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 “Azken arau-aldaketa: 2020/12/24” 

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  
(BAO Irailaren 11koa) 

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 
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ezartzen dira: Bizkaiko Foru 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  

2. artikulua. Definizioak. 

Foru Agindu honen ondorioetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:  

− Software 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.  

− Software 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.  

− Pertsona edo erakunde garatzailea: pertsona fisikoa edo juridikoa, edo nortasun juridikorik 
gabeko erakundea, software bermatzailearen erregistroan inskribatu den software 
bermatzaile bat garatu duena.  

− Faktura 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 softwarearen 
funtzionamendurako urrutiko zerbitzari baten bidez sartzen bada ere. Banatutako 
arkitekturetan, gailua bezeroa izango litzateke. 

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.  
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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.  

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)

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.  

 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.  

4. artikulua. Eragiketa ezeztatzeko fitxategia, software bermatzailearekin. 

Faktura edo egiaztagiri bat ezeztatu 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) Ezeztatutako fakturaren edo egiaztagiriaren zenbakia eta, hala badagokio, seriea, eta 
baliogabetutako fakturaren jaulkipen-data.  
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c) 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.  

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. eta V. eranskinetan 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.  
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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.  

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.  



 7 

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.  

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-
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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.  

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).  
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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  

Bakarra. Indarrean jartzea. 

Foru Agindu honek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du 
indarra, eta 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.  

I ERANSKINA 

Software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta fitxategiaren egitura eta baliozkotzeak. 

II. ERANSKINA 

Software bermatzailearekin egindako eragiketaren ezeztatze fitxategiaren egitura eta 
baliozkotzeak. 

III. ERANSKINA 

Software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta- eta deuseztapen-fitxategien sinadura 
elektronikoaren zehaztapenak. 

IV. ERANSKINA 

Software bermatzaileek sortutako fakturen edo egiaztagirien identifikazio-kodearen eta qr 
kodearen zehaztapenak. 

V. ERANSKINA  
SOFTWARE BERMATZAILEEK SORTUTAKO ERREDUNDANTZIA 

ZIKLIKOAREN KODEAREN KALKULUA 

1. Algoritmoa argitaratzearen helburua. 

Foru agindu honen IV. eranskinean foru agindu honen 6. artikuluan xedatutakoa betez software 
bermatzaileek sortutako ondasun entregen edo zerbitzu-prestazioen faktura edo egiaztagiriek 
eduki behar dituzten identifikazio kodearen eta QR kodearen zehaztapenak ezartzen dira.  

Zehatzago esanda, 1. atalean («Identifikazio-kodearen zehaztapenak»), identifikazio- kodearen 
eduki gisa amaierako 3 karaktere sartu dira, erroreak detektatzeko kode batekin bat datozenak. 
Horien helburua identifikazio-kodearen edukia zuzena dela bermatzea da. Datu hori software 
bermatzaileak kalkulatu behar du, eta identifikazio-kodearen aurreko 36 karaktereei CRC-8 
algoritmoa aplikatzearen emaitza izango da.  

Era berean, 2. atalean («QR kodearen zehaztapenak»), kode horren eduki gisa «CR» gakoaren 
parametroa sartu da; horren balioa «CRC-8. Erroreak detektatzeko kodea, QR kodearen 
edukian ustekabeko aldaketak detektatzeko helburuarekin txertatzen dena»- da. Deskribapen 
hau du:  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I-566_EUS.pdf#page=9�
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I-566_EUS.pdf#page=17�
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I-566_EUS.pdf#page=17�
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I-566_EUS.pdf#page=19�
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I-566_EUS.pdf#page=19�
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I-566_EUS.pdf#page=25�
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I-566_EUS.pdf#page=25�
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− Software bermatzaileak kalkulatutako datua. 

− URLren azken parametro gisa sartuko da.  

− QR kodearen edukiaren karaktere-kateari CRC-8 algoritmoa aplikatzearen emaitza izango 
da.  

− 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 hamartarrean idatziko da URLren parametro berri gisa.  

Software bermatzaileek kalkulatu behar dituzten erredundantzia ziklikoko kode horiek bat etorri 
behar dute eranskin honetako 2. atalean jasotako algoritmoa erabiltzeagatik sortzen diren 
kodeekin.  

Bizkaiko Foru Aldundiak eranskin honetako 2. atalean jasotako algoritmoa erabiliko du software 
bermatzaileek jaulkitako faktura edo frogagirietan jasotako erredundantzia ziklikoko kodeen 
(CRC) baliozkotasuna zehazteko.  

Eranskin honek software bermatzailearekin egindako eragiketaren alta- eta deuseztapen- 
fitxategien sinadura elektronikoaren zehaztapenak ezartzen ditu (aurrerantzean, sinatzeko 
zehaztapenak), foru agindu honen 3. eta 4. artikuluetan aipatzen direnak. 

2. Erredundantzia ziklikoaren kodea kalkulatzeko algoritmoa (CRC). 

Algoritmoa 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/23/I-839_eus.pdf#page=4�
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