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1. FAKTURA BERRIA ERREGISTRATZEKO PANTAILA: 

Menu nagusitik kapitulu honetan lehenengoz sartzen denean: 

 

pantaila hau agertuko da: 
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Kapitulu honetan gutxienez erregistro bat egonez gero, hurrengo sartzen garenean pantaila 

hau agertuko da: 

 

Bertatik ondokoak egin daitezke: 

 

 

 

 

1. BERRIA: erregistro berria sortu sarreren eta emandako fakturan kapituluan. 

2. IREKI: badagoen erregistro batean kokatuta, erregistroa ireki datuak ikusteko. (oharra: 

hau beste modu batera ere egin daiteke: erregistroaren gainean jarri eta birritan 

klikatu). 

3. EZABATU: badagoen erregistro batean kokatuta, erregistroa ezabatu (dauzkan datu 

guztiak ezabatzen dira). 

4. KOPIATU: badagoen erregistro batean kokatuta, horren datu eurak dauzkan beste 

erregistro bat sortu. Sortutako erregistroan behar diren aldaketak egin daitezke gorde 

baino lehen. Aukera hau oso baliagarria da bezero baten beste erregistro bat egon 

behar denean, datu guztiak kopiatu eta behar direnak aldatu besterik ez dago eta: 

fakturaren identifikazioa, data eta zenbateko ekonomikoa. 

5. ATZERA EGITEKO BOTOIA: erregistroen zerrendan atzera egin eta hurrengoa hautatu 

ekintzaren bat egiteko.  

6. AURRERA EGITEKO BOTOIA: erregistroen zerrendan aurrera egin eta hurrengoa 

hautatu ekintzaren bat egiteko. 

7. BILAKERA: Programaren bilatzailea pantailaratu: horren bidez erregistroak aurkitu 

daitezke iragazkiak ezarrita, kapitulu honetan zein liburuko beste batzuetan. 

1 2 3 5 4 7 6 9 8 10 
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8. GASTUAK/JASOTAKO FAKTURAK: honen bidez zuzenean joan daiteke gastuen eta 

jasotako fakturen kapitulura; programak bertako erregistroak pantailaratuko ditu. 

9. ITXI: pantaila itxi eta eragiketa ekonomikoen liburuko pantaila orokorrera joan. 

10. PROGRAMATIK IRTEN: laguntza-programa itxi eta handik irten. 
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SARRERA EDO FAKTURA BERRIA ERREGISTRATZEA 

OHAR OROKORRAK: 

1) Zergapekoek euren jarduera ekonomikoan lortzen dituzten sarrerak eta faktura edo 

beste frogagiriren bat bidaltzea eragiten duten eragiketa guztiak erregistratu behar 

dituzte. 

2) Oro har, sarrerak eta faktura edo beste frogagiriren bat eragiten duten eragiketak 

bereizita eta dataren araberako hurrenkeran erregistratu behar dira. 

3) Faktura batean zerga-tasa desberdina daukaten eragiketak, hainbat jardueratako 

eragiketak edota KPOko hainbat kontutako eragiketak biltzen badira, idaztoharrak 

idazpenetan egin behar dira eta erregistro bakoitzean fakturako kopurutik zerga-

tasa/jarduera/KPOko kontu bakoitzari zenbat dagokion zehaztu behar da. 

4) Jarduerari alta ematean adierazitako datuen arabera aukera batzuk desgaituta egongo 

dira sarrera berria erregistratzen denean.  

Esaterako, ezin da erregistratu 

“Ordaindutako zenbatekoa. 

PFEZeko kobrantza eta ordainketen 

irizpidea” motako eragiketa  

aurretik jardueraren pantailan 

horri heldu nahi zaiola adierazi 

ezean.  

     
 

 

  

DATUAK SARTZEA: 

Pantailan hiru eremu daude¹: 



6 

 

 

 

A: hemen datu orokorrak adierazi behar dira, hau da, ERAGIKETA MOTA, ERREGISTRO MOTA 

eta ERAGIKETA BEREZIAK. Datuok nahitaez zehaztu behar dira eta gainera pantailan agertzen 

diren hurrenkeran sartu behar dira, zeren eta ezartzen den eragiketa motaren arabera 

erregistro motaren eremuan aukera batzuk edo beste batzuk agertuko baitira eta eremu 

honetan hautatzen denaren araberakoak izango baitira eragiketa berezien eremuko aukerak. 

Are gehiago, eragiketa mota batzuekin erregistro motaren eta eragiketa berezien eremuak 

blokeatuta agertu daitezke. 

B: hemen IDENTIFIKAZIO-DATUAK eman behar dira, bai aitortutako bezeroarenak (B1), bai 

eragiketa dokumentatzen duen faktura edo ordainagiriarenak (B2). 

C: erregistroko DATU EKONOMIKOAK.  Honen barruan, atal batean datu orokorrak eman 

behar dira (C1) hementxe zehaztu behar da zer JARDUERAri dagozkion erregistratzen ari den 

eragiketaren datuak. Beste atal batean (C2) PFEZen inguruko datu ekonomikoak adierazi behar 

dira eta beste batean (C3) BEZaren ingurukoak. Datu orokorretan (A) ezartzen denaren arabera 

gerta liteke PFEZen inguruko datu ekonomikoan atala (C2) blokeatuta egotea eta, aldiz, 

BEZaren inguruko datuena (C3) erabilgarri egotea, edo alderantziz. 

¹ Formatu hau aldatu egin daiteke erregistroa bete ahala egiten diren hautapenen arabera.  

A 

B 

C 

B1 

B2 

C1 

C2 C3 
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2. A BLOKEA: DATU OROKORRAK 

Eremu batzuetan norberak idatzi ditzake datuak (bakoitza bere lekuan) eta beste batzuetan 

goitibeherako menua ireki behar da eta zerrendako elementuetako bat hautatu. 

 

• ERAGIKETA MOTA. Aukera hauek daude: 

 

Programak “A” dauka lehenetsita. 

“A” FAKTURA DUTEN SARRERAK/SALMENTAK/BESTELAKO ERAGIKETAK: faktura eginda 

dagoen sarrera edo eragiketa bat erregistratzeko.  

“B” FAKTURARIK BEHAR EZ DUTEN SARRERAK/SALMENTAK/ BESTELAKO ERAGIKETAK: 

fakturarik behar ez duen sarrera edo eragiketa bat erregistratzeko. 

“C” FAKTURA EGIN GABE DUTEN SARRERAK/SALMENTAK/ BESTELAKO ERAGIKETAK: 

beharrezko faktura egin gabe duen sarrera edo eragiketa erregistratzeko. Faktura egin gabe 

dagoenez, (B2) atalean blokeatuta agertuko dira “Fakturaren/ordainagiriaren identifikazioa” 

eta “Bidalketa-data” eremuak; “Eragiketaren data” nahitaez bete behar da. 

“D” AURRETIK ERREGISTRATUTAKO SARRERARI/BESTELAKO ERAGIKETEI BURUZ EGINDAKO 

FAKTURA: “C” gakoarekin erregistratutako sarrera edo eragiketa baten faktura erregistratzeko. 

Sarrera edo eragiketa lehendik erregistratuta dagoenez, PFEZen inguruko datu ekonomikoen 

atala (C2) blokeatuta agertuko da. Gako hau hautatuz gero, faktura identifikatzeko atala (B2) 

formatu honetara aldatuko da  
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eta nahitaezko eremu bat gehituko zaio lehen “C” gakoarekin erregistratutako sarrera edo 

eragiketaren idaztoharra egin zen eguna sartzeko ("Idaztoharraren data"). Horrez gainera 

“Sarreraren idaztoharraren zk.” eremua ere gehituko da (“C” gakoarekin erregistratu zen 

sarrerarena), baina datu hau aukerakoa da.  

“E” ‘PFEZKO KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK’ IRIZPIDEARI HELDUTA KOBRATUTAKO 

ZENBATEKOA: kobrantzen eta ordainketen irizpideari heldutako eragiketa baten kobrantza 

erregistratzeko. Lehenengo eragiketa, kopuru bat ordaindu gabe daukana, erregistratuta egon 

behar da (oraingo ekitaldian zein aurreko batean). Honek PFEZen inguruko datu 

ekonomikoetan baino ez dauka eragina; beraz, BEZaren inguruko datu ekonomikoen atala (C3) 

blokeatuta egongo da. Gako hau hautatuz gero, faktura identifikatzeko atala (B2) formatu 

honetara aldatuko da  

 

eta nahitaezko eremu bat gehituko zaio lehen erregistratu arren kopuru bat sartu gabe utzi 

zela zehaztu behar zen eragiketaren idaztoharra egin zen eguna sartzeko ("Idaztoharraren 

data"). Horregatik “Bidalketa-data” eremua blokeatuta dago. Horrez gainera “Sarreraren 

idaztoharraren zk.” eremua ere gehituko da, baina datu hau aukerakoa da.  

“F” KOBRANTZAK (BEZAREN KUTXAKO IRIZPIDEA): BEZaren kutxa irizpidea aplikatzen zaion 

eragiketa baten kobrantza (kopuru guztia edo zati bat) erregistratzeko. PFEZen inguruko datu 

ekonomikoen atala (C2) blokeatuta agertuko da; BEZaren inguruko datuena (C3), aldiz, 

erabilgarri dago, eta gainera nahitaez bete behar da. Gako hau hautatuz gero, faktura 

identifikatzeko atala (B2) formatu honetara aldatuko da. 

 

Gainera, BEZaren inguruko datu ekonomikoen atalean (C3) BEZaren kutxa irizpideari heldutako 

eragiketen atala aktibatuko da: 

   

Eta eragiketa honetan “S” aukera hartzen bada (“BAI”, kobratu gabe dago eragiketa hau), 

ondoko eremuak desblokeatuko dira eta nahitaez bete behar dira: 

“Kobratutako zenbatekoa” 

“Kobrantza-eguna” 
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“Ordainera” (aukerak: A – Bankuko kontua / B – Txekea / C – Beste bat) 

“Deskripzioa”   

 

“G” LOTUTAKO EDO INBERTSIO ONDASUNEN FAKTURA: ekitaldian inbertsio-ondasun bati 

baja eman bazaio eskualdaketaren ondorioz, horri dagokion idaztoharra egin behar da sarreren 

kapituluan. PFEZen inguruko datu ekonomikoen atala (C2) blokeatuta agertuko da; BEZaren 

inguruko datuena (C3), aldiz, erabilgarri dago, eta gainera nahitaez bete behar da. 

“H” PFEZEN ZENBATU BEHARREKO SARRERARIK EZ DAKARREN FAKTURA: fakturazioari 

buruzko dekretuaren arabera faktura egin behar da baina ez dago sarrerarik PFEZen 

arautegiaren aplikazioaren ondorioz (aurreratutako ordainketak). PFEZen inguruko datu 

ekonomikoen atala (C2) blokeatuta agertuko da; BEZaren inguruko datuena (C3), aldiz, 

erabilgarri dago, eta gainera nahitaez bete behar da.  

“I” ESKUDIRUZKO SARRERAK: eragiketa mota osagarria da, ez fakturarekin ez  sarrerarekin 

lotuta ez dagoena, eta horregatik ez dauka eraginik ez PFEZerako ez BEZerako; ostera, 347 

ereduaren ordezkoa da. Pertsona edo erakunde bakoitzak egutegiko urtean eskudirutan 

emandako 6.000 eurotik gorako zenbateko guztien berri eman behar da. Nahitaez bete 

beharreko “Eragiketaren data” eremuari (eskudirutan jasotako kopuruak 6.000 €-ko muga 

gainditzea eragin duen kobrantza gertatu den eguna) nahitaezko bi eremu berri hauek 

gehituko zaizkio: 

 

“Eskudirutan jasotako zenbatekoa”: ekitaldia liburukoa bera bada, 6.000 eurotik gorakoa izan 

behar da. 

“Ekitaldia”: eskudirutan 6.000 €-tik gorako zenbatekoa kobratzea ekarri duten eragiketak 

aitortu diren ekitaldia; liburukoa bera edo aurrekoa izan daiteke. 

 

“J” BEZARI LOTUTAKO HIGIEZINEN ESKUALDAKETAK: eragiketa mota osagarria da, ez 

fakturarekin ez  sarrerarekin lotuta ez dagoena, eta horregatik ez dauka eraginik ez PFEZerako 

ez BEZerako; ostera, 347 ereduaren ordezkoa da. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 

kargapeko emate izan edo izango diren ondasun higiezinen eskualdaketen kontraprestazio gisa 

jasotako kopuruak zehaztu behar dira. idaztohar bat egin behar da ondasun higiezin 

bakoitzaren eskualdaketa dela eta jasotako kopuru bakoitzeko, kobratzeko modua gorabehera. 

Nahitaez bete beharreko “Eragiketaren data” eremuari (kobrantza gertatu den eguna) 

nahitaezko eremu hau gehituko zaio: 

 

 “Jasotako zenbatekoa”: data bakoitzean jasotako kopurua zehaztu behar da. 
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• ERREGISTRO MOTA. Aukera hauek daude: 

 

 

 “A“ FAKTURA: Eragiketak faktura badauka, hauxe hautatu behar da. 

“B” HAINBAT ZERGA-TASA/JARDUERA/KPOko KONTURA: Faktura batean BEZaren karga-tasa 

desberdinak dauzkaten eragiketak biltzen badira edo zergapekoaren jarduera baten baino 

gehiagoren sarrerak edo Kontabilitate Plan Orokorreko hainbat kontutan sartu beharrekoak, 

hauxe hautatu behar da. Hau hautatuz gero, pantailaren formatua aldatuko da: datu 

ekonomikoen atala (C) desagertuko da eta datuok beste atal batera pasatuko dira. 

 

Erregistro mota honek berezitasun hau dauka: eragiketa batek hainbat zerga-tasa 

dauzka/jarduera bati baino gehiagori eragiten dio/KPOko kontu bat baino gehiago hartzen du, 

eta hala ere eragiketa bakarra da. Beraz, datu ekonomikoak banakatu behar dira (BEZaren 

DATU EKONOMIKOEN 

BLOKEAN SARTZEKO 

MODUAK (C)  



11 

 

karga-tasak/jarduerak/KPOko kontuak) , baina eragiketaren datu orokorrak eta identifikazio-

datuak ez dira aldatzen. 

Horrenbestez, datu ekonomikoen blokean sartu behar da (bi modu: goiko atala; “Hurrengoa” 

botoia, behean); pantaila honelakoxea da (formatua pantaila nagusiaren antzekoa da): 

 

Datuak sartutakoan pantaila hau agertuko da: 

 

Erregistro mota honetan eragiketa batek hainbat zerga-tasa dauzka/jarduera bati baino 

gehiagori eragiten dio/KPOko kontu bat baino gehiago hartzen du, eta horregatik orain arte 

C1  

C2  

C3 
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sartutako datuak eragiketaren zati bati bakarrik dagozkio. Beraz, gutxienez beste lerro bat 

behar da gainerako datu ekonomikoak ezartzeko (beste BEZ tasa bat, beste jarduera bat edo 

KPOko beste kontu bat). Datu gehiago sartzeko “BERRIA” botoia klikatu behar da; programak 

datu ekonomikoak baino ez dauzkan pantaila bat irekiko du, (C) blokea, baina jatorrizko 

eragiketa bakarraren datu orokorrak eta identifikazio-datuak, (A) eta (B) blokeak, mantenduko 

ditu. 

Beste modu bat ere badago: pantailan agertzen den jatorrizko eragiketa hautatu eta “Kopiatu” 

botoia klikatu; programak datu ekonomikoen pantaila bistaratuko du berriro sartutako datu 

guztiekin. Pantaila horretan nahi dena aldatu daiteke eta gero gorde.   

“C” LABURPEN-IDAZPENA: Erregistro hau kasu honetan erabili behar da: fakturazioaren 

inguruko betebeharren araudian xedatutakoaren arabera hartzailea identifikatu beharrik ez 

dagoela, fakturak banaka idaztohartu beharrean laburpen-idazpen batean bildu ahal direnean; 

horretarako baldintza hauek bete behar dira: faktura guztiak izan behar dira KPOko kontuen 

taulako kontzeptu berekoak eta jarduera berekoak; egun berean egindako fakturen guztirako 

kuota ezin da izan 6.000 euro baino gehiago, BEZa sartu gabe.  

Erregistro mota honetan eragiketa berezien eremua (mota) beti dago blokeatuta. 

Fakturaren identifikazio-datuen blokea (B2) formatu honetara aldatuko da: 

 

Eremu hauek nahitaez bete behar dira: 

Eragiketa eguna: erregistratzen ari den laburpen-idazpenaren data. 

Hasierako fakturaren zk.: laburpen-idazpeneko lehen fakturaren zenbakia. 

Azken fakturaren zk.: laburpen-idazpeneko azken fakturaren zenbakia. 

Faktura metatuen zk: laburpen-idazpeneko faktura guztien kopurua. 

 

“E” FAKTURA ZUZENTZAILEA: Erregistro hau kasu honetan erabili behar da: fakturazioaren 

inguruko betebeharren araudian xedatutakoaren arabera jatorrizko faktura bateko akatsak 

zuzentzen dituen faktura egiten denean.  

“B” motan gertatzen den bezala, datu ekonomikoen blokea (C) aparteko atal batean dago; 

datuok bistaratzeko bi aukera daude: goiko atala klikatu edo beheko “Hurrengoa” botoia 

klikatu. 

Datu ekonomikoen blokearen pantaila “B” motako erregistrokoaren antzekoa da, zuzendutako 

fakturaren identifikazio-datuetan izan ezik: 
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Nahitaez sartu behar dira “Faktura zuzenduaren zk.” eta “Bidalketaren data”. Bilatzaile bat 

erabil daiteke datuok aurkitzeko. 

PFEZerako eta BEZerako behar diren gainerako datu ekonomiko guztiak sartutakoan (beste 

erregistro motetan bezala) pantaila honen bidez faktura zuzentzaileari dagozkion lerro gehiago 

sartu daitezke (faktura zuzentzaile batean hainbat faktura zuzendu daitezke); beraz, “B” 

erregistroan bezala, “BERRIA” botoia klikatuz gero programak datu ekonomikoak soilik 

bistaratuko ditu, (C) blokea, baina datu orokorrak eta identifikazio-datuak, (A) eta (B) blokeak, 

mantenduko ditu. 

“F” BESTELAKO ORDAINAGIRIA (BEZri buruzko FORU ARAUKO 97. ARTIKULUKO 1.4 IDATZ-

ZAITIA):  

 “G” FAKTURA SINPLIFIKATUA ORDEZTEN DUEN FAKTURA OSOA: 

  

 

• ERAGIKETA BEREZIAK. Aukera hauek daude: 
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“-“ (ZEHAZTU GABE): gako hau hautatu behar da erregistratu nahi dena ondoko eragiketa 

berezietakoa ez denean.  

“H” INBERTSIOKO URREAREN ARAUBIDE BEREZIA: honen bidez BEZaren inbertsio-urrearen 

araubide bereziari heldutako subjektu pasiboen eragiketak erregistratu behar dira.  

“I” SUBJEKTU PASIBOAREN INBERTSIOA: gako hau BEZaren arau bereziaren salbuespena 

aplikatu eta subjektu pasiboak inbertsioa egiten duenean hautatu behar da (subjektu pasiboa 

ondasuna erosten edo zerbitzua jasotzen duena da). 

“N” BIDAIA-AGENTZIAK: INOREN IZENEAN ETA KONTURA ZERBITZUAK EMATEA BITARTEKO 

GISA: gako honekin erregistratu behar dira BEZaren bidai agentzien araubide berezian dauden 

zergadunen eragiketak (honetan datza berezitasuna: kenkariak kuotaz kuota barik oinarriz 

oinarri aplikatzen dira).  

“Q” ONDASUN ERABILIEN ARAUBIDE BEREZIA: gako honekin erregistratu behar dira BEZaren 

ondasun erabilien, arte objektuen, antzinateko objektuen eta bilduma-objektuen araubide 

bereziari heldutako subjektu pasiboen eragiketak, baldin eta birsaltzaileak hura hautatu badu.  

“R” NEGOZIO-LOKALA ALOKATZEKO ERAGIKETAK: eragiketa hauek besteetatik bereizita 

erregistratu behar dira; errentatzaileak errentatutako higiezinaren katastroko erreferentzia eta 

non dagoen jakiteko behar diren datu guztiak eman behar ditu. 

Eragiketa berezi hau hautatuz gero, programak bi eremu berri sartuko ditu pantailaren 

amaieran: 

 

“U” ASEGURU-ERAGIKETAK: aseguru-erakundeen egitekoak egiten dituzten pertsona fisikoek 

aseguru-eragiketak sartu behar dituzte aitorpenean; jasotako prima edo kontraprestazioen 

zenbatekoa eta ordaindutako kalte-ordainen edo prestazioena zehaztu behar dituzte.  
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“V” BIDAIA AGENTZIEN EROSKETAK: BITARTEKARITZA-ZERBITZUAK, FAKTURAZIO-

BETEBEHARREI BURUZKO ARAUDIAREN HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIKO 3. IDATZ-

ZATIAN EZARRITAKOAREKIN BAT ETORRIZ: gako honekin erregistratu behar dira garraio-

zerbitzu batzuen araubide berezian (Fakturazioaren Araudiko 3. xedapen gehigarria) dauden 

eragiketak; araubide horretan hartzaileek jasandako BEZa kendu dezakete.  

“W” EKOIZPENAREN, ZERBITZUEN ETA INPORTAZIOAREN GAINEKO ZERGARI LOTUTAKO 

ERAGIKETAK: CEUTA ETA MELILLA: gako honekin erregistratu behar dira BEZaren arautegian 

ezarritakoaren arabera Ceutan edo Melillan egintzat jotzen diren eragiketak.  

 

• BESTE OHAR BATZUK. Datu orokorren atalean bi aukera gehiago daude:  

 

Erregistroko-oharraren zuzenketa: hau beti dago erabilgarri, aurrean hautatutako eragiketa 

edo erregistro mota edo eragiketa berezia gorabehera. Zergapekoak erregistroko idaztoharren 

batean errore materiala egiten duenean erabili behar da errorea zuzenduko duen idaztohar 

berria egiteko. 

Faktura simplifikatua: hau eragiketa mota/erregistro mota konbinazio batzuekin soilik agertzen 

da. Hautatutako konbinazioak faktura erraztuaren idaztoharra egiteko aukera ematen badu eta 

hala egitea hautatzen bada, pantaila formatu honetara aldatuko da: 

 

Faktura erraztua hautatuz gero, programak berez “A” “Hartzailearen IFZ gabe” ezarriko du eta 

ondorioz aitortutako bezeroaren identifikazioaren blokean (B1) eremu guztiak blokeatuko dira 

eta “Aitortuaren izen-abizenak edo sozietate-izena” eremuan “AITORTUA EZEZAGUNA DA” 

agertuko da.  
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Nolanahi ere, aurrekoa barik “B” “Hartzailearen IFZrekin” hauta daiteke; hori eginez gero, 

aitortutako bezeroaren identifikazio-datuen blokean (B1) eremu guztiak aktibatuta egongo 

dira eta kasu orokorretan bezala jokatu beharko da. 
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3. B BLOKEA: IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

 

 

 

B1: AITORTUTAKO BEZEROAREN IDENTIFIKAZIOA 

Aitortutako bezeroa identifikatzeko aukera hauek daude: 

 

Programak lehenetsita dauka “1: IFZ bati dagokio”. 

Gakoa gorabehera, “Aitortuaren izen-abizenak edo sozietatearen izena” eremua nahitaez bete 

behar da. Gainerako eremuak, hautatzen den identifikazio-gakoaren arabera batzuetan 

nahitaez bete beharrekoak izango dira eta beste batzuetan blokeatuta egongo dira. 

B 
B1 

B2 
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OHARRAK:  

- Aurrean azaldu den bezala, datu orokorren atalean “Faktura simplifikatua” laukian 

“Hartzailearen IFZ gabe” hautatzen bada, tratamendu berezia dago.  

- Kasu guztietan bloke honetako bilatzailea erabil daiteke lehendik sartuta dauden 

aitortutako bezero baten datuak berreskuratzeko. 

 

B2: FAKTURAREN EDO ORDAINAGIRIAREN IDENTIFIKAZIOA 

Hasiera, atal honetan hiru eremu daude: 

“Fakturaren/Ordainagiriaren identifikazioa / Sarrera”: eremu hau blokeatuta agertuko da 

hiru kasutan: faktura edo ordainagiria egin gabe badago, “Laburpen-idazpena” erregistratu 

nahi bada eta eragiketa berezi mota batzuetan. Gainerakoetan nahitaez bete behar da edo 

aukerakoa da. 

“Bidalketaren data”: eragiketa dokumentatzen duen faktura (arrunta edo erraztua) edo 

ordainagiria bidali den eguna. Nahitaez zehaztu behar da kontzeptuak faktura edo 

ordainagiriaren idaztoharra egin beharra badakar (salbuespena: “Laburpen-idazpena”). 

“Eragiketa eguna”: eragiketa egin den eguna; faktura bidali den egunaren aurrekoa izan ohi 

da. Eragiketaren dataren eremua hutsik agertuko da beti, baina ondoko kasu hauetan soilik 

adierazi behar da nahitaez: eragiketak ez fakturarik ez ordainagiririk ez badauka, “Laburpen-

idazpena” erregistratzen bada, bidalketa-data aribideko ekitaldiaren aurrekoa bada eta 

eragiketa mota jakin batzuetan. 

Eremu horiez gainera, aurrean ikusi dugun bezala erregistro motaren arabera nahitaez bete 

beharreko eremuak agertu daitezke:  

Idaztoharraren zk. 

Idaztoharraren data  

Idazpenaren data 

Lehen fakturaren zk.: 

Azken fakturaren zk. 

Idaztohartutako fakturen zenbatekoa 

Zuzendutako fakturaren zk. 
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4. C BLOKEA: DATU EKONOMIKOAK 

 

 

 

C1: DATU EKONOMIKO OROKORRAK 

Eremu hau agertuko da: 

“Jarduera”: erregistratu nahi den idaztoharra zergapekoaren zer jarduerari dagokion zehaztu 

behar da. Eremu hau nahitaez bete behar da, eragiketa eta erregistroa gorabehera. 

Aitortzaileak jarduera bat bakarrik badauka, programak hemen ipiniko du lehenetsita. 

C2: PFEZ – DATU EKONOMIKOAK 

Eremu hauek agertuko dira: 

C 

C1 

C2 

C3 
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“KPO kontua”: erregistratu nahi den sarrera KPOko zer konturi dagokion zehaztu behar da. 

Botoia klikatu eta goitibeherako menua bistaratuko da; bertan KPOko 7. taldeko kontuak 

agertuko dira eta eragiketari dagokiona hautatu behar da  erregistroari gehitzeko. Eremu hau, 

hautatzen diren eragiketa motaren eta erregistro motaren arabera batzuetan nahitaez bete 

beharrekoa izango da eta beste batzuetan blokeatuta egongo da. Beste kontu-sistema bat 

eduki arren, zergapekoak programak ematen duena erabili behar du. 
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“Sarreraren zenbatekoa”: erregistratu nahi den eragiketak eragina badauka PFEZen, eremu 

hau aktibatuta agertuko da eta zero ez beste kopururen bat sartu behar da. 

“PFEZren Kobrantzako irizpidea”: zergapekoak egiten duen jardueraren etekin garbia 

kalkulatzeko araubideak (programako “Jarduerak” pantailan hautatzen da) PFEZen kobrantza 



22 

 

eta ordainketen irizpidea aplikatzeko aukera ematen badu, aukera daiteke “S” (BAI, kobratu 

gabe dago eragiketa hau) edo “N” (EZ, kobratuta dago eragiketa hau): 

 

   

Botoiaz baliatuta “S” (kobrantzen eta ordainketen irizpidea BAI) hauta daiteke, eta horrela 

ondoko eremua aktibatuko da eta nahitaez bete beharreko da: 

“Kobratu gabeko sarrerak”: kutxa irizpidea hautatzen bada (BAI), eremu honetan nahitaez 

jarri behar da erregistratu nahi den eragiketaren guztirako zenbatekotik kobratu gabe dagoen 

kopurua. Programak kopuru hau ondoko eremuko kopurutik kenduko du. 

“PFEn zenbatu beharreko sarrera”: programak “Sarreraren zenbatekoa” eremuko 

zenbatekoaren eta “Kobratu gabeko sarrerak” eremukoaren arteko diferentzia ezarriko du, 

 hautatzen denean izan ezean, orduan kopurua norberak idatzi behar 

du eta. 

 

C3: BEZ - DATU EKONOMIKOAK 

 

 

 

Eragiketak BEZaren karga jasan badu, bloke hau nahitaez bete behar da; aldiz, BEZaren karga 

jasan ez badu edo fakturarik ez ordainagiririk erregistratu beharrik ez badakar, blokeatuta 

agertuko da. Salbuespena: kasu batzuetan eragiketa motaren edo eragiketa bereziaren arabera 

“Fakturaren guztirako zenbatekoa” eremua soilik egongo da erabilgarri. 

Eremuak: 

“BEZ Zerga Oinarria”: blokea aktibatuta badago, eremu hau nahitaez bete behar da. 
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“BEZ tasa”: eremu honetan ezin da idatzi; goitibeherako menuko bat hautatu behar da. Ezer 

hautatzen ez bada, tasa zero da. 

“Jasanarazitako BEZren kuota”: eremu hau beti dago blokeatuta, programak berak egiten 

baitu kalkulua aurreko bi eremuetako balioen arabera. 

“Faktura zenbatekoa”: eremu hau beti dago blokeatuta, programak berak egiten baitu 

kalkulua oinarria eta kuota aintzat hartuta. Salbuespena: kasu batzuetan eragiketa motaren 

edo eragiketa bereziaren arabera “Faktura zenbatekoa” eremua nahitaez bete behar da. 

“Baliokidetasun-errekargua”: eremu honetan ezin da idatzi; goitibeherako menuko bat 

hautatu behar da. Ezer hautatzen ez bada, tasa zero da. 

“Kuota”: eremu hau beti dago blokeatuta, programak berak egiten baitu kalkulua oinarria eta 

tasa aintzat hartuta. 

Programaren antolamendu orokorra aldatu egiten da kasu hauetan: faktura zuzentzailea edo 

faktura erraztua erregistratzen denean, jardueraren BEZaren araubidea erraztua, nekazaritza, 

abeltzaintza eta arrantzaren araubidea edo baliokidetasun-errekarguaren araubidea denean, 

bai eta eragiketa berezi batzuetan ere. 

BEZ – KUTXA IRIZPIDEA 

BEZaren inguruko datu ekonomikoen blokean atal bat dago erregistratu nahi den eragiketa 

BEZaren kutxa irizpideari lotuta dagoenez adierazteko. 

JARDUERAK ataleko “BEZaren araubidea” eremuan ezarritakoaren arabera egongo da lotuta 

erregistratu nahi den eragiketa BEZaren kutxa irizpideari edo ez. Gogora ditzagun pantaila 

honetako aukerak: 

 

Eragiketa BEZaren kutxa irizpideari lotuta egoteko ezinbestekoa da BEZaren araubidea 

zehazteko eremuan “Kutxako irizpidea” markatzea, eta horrez gainera araubidea “Orokorra” 

edo “Beste araubide berezi bat” izan behar da. Araubide horietako bat hautatzen ez bada, 

nahiz eta BEZaren kutxa irizpidea markatuta egon, eragiketaren erregistroan ezin da ezarri 

irizpide horri lotuta dagoela (hautatutako gainerako araubideak gorabehera). 

Beraz, JARDUERAK pantailan ezarritako BEZaren araubideak ez badu aukerarik ematen 

erregistratu nahi den eragiketa BEZaren kutxa irizpideari lotuta dagoela ezartzeko, aukeratuko 

daiteke eragiketa hau kobratuta dagoen ala ez: 
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Eta ipiniko da “S” (BAI), eragiketa hau kobratu gabe badago edo “N” (EZ) eragiketa hau 

kobratuta badago. 

Gainerako eremuak blokeatuta agertuko dira, eragiketa mota hau izan ezik: “F” KOBRANTZAK 

(BEZaren kutxako irizpidea). (eremu hauen tratamendua eragiketari dagokion atalean azaltzen 

da) 

 

 


