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“Azken arau-aldaketa: 2021/10/05” 

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1582/2021 
FORU AGINDUA, irailaren 24koa. Honen bidez, 

sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa 
ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru 

Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko 
zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen dira, 

kontabilitateko mugimenduen kapituluaren kasuan izan 
ezik  

(BAO Urriaren 4koa) 
Uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauaren bidez, ekonomia-jardueren etekinak kontrolatzeko 
sistema integral bat eta tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko neurriak ezartzen dira. 
Horretarako, aldatu egin dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari 
buruzko Foru Araua, Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorra. Hala, bada, 5/2020 Foru Araua onartuta, 
Bizkaian aurrerapen kualitatibo bat egin da BATUZ izeneko estrategia integralaren 
inplementazioan, zeinaren bidez jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona edo entitate 
guztien tributazioa kontrolatzen baita, edozein delarik ere eragiketen tamaina edo bolumena. 
Halaber, aurrerapauso bat da zergadunei tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko kudeaketa-
eredu berriak ezartzeko bidean.  

Ondoren, 5/2020 Foru Arauaren edukia garatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 8ko 
82/2020 Foru Dekretua onetsi da, zeinaren bidez BATUZ proiektuaren tributu- betebeharrak 
garatzen baitira, hauek aldatuta: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia,  

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamendua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko 
Zergari buruzko Erregelamendua, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga- betebehar formalak 
araupetu dituen Araudia, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia eta 
Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudia. Sozietateen gaineko zergaren zergadunei 
dagokienez, uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauaren bidez, parekatu egin dira informazio-
betebeharrak jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona guztientzat (fisikoak zein 
juridikoak); izan ere, pertsona juridikoen kasuan, eragiketa ekonomikoen erregistro-liburu bat 
egin behar dutela ezarri da (Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 122 ter 
artikulua). Oro bat xedatu da betebehar hori Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren 
bidez bete behar dela, horrez gainera, erregistro-liburua zer kapituluk osatzen duten zehaztu 
da, eta betebehar horren gainerako elementuen zehaztapena geroago egingo den 
erregelamenduzko garapenerako utzi da.  

Halaber, zehaztu da ezen, erregistro-liburuko faktura eginen kapituluan, sinadura elektronikoa 
duten fitxategi informatikoak erregistratuko direla, fakturazioa TicketBAI sistemaren bidez 
egiteko betebeharrari dagozkionak.  

Bestalde, sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro- 
liburuaren erregelamenduzko garapena Sozietateen gaineko Zergari buruzko 
Erregelamenduaren 47 ter artikuluan zehaztuta dago, bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko 
zerga betebehar formalak araupetzen dituen Araudiaren 39 undecies–39 novodecies bitarteko 
artikuluetan ere.  

Zehazki, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga betebehar formalak araupetzen dituen Araudiaren 
39 undecies artikuluak ezarritakoaren arabera, eragiketa ekonomikoen erregistro- liburua 
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egin beharko da, hura osatzen duten 
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erregistroak modu elektronikoan emanez; erregistro-liburu hori osatzen duten idatz-oharren 
emate elektronikoa, berriz, fitxategien truke elektroniko automatikoaren bidez gauzatuko da, 
edo, hala badagokio, dagozkion formulario elektronikoen bidez. Hori guztia bat etorriko da 
Ogasun eta Finantzen foru-diputatuak onetsiko dituen zehaztapen tekniko eta funtzionalekin.  

Aurrekoa gorabehera, kontuan hartuta zelako baldintza eta zehaztapen tekniko eta funtzional 
bereziak aplikatu behar diren kontabilitateko mugimenduen kapituluan (Bizkaiko Lurralde 
Historikoko zerga betebehar formalak araupetzen dituen Araudiaren 39 novodecies artikuluan 
ezarria), zeinaren edukia sozietateen gaineko zergaren zergaldia itxi ondorengo lau 
hilabeteetan aurkeztu beharko baita fitxategi informatiko baten bidez, komeni da kapitulu horren 
arautzea beste foru-agindu independente batean onestea. Beraz, kapitulu hori egiteko eta 
aurkezteko arauak ez daude foru-agindu honetan arauturik.  

Bestalde, adierazi behar da ezen balio erantsiaren gaineko zergari dagozkion erregistro- 
liburuak fakturazio-erregistroak elektronikoki emanez –hau da, Informazioaren Berehalako 
Horniduran (SII) oinarritutako sistemaren bidez— egiteko betebeharra oro bat betetzat joko dela 
eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak eginez. Hori hirugarren batzuekin egindako 
eragiketen urteko aitorpena (347 eredua) aurkezteko betebeharrari dagokionez ere aplikatuko 
da.  

Azaldutakoa dela bide, eta arestian aipatutako 39 undecies artikuluaren edukian oinarriturik, 
foru-agindu honen bidez, arautu egin dira sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa 
ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez 
egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak, lehen adierazitako salbuespenarekin 
(kontabilitateko mugimenduen kapitulua), 

Edukiari dagokionez, foru-agindu honek, batetik, zehaztu du zer zergapekok aurkeztu beharko 
duten sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua, eta, 
bestetik, erregistro-liburu hori Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko 
betebeharra ezarri du.  

Ondoren ezarri du betebehar hori ordezkari bidez bete ahal izango dela, eta eutsi egin dio 
Pertsona fisikoen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen dituen Ogasun 
eta Finantzen foru diputatuaren Foru Aginduan xedatutarkoari, 2. artikuluaren 4. apartatuan 
ezarritako gaikuntza espezifikoa lortzeko.  

Idatzoharrak elektronikoki emateko prozedurari dagokionez, bi modu egongo dira: bai fitxategi 
informatikoen truke automatikoaren bidez –Bizkaiko Foru Aldundiaren sarrera- zerbitzua 
erabiliz–, bai web-formularioak erabiliz. Sistema horiek biak gaituta daude Bizkaiko Foru 
Aldundiaren egoitza elektronikoan.  

Aurreko paragrafoan aipatutako fitxategi informatikoen formatua eta diseinua direla eta, 
fitxategien edukia zehazten duten erregistro-eremuetara egokitu beharko dira (eremu horiek 
foru-agindu honen eranskinean jaso dira), eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan 
jasota daudenak erabili beharko dira.  

Horrez gainera, lehen xedapen gehigarriak jaso du indarrean iraungo dutela hirugarren batzuen 
ordezkari moduan fakturazio-erregistroak elektronikoki emateko gaikuntzek (eskatzaileen 
ezaugarri bereziengatik onartuak, eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak 
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen normatibo eta 
teknikoak arautzen dituen Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 15eko 
2232/2017 Foru Aginduaren 6.1 artikuluan xedatutakoan oinarriturik emanak).  

Horrez gainera, hileko itzulketaren erregistroari buruzko ahalik eta informazio zehatzena 
lortzeko –balio erantsiaren gaineko zergaren subjektu pasiboen esku autolikidazio-zirriborroak 
jartzeko–, foru-agindu honen bigarren xedapen gehigarriaren bidez, aldatu egin dira 
erregistroan inskribatzeko eskaerak aurkezteko epea eta bertan baja hartzeko eskaerak 
aurkeztekoa; ondorioz, jarduketa biak ondorioak sortu behar dituzten urtearen aurreko urteko 
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abenduan zehar egingo dira. Hileko itzulketaren erregistroko inskripzioa, berriz, ondorioak sortu 
behar dituen urteko urtarrilaren 1etik aurrera egingo da.  

Hori dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide 
eta Jardunbideari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.i) artikuluak 
emandako ahalmena erabiliz, hau  

XEDATZEN DUT:  

1. artikulua. Sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro-
liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko betebeharra, 
kontabilitateko mugimenduen kapituluaren kasuan izan ezik. 

1. Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua egitera behartuta dauden sozietateen gaineko 
zergaren zergadunak Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 47 ter 
artikuluan ezarritakoak dira, bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga betebehar formalak 
araupetzen dituen Araudiaren 39 bis artikuluan ezarritakoak ere.  

2. Sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuaren 
edukia, berriz, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga betebehar formalak araupetzen dituen 
Araudiaren 39 duodecies, 39 terdecies, 39 quaterdecies, 39 quinquiesdecies eta 39 
sexiesdecies artikuluetan ezarritakoa izango da.  

3. Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoaren bidez egingo da, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak 
araupetu dituen Araudian eta foru-dekretu honetan xedatutakoaren arabera.  

4. Agiri, ondasun eta eragiketen kategoriari buruzko informazioa eta balio erantsiaren gaineko 
zergaren araubide-motei buruzkoa foru-agindu honen eranskinean definitutako gakoen 
arabera emango da.  

5. Aurreko 2. apartatuan adierazitako 39 duodecies, 39 terdecies, 39 quaterdecies, 39 
quinquiesdecies eta 39 sexiesdecies artikuluetan jasotako informazioa foru-agindu honen 4. 
artikuluan aipatutako fitxategi informatikoen formatua eta diseinua kontuan hartuta eman 
beharko da, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak araupetu dituen 
Araudiaren 39 septiesdecies eta 39 octiesdecies artikuluetan ezarritako epeetan, eta 3. 
artikuluan ezarritako prozeduraren arabera.  

2. artikulua. Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua osatzen duten idatzoharrak 
elektronikoki emateko baldintza orokorrak. 

1. Sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua 
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko, hura osatzen duten 
idatzoharrak elektronikoki eman beharko dira.  

2. Zergadunak berak legezko ordezkariaren bidez eman ahal izango ditu, elektronikoki, 
idatzohar horiek, Internet bidez, edo haren ordezkari diharduen hirugarren batek, Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 
45. artikuluan xedatutakoaren arabera.  

3. Bereziki, onartutako entitateetako edo elkarteetako bazkide edo kide diren elkargokide 
profesionalek, baldin eta hirugarren batzuen izenean Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoa erabiltzeko baimena ematen duten hitzarmenak edo itunak sinatu badituzte 
Ogasun eta Finantza Sailarekin (Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko 
Araudiaren 71.7 artikuluan ezarritakoarekin bat), orduan, jarduketak egin ahal izango 
dituzte beren ordezkatuen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuko idatzoharren emate 
elektronikoari dagokionez, kudeaketa-araudi horren 69 bis artikuluan ezarritakoaren 
arabera ordezkatuek eman dizkieten ahalmenekin bat.  
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4. Halaber, Ogasun eta Finantza Sailak gaikuntza eman ahal izango die hala eskatzen duten 
pertsona edo entitateei, hirugarren batzuen ordezkari gisa Bizkaiko sarrera- zerbitzuaren 
bidez jarduera ekonomikoen erregistro-liburuko idatzoharrak elektronikoki emateko, 
Pertsona fisikoen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen 
dituen Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren Foru Aginduaren 2. artikuluaren 4. 
apartatuan xedatutakoarekin bat.  

5. Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuko idatzoharrak elektronikoki emateko, baldintza 
hauek bete beharko dira:  

a) Erregistro-liburua egitera behartuta dagoenak identifikazio fiskaleko zenbakia izan 
beharko du (IFZ) eta, idatzoharrak eman aurretik, identifikatuta egon, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudiaren 4.etik 9.era 
bitarteko artikuluetan aipatzen den zergapekoen zentsuan.  

b) Erregistro-liburua egitera behartuta dagoenak Bizkaiko Foru Aldundiak horretarako 
onartuta duen identifikazio eta sinadura elektronikoko sistemetako edozein erabili ahal 
izango du idatzoharrak emateko.  

Ordezkari batek elektronikoki ematen baditu idatzoharrak, ordezkariak eduki beharko du 
onartutako identifikazio eta sinadura elektronikoko sistema.  

Halaber, erregistro-liburua egitera behartuta dagoena Foru Ogasun eta Finantzen foru 
diputatuaren irailaren 9ko 1482/2020 Foru Aginduaren III. eranskineko 4.1 apartatuan 
ezarritako gailuaren ziurtagiriaren bidez identifikatuz eman ahal izango dira idatzoharrak; 
foru-agindu horren bidez, software bermatzailearen zehaztapen arauemaile eta teknikoak 
eta software bermatzailearen erregistroan alta emateko adierazpena arautzen dira. 
Horretarako, idatzoharrak eman aurretik, aipatutako erregistro-liburua egitera behartuta 
dagoenak edo haren ordezkari arituko den hirugarren batek Zerga-administrazioari 
jakinarazi beharko dizkio, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan haren esku 
jarriko den formularioaren bidez, gailuaren ziurtagiriaren identifikazio-datu hauek:  

a) Ziurtagiria eman duen entitatearen identifikazioa.  

b) Ziurtagiriaren serie-zenbakia. 

3. artikulua. Idatzoharrrak elektronikoki emateko prozedura. 

1. Sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (foru-
agindu honen 1. artikuluan aipatua) osatzen duten idatzoharrak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
egoitza elektronikoaren bidez elektronikoki emateko, bi bide hauek egongo dira:  

a) Bizkaiko Foru Aldundiaren sarrera-zerbitzuaren bidez egindako fitxategi informatikoen 
truke automatikoaren bitartez, foru-agindu honen eranskinean definitutako zehaztapen 
teknikoekin bat eta unean-unean Bizkaiko Foru Aldundiaren weborrian argitaratuko 
direnekin bat etorrita.  

b) Web-formularioak erabiliz. Kasu honetan, idatzoharrak ematea banaka egingo da. 

Sistema horiek biak gaituta egongo dira Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan.  

2. Bizkaiko Foru Aldundiaren sarrera-zerbitzuaren bidez egindako fitxategi informatikoen truke 
automatikoaren bitartez (aurreko 1 apartatuaren a) letran aipatua) jasotako idatzoharrak 
jasotzen diren unean, sarrera-zerbitzu horrek informazio hau bidaliko du fitxategiaren 
prozesamenduaren emaitzaren arabera :  

a) Sarrera-zerbitzuak jasotako fitxategi informatikoari emandako identifikazio-kode 
bakarra.  
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b) Jasotze-data eta -ordua. 

c) Fitxategia aurkeztu duen pertsonaren edo entitatearen identifikazio fiskaleko zenbakia 
(IFZ).  

d) Fitxategia prozesatzearen emaitza, balio hauetako bat adierazita: zuzena, partzialki 
zuzena edo okerra.  

Fitxategi okerrak ez dira erregistratuko Bizkaiko Foru Aldundiaren sistema 
informatikoan; behin okerrak zuzenduta birbidali beharko dira, erregistro-betebeharra ez 
baita betetzat joko harik eta zuzenketa bidali arte.  

e) Jasotako fitxategiaren barruko idatzoharretako bakoitza prozesatzearen emaitza, balio 
hauetako bat adierazita: zuzena, okerrekin onartua edo okerra. Okerrik badago, 
aurkitutako okerraren kodearen berri emango da.  

Idatzoharra prozesatzearen emaitza «okerrekin onartua» bada, beharrezko diren 
zuzenketak egin beharko dira, eta egindako idatzoharra aldatu.  

Idatzoharra prozesatzearen emaitza «okerra» bada, beharrezko diren zuzenketak egin 
beharko dira, eta idatzoharra berriro bidali, idatzoharra ez baita egindakotzat joko harik eta 
zuzenketa igorri arte.  

4. artikulua. Fitxategi informatikoen formatua eta diseinua. 

Egoitza elektronikoaren bidez egiten diren erregistro-liburuetako idatzoharrak elektronikoki 
emateko erabiltzen diren fitxategi informatikoak haien edukia zehazteko foru- agindu honen 
eranskinean agertzen diren erregistro-eremuetara egokituko dira, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
egoitza elektronikoan jasota dauden formatua eta diseinua izan beharko dute.  

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehenengoa. Balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru 
Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko gaikuntzen indarraldia. 

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 15eko 2232/2017 Foru Aginduaren 6. 
artikuluaren 1. apartatuaren azken paragrafoan ezarritakoa dela bide emandako gehikuntzek 
indarrean iraungo dute (foru-agindu horren bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen 
normatibo eta teknikoak arautzen dira), eta baliozkotasuna izango dute foru-agindu honen 4. 
artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoa betetzeko.  

Bigarrena. Aldatzea 124/2009 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa, Balio Erantsiaren gaineko 
Zergaren hileko itzulketen erregistroa arautu duena. 

Beherago adierazitako aldaketak egiten dira Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko 
itzulketen erregistroa arautu duen urtarrilaren 13ko 124/2009 Foru Aginduan, zeinak aplikatuko 
baitzaizkie 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorioak sortuko dituzten balio erantsiaren 
gaineko zergaren hileko itzulketaren erregistroan inskribatzeko edo borondatez baja hartzeko 
eskabideei. Hona aldaketak:  

Bat.   Berridatzi egiten da 3. artikuluko lehenengo paragrafoa; honela geratzen da idatzita:  

«Erregistroan inskribatzeko eskaerak ondorioak sortu behar dituzten urtearen aurreko urteko 
abenduan aurkeztuko dira. Erregistroko inskripzioak eskaera egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 1etik 
aurrera izango ditu ondorioak.»  

Bi.   Berridatzi egiten da 6. artikuluko bigarren paragrafoa; honela geratzen da idatzita:  
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«Erregistroan borondatez baja hartzeko eskaerak ondorioak sortu behar dituzten urtearen aurreko 
urteko abenduan aurkeztuko dira.»  

AZKEN XEDAPENA 

Bakarra. Indarrean jartzea. 

Foru-agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da 
indarrean. 

I. ERANSKINA 

Eragiketa ekonomikoen erregistroliburuaren egitura eta baliozkotzeak. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/04/I-769_eus.pdf#page=6�
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