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Ediz. Ber. Data Deskribapena A(*) Orrialdeak 
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(*) Ekintza: A = Erantsi; R = Ordezkatu 
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1 SARRERA 

Agiri hau dokumentazio teknikoaren parte da, eta haren mamia da zerga berezien 

kontabilitate liburuak berehala hornitzeari buruzko mezuak eraikitzea.  

Mezuetan aitortu beharreko eremuetako bakoitzean aplikatzekoak diren arauak, 

baldintzak eta errore kodeak biltzen ditu. 
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2 BERTSIOEN KONTROLA 

2.1 1.0 Bertsioa 

Kontsultatik ezabatu da daten arteko tarteen baliozkotzea, zeintzuetan gehienezko 

aldea 3 hilabetekoa baitzen (90 egun). 

2.2 Hasierako bertsioa 0.0 

Dokumentuaren sorrera. 
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3 BALDINTZEN ZERRENDA 

 

Kodea Deskribapena 

C004 
Fabrikazio unitatearen deskribapenak, halakorik existitzen bada, kode bat eduki behar 
du kidetuta. 

C005 Epigrafeak edo epigrafe kodeak ez du bloke hau onartzen. 

C006 Neurri unitate hori ez dago baimenduta. 

C009 
Kontsultak idazpen zenbakiko gutxieneko iragazki bat izan behar du, edota data 
blokearen atal bat. 
 

C0010 Blokea osorik bete behar da. 
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4 ARAUEN ZERRENDA 

 

Kodea Deskribapena 

R001 Beharrezkoa da fabrikazio unitate bat baino gehiago izanez gero. 
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5 ARAU TEKNIKOEN ZERRENDA (TR) 

 

 

Kodea Deskribapena 

TR001 IFZ ez da existitzen. 

TR002 Jarduera eta Establezimendu Kodea (EJK) ez da existitzen edo ez dago baimenduta. 

TR003 Eremuak bakarra izan behar du liburu osoan, edo hutsik egon behar du. 

TR004 Identifikazio zenbakiaren baliozkotzea okerra da. 

TR005 Sozietatearen izena ez dator bat identifikazio agiriaren zenbakiarekin. 

TR006 
Jarduera eta Establezimendu Kodea (EJK) ez da existitzen edo ez dago lotuta 
identifikazio datuekin. 

TR007 
Idazpenak lotuta egon behar du establezimenduarekin. Kolaboratzaile soziala izanez 
gero, aldez aurretik hornitutako idazpenak bakarrik deuseztatu ahalko dira. 
 

TR008 

Barneko erreferentzia zenbakia eta kontabilitate erregistroaren data 
nahitaezko eremuak dira, baldin eta aukeratu baduzu informazioko barne sistemako 
kontabilitate idazpena geroratuta aurkeztea. 
 

TR009 Ezin da deuseztatu aurrez deuseztatuko idazpen bat. 

TR010 Ezin da deuseztatu deuseztatzeko idazpen bat. 
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6 ERROREEN ZERRENDA 

Atal honetan, sistemaren erroreak azaltzen dira, zein bere errore kodearekin batera. 

6.1 XML baliozkotzea 

Mezu osoaren errorea izanez gero, honako mezu hau bueltatzen da. 

 

6.2 Eremuaren baliozkotze orokorra 

Ondoren, errore motak zenbatzen dira, baldin eta detektatzen bada eremuak ez dituela betetzen 
eskeman definitutako arauak. 

 

Kodea Deskribapena 

110800 Errorea XMLa irakurtzean. 

Kodea Deskribapena 

110900 Eremu hau nahitaezkoa da. 

110902 Formatua ez da zuzena. 

110903 Eremuaren luzera oker dago. 

110904 Eremuaren balioa baimendutako mugetatik kanpo dago. 
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6.3 Existentziaren baliozkotzea 

Eremua ez baldin badago balio zerrenda batean edo Bizkaiko Foru Aldundia beste sistemetan, mezu 
hau bueltatuko da eremua egiaztatzean. 

 

6.4 Espezifikoak 

Ondoren, eremu bakoitzari lotutako errore espezifikoak deskribatzen dira. 

Kodea Deskribapena 

110901 Eremuaren balioa ez da baliozkoa. 

Kodea Deskribapena 

111000 Barne erreferentziako idazpen zenbakia errepikatuta dago mezuan. 

111001 
Barne erreferentziako idazpen zenbakia errepikatuta dago zehaztutako Jarduera eta 
Establezimendu Koderako (EJK). 

111010 IFZ ez dago baimenduta aurkezteko. 

111011 IFZ ez dago baimenduta kontsultarako. 

111021 ID atributuak bat etorri behar du mezuaren identifikatzailearekin. 

111030 Mugimenduaren data ezin da izan aurkezpen data baino geroagokoa. 

111031 Erregistro data ezin da izan aurkezpen data baino geroagokoa. 

111032 Erregistro data ezin da izan mugimendu data baino lehenagokoa. 

111033 Data ezin da izan gaurkoa baino geroagokoa. 
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111040 Gutxienez idazpen bat bete behar da. 

111050 
Transformazio eragiketa mota hori ez dago baliagarri hornitutako Jarduera eta 
Establezimendu Koderako (EJK). 

111060 Egiaztagiri zenbakia ez dator bat zehaztutako motarekin. 

111070 Ontzi mota ez da zuzena hornitutako epigraferako. 

111080 Ontzi mota bete ezean, ezin duzu ontziari buruzko informaziorik eman (edukiera). 

111081 
Ontzi mota bete ezean, ezin duzu ontziari buruzko informaziorik eman (ontzi 
kopurua). 

111090 Sartutako idazpen motak 1 (ALTA) edo 2 (BAJA) izan behar du. 

111100 Alkoholari buruzko datuak bete dira, baina epigrafea ez da alkoholari buruzkoa. 

111101 
Ozpin fabrikazioari buruzko datuak bete dira, baina epigrafea ez da 
ozpin fabrikazioari buruzkoa. 

111102 Garagardoari buruzko datuak bete dira, baina epigrafea ez da garagardoari buruzkoa. 

111103 Tabakoari buruzko datuak bete dira, baina epigrafea ez da tabakoari buruzkoa. 

111300 
Foru izapide bat egin nahian zabiltza, baina Jarduera eta Establezimendu Kode (EJK) 
hori ez da foru eskumenekoa. 

111301 Hornitutako idazpen kopurua baimendutako mugaz gainetik dago. 
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6.5 Deuseztapenak/bajak 

Ondoren, deuseztapen zerbitzuarekin espezifikoki lotutako errore kodeak zenbatzen dira. 

 

6.6 Kontsultak 

Ondoren, deuseztapen zerbitzuarekin espezifikoki lotutako errore kodeak zenbatzen dira. 

 

Kodea Deskribapena 

111110 Ezin da deuseztatu deuseztatzeko idazpen bat. 

111111 Ezin da deuseztatu aurrez deuseztatuko idazpen bat. 

Kodea Deskribapena 

110905 Sartu aurkezpen data / idazpen zenbakia. 
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El Diseño, el Desarrollo y el Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas. 
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La Atención al Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


