroa deskargatuko da ordura 

arte fakturaren zirriborroan gordetako datuekin. 

 

• Egiten: Egiten ari diren fakturen kasuan, aukera eskuragarriak dira “beste batetik 

abiatuta fakturari alta ematea” eta “xehetasunak bistaratzea”. 

 

• Akatsez egitea: Akatsez egiten ari diren fakturen kasuan, aukera eskuragarriak dira 

“beste batetik abiatuta fakturari alta ematea” eta “xehetasunak bistaratzea”. 
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12 SOFTWAREAREN INFORMAZIOA 

Pantaila honetara iristeko, goiko menuan botoi bat dago  ikonoarekin. Pantailan aplikazioaren 

fakturazio-softwareari buruzko informazioa azalduko da. 

 

  

Pantailan garatu duen erakundearen IFZ eta sozietatearen izena bistaratuko dira, softwarearen izen eta 

bertsioarekin batera. 

Aplikazioko funtzionalitate berrien historiala ikusi ahal izango dugu ere. 
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13 ORRIALDEA ZERBITZUZ KANPO DAGO. 

Aplikazioaren hasierako kargan akatsen bat izanez gero, aplikazioa erabilgarri ez dagoela adierazten duen 

orrialde batera bidaliko gaitu. Minutu gutxi batzuk barru saiatu gaitezke orrialdea berriz kargatzen. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


