I. ERANSKINA: TICKETBAI ALTAKO FITXATEGIAREN EGITURA ETA BALIOZKOTZEAK.
I.
ALTA MEZUEN ERREGISTRO EREMUAK ETA ZEHAZTAPEN FUNTZIONALAK.
Gorria =
Beltza =

Azalpena:

Blokea

Datuak /
Multzoa

Goiburua

TBAI bertsioaren
ident.

Datuak / Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

IFZ
Jaulkitzailea

Izen-abizenak
edo sozietate
izena
IFZ

Datuak /
Multzoa

Gorria = Nahitaezko eremuak
Beltza = Aukerako eremuak
Eremu bateraezinak
Nahitaezkoa Araban
Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Formatua

Deskribapena

Balio
posiblea
k

Alfanumerikoa(5)

Erabilitako TicketBAI fitxategiaren egituraren
bertsioaren indentifikazioa.

L0

IFZ formatua(9)

Jaulkitzailearen IFZ.

Alfanumerikoa(120)

Jaulkitzailearen izen-abizenak edo sozietatearen
izen edo deitura osoa.

IFZ formatua(9)

Hartzailearen IFZ.

Hartzailearekin lotutako herrialdearen kodea.

(ISO 31661
Alpha-2
codes)
L1

Alfanumerikoa(2)

Egoitza dagoen herrialdeko identifikazioa
ezartzeko gakoa.

L2

Herrialdearen
kodea

Alfanumerikoa(2)

Ident. mota
Ident.

Bestelako ident.
Hartzaileak
Kargapean

Hartzailearen
ident. (1 100)

Alfanumerikoa(20)

Egoitza dagoen herrialdeko identifikazio zenbakia.

Izen-abizenak
edo sozietate
izena

Alfanumerikoa(120)

Hartzailearen izen-abizenak edo sozietatearen
izen edo deitura osoa.

Posta kodea

Alfanumerikoa(20)

Helbidea
Zenbait
hartzaile
Hirugarren
batek edo
hartzaileak
egindako
faktura

Alfanumerikoa(250)

Alfanumerikoa(1)

Alfanumerikoa(1)

Hartzailearen posta kodea.
Hartzailearen posta helbidea.
Fakturak zenbait hartzaile dituenez zehazten
duen identifikatzailea. Eremua hutsik uzten bada,
balioa «N» dela pentsatuko da.
Faktura hirugarren batek edo hartzaileak egin
duenez zehazten duen identifikatzailea. Eremua
hutsik uzten bada, balioa «N» dela pentsatuko da.

L3

L4

1

Blokea

Datuak /
Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Formatua

Fakturaren zenbakia

Alfanumerikoa(20)

Faktura erraztua

Zuzendu
edo
ordeztutako
fakturak

Zuzendu
edo
ordeztutak
o
fakturaren
ident. (1 100)

Orduaren
formatua(8)

Faktura bidali den ordua.

(hh:mm:ss)

Faktura faktura erraztu baten ordez egin denez
zehazten duen identifikatzailea. Eremua hutsik
uzten bada, balioa «N» dela pentsatuko da.

L5

L6

L7

Alfanumerikoa(1)

Faktura zuzentzailea ordezpenezkoa edo aldeen
ziozkoa denez zehazten duen identifikatzailea.

L8

Zuzendutako
oinarria
Zuzenduta
ko kuota
Zuzendutako
fakturaren
errekarguaren
kuota

Dezimala(12,2)

Ordeztutako fakturen zerga oinarria.

Dezimala(12,2)

Ordeztutako fakturen kuota jasanarazia.

Dezimala(12,2)

Ordeztutako fakturen baliokidetasun
errekarguaren kuota.

Fakturaren saila

Alfanumerikoa(20)

Fakturaren
zenbakia
Faktura
bidali den
data:

Alfanumerikoa(20)

Fakturaren
deskribapena
Fakturaren
xehetasunen
ident. (1 - 1000)

Faktura erraztua edo osoa denez zehazten duen
identifikatzailea. Eremu hau hutsik utziz gero,
balioa «N» ela pentsatuko da, hau da, faktura
osoa dela.

Faktura zuzentzailearen mota identifikatzen duen
kodea.

Eragiketaren data

Fakturaren
xehetasunak

Faktura identifikatzen duen saila. Komeni da:
Karaktere hauek erabiltzea:
0123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVXYZ.
Ez erabiltzea I, Ñ, O eta W letrak, errazago
irakurri ahal izateko.
Letra xeheak ez erabiltzea.
Karaktere bat bakarri erabiltzea zuriunearen
erabilera adierazteko.
Testua ezkerrean doitzea, zuriunerik utzi gabe.
Tiletik ez erabiltzea.
Faktura identifikatzen duen zenbakia. Komeni da:
Fakturaren zenbakian zenbakizko karaktereak
soilik erabiltzea.
Ezkerrean zuriunerik ez uztea (beraz, testua
ezkerrean doituta egotea).
(dd-mmaaaa)

Alfanumerikoa(2)

Mota

Ordezko faktura
zuzentzailearen
zenbatekoa

Balio
posiblea
k

Faktura bidali den data.

Alfanumerikoa(1)

Kodea

Faktura zuzentzailea

Deskribapena

Dataren
formatua(10)

Alfanumerikoa(1)

Faktura
erraztuaren
ordezko
faktura

Fakturaren datuak

Datuak /
Multzoa

Alfanumerikoa(20)

Faktura bidali
den ordua

Faktura

Datuak /
Multzoa

Fakturaren saila

Faktura bidali den
data:

Fakturare
n
goiburua

Datuak /
Multzoa

Zuzendu edo ordeztu den fakturaren sail zenbakia.
Zuzendu edo ordeztu den fakturaren zenbakia.
Zuzendu edo ordeztutako faktura bidali den data.

Dataren
formatua(10)
Dataren
formatua(10)

Eragiketa egin den data, faktura bidali den data
ez ba da.

Alfanumerikoa(250)

Eragiketen deskribapen orokorra.

Xehetasune
n azalpena

Alfanumerikoa(250)

Fakturaren xehetasun lerroaren deskribapena.

Kopurua

Dezimala(12,2)

Fakturaren lerroko kopurua.

(dd-mmaaaa)
(dd-mmaaaa)

2

Blokea

Datuak /
Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Dezimala(12,8)

Faktura lerroko aleko prezioa, BEZ GABE.

Deskontua

Dezimala(12,2)

Faktura lerroko deskontuaren zenbatekoa
(euroak).

Zenbatekoa,
guztira

Dezimala(12,2)

Faktura lerroko guztirako zenbatekoa, BEZa
BARNE.

Dezimala(12,2)

Fakturaren guztirako zenbatekoa.

Dezimala(12,2)

Jasandako atxikipena.

(1 - 3)

Salbuetsia

Faktura
Banakapen mota

Fakturaren
banakapena
(kontrapartea
"nazionala"
denean edo
kontraparterik ez
dagoenean)

Banakapen mota

Salbuetsi gabea

Kargapean ez
dagoen
eragiketaren
xehetasunak (1 - 2)

Salbuetsia

Zerbitz
ugintza

L9

Salbuespenaren
arrazoia

Alfanumerikoa(2)

Salbuespenaren arrazoia.

L10

Zerga oinarria

Dezimala(12,2)

Salbuespen arrazoiari dagokion zerga oinarri
salbuetsia (euroak).

Salbuetsi
gabearen mota

Alfanumerikoa(2)

Kargapean

Kargapean ez

Eragiket
a
motaren
banakap
ena
(kontrap
artea
nazioan
ala ez
denean)

Alfanumerikoa(2)

Gakoa: BEZaren
araubidea edo
zerga ondorioak
dituen eragiketa
Salbuetsiaren
xehetasunak (1-7,
salbuespenaren
ondoriozko datu
multzoa)

Salbuetsi
gabearen
xehetasunak (1 2)

BEZaren
banakapena

Dezimala(12,2)

Zerga tasa

Dezimala(3,2)

Zergaren kuota

Dezimala(12,2)
Dezimala(3,2)

BEZaren tasaren araberako ehunekoa.

Baliokidetasun
errekarg. tasa
Baliokidetasun
errekarg. kuota
Baliokidetasun
errekarguaren
araubidea edo
araubide
erraztua

Dezimala(12,2)

Alfanumerikoa(1)

Zerga oinarriari baliokidetasun errekargua
aplikatzearen emaitzako kuota.
Zergadunak faktura araubide erraztuan edo
baliokidetasun errekarguaren araubidean egin
duen zehazten duen identifikatzailea. Eremua
hutsik uzten bada, balioa «N» dela pentsatuko da.

Alfanumerikoa(2)

Kargapean ez egoteko arrazoia.

Zenbatekoa

Dezimala(12,2)

Zergaren kargapean ez dagoen eragiketaren
zenbatekoa (euroak).

Salbuespenaren
arrazoia

Alfanumerikoa(2)

Salbuespenaren arrazoia.

Zerga oinarria

Dezimala(12,2)

Salbuespen arrazoiari dagokion zerga oinarri
salbuetsia (euroak).

Salbuetsi
gabearen mota

Alfanumerikoa(2)

Kargapean
Salbuetsi gabea

BEZaren
xehetasun
ak (1 - 6,
motaren
araberako
datu
multzoa)

Zerga oinarria

Salbuetsita ez dagoen kargapeko eragiketaren
mota.
Salbuetsi gabeko zerga oinarria. Zerga oinarriari
zerga tasa aplikatzen zaio.
Kuota kalkulatzeko zerga oinarriari aplikatutako
ehunekoa.
Jasanarazitako kuota. Zerga oinarriari zerga tasa
aplikatzearen emaitzako kuota.

Arrazoia

Salbuetsiaren
xehetasunak (1 7, salbuespenaren
ondoriozko datu
multzoa)

Salbuetsi
gabearen
xehetasunak (1 2)

Balio
posibleak

Kostuaren zerga oinarria (maila aurreratuko BEZ
taldeak).
BEZaren araubidea edo zerga ondorioak dituen
eragiketa identifikatzen duen gakoa.

Dezimala(12,2)
Gakoaren ident.

Deskribapena

Aleko zenbatekoa

Fakturaren
zenbatekoa, guztira
Jasandako atxikipena
Kostuaren zerga
oinarria
Gakoak

Formatua

BEZaren
banakapena

BEZaren
xehetasun
ak (1 - 6,
motaren
araberako
datu
multzoa)

Zerga oinarria

Dezimala(12,2)

Zerga tasa

Dezimala(3,2)

Zergaren kuota

Dezimala(12,2)

Baliokidetasun
errekarg. tasa

Dezimala(3,2)

Salbuetsita ez dagoen kargapeko eragiketaren
mota.
Salbuetsi gabeko zerga oinarria. Zerga oinarriari
zerga tasa aplikatzen zaio.
Kuota kalkulatzeko zerga oinarriari aplikatutako
ehunekoa.
Jasanarazitako kuota. Zerga oinarriari zerga tasa
aplikatzearen emaitzako kuota.
BEZaren tasaren araberako ehunekoa.

L11

L12

L13

L10

L11

3

Blokea

Datuak /
Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak /
Multzoa

Kargapean ez

Datuak /
Multzoa

Kargapean ez
dagoen
eragiketaren
xehetasunak (1 - 2)

Salbuetsia

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Aurreko faktura
kateatzea

TBAI
aztarna

TicketBAI
softwarea

Kargapean ez
dagoen
eragiketaren
xehetasunak (1 - 2)

Aurreko fakturaren
saila
Aurreko fakturaren
zenbakia
Aurreko faktura
bidali den data
Aurreko fakturaren
sinadura (Signature
Value)
TBAI lizentzia
(alta inskripzioaren
zenbakia)

Zerga oinarriari baliokidetasun errekargua
aplikatzearen emaitzako kuota.

Alfanumerikoa(1)

Zenbatekoa

Zergaren kargapean ez dagoen eragiketaren
zenbatekoa (euroak).

Salbuespenaren
arrazoia

Alfanumerikoa(2)

Salbuespenaren arrazoia.

Zerga oinarria

Dezimala(12,2)

Salbuespen arrazoiari dagokion zerga oinarri
salbuetsia (euroak).

Salbuetsi
gabearen mota

Alfanumerikoa(2)

Salbuetsiaren
xehetasunak (1 - 7,
salbuespenaren
ondoriozko datu
multzoa)

Salbuetsi
gabearen
xehetasunak (1 2)

BEZaren
banakapena

BEZaren
xehetasun
ak (1 - 6,
motaren
araberako
datu
multzoa)

Zerga oinarria

Dezimala(12,2)

Zerga tasa

Dezimala(3,2)

Zergaren kuota

Dezimala(12,2)

Salbuetsita ez dagoen kargapeko eragiketaren
mota.
Salbuetsi gabeko zerga oinarria. Zerga oinarriari
zerga tasa aplikatzen zaio.
Kuota kalkulatzeko zerga oinarriari aplikatutako
ehunekoa.
Jasanarazitako kuota. Zerga oinarriari zerga tasa
aplikatzearen emaitzako kuota.

Dezimala(3,2)

BEZaren tasaren araberako ehunekoa.

Dezimala(12,2)

Zerga oinarriari baliokidetasun errekargua
aplikatzearen emaitzako kuota.

Baliokidetasun
errekarguaren
tasa
Baliokidetasun
errekarguaren
kuota

Arrazoia
Zenbatekoa

Alfanumerikoa(1)

Kargapean ez egoteko arrazoia.

Dezimala(12,2)

Zergaren kargapean ez dagoen eragiketaren
zenbatekoa (euroak).

Alfanumerikoa(20)

Aurreko faktura identifikatzen duen saila.

Alfanumerikoa(100)

Alfanumerikoa(20)

IFZ formatua(9)

Herrialdearen
kodea

Zergadunak faktura araubide erraztuan edo
baliokidetasun errekarguaren araubidean egin
duen zehazten duen identifikatzailea. Eremua
hutsik uzten bada, balioa «N» dela pentsatuko da.

Alfanumerikoa(2)

Dataren
formatua(10)

Bestelako ident.

Zergadunak faktura araubide erraztuan edo
baliokidetasun errekarguaren araubidean egin
duen zehazten duen identifikatzailea. Eremua
hutsik uzten bada, balioa «N» dela pentsatuko da.
Kargapean ez egoteko arrazoia.

Alfanumerikoa(20)

IFZ
Pertsona edo
erakunde
garatzailea

Dezimala(12,2)

Dezimala(12,2)

Baliokidetasun
errekarguaren
araubidea edo
araubide
erraztua

Kargapean ez

Deskribapena

Alfanumerikoa(2)

Kargapean

Salbuetsi gabea

Formatua

Arrazoia

Faktura

Ematea

Datuak /
Multzoa
Baliokidetasun
errekarguaren
kuota
Baliokidetasun
errekarguaren
araubidea edo
araubide erraztua

Alfanumerikoa(2)

Balio
posibleak

L12
L13

L10

L11

L12

L13

Aurreko faktura identifikatzen duen zenbakia.
Aurreko faktura bidali den data.

(dd-mmaaaa)

Aurreko fakturako TicketBAI fitxategiko
SignatureValue eremuko lehen ehun karaktereak.
Zerga Administrazioak TicketBAI softwarearen
erregistroan esleitutako alta inskripzioaren
zenbakia.
Pertsona edo erakunde garatzailearen IFZ.
TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari
lotutako datua.
Pertsona edo erakunde garatzaileari lotutako
herrialdearen kodea.
TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari
lotutako datua.

(ISO 31661 alpha-2
codes)
L1

4

Blokea

Datuak /
Multzoa

Gailuaren sail
zenbakia
Signature

Datuak / Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Datuak /
Multzoa

Formatua

Deskribapena

Egoitza dagoen herrialdeko identifikazio mota
ezartzeko gakoa.
TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari
lotutako datua.

Ident. mota

Alfanumerikoa(2)

Ident.

Alfanumerikoa(20)

Egoitza dagoen herrialdeko identifikazio zenbakia.
TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari
lotutako datua.

Izena

Alfanumerikoa(120)

TicketBAI softwarearen izena.
TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari
lotutako datua.

Bertsioa

Alfanumerikoa(20)
Alfanumerikoa(30)

Balio
posiblea
k
L2

Erabilitako TicketBAI softwarearen identifikazioa.
Erabilitako fakturazio gailuaren sail zenbakia.
Ikusi “TicketBAI fitxategien sinadura
elektronikoaren zehaztapenak” (III. eranskina)
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II.

ZERRENDA MOTAKO EREMUETAN ERABIL DAITEZKEEN
GAKOAK ETA BALIOAK.
L0 → TicketBai bertsioaren identifikatzailea.
Balioak
1.2

Deskribapena
Erabilitako eskemaren egungo bertsioa.

L1 → Herrialdearen kodea.
Se informará según la relación de códigos de países y territorios vigente.

L2 → Egoitza dagoen herrialdeko identifikazio motak.
Balioak

Deskribapena

02

IFK-BEZ.

03

Pasaportea.

04

Egoitza duen herrialdeak edo lurraldeak emandako identifikazio agiri ofiziala.

05

Bizileku ziurtagiria.

06

Beste frogagiri bat.

L3 → Zenbait hartzaile.
Balioak

Deskribapena

S

Bai.

N

Ez

L4 → Hirugarren batek edo hartzaileak egindako faktura.
Balioak

Deskribapena

N
T

Faktura igorleak berak egin du.
Faktura hirugarren batek egin du.

D

Faktura eragiketaren hartzaileak egin du.

L5 → Faktura erraztua.
Balioak

Deskribapena

S

Bai.

N

Ez.

L6 → Faktura erraztu baten ordez egindako faktura.
Balioak
S

Deskribapena
Bai.

6

N

Ez.

L7 → Faktura zuzentzailearen kodea.
Balioak

Deskribapena

R1

Faktura zuzentzailea: Zuzenbidean oinarritutako akatsa eta BEZaren Legearen 80. artikuluaren
lehen, bigarren eta seigarren puntuetako arrazoiak.

R2

Faktura zuzentzailea: BEZaren Legearen 80.Hiru artikulua.

R3

Faktura zuzentzailea: BEZaren Legearen 80.Lau artikulua.

R4

Faktura zuzentzailea: gainerakoak.

R5

Faktura erraztua zuzentzeko faktura.

L8 → Faktura zuzentzailearen mota.
Balioak

Deskribapena

S

Faktura zuzentzailea: ordezpena.

I

Faktura zuzentzailea: diferentzia.

L9 → BEZaren araubide bereziaren eta zergetan eragina duten eragiketen gakoak.
Balioak
01
02
03

Deskribapena
Araubide orokorreko eragiketak eta ondoko gakoetan sartzen ez diren gainerako kasu guztiak.
Esportazioa.
Erabilitako ondasunen, arte gauzen, antzinako gauzen eta bildumako gauzen araubide berezia
aplikatzen zaien eragiketak.

04

Inbertsio urrearen araubide berezia.

05

Bidaia agentzien araubide berezia.

06

Entitate taldeen BEZaren araubide berezia (maila aurreratua).

07

Kutxa irizpidearen araubide berezia.
IPSI / IGIC (Ekoizpenaren, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zerga / Kanarietako
zeharkako zerga orokorra) zergen kargapeko eragiketak.
Besteren izenean eta kontura ari diren bidaia agentziek egindako zerbitzuen fakturazioa
(Fakturazioaren Araudia, 3. xedapen gehigarria).
Hirugarrenen kontura (bazkideen, kideen edo elkargokideen kontura, alegia) lanbide
ordainsariak, jabetza intelektual edo industrialaren edo egile jabetzaren ondoriozko eskubideak
edo bestelakoen kobrantza, baldin eta kobratzaileak beren eginkizunen artean kobrantza egiten
duten sozietate, elkarte, lanbide elkargo edo bestelako erakundeak badira.

08
09

10
11

Negozioa garatzeko lokala errentamenduan hartzeko eragiketak, atxikipenari lotuak.

12

Negozioa garatzeko lokala errentamenduan hartzeko eragiketak, atxikipenari lotu gabeak.

13

Negozioa garatzeko lokala errentamenduan hartzeko eragiketak, atxikipenari lotuak eta lotu
gabekoak.
BEZ sortu gabe duten fakturak, hartzailea administrazio publikoa den obra egiaztapenetan.

14
15

BEZ sortu gabe duen faktura, segidako traktuko eragiketetan.

51

Baliokidetasun errekarguaren araubideko eragiketak.

52

Araubide erraztuko eragiketak.
BEZaren ondorioetarako ez enpresari ez profesional ez diren pertsonek edo erakundeek
egindako eragiketak.

53
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L10 → Zergapeko eragiketak salbuesteko arrazoiak.
Balioak

Deskribapena

E1

BEZaren Legearen 20. artikuluaren arabera salbuetsita.

E2

BEZaren Legearen 21. artikuluaren arabera salbuetsita.

E3

BEZaren Legearen 22. artikuluaren arabera salbuetsita.

E4

BEZaren Legearen 23. eta 24. artikuluen arabera salbuetsita.

E5

BEZaren Legearen 25. artikuluaren arabera salbuetsita.

E6

Beste arrazoi batengatik salbuetsita.

L11 → Salbuetsi gabeko eragiketa.
Balioak

Deskribapena

S1

Subjektu pasiboaren inbertsiorik gabe.

S2

Subjektu pasiboaren inbertsioarekin.

L12 → Baliokidetasun errekarguaren araubideko edo araubide erraztuko eragiketa.
Balioak

Deskribapena

S

Bai.

N

Ez.

L13 → Kargapean ez egoteko arrazoia.
Balioak

Deskribapena

OT

BEZaren Legearen 7. artikuluaren arabera. Kargapean ez dauden beste kasu batzuk.

RL

Lokalizazio arauen arabera.
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