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1 SARRERA 

Bizkaiko Foru Aldundiak proba ingurua martxan jarriko du, eta hala, interesa duten enpresek beraien 

sistema teknologikoak prest jarri ahal izango dituzte 2018ko urtarrilean ekoizpen inguruan IBES 

(Informazioa Berehala Emateko Sistema) sistema ezarriko baita. 

2 PROBA INGURUARI BURUZKO GOGOETAK 

Proba ingurua azaroaren 30etik aurrera egongo da eskuragarri, eta ez du aurreikusitako bukaera datarik 

oraindik. 

Proba inguru honetarako ez da beharrezkoa aurretiaz izena ematea, eta beharrezkotzat jotzen diren 

proba guztiak gauzatu ahal izango dira. 

Inguru horretan egindako bidalketak ez dira betearazleak izango, eta ez dute zerga garrantzirik izango 

ere. Hala, ez dira errealtzat hartuko inolaz ere. 

2.1 Proba inguruaren URL-ak  

Probak zerbitzuaren 1.1. bertsioarekin egingo dira, eta gaur egun webgunean argitaratuta dago:  

IBES-informazio teknikoa 

Proba inguruko webguneetako zerbitzuen URL-ak hauek dira: 

Zerbitzua URL 

Bidalitako fak. https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP 

Jasotako fak. https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP 

Inbertsio ondasunak https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP  

Erkidego barruko 

eragiketak 

https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP  

Bidalitakoen kobruak https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP 

Zerga garrantzia duten 

eragiketak  

https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10617&idioma=EU&dpto_biz=5&codpath_biz=5|10616|10617
https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP?wsdl
https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP?wsdl
https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP?wsdl
https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
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2.2 Proba inguruan ziurtagiriak erabiltzea 

Proba inguruan erabili beharreko ziurtagiriak ekoizpenekoak izango dira, IZENPE salbu. Kasu horretan, 

proba ziurtagiriak erabili ahal izango dira. 

Titularraren IFZ kasuan kontuan hartu beharrekoak hauek dira: 

IZENPEren (probarenak) ziurtagiriak erabiltzen dituzten enpresentzat: 

Bidalketa onetsia izateko, dokumentazio teknikoarekin bat etortzeaz gain, bete beharreko baldintza 

bakarra hauxe izango da: liburuen fakturazio erregistroetan agertzen den titularra EZ da bat etorri behar 

bidalketarako erabilitako ziurtagiri elektronikoaren IFZrekin (zehazki 999999 zenbakiarekin hasten diren 

edo Q3890349H edo Q0199999D diren ziurtagiri elektronikoen IFZ). 

IZENPErenak ez diren gainerako ziurtagirientzat: 

Bidalketa onartua izateko, dokumentazio teknikoarekin bat etortzeaz gain, baldintza bakar hau bete 

beharko da: liburuen fakturazio erregistroetan agertzen den titularrak bat egin beharko du bidalketarako 

erabilitako ziurtagiri elektronikoaren IFZrekin. 

3 PROBA INGURUAN KONTSULTA ETA GORABEHEREI ARRETA EMATEA 

Probekin lotutako edozein kontsulta egiteko edo gorabeheren berri emateko, helbide elektroniko 

honetara mezu bat bidali: 

IBES Bizkaia teknikoa siibizkaiatecnico@bizkaia.eus 

Arreta hobea izateko, datu hauek ematea gomendatzen da: 

Gaia: Adierazi “Proba ingurua” eta “Kontsulta edo Akatsa” 

Mezua: 

• Enpresaren izena 

• Titularraren IFZ 

• Probaren eguna eta ordua 

• Proban erabilitako XML 

 

 

Jasotakoen ordainketak https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP  

mailto:siibizkaiatecnico@bizkaia.eus
https://pruapps.bizkaia.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
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