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1 SARRERA 

Berehalako Informazio Hornidura (BIH) sistema berriaren barruan, bat etorriz Balio Erantsiaren gaineko 

Zergaren kudeaketan baliabide elektronikoen erabilera modernizatu, hobetu eta bultzatzeko 

proiektuaren helburuekin eta estrategiarekin, agiri honen xedea da zergadunen eta Foru Ogasunaren 

arteko informazio trukea nolakoa izango den deskribatzea. 

Proiektua garatzeko, garrantzitsutzat jo da garapena erraztuko duten eta funtzionalitate handia 

bideratzen duten estandarren pean zehaztea. Horretarako, web zerbitzuak erabiltzea proposatzen da, 

informazio trukea ia denbora errealean gertatzeko aukera ematen dute eta. 

Labur esanda, zergadunek fakturazioari buruzko honako informazio hau bidali beharko diote Foru 

Ogasunari: 

• Erregistroa: jasotako eta eginiko fakturen, inbertsio ondasunen, eskudirutan eginiko eragiketen 

eta Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburua. 

• Eragiketa mota: GAKO eta AZPIGAKOEN bidez identifikatzekoa. (Gakoak 340 ereduko egungo 

gakoen antzekoak izango lirateke: faktura sinplifikatua, zuzentzeko faktura, subjektu 

pasiboaren inbertsioa, kutxako BEZa eta gainerako erregimen bereziak). 

• Faktura / Faktura sinplifikatuaren datuak (4/2013  FDko 6.   eta 7.   artikuluak): IFZ, 

identifikazioak, sortzapen eta jaulkitze data, tasak, oinarriak eta kuotak… 

• Beste datu batzuk: kuota kengarria, eragiketa ondasun arruntena edo inbertsio ondasunena 

den adierazita, kenkari aldia, zuzenketak… 

2 BERTSIOEN KONTROLA 

2.1 Hasierako 1.0 bertsioa 

Agiria sortzea. 
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2.2 1.1 bertsioa 

  

Egungo eskemaren bertsioarekin 1.1 (SuministroInformacion.xsd) xsd aldatuko da 

Hurrengo etiketak berriz izendatuko dira: 
   - <PeriodoImpositivo> izen berria: <PeriodoLiquidacion> 
   - <EmitidaPorTerceros> izen berria: <EmitidaPorTercerosODestinatario> 
   - <ImporteTransmisionSujetoAIVA> izen berria: <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA> 

“Aurreko berehalako ekitaldia” gakoaren izena aldatu da, bai egindako fakturen erregistro liburuan, bai 
jasotakoetan, eta horren ordez “IBESn sartu aurreko bestelako fakturak” da 

Jasotako fakturei buruzko erregistroaren liburuan “LC” faktura mota berria sortuko da eta “Aduanas - 
Liquidación complementaria” izena du. 

Egindako fakturen liburuan <FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d> etiketa sortuko da faktura osoak 
identifikatzeko, hartzailea nahitaez identifikatu behar bada 

Egindako eta jasotako fakturen erregistro liburuan <FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3> etiketa sortuko da 
urtarrilaren 22ko 4/2013 FDren 7. artikuluak 2. eta 3. ataletan xedatutakoaren babesean, hartzailea 
identifikatzen duten faktura sinplifikatuak identifikatzeko 

Egindako fakturen erregistro liburuan 
<FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDelMercadoOrganizadoDelGas> etiketa sortuko da araudiaren 
eskakizunekin bat (fakturazioaren betebeharrak arautzen dituen araudiko edo gasaren merkatu antolatuari 
buruzko legediko bigarren eta bosgarren xedapen gehigarriak) fakturak hirugarrenak egin al dituen 
identifikatzeko. 

"medio de pago/cobro" eremuan gako berria sartu da, 05 gakoa, "cobro o pago por domiciliación", izango 
da. 

<TipoDesglose> blokearen barruan egindakoen liburuan <DetalleExenta> etiketa erantsiko da bateragarriak 
diren salbuespen-arrazoi desberdinen arabera salbuetsitako zenbatekoa bereizteko 

Egindakoen, jasotakoen, inbertsio ondasunen eta erkidegoaren barruko eragiketa zehatzen liburuetan eduki 
libreko etiketa osagarria, <RefExterna> izenekoa, erantsiko da, fakturaren erregistroari lotutako enpresaren 
barneko informazioa gehitu ahal izateko. 

"SuministroInmueblesAdicionales.wsdl" sortuko da, higiezin osagarrien bidalketa deskribatzeko, faktura 
batek 15 higiezin baino gehiago dituenean, egindako fakturen XML bidalketan baimendutakoak baitira. 
Gainerako higiezinekin XML berezia bidaliko da. 

Inbertsio ondasunen eta erkidego barruko eragiketa zehatzen liburuetan 
<NumRegistroAcuerdoFacturacion> etiketa sortuko da 

Liburu guztien informazioa eskaintzeko erantzunean <RegistroDuplicado> blokea sortuko da. Bloke hau 
bakarrik bikoiztuak daudelako ezesten diren erregistroetarako XML erantzunean sartuko da. Hala, IBESn 
barruan erregistroaren egiazko egoera ezagut daiteke 

Egindakoen, jasotakoen, inbertsio ondasunen, erkidegoaren barruko eragiketa zehatzen eta zerga eragina 
duten bestelako eragiketa horniduraren liburuetan <EntidadSucedida> blokea sortuko da, sozietatearen 
berregituratze eragiketak direla-eta, beste erakunde baten oinordekoa den heinean, erakundeak egindako 
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fakturazio erregistroak identifikatzeko. 

Egindakoen, jasotakoen eta erkidegoaren barruko eragiketa zehatzen liburuetan 
<RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia> etiketa sortuko da GGEEra baldintza aldatua dagoela, REDEMEn 
sartuta daudela edo ikuskapen aginpidean aldaketa ageri dela ez jakiteagatik epean bidaltzeko zailtasunak 
dituzten fakturazioaren erregistroetarako 

Egindakoen eta jasotakoen liburuetan <Macrodato> etiketa sortuko da fakturaren zenbatekoa 100.000.000 
euroren atalasetik gorakoa bada, fakturak identifikatzeko 

Egindako fakturen libururako A5 eta A6 jakinarazpen mota berriak sortuko dira. A5 bidaiarien BEZaren 
itzulerak erregistratzeko eta A6 erregistro horiek aldatu behar badira. 

Egindako eta jasotakoetan kontsulta eskemak aldatu dira eta (<FechaCuadre>) aukerako bilaketa blokea 
erantsi da eremu horren arabera kontsultak iragazi ahal izateko. 

Hiruhilekoen aldiak sartu dira. 

Kontsulta berrirako eskemak sortu dira eta, horiei esker, bezeroek eta hornitzaileek jakinarazitako fakturak 
kontsulta daitezke. 

 

2.3 1.1(bis) bertsioa 

  

Ez da aldatzen < IDVersionSii> etiketaren balioa. Etiketaren balioa < IDVersionSii>1.1 da.  

<InversionSujetoPasivo> eta < DesgloseIVA> blokeen barruan jasotzen diren fakturen liburuan <BienInversion> 
hautazko etiketa gehitu da, inbertsio-ondasuna zehazten duena. 

Jasotzen diren fakturen liburuan, hautazko etiketak gehitzen dira: <ADeducirEnPeriodoPosterior> 
<EjercicioDeduccion> eta <PeriodoDeduccion>. Etiketa horiek faktura geroagoko aldi batean deduzitzen dela zehazten 
dute. 

Ekitaldi osoan jasotzen eta igortzen diren fakturak kontsultatu ahal izango dira. Kasu horretan, kontsulta-aldiko 
etiketaren balioa <Periodo>0A</Periodo> izan beharko da. Kontsultei gehienez 10.000 erregistrorekin erantzungo 
zaie. Baldin eta erantzunean datu gehiago baldin badaude zain, zerbitzuari deitu beharko zaio, erantzuna orrialdeka 
bideratuz. 

"SuministroVentaBienesConsigna.wsdl" sortu da, Europako Erkidego barruko zenbait ikerketaren erregistro-liburu 

berria deskribatzen duena. Kontsignan dauden ondasunen salmenta. 

Balio berri bat gehitu da “Araubide Bereziaren gakoa / Transzendentzia” eremuko zerrendara, egindako 
fakturetan. 17= IX. tituluaren XI. kapituluan jasotako araubideren bati loturiko eragiketa (OSS eta IOSS). 
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3 FUNTZIONAMENDUAREN ESKEMA OROKORRA 

Enpresa handiek, BEZ taldeek eta hileroko itzulketaren erregimenean daudenek fakturazioari buruzko 

informazioa bidali behar diote Foru Ogasunari. 

Bidalketa bide telematikoz egingo da; zehazki, XML mezuen trukea oinarri duten web zerbitzuen 

bitartez. Mezu horien egiturak goiburu bera izango du beti; hartan, informazioa emango da erregistro 

liburu bakoitzaren izenburuari buruz, eta gero, fakturen datuak adieraziko dira beste bloke batean. 

Mezu guztiak modu sinkronoz itzultzen dira. 

Erregistro liburu mota bakoitzeko, alta, baja eta aldaketa eragiketa masiboak egin ahal izango dira. 

Jasotako eta eginiko fakturen liburuen kasuan, kobratzeak eta ordainketak ere gehitu ahal izango dira. 

Hartara, kobratzeen edo ordainketen XML mezua eta eginiko nahiz jasotako fakturen bidalketarena 

desberdinak izango dira. Kobratzeak edo ordainketak ezeztatzeko, ezeztatu nahi diren kobratzeak edo 

ordainketak zenbateko negatibo batekin bidaliko dira; hau da, ez dago bidalketa espezifikorik 

kobratzeen edo ordainketen bajetarako. 

XML mezua bidalitakoan, Foru Ogasunak zuzenean egingo du baliozkotze prozesua, hala XML 

formatuan nola negozio arauen formatuan. 

Mezuak XML formatuko baliozkotzeren bat gainditzen ez badu, SoapFault gisako mezu bat itzuliko da, 

eta errorea zehazki zein den adieraziko da. 

Mezuak XML formatuko baliozkotzeak gainditzen baditu, negozio baliozkotzeak egingo dira; hala, 

erantzuteko mezu bat itzuliko da, baliozkotzearen emaitza jakinarazteko eta Foru Ogasunak onartu 

duen ala ez adierazteko. 

Funtsean, enpresek bidaltzen duten XML mezua fakturen edukiontzi bat da; dagozkion datuak ditu 

lotuta, eta gako bakar baten bidez identifika daitezke. Bidalitako fakturetan aldaketak eta bajak egin 

daitezke. Bidalketa bakoitzean, gehienez, 10.000 bidera daitezke. 

Informazio unitatea, faktura, onartu, baztertu edo akatsekin onartu ahal izango da, aurkezten denean 

egiten den baliozkotze lanaren ondorioz. 

Fakturetan akatsik badago, baztertzeko arrazoirik ez dagoen fakturak soilik onartuko dira. Baztertuz 

gero, enpresek dagozkion zuzenketak egin beharko dituzte, eta berriz aurkeztu; bere garaian baztertu 

ziren fakturak ere sartu behar dira. 

Foru Ogasunaren erantzuna XML mezu bat izango da, eta hartan, onartutako fakturen, akatsekin onartu 

diren fakturen eta baztertutako fakturen zerrenda adieraziko da; halaber, akatsak dituztenak zergatik 

onartu edo baztertu diren azalduko da. Orobat, erantzunean egiaztapen kode segurua (EKS) ere 

adieraziko da; fakturak aurkeztu direla frogatzeko balio du, bidalitako faktura guztiak baztertzen 

direnean izan ezik. 
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Bestalde, erantzunean adieraziko da zein den fakturak aurkeztearen emaitza osoa: gerta daiteke 

onartzea (fakturetan akatsik ez badago), zati batean onartzea (faktura batzuk onartu eta beste batzuk 

baztertu badira, edo onartutako faktura batzuetan akatsak badaude) eta baztertzea (faktura guztiak 

baztertu badira). 

Fakturarekin egin daitezkeen alta emateko eta aldatzeko eragiketak bidaltzeko mezuaren 

<KomunikazioMota> eremuan jasota daude. XML mezu batean bidalitako faktura guztiek 

<KomunikazioMota> bera izan behar dute; hau da, sartzen diren faktura guztiek alta ematea ala 

aldatzea izan behar dute helburu. Ezin dira alta ematekoak eta aldatzekoak batera jaso. 

Fakturei baja emateko eragiketa bajetarako XML mezu espezifiko baten bidez egingo da; goiburua beti 

berbera izango da, eta bidalketa batean baja eman nahi zaien faktura guztien zerrenda ere izango du. 

Faktura bakoitza identifikatzeko, <IDFaktura> etiketa erabiliko da. Horrez gain, faktura bakoitzaren 

ekitaldia eta bajaren aldia ere adierazi behar dira. 

<IDFaktura> etiketaren barruan, faktura jakin bat identifikatzen duten eremuak daude. Aurrerago 

informazio unitate hori aldatu nahi bada, aldatu beharreko fakturak eta <KomunikazioMota> etiketaren 

balioa bidali beharko dira, horren balioa aldatzea izanik. 

Erregistro liburu mota bakoitzerako zehaztu diren web zerbitzuen bidez egiten diren eskaera masiboek 

erantzuna eragingo dute, eta hartan, bidalketaren emaitza osoa eta faktura edo erregistro bakoitzaren 

emaitza espezifikoa adieraziko dira. 

Bidalketaren emaitza osoa egoera hauetako bat izango da: 

• Guztiz onartuta 

• Zati batean onartuta 

• Guztiz baztertuta 

Eskaeran dagoen faktura edo erregistro bakoitzaren emaitza partziala egoera hauetako bat izango da: 

• Onartuta 

• Onartuta akatsekin 

• Baztertuta 
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Eskaera baten egoera osoen deskripzioa 

Guztiz onartuta 

Fakturak aurkeztu eta emaitza guztiz onartzea bada, faktura edo erregistro guztiek baliozkotze 

sintaktikoak eta negoziokoak gainditu dituzte, eta beraz, Foru Ogasunak ongi erregistratu ditu. 

Guztiz baztertuta 

Fakturak bidali eta guztiz baztertu badira, bi kausa egon daitezke: 

1. Fakturak aurkeztean zehaztu den egitura ez dator bat zehaztutako eskemarekin (ez ditu 

egiturazko baliozkotzeak betetzen), edo goiburuan akats sintaktikoak daude, eta beraz, eskaera 

osoa baztertu behar da. 

Erantzuna SoapFault gisako mezu bat izango da, akats zehatza adieraziko duena. 

2. Eskaerako faktura edo erregistro guztiek ez dituzte lotutako baliozkotze sintaktiko edo 

negoziokoak (goiburua) betetzen; horrenbestez, denak baztertu dira. 

Zati batean onartuta 

Fakturak bidali eta zati batean onartu badira, faktura edo erregistro guztiak ez dira onartu, eta beraz, 

onartu ez direnek ez dute gainditu baliozkotzeren bat. 

Berriz bidali beharko dira zuzendu ondoren, akatsak dituzten fakturak edo erregistroak onartu ahal 

izateko. 

Horrelako erantzunak emango dira bidalketa bakarrean faktura edo erregistro onartuak, akatsak 

dituzten faktura edo erregistro onartuak eta faktura edo erregistro baztertuak badaude. 

Faktura edo erregistroen akats motak: 

• Akats onartezinak: Foru Ogasunak erregistro liburu bakoitzaren fakturetan edo erregistroetan 

inoiz onartu ezin dituen akatsak dira. Bidalketaren egiturazko baliozkotzeak eta baliozkotze 

sintaktikoak ez gainditzeak dakartzan akatsak dira, baita erregistro liburuaren titularra 

identifikatzean gertatzen direnak ere. Kontraesanak edo tratatu ezin den informazioa 

izateagatik prozesatu ezin diren erregistroak baztertuko dira. Esate baterako, titularra 

identifikatzean akats bat egin bada eta hala ere onartzen bada, gerora ezingo luke inork akatsa 

zuzendu, inor ez bailitzateke erregistro horren jabea, eta hortaz, baztertu egin behar da. 

• Akats onargarriak: Foru Ogasunak erregistro liburu bakoitzaren fakturetan edo erregistroetan 

onartuko dituen akatsak dira. Fakturen edo erregistroen negozioko baliozkotzeen ondorioz 

gertatzen diren akatsetako batzuk dira. 
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Horrelako akatsak daudenean, erantzungo da akatsak badaudela baina onargarriak direla, 

faktura edo erregistroa aurkeztu duenak akatsa dagoela jakin dezan, baina horrek ez duela 

eragotzi Foru Ogasunak erregistratzea. 

Akats onargarrien tratamendua: 

Foru Ogasuneko sistemek akats onargarriak erregistratuko dituzte, baina zuzendu egin beharko dira 

tratamendua eta baliozkotzea gauzatzeko. 

Akatsak zuzentze aldera, akatsekin onartu diren fakturak edo erregistroak aldatzeko eskaera zuzena 

aurkeztu beharko da. 
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4 ESTANDARRAK ETA ESKAKIZUNAK 

4.1 Sarrera. 

Mezu baten edukia XML fitxategi bat da. XML agiriek bete egin behar dituzte eskemetan adierazitako 

arauak, horiek arauak adierazten baitituzte formatuen eta derrigortasunaren harira, besteak beste. 

Edonola ere, datuak prestatzen eta aurkezten dituztenek jatorrian bermatu behar dute datuak 

koherenteak direla. 

Eskema bakoitza Datu Taldetan antolatuta dago, eta horietan Datu Elementuak egoten dira. Horiek 

bloke logikoak osatzeko moduan taldekatu dira, eskema bakoitzaren esparruan koherentziari eutsi ahal 

izateko. 

Datuak zergadunak edo hark baimendutako ordezkari batek aurkeztu behar ditu, eta onartutako 

ziurtagiri elektroniko bat izan beharko du. Web zerbitzuetara informazioa bidaltzen duten aplikazioak 

bezeroaren ziurtagiri elektronikoarekin baimendu behar dira. Horrenbestez, zerbitzuak erabili nahi 

izanez gero, Foru Ogasunak onartutako ziurtagiri elektroniko bat instalatu behar da informazioa bidaliko 

den ordenagailuan. Ziurtagiria pertsona fisiko edo pertsona juridiko batena izan daiteke. IFZ guztiak 

Foru Ogasunaren Datu Base Zentralizatuarekin baliozkotu behar dira. 

4.2 Erabilitako estandarrak. 

Web zerbitzuen erabilera zerbitzuen jardunbide egokien oinarria da makina-makina interakzioetarako; 

hots, zenbait informazio sistemak (herritarrarena edo enpresarena eta Foru Ogasunarena) parte hartzen 

duten prozesu bat osorik automatizatzeko. 

Estandarrak de facto erabili nahi dira web zerbitzuak garatzeko. 

Mezuen egiturak XML eskemak sortzea du oinarri, 2004ko urriaren 28ko W3C gomendioa erabiliz 

(http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), hemen adierazten den namespacean aipatzen dena: 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema. 

SOAPen harira, SOAP V1.1 erabiliko da, esteka honetan eskuratu daitekeena 2000ko maiatzaren 8ko 

W3C OHAR moduan:http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/. Namespace honetan 

aipatzen da: http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/. 

SOAP 1.1 delakoan, bi estilo hauek daude zerbitzuak inplementatzeko: rpc modua eta document modua. 

Egungo gomendioekin bat, document modua erabiliko da beti (style = ”document”), inolako kodetzerik 

gabe (use = ”literal”). Alegia, sarrera eta irteera mezua dagokion XML eskemaren bidez deskribatuko 

da. 

Zerbitzuen deskripzioan, WSDL 1.1 erabiliko da, hemen eskuragarri dagoena 2001eko martxoaren 

14ko W3C OHAR moduan: http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315. Namespace 

honetan aipatzen da: http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-0
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
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4.3 Bidaltzeko bitartekoa. 

Ingurunea: Internet.  

Protokoloa: HTTPS. 

Mezuak: web service SOAP 1.1ekin, document modua. 

Ziurtagiria: web zerbitzuetara informazioa bidaltzen duten aplikazioak bezeroaren ziurtagiri 

elektronikoarekin baimendu behar dira. Horrenbestez, zerbitzuak erabili nahi izanez gero, Foru 

Ogasunak onartutako ziurtagiri elektroniko bat instalatu behar da informazioa bidaliko den 

ordenagailuan. 

Izenpea: trukatzen diren XMLak ez dira izenpetuko. 
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5 DISEINUAREKIN LOTUTAKO OHARRAK 

5.1 Gorabeherak jakinaraztea erregistro liburuei buruzko eskaerak prozesatzean 

XMLa prozesatzean zerbait gertatzen bada, SOAP V1.1 protokoloan adierazitako moduan jakinaraziko 

da; hots, Fault elementua erabiliko da. 

Laburpen moduan, honako hau gerta daiteke eskaera bati erantzuten zaioneans: 

Emaitza bezeroarentzat Ekintza 

Erantzun bat jasotzen da, espero den XMLarekin. 

(Eskaera onartzeko edo baztertzeko izan daiteke). 
OK. Mezua prozesatu da. 

Fault elementua duen erantzun bat jasotzen da, eta 

“soapenv:Server” gisako faultcodea. 
Mezua birbidali 

Fault elementua duen erantzun bat jasotzen da, eta 

“soapenv:Server” gisako faultcodea. 

Mezua ez da ondo osatu, edo informazio okerra 

du. Egiaztatu faultstring elementuaren edukia 

arazoa konpontzeko mezua berriz bidali aurretik. 

Transmisioa ez da aurrera egiten ari edo ez dugu jaso 

espero den moduko XML agiri bat. 
Mezua birbidali 

6 DISEINUA 

6.1 Mezuen egitura. 

Eskaera egiteko mezua 

SOAP geruza bat izango du, eta BODYan datuak jasoko dira. Mezua ez da izenpetuta bidali behar. 

Erantzuteko mezua 

SOAP geruza bat izango du, eta BODYan erantzunaren datuak jasoko dira. Erantzuna izenpetu gabe 

bidaliko da. 

6.2 Mezu motak. 

Honako hauek osatzen dute enpresek eskaera egiteko bidaltzen duten XMLa: 

• Goiburua 

• Fakturen zerrenda 

Hona hemen erregistro liburu bakoitzerako egin daitezkeen eragiketak: 
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6.2.1 Eginiko fakturen erregistro liburua 

6.2.1.1 Fakturei alta ematea / Fakturak aldatzea  

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 

 

 

 

Hona hemen eskaerako erregistro edo faktura bakoitzerako zehaztu diren moten egitura: 
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6.2.1.2 Kobratzeak ematea, eginiko fakturen erregistro liburuan jasotako fakturekin lotuta (altak eta 

apunte negatiboaren bidez ezeztatzea) 

Kobratzeak ematean, ezin da ez aldaketarik egin ez bajarik eman. Kobratze bat ezeztatzeko, kobratzeari 

buruzko informazioa bidali beharko da, zenbateko negatiboarekin. 

 

 

6.2.1.3 Fakturei baja ematea 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.1.4 Aurrez aurkeztutako fakturak ikustea 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.1.5 Aurrez aurkeztutako kobratzeak ikustea, eginiko fakturen erregistro liburuan jasotako 

fakturekin lotuta. 

Hona hemen eskaeraren egitura: 

 

 

6.2.2 Jasotako fakturen erregistro liburua  

6.2.2.1 Fakturei alta ematea / Fakturak aldatzea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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Hona hemen eskaerako erregistro edo faktura bakoitzerako zehaztu diren moten egitura: 
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6.2.2.2 Ordainketak ematea, eginiko fakturen erregistro liburuan jasotako fakturekin lotuta (altak eta 

apunte negatiboaren bidez ezeztatzea) 

Ordainketak ematean, ezin da ez aldaketarik egin ez bajarik eman. Ordainketa bat ezeztatzeko, 

kobratzeari buruzko informazioa bidali beharko da, zenbateko negatiboarekin. 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.2.3 Fakturei baja ematea 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.2.4 Aurrez aurkeztutako fakturak ikustea 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.2.5 Aurrez aurkeztutako ordainketak ikustea, jasotako fakturen erregistro liburuko fakturekin 

lotuta. 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.3 Inbertsio ondasunen erregistro liburua 

6.2.3.1 Fakturei alta ematea / Fakturak aldatzea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.3.2 Fakturei baja ematea 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.3.3 Aurrez aurkeztutako fakturak ikustea 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.4 Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburua  

6.2.4.1 Fakturei alta ematea / Fakturak aldatzea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.4.2 Fakturei baja ematea  

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.4.3 Aurrez aurkeztutako fakturak ikustea 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.5 Zergen arloan garrantzitsuak diren urteroko eragiketak ematea 

6.2.5.1 Kobratzeak eskudirutan (pertsona edo erakunde berak ekitaldi batean eskudirutan jasotako 

6.000 eurotik gorako zenbatekoak) 

6.2.5.1.1 Eskudirutan jasotako kobratzeei alta ematea / Eskudirutan jasotako kobratzeak aldatzea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.5.1.2 Eskudirutan jasotako kobratzeei baja ematea 
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6.2.5.1.3 Aurrez aurkeztutako eskudirutan jasotako kobratzeak ikustea 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.5.2 Aseguru eragiketak (aseguru-etxeek jakinaraziko dituzte faktura gabe jasotako sariak edo 

kontraprestazioak eta kalte-ordainak edo prestazioak) 

6.2.5.2.1 Aseguru eragiketei alta ematea / Aseguru eragiketak aldatzea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.5.2.2 Aseguru eragiketei baja ematea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.5.2.3 Aurrez aurkeztutako aseguru eragiketak ikustea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.5.3  Bidaia agentziak (zerbitzuak eskaintzea, beste baten izenean eta beste baten kontura emateko 

bitartekariak badira, urtarrilaren 22ko 4/2013 FDk hirugarren xedapen gehigarriko 7.b) 

atalean azaldutakoaren arabera) 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.5.3.1 Bidaia agentzien eragiketei alta ematea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.5.3.2 Aurrez aurkeztutako bidaia agentzien eragiketak ikustea 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 

 

 

Foru Ogasunak erantzun moduan bidaliko duen XMLa: 

Eskaera egiteko mezua Foru Ogasunean ondo jasotzen bada eta eskatutako informazioa prozesatzeko 

aukera badago, Erantzuna XML agiria bidaliko da , dagokion informazioarekin. Kasu honetan, osagai 

hauek izango ditu: 

• Goiburua 

• Faktura onartuen, faktura baztertuen eta akatsekin onartu diren fakturen zerrenda 
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6.2.6 Egindako fakturen erregistro libururako higiezinen informazio osagarria eskaintzea 
(jakinarazi beharreko higiezinen kopurua 15etik gorakoa denean, faktura berari lotutako 
gainerako higiezinak honako xehetasunarekin bat jakinaraziko dira) 

 

6.2.6.1 Higiezinen informazio osagarrian alta 

 

6.2.6.2 Kontsultatu higiezinen informazio osagarria 
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6.2.7 Europako Erkidego barruko zenbait eragiketaren erregistro-liburua. Kontsignan 
dauden ondasunen salmenta 

6.2.7.1 Kontsignan dauden ondasunen salmentaren alta/aldarazpena 

Eskaeraren egitura generikoa ondoko hau izango da: 
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6.2.7.2 Kontsignan dauden ondasunen salmentaren baja 

Eskaeraren egitura generikoa ondoko hau izango da: 

 

6.2.7.3 Kontsignan dauden eta aurretiaz aurkezturik dauden ondasunen salmentaren kontsulta 

Eskaeraren egitura generikoa ondoko hau izango da: 
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Foru Ogasunak bidalitako “Erantzunaren” XML: 

 
Eskearen mezua Foru Ogasunean behar bezala jaso denean eta eskatutako 

informazioa prozesa daitekeenean, “Erantzuna” XML dokumentuarekin erantzungo 

da eta dagokion informazioa izango du. Kasu honetan, honakoek osatuko dute: 

• Burua 

• Onartutako, baztertutako eta akatsekin onartutako fakturen zerrenda 
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6.2.8 Eginiko fakturen erregistro liburua 

6.2.8.1 Erantzuna fakturen altari edo fakturak aldatzeari 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 

 

6.2.8.2 Erantzuna kobratzeak emateari, eginiko fakturen erregistro liburuan jasotako fakturekin lotuta 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.8.3 Erantzuna fakturen bajari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.8.4 Erantzuna aurrez aurkeztutako fakturak ikusteari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.8.5 Erantzuna aurrez aurkeztutako kobratzeak ikusteari, eginiko fakturen erregistro liburuan 

jasotako fakturekin lotuta 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.9 Jasotako fakturen erregistro liburua 

6.2.9.1 Erantzuna fakturen altari edo fakturak aldatzeari 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.9.2 Erantzuna kobratzeak emateari, jasotako fakturen erregistro liburuan jasotako fakturekin 

lotuta 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.9.3 Erantzuna fakturen bajari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.9.4 Erantzuna aurrez aurkeztutako fakturak ikusteari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.9.5 Erantzuna aurrez aurkeztutako ordainketak ikusteari, jasotako fakturen erregistro liburuko 

fakturekin lotuta 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.10 Inbertsio ondasunen erregistro liburua  

6.2.10.1 Erantzuna fakturen altari edo fakturak aldatzeari 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.10.2 Erantzuna fakturen bajari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.10.3 Erantzuna aurrez aurkeztutako fakturak ikusteari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.11 Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburua  

6.2.11.1 Erantzuna fakturen altari edo fakturak aldatzeari 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.11.2 Erantzuna fakturen bajari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.11.3 Erantzuna aurrez aurkeztutako fakturak ikusteari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.12 Zergen arloan garrantzitsuak diren urteroko eragiketak ematea 

6.2.12.1 Kobratzeak eskudirutan (pertsona edo erakunde berak ekitaldi batean eskudirutan jasotako 

6.000 eurotik gorako zenbatekoak) 

6.2.12.1.1 Erantzuna eskudirutan jasotako kobratzeen altari edo eskudirutan jasotako kobratzeak 

aldatzeari 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.12.1.2 Erantzuna eskudirutan jasotako kobratzeen bajari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.12.1.3 Erantzuna aurrez aurkeztutako eskudirutan jasotako kobratzeak ikusteari 
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6.2.12.2 Aseguru eragiketak (aseguru-etxeek jakinaraziko dituzte faktura gabe jasotako sariak edo 

kontraprestazioak eta kalte-ordainak edo prestazioak) 

6.2.12.2.1 Erantzuna aseguru eragiketen altari edo aseguru eragiketak aldatzeari 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.12.2.2 Erantzuna aseguru eragiketen bajari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.12.2.3 Erantzuna aurrez aurkeztutako aseguru eragiketak ikusteari 
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6.2.12.3 Bidaia agentziak (zerbitzuak eskaintzea, beste baten izenean eta beste baten kontura emateko 

bitartekariak badira, urtarrilaren 22ko 4/2013 FDk hirugarren xedapen gehigarriko 7.b) 

atalean azaldutakoaren arabera) 

6.2.12.3.1 Erantzuna bidaia agentzien eragiketen altari edo bidaia agentzien eragiketak aldatzeari 

Hona hemen eskaeraren egitura generikoa: 
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6.2.12.3.2 Erantzuna bidaia agentzien eragiketen bajari 

Hona hemen eskaeraren egitura: 
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6.2.12.3.3 Erantzuna aurrez aurkeztutako bidaia agentzien eragiketak ikusteari 
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6.2.13 Egindako fakturen erregistro libururako higiezinen informazio osagarria eskaintzea 
(jakinarazi beharreko higiezinen kopurua 15etik gorakoa denean, faktura berari 
lotutako gainerako higiezinak honako xehetasunarekin bat jakinaraziko dira) 

6.2.13.1 Higiezinen informazio osagarriari buruzko alta erantzutea 

 



 

 
Web Zerbitzuen Deskripzioa – Berehalako Informazio Hornidura (BIH) 

 

 

© Lantik  74/185 
 

6.2.13.2 Higiezinen informazio osagarriari buruzko kontsulta erantzutea 
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6.2.14 Europako Erkidego barruko zenbait eragiketaren erregistro-liburua. Kontsignan 
dauden ondasunen salmenta 

6.2.14.1 Kontsignan dauden ondasunen salmentaren altaren/aldarazpenaren erantzuna 

Eskaeraren egitura generikoa ondoko hau izango da: 
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6.2.14.2 Kontsignan dauden ondasunen salmentaren bajaren erantzuna 

Eskaeraren egitura generikoa ondoko hau izango da: 
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6.2.14.3 Kontsignan dauden ondasunen salmentaren kontsultaren erantzuna 

Eskaeraren egitura generikoa ondoko hau izango da: 

 

XML SOAPFault : 
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Enpresek bidalitako eskaeraren mezuan akatsak badaude XML formatuan edo goiburuko datuetan, 

SOAPFault bat sortu eta bidalketa osoa baztertuko da. 

Erantzuteko XML mezuaren SOAPFault adibidea, akats baten berri emateko: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<env:Body> 

<env:Fault> 

<faultcode>env:Client</faultcode> 

<faultstring>[4104]kodea.Titularraren IFZ ez dago goiburuan identifikatuta. 
IFZ:iii.  

 IZENA_IZEN SOZIALA:xxx </faultstring> 
<detail> 

<callstack>WSExcepcion [faultcode=null, detailMap=null, version=0,........ 

</callstack> 

</detail> 

</env:Fault> 
</env:Body> 

</env:Envelope> 
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6.3 Alta eta aldaketa mezuen espezifikazio funtzionala. 

Jarraian, XML eskaeretan agertzen diren elementuak deskribatuko dira erregistro liburuen harira, alten eta aldaketen eragiketak egiteko. 

Legenda Gorriz= Bete beharreko eremua 

  Beltzez= Aukerako eremua   

    Hautatzeko eremua 

    Berria/aldatua bertsioan 

 

6.3.1 Eginiko fakturen erregistro liburua 

 

BLOKEA 
DATUAK
/TALDEA 

DATUAK/TA
LDEA 

DATUAK/T
ALDEA 

DATUAK/T
ALDEA 

DATUAK/T
ALDEA 

DATUAK/T
ALDEA 

DATUAK     DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersio
nSii 

                
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(
3) 

L19 

Titular 
  

NombreRazo
n 

              
Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen 

soziala 

Alfanumérico(
120) 

NIFRepresen
tante 

              Erregistro liburuaren titularrak duen ordezkariaren IFZ 
FormatoNIF(9

) 

NIF               Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ 
FormatoNIF(9

) 

TipoCom
unicación 

                Eragiketa mota (alta, aldaketa) 

Alfanumérico(
2) 
L0 

RegistroL PeriodoLi Ejercicio               Ekitaldia Numérico(4) 
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Rfacturas 
Emitidas 

quidacio
n Periodo               Likidazio aldia 

Alfanumérico(
2) 
L1 

IDFactur
a 

IDEmisorFac
tura 

NIF             Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen IFZ 
FormatoNIF(9

) 

NumSerieFa
cturaEmisor 

              
Serie eta faktura zenbakiak, egindako faktura identifikatzeko 

(hala badagokio, idazpen laburpenaren lehen faktura) 

Alfanumérico(
60) 

NumSerieFa
cturaEmisor
ResumenFin 

              
Serie eta faktura zenbakiak, azken faktura identifikatzeko, 

Faktura mota fakturen idazpen laburpen bat denean 

Alfanumérico(
60) 

FechaExpedi
cionFacturaE

misor 
              Faktura egin zen eguna 

Fecha(dd-
mm-yyyy) 

FacturaE
xpedida 

TipoFactura               
Faktura mota zehaztea: faktura osoa, faktura sinplifikatua, 

faktura sinplifikatuen ordez eginiko faktura, laburpenaren 

erregistroa, edo zuzentzeko faktura 

Alfanumérico(
2) 

L2 EMI 

TipoRectifica
tiva 

              
Eremu horren bidez adierazten da ea zuzentzeko faktura 

ordezteko den ala aldatzeko den 

Alfanumérico(
1) 
L5 

FacturasAgru
padas 

IDFacturaA
grupada 

NumSerieF
acturaEmis
or 

          
Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura 

zenbakiak 

Alfanumérico(
60) 

FechaExpe
dicionFactur
aEmisor 

          Faktura egin zen eguna 
Fecha(dd-
mm-yyyy) 

FacturasRect
ificadas 

IDFacturaR
ectificada 

NumSerieF
acturaEmis
or 

          
Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura 

zenbakiak 

Alfanumérico(
60) 
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FechaExpe
dicionFactur
aEmisor 

          Faktura egin zen eguna 
Fecha(dd-
mm-yyyy) 

ImporteRectif
icacion 

BaseRectifi
cada 

            Ordeztutako fakturaren edo fakturen oinarri ezargarria Decimal(12,2) 

CuotaRecti
ficada 

            Ordeztutako fakturaren edo fakturen kuota jasanarazia Decimal(12,2) 

CuotaReca
rgoRectific
ado 

            
Ordeztutako fakturaren edo fakturen baliokidetasun 

errekarguaren kuota 
Decimal(12,2) 

FechaOpera
cion 

              
Eragiketa egin den eguna, baldin eta faktura egin zen egun 

bera ez bada 

Fecha(dd-
mm-yyyy) 

ClaveRegime
nEspecialOT
rascendencia 

              
BEZaren erregimen mota edo zerga arloan garrantzitsua den 

eragiketa bat identifikatzeko gakoa 

Alfanumérico(
2) 

L3.1 

ClaveRegime
nEspecialOT
rascendencia
Adicional1 

              
BEZaren erregimen mota edo zerga arloan garrantzitsua den 

eragiketa bat identifikatzeko gako gehigarria 

Alfanumérico(
2) 

L3.1 

ClaveRegime
nEspecialOT
rascendencia
Adicional2 

              
Eragiketa mota edo zerga arloan garrantzitsua den erregimen 

berezia identifikatzeko gako gehigarria 

Alfanumérico(
2) 

L3.1 

NumRegistro
AcuerdoFact
uracion 

              
Fakturazioaren edo erregistro liburuen alorreko baimena 

bidaltzean lortutako erregistro zenbakia 

Alfanumérico(
15) 

ImporteTotal               Fakturaren zenbateko osoa Decimal(12,2) 
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BaseImponib
leACoste 

              BEZaren taldeetarako Decimal(12,2) 

DescripcionO
peración 

              Fakturaren xedearen deskripzioa 
Alfanumérico(

500) 

RefExterna 
       

Kanpoko erreferentzia. Eduki libreko datu osagarria, 
“bezeroak” aplikazio batzuek bidalitakoa (kontabilitate 
idazpena, etab.). 

Alfanumérico(

60) 

FacturaSimpl

ificadaArtícul

os7.2_7.3 
       

Faktura sinplifikatua Urtarrilaren 22ko 4/2013 FDren 7.2 eta 
7.3 artikulua 
Eremu hau jakinarazten ez bada, “N balioa duela ulertuko da. 

Alfanumérico(

1) 

L26 

EntidadSuce

dida 

NombreRa
zon 

      
Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako 
erakundearen izena-sozietatearen izena 

Alfanumérico(

120) 

NIF       
Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako 
erakundeari lotutako IFZ 

FormatoNIF(9

) 

RegPrevioG

GEEoREDE

MEoCompet

encia 

              

(GGEE)ra baldintza aldatua dagoela, (REDEME)n sartuta 

daudela edo ikuskapen aginpidean aldaketa ageri dela ez 

jakiteagatik epean bidaltzeko zailtasunak dituzten fakturazio 

erregistroen identifikatzailea. Eremu hau jakinarazten ez 

bada, balioa “N” dela ulertuko da. 

Alfanumérico

(1) 

L28 

Macrodato               

100.000.000 euroko atalasearen gainetik faktura-zenbatekoa 

duten fakturen identifikatzailea. 

Eremu hau ez bada jakinarazten, balioa “N” dela ulertuko da. 

Alfanumérico(

1) 

L29 

DatosInmueb
le DetalleInm

ueble  

SituaciónIn
mueble 

          Higiezinaren kokapena zehazten duen identifikadorea 
Numérico(1) 

L6 

  

Referencia
Catastral 

          Higiezinaren katastroko erreferentzia 
Alfanumérico(

25) 
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ImporteTrans

misionInmue

blesSujetoAI

VA 

              
BEZaren araberako higiezinen eskualdaketarengatik jasotako 

zenbatekoa 
Decimal(12,2) 

EmitidaPorT

ercerosODes

tinatario 

              

Faktura hirugarrenak edo hartzaileak egin al duen zehazteko 

identifikatzailea. 

Eremu hau ez bada jakinarazten, balioa “N” dela ulertuko da. 

Alfanumérico(

1) 

L10 

FacturacionD

ispAdicionalT

erceraYsexta

yDelMercado

OrganizadoD

elGas 

              

Araudiaren eskakizunarekin bat (fakturazioaren betebeharrak 

eta gasaren merkatu antolatua arautzen duen araudiari 

buruzko bigarren eta bosgarren xedapen gehigarriak) faktura 

hirugarren batek egin al duen zehazteko identifikatzailea. 

Alfanumérico(

1) 

L25 

VariosDestin
atarios 

             
Fakturak zenbait hartzaile ote dituen zehazten duen 

identifikadorea. Ezer adierazten ez bada, eremuaren balioa 

“E” dela ulertuko da. 

Alfanumérico(
1) 

L20 

Cupon              

Identifikadore honek zehazten du ea R1, R5 edo F4 motako 

fakturaren oinarri ezargarria txikiagoa den kupoiak, hobariak 

edo deskontuak direla eta, jatorrizko faktura soilik jaulki bada. 

Ezer adierazten ez bada, eremuaren balioa “E” dela ulertuko 

da. 

Alfanumérico(
1) 

L22 

FacturaSinId

entifDestinat

arioAritculo6.

1.d 

              

Hartzailearen identifikaziorik gabeko faktura Urtarrilaren 22ko 

4/2013 FDren 6.1.d) artikulua 

Eremu hau jakinarazten ez bada, "N" balioa duela ulertuko 

da. 

Alfanumérico(

1) 

L27 

Contraparte 
NombreRa

zón 
            

Eginiko fakturen eragiketako kontrako alderdiaren (bezeroa) 

izena/izen soziala 

Alfanumérico(
120) 
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NIFRepres
entante 

            Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ 
FormatoNIF(9

) 

NIF             
Eginiko fakturen eragiketako kontrako alderdiaren (bezeroa) 

IFZren identifikadorea 

FormatoNIF(9
) 

IDOtro 

CodigoPais           
Eginiko fakturen eragiketako kontrako alderdiarekin (bezeroa) 

lotutako herrialdearen kodea 

Alfanumérico(
2) (ISO 3166-

1 alpha-
2codes) 

L17 

IDType           Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 

Alfanumérico(
2) 
L4 

ID           Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia 
Alfanumérico(

20) 

TipoDesglos
e 

DesgloseF
actura 

Sujeta 

Exenta 
DetalleExe

nta 

CausaEx
encion 

    
Eremuan zehazten da zergatik dagoen salbuetsita, aplikagarri 

den egoeretan 

Alfanumérico(
2) 
L9 

BaseImp
onible 

    
Lotuta edo salbuetsita dagoen zatiari dagokion zenbatekoa, 

eurotan 
Decimal(12,2) 

NoExenta 
  

TipoNoExe
nta 

      
Lotuta dagoen eta salbuetsita ez dagoen eragiketa mota, 

subjektu pasiboen inbertsioa bereizteko 

Alfanumérico(
2) 
L7 

DesgloseIV
A 

DetalleIV
A 

TipoImposi
tivo 

  
Oinarri ezargarriari aplikatutako ehunekoa, kuota 

kalkulatzeko 
Decimal(3,2) 

BaseImpon
ible 

  Zerga tasa jakin bat aplikatzen zaion diru kopurua Decimal(12,2) 

CuotaRepe
rcutida 

  
Oinarri ezargarriari zerga tasa jakin bat aplikatzearen 

ondoriozko kuota 
Decimal(12,2) 

TipoRecar
goEquivale

ncia 
  Lotutako ehunekoa, BEZ motaren arabera Decimal(3,2) 
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CuotaReca
rgoEquival

encia 
  

Oinarri ezargarriari baliokidetasun errekargu tasa 

aplikatzearen ondoriozko kuota 
Decimal(12,2) 

NoSujeta 

ImportePor 
Articulos7_1
4_Otros 

        
Zenbatekoa eurotan, lotura 7., 14. eta beste artikulu batzuen 

ondoriozkoa bada 
Decimal(12,2) 

ImporteTAIR
eglasLocaliz
acion 

        
Zenbatekoa eurotan, zergaren aplikazio lurraldean lokalizazio 

arauak direla-eta lotuta ez dauden eragiketak badira 
Decimal(12,2) 

DesgloseTi
poOperaci
on 

PrestacionS
ervicios 

Sujeta 

Exenta 
DetalleEx

enta 

CausaExe
ncion 

  
Eremuan zehazten da zergatik dagoen salbuetsita, aplikagarri 

den egoeretan 

Alfanumérico(
2) 
L9 

BaseImpon
ible 

  
Lotuta edo salbuetsita dagoen zatiari dagokion zenbatekoa, 

eurotan 
Decimal(12,2) 

NoExenta 

TipoNoEx
enta 

    
Lotuta dagoen eta salbuetsita ez dagoen eragiketa mota, 

subjektu pasiboen inbertsioa bereizteko 

Alfanumérico(
2) 
L7 

Desglose
IVA 

DetalleIVA 

TipoImpo
sitivo 

Oinarri ezargarriari aplikatutako ehunekoa, kuota 

kalkulatzeko 
Decimal(3,2) 

BaseImp
onible 

Zerga tasa jakin bat aplikatzen zaion diru kopurua Decimal(12,2) 

CuotaRe
percutida 

Oinarri ezargarriari zerga tasa jakin bat aplikatzearen 

ondoriozko kuota 
Decimal(12,2) 

NoSujeta 

ImportePor
Articulos7_
14_Otros       

Zenbatekoa eurotan, lotura 7., 14. eta beste artikulu batzuen 

ondoriozkoa bada 
Decimal(12,2) 

ImporteTAI
ReglasLoc
alizacion       

Zenbatekoa eurotan, zergaren aplikazio lurraldean lokalizazio 

arauak direla-eta lotuta ez dauden eragiketak badira 
Decimal(12,2) 

Entrega Sujeta Exenta 
DetalleEx

enta 

CausaExe
ncion 

  
Eremuan zehazten da zergatik dagoen salbuetsita, aplikagarri 

den egoeretan 

Alfanumérico(
2) 
L9 

BaseImpon
ible 

  
Lotuta edo salbuetsita dagoen zatiari dagokion zenbatekoa, 

eurotan 
Decimal(12,2) 
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NoExenta 

TipoNoEx
enta 

    

Lotuta dagoen eta salbuetsita ez dagoen eragiketa mota, 

subjektu pasiboen inbertsioa bereizteko 

Alfanumérico(
2) 
L7 

Desglose
IVA 

  
  
  

DetalleIVA 
  
  
  

TipoImpo
sitivo 

Oinarri ezargarriari aplikatutako ehunekoa, kuota 

kalkulatzeko 
Decimal(3,2) 

BaseImp
onible 

Zerga tasa jakin bat aplikatzen zaion diru kopurua Decimal(12,2) 

CuotaRe
percutida 

Oinarri ezargarriari zerga tasa jakin bat aplikatzearen 

ondoriozko kuota 
Decimal(12,2) 

TipoReca
rgoEquiv
alencia 

Lotutako ehunekoa, BEZ motaren arabera Decimal(3,2) 

CuotaRe
cargoEqu
ivalencia 

Oinarri ezargarriari baliokidetasun errekargu tasa 

aplikatzearen ondoriozko kuota 
Decimal(12,2) 

NoSujeta 

ImportePor
Articulos7_
14_Otros       

Zenbatekoa eurotan, lotura 7., 14. eta beste artikulu batzuen 

ondoriozkoa bada 
Decimal(12,2) 

ImporteTAI
ReglasLoc
alizacion       

Zenbatekoa eurotan, zergaren aplikazio lurraldean lokalizazio 

arauak direla-eta lotuta ez dauden eragiketak badira 
Decimal(12,2) 
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6.3.2 Jasotako fakturen erregistro liburua 

 

BLOKEA 
DATUAK/TALD

EA 
DATUAK/TALDEA 

DATUAK/TAL
DEA 

DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii           
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 
  

NombreRazon         
Jasotako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena edo izen 

soziala 
Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante         Erregistro liburuaren titularrak duen ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF         Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

TipoComunicaci
ón 

          Eragiketa mota (alta, aldaketa) 
Alfanumérico(2) 

L0 

RegistroL 
Rfacturas 
Recibidas 

PeriodoImpositi
vo 

Ejercicio         Ekitaldia Numérico(4) 

PeriodoLiquidacion         Likidazio aldia 
Alfanumérico(2) 

L1 

IDFactura IDEmisorFactura 

NIF       Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais     Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) 
(ISO 3166-1alpha-

2 codes) 
L17 

IDType     Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID     Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 
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NumSerieFacturaEmisor         
Igorritako faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak 

(laburpenaren erregistroko lehen faktura, hala dagokionean) 
Alfanumérico(60) 

NumSerieFacturaEmisor
ResumenFin 

        
Azken faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak, 

FakturaMota fakturen laburpenaren erregistroa bada 
Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFactura
Emisor 

        Faktura egin zen eguna 
Fecha(dd-mm-

yyyy) 

FacturaRecibid
a 

TipoFactura         

Faktura mota zehaztea: faktura osoa, faktura sinplifikatua, 

laburpenaren erregistroa, inportazioa eta kontabilitateko frogagiriak. 

Hautazkoa da faktura sinplifikatuen edo zuzentzeko fakturen ordez 

eginiko fakturak zehaztea 

Alfanumérico(2) 
L2 RECI 

TipoRectificativa 

        

Eremu horren bidez adierazten da ea zuzentzeko faktura ordezteko 

den ala aldatzeko den 

Alfanumérico(1) 
L5 

FacturasAgrupadas 
IDFacturaAgru
pada 

NumSerieFacturaE
misor     

Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionF
acturaEmisor     

Faktura egin zen eguna 
Fecha(dd-mm-
yyyy) 

FacturasRectificadas 
IDFacturaRecti
ficada 

NumSerieFacturaE
misor     

Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionF
acturaEmisor     

Faktura egin zen eguna 
Fecha(dd-mm-
yyyy) 

 
 

ImporteRectificacion 

Base 
Rectificada 

  
    

Ordeztutako fakturaren edo fakturen oinarri ezargarria Decimal(12,2) 

Cuota 
Rectificada 

  
    

Ordeztutako fakturaren edo fakturen kuota jasanarazia Decimal(12,2) 

CuotaRecar 
goRectificado 

  
    

Ordeztutako fakturaren edo fakturen baliokidetasun errekarguaren 

kuota 
Decimal(12,2) 
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FechaOperación 

        

Eragiketa egin den eguna, baldin eta faktura egin zen egun bera ez 

bada 

Fecha(dd-mm-
yyyy) 

ClaveRegimenEspecialO
Trascendencia 

        

BEZaren erregimen mota edo zerga arloan garrantzitsua den 

eragiketa bat identifikatzeko gakoa 

Alfanumérico(2) 
L3.2 

ClaveRegimenEspecialO
TrascendenciaAdicional1 

        

BEZaren erregimen mota edo zerga arloan garrantzitsua den 

eragiketa bat identifikatzeko gako gehigarria 

Alfanumérico(2) 
L3.2 

ClaveRegimenEspecialO
TrascendenciaAdicional2 

        

BEZaren erregimen mota edo zerga arloan garrantzitsua den 

eragiketa bat identifikatzeko gako gehigarria 

Alfanumérico(2) 
L3.2 

NumRegistroAcuerdoFact
uracion 

        

Fakturazioaren edo erregistro liburuen alorreko baimena bidaltzean 

lortutako erregistro zenbakia 
Alfanumérico(15) 

ImporteTotal         Fakturaren zenbateko osoa Decimal(12,2) 

BaseImponibleACoste         BEZaren taldeetarako Decimal(12,2) 

DescripcionOperacion         Fakturaren xedearen deskripzioa Alfanumérico(500) 

RefExterna 
 

 
  

Kanpoko erreferentzia. Eduki libreko datu osagarria, “bezeroak” 

aplikazio batzuek bidalitakoa (kontabilitate idazpena, etab.). 
Alfanumérico(60) 

FacturaSimplificadaArt

iculos7.2_7.3 

 

 

  

Faktura sinplifikatua Urtarrilaren 22ko 4/2013 FDren 7.2 eta 7.3 

artikulua 

Eremu hau jakinarazten ez bada, “N balioa duela ulertuko da. 

Alfanumérico(1) 

L26 

EntidadSucedida 

NombreRazo

n 
 

  
Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundearen 

izena-sozietatearen izena 

Alfanumérico(12

0) 

NIF  
  

Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundeari 

lotutako IFZ 
FormatoNIF(9) 
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RegPrevioGGEEoREDE

MEoCompetencia 
  

  

(GGEE)ra baldintza aldatua dagoela, (REDEME)n sartuta daudela 

edo ikuskapen aginpidean aldaketa ageri dela ez jakiteagatik epean 

bidaltzeko zailtasunak dituzten fakturazio erregistroen 

identifikatzailea. 

 Eremu hau jakinarazten ez bada, balioa “N” dela ulertuko da. 

Alfanumérico(1) 

L28 

Macrodato   

  

100.000.000 euroko atalasearen gainetik faktura-zenbatekoa duten 

fakturen identifikatzailea. 

Eremu hau ez bada jakinarazten, balioa “N” dela ulertuko da. 

Alfanumérico(1) 

L29 

DesgloseFactura 

InversiónSujet
oPasivo 

DetalleIVA 

TipoImpositivo 

  

Oinarri ezargarriari aplikatutako ehunekoa, kuota kalkulatzeko Decimal(3,2) 

BaseImponible 
  

Zerga tasa jakin bat aplikatzen zaion diru kopurua Decimal(12,2) 

CuotaSoportada 
  

Oinarri ezargarriari zerga tasa jakin bat aplikatzearen ondoriozko 

kuota 
Decimal(12,2) 

TipoRecargoEquivale
ncia   

Lotutako ehunekoa, BEZ motaren arabera Decimal(3,2) 

CuotaRecargoEquiva
lencia 

  

Oinarri ezargarriari baliokidetasun errekargu tasa aplikatzearen 

ondoriozko kuota 
Decimal(12,2) 

BienInversion 

 

Inbertsio-ondasuna zehazten duen identifikatzailea. 
Eremu hori jakinarazten ez bada, "N" balioa duela ulertuko da. 

Alfanumérico(1) 
L33 

Decimal(3,2) 

DesgloseIVA DetalleIVA 

TipoImpositivo 
  

Oinarri ezargarriari aplikatutako ehunekoa, kuota kalkulatzeko Decimal(3,2) 

BaseImponible 
  

Zerga tasa jakin bat aplikatzen zaion diru kopurua Decimal(12,2) 

CuotaSoportada 
  

Oinarri ezargarriari zerga tasa jakin bat aplikatzearen ondoriozko 

kuota 
Decimal(12,2) 

TipoRecargoEquivale
ncia   

Lotutako ehunekoa, BEZ motaren arabera Decimal(3,2) 
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CuotaRecargoEquiva
lencia   

Oinarri ezargarriari baliokidetasun errekargu tasa aplikatzearen 

ondoriozko kuota 
Decimal(12,2) 

PorcentCompensacio
nREAGYP 

  

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen berezia 

konpentsatzeko ehunekoa 
Decimal(3,2) 

ImporteCompensacio
nREAGYP 

  

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen bereziaren 

konpentsazioa 
Decimal(12,2) 

BienInversion 

 

Inbertsio-ondasuna zehazten duen identifikatzailea. 
Eremu hori jakinarazten ez bada, "N" balioa duela ulertuko da 

Alfanumérico(1) 
L33 

Contraparte 

NombreRazon       
Eragiketako kontrako alderdiaren izena/izen soziala. Hornitzailea 

jasotako fakturetan 
Alfanumérico(120) 

NIFRepresent
ante 

      
Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ. Hornitzailea 

jasotako fakturetan 
FormatoNIF(9) 

NIF       
Eragiketako kontrako alderdiaren IFZren identifikadorea. Jasotako 

fakturetako hornitzailea 
FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais     
Eragiketako kontrako alderdiarekin lotutako herrialdearen kodea. 

Jasotako fakturetako hornitzailea 

Alfanumérico(2) 
(ISO 3166-1 alpha-

2codes) 
L17 

IDType     Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID     Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

FechaRegContable 

        

Eragiketaren kontabilitate erregistroko eguna. Jasotako fakturak 

bidaltzeko eperako erabiliko da 

Fecha(dd-mm-
yyyy) 

CuotaDeducible         Kuota kengarria Decimal(12,2) 
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ADeducirEnPeriodoPoste
rior     

Faktura Geroagoko aldia. 
Eremu hori jakinarazten ez bada, "N" balioa duela ulertuko da. 

Alfanumérico(1) 
L34 

EjercicioDeduccion     Kenkaria  Numérico(4) 

PeriodoDeduccion 
    

Kenkari-aldia 
Alfanumérico(2) 

L1 
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6.3.3 Inbertsio ondasunen erregistro liburua 

 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 

NombreRazon     
Inbertsio ondasunen erregistro liburuaren titularraren izena 

edo izen soziala 
Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante     Erregistro liburuaren titularrak duen ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

TipoComunicacion       Eragiketa mota (alta, aldaketa) 
Alfanumérico(2) 

L0 

RegistroLRBienesInversion 

PeriodoLiquidacion 

Ejercicio     Inbertsio ondasunen erregistro liburuko ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     0A “0A” 

  
IDFactura 

IDEmisorFactura  

NombreRazon   
Inbertsio ondasunekin lotutako fakturaren igorlearen 

izena/izen soziala 
Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 
3166-1 alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     
Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura 

zenbakiak 
Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmisor     Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

BienesInversion 
IdentificacionBien     Eragiketaren xede diren ondasunen deskripzioa Alfanumérico(40) 

FechaInicioUtilizacion     Ondasuna erabiltzen hasi zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 
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ProrrataAnualDefinitiva       Decimal(3,2) 

RegularizacionAnualDeduccion       Decimal(12,2) 

IdentificacionEntrega       Alfanumérico(40) 

RegularizacionDeduccionEfectuada    Decimal(12,2) 

RefExterna   
Kanpoko erreferentzia. Eduki libreko datu osagarria, “bezeroak” 

aplikazio batzuek bidalitakoa (kontabilitate idazpena, etab.). 
Alfanumérico(60) 

NumRegistroAcuerdoFacturacion   
Fakturazioaren edo erregistro liburuen arloan baimena bidaltzean 

lortu den erregistro zenbakia 
Alfanumérico(15) 

EntidadSucedida 

NombreRazon  
Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundearen 

izena-sozietatearen izena 
Alfanumérico(120) 

NIF  
Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundeari 

lotutako IFZ 
FormatoNIF(9) 
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6.3.4 Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburua 

 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TALD

EA 
DATUAK/TA

LDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 

NombreRazon     
Batasunaren barruko eragiketen erregistro liburuaren titularraren 

izena/izen soziala 
Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante     Erregistro liburuaren titularrak duen ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

TipoComunicacion       Eragiketa mota (alta, aldaketa) 
Alfanumérico(2) 

L0 

RegistroLRDetOpera
cionIntracomunitaria 

PeriodoLiquidacion 

Ejercicio     Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     Likidazio aldia 
Alfanumérico(2) 

L1 

IDFactura 

IDEmisorFactura  

NombreRazon   Batasunaren barruko eragiketen faktura igorri duenaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1 alpha-2 codes) 

L18 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 

Alfanumérico(2) 
L4 . 02 balioa informatu 

behar da 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFactura
Emisor 

    Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Contraparte 
NombreRazon     Eragiketako kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante     Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 
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NIF     Eragiketako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais   Fakturako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1 alpha-2 codes) 

L18 

IDType   Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 

Alfanumérico(2) 
L4 . 02 balioa informatu 

behar da 

ID   Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

OperacionIntracomunitari
a 

TipoOperacion     Batasunaren barruko eragiketa motaren identifikadorea 
Alfanumérico(1) 

L12 

ClaveDeclarado     Aitortzailearen identifikazioa 
Alfanumérico(1) 

L13 

EstadoMiembro     Jatorrizko edo bidalketako estatu kidearen kodea 
Alfanumérico(2) 

L18  

PlazoOperacion       Numérico(3) 

DescripcionBienes     Erositako ondasunen deskripzioa Alfanumérico(40) 

DireccionOperador     Batasunaren barruko operadorearen helbidea Alfanumérico(120) 

FacturasODocumentacio
n 

    Eragiketekin lotutako beste faktura edo agiri batzuk Alfanumérico(150) 

RefExterna   
Kanpoko erreferentzia. Eduki libreko datu osagarria, “bezeroak” aplikazio batzuek 

bidalitakoa (kontabilitate idazpena, etab.). 
Alfanumérico(60) 

NumRegistroAcuerdoFact

uracion 
  

Fakturazioaren edo erregistro liburuen arloan baimena bidaltzean lortu den 

erregistro zenbakia 
Alfanumérico(15) 

EntidadSucedida 

NombreRazon  
Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundearen izena-

sozietatearen izena 
Alfanumérico(120) 

NIF  Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundeari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

RegPrevioGGEEoRE

DEMEoCompetencia 
  

(GGEE)ra baldintza aldatua dagoela, (REDEME)n sartuta daudela edo 

ikuskapen aginpidean aldaketa ageri dela ez jakiteagatik epean 

bidaltzeko zailtasunak dituzten fakturazio erregistroen 

Alfanumérico(1) 

L28 
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identifikatzailea  

Eremu hau jakinarazten ez bada, balioa “N” dela ulertuko da. 
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6.3.5 Zergen arloan garrantzitsuak diren urteroko eragiketak ematea 

6.3.5.1 Kobratzeak eskudirutan (pertsona edo erakunde berak ekitaldi batean eskudirutan jasotako 6.000 eurotik gorako zenbatekoak) 

 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 

NombreRazon   Titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Titularraren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Titularrarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

TipoComunicacion     Eragiketa mota (alta, aldaketa) 
Alfanumérico(2) 

L0 

RegistroLRCobros
Metalico 

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio   Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo   0A  “0A” 

Contraparte 

NombreRazon   Eragiketako kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Eragiketako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 
3166-1 alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 
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ImporteTotal     
Pertsona edo erakunde berak eskudirutan jasotako 6.000 eurotik gorako 

zenbatekoak, urte naturalean eginiko eragiketen truke 
Decimal(12,2) 

EntidadSucedida 

NombreRazon  
Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundearen izena-sozietatearen 

izena 
Alfanumérico(120) 

NIF 
 Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundeari lotutako IFZ 

FormatoNIF(9) 
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6.3.5.2 Aseguru eragiketak (aseguru-etxeek jakinaraziko dituzte faktura gabe jasotako sariak edo kontraprestazioak eta kalte-ordainak edo prestazioak) 

 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 

NombreRazon   Titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Titularraren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Titularrarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

TipoComunicacion     Eragiketa mota (alta, aldaketa) 
Alfanumérico(2) 

L0 

RegistroLROperacionesSeguros 

 PeriodoLiquidacion  

Ejercicio   Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo   0A  “0A” 

  NombreRazon   Eragiketako kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

Contraparte 

NIFRepresentante   Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Eragiketako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 
3166-1 alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

ClaveOperacion     Eragiketaren gakoa 
Alfanumérico(1) 

L21 

ImporteTotal     Aseguru eragiketen urteko zenbatekoa Decimal(12,2) 

EntidadSucedida NombreRazon 
 

Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundearen izena-
Alfanumérico(120) 

file:///C:/../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/araustri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/GB35/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/28FB1B1A.tmp#RANGE!bkmpage160
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sozietatearen izena 

NIF  Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundeari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 
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6.3.5.3  Bidaia agentziak (zerbitzuak eskaintzea, beste baten izenean eta beste baten kontura emateko bitartekariak badira, urtarrilaren 22ko 4/2013 FDk hirugarren xedapen 

gehigarriko 7.b) atalean azaldutakoaren arabera) 

 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 

NombreRazon   Titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Titularraren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Titularrarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

TipoComunicacion     Eragiketa mota (alta, aldaketa) 
Alfanumérico(2) 

L0 

RegistroLRAgenc 
iasViajes  

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio   Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo   0A  “0A” 

Contraparte 
  

NombreRazon   Eragiketako kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Eragiketako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 
alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

ImporteTotal     Urteko zenbatekoa Decimal(12,2) 
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EntidadSucedida 

NombreRazon  
Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundearen izena-sozietatearen 

izena 
Alfanumérico(120) 

NIF  Berregituratze eragiketaren ondorioz oinordetutako erakundeari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 
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6.3.6 Kobratzeak ematea, eginiko fakturen erregistro liburuan jasotako fakturekin lotuta 

 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TAL

DEA 
DATUAK/TALDE

A 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren 

bertsioa identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 

NombreRazon     
Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren 

izena/izen soziala 
Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante     Erregistro liburuaren titularrak duen ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

RegistroLRCo
bros 

IDFactura 

IDEmisorFactura NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaEmisor     
Igorritako faktura identifikatzen duten serie eta faktura 

zenbakiak (laburpenaren erregistroko lehen faktura, 

hala dagokionean) 

Alfanumérico(60) 

NumSerieFacturaEmisorResume
nFin 

    
Azken faktura identifikatzen duten serie eta 

faktura zenbakiak, FakturaMota fakturen laburpenaren 

erregistroa bada 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmisor     Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Cobros Cobro 

Fecha   Kobratzea egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Importe   Kobratutako zenbatekoa Decimal(12,2) 

Medio   Kobratzeko erabilitako bitartekoa 
Alfanumérico(2) 

L11 

Cuenta_O_Med
io 

  Kobratzeko erabilitako banku korrontea edo bitartekoa Alfanumérico(34) 
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6.3.7 Ordainketak ematea, eginiko fakturen erregistro liburuan jasotako fakturekin lotuta 

BLOKEA 
DATUAK/TALDE

A 
DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 

DATUAK/TALD
EA 

DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 

NombreRazon     
Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen 

soziala 
Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante     Erregistro liburuaren titularrak duen ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

RegistroLRPagos  

IDFactura 

IDEmisorFactura  

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro  

CodigoPais 
Fakturako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen 

herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 
3166-1 alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     
Igorritako faktura identifikatzen duten serie eta faktura 

zenbakiak (laburpenaren erregistroko lehen faktura, hala 

dagokionean) 

Alfanumérico(60) 

NumSerieFacturaEmisorResumenFi
n 

    
Azken faktura identifikatzen duten serie eta faktura 

zenbakiak, FakturaMota fakturen laburpenaren erregistroa 

bada 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmisor     Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Pagos Pago 

Fecha   Ordainketa egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Importe   Ordaindutako zenbatekoa Decimal(12,2) 

Medio   Ordaintzeko erabilitako bitartekoa 
Alfanumérico(2) 

L11 

Cuenta_O_Medio   Ordaintzeko erabilitako banku korrontea edo bitartekoa Alfanumérico(34) 
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6.3.8 Egindako fakturen erregistro libururako higiezinen informazio osagarria eskaintzea (jakinarazi beharreko higiezinen kopurua 15etik gorakoa denean, 
faktura berari lotutako gainerako higiezinak honako xehetasunarekin bat jakinaraziko dira) 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TAL

DEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii    Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 

NombreRazon   Egindako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen 
izena 

Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Erregistro liburuko titularraren ordezkariari dagokion (NIF) 
FormatoNIF(9) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

RegistroLRInmuebles
Adicionales 

IDFactura 

IDEmisorFactura NIF  Fakturaren igorlearen (NIF)ri dagokion identifikatzailea FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaEmisor   Egindako faktura identifikatzen duen (Nº Serie+Nº Factura) (hala 
badagokio, laburpen idazpenaren lehenengo faktura) 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmis
or 

  Fakturaren egite eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

DatosInmueble DetalleInmueble 

SituaciónInmueble  Higiezinaren egoera zehazten duen identifikatzailea 
Numérico(1) 

L16 

ReferenciaCatastral  Higiezinaren katastro erreferentzia Alfanumérico(25) 
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6.3.9 Europako Erkidego barruko zenbait eragiketaren erregistro-liburua. Kontsignan dauden ondasunen salmenta 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TALD

EA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii    

 

Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa 
identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 

NombreRazon   
 

Jaulkitako fakturen erregistro-liburuaren titularraren 
izena/sozietatearen izena 

Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   
 

Erregistro-liburuaren titularraren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF    Erregistro-liburuaren titularrari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

TipoComunicacion     
Eragiketa mota (alta, aldarazpena) 

Alfanumérico(2) 
L0 

RegistroLRDetOpe 
racionIntracomunit 
ariaVentasEnConsi 

gna 

ClaveDeclarante     
Aitortzailearen gakoa 

Alfanumérico(1) 
L31 

IdRegistroDeclarad 
o 

Ejercicio    
Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo    
Higiezinaren katastro-aldia 

Alfanumérico(2) 
L1 

IdRegistro   
 

Erregistroaren identifikatzailea Alfanumerico(60) 

TipoOperacion    
 

Eragiketa mota 
Alfanumérico(2) 

L32 

Contraparte 

NombreRazon   
 

Eragiketaren kontrako alderdiaren izena/sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   
 

Eragiketaren kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   
 

Eragiketaren kontrako alderdiari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 
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IDOtro 

CodigoPais  

 

Fakturaren kontrako alderdiari lotutako herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) 
(ISO 3166-1 alpha-2 

codes) 
L17 

IDType  
 

Bizilekuko herrialdean identifikazio mota ezartzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID  
 

Bizi den herrialdeko identifikazio-zenbakia Alfanumérico(20) 

SustitutoDestinatar 
ioInical 

NombreRazon   
 Eragiketaren hasierako hartzailearen ordezkoaren 

sozietatearen izena 
Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   
 Eragiketaren hasierako hartzailearen ordezkoaren 

ordezkariaren IFZ 
FormatoNIF(9) 

NIF   
 

Eragiketaren hasierako hartzailearen ordezkoari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais  

 
Fakturaren hasierako hartzailearen ordezkoari lotutako 
herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) 
(ISO 3166-1 alpha-2 

codes) 
L17 

 IDType  
 

Bizilekuko herrialdean identifikazio mota ezartzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

 ID  
 

Bizi den herrialdeko identifikazio-zenbakia Alfanumérico(20) 

Desposito Desposito 

NombreRazon  
 

Eragiketaren gordailuzainaren izena/sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante  
 

Eragiketaren gordailuzainaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF  
 

Eragiketaren gordailuzainari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais 

 

Eragiketaren gordailuzainaren herrialde elkartuaren kodea 

Alfanumérico(2) 
(ISO 3166-1 alpha-2 

codes) 
L17 

IDType 
 

Bizilekuko herrialdean identifikazio mota ezartzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID 
 

Bizi den herrialdeko identifikazio-zenbakia Alfanumérico(20) 
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DireccionAlmacen   
 

Biltegiko Zuzendaritza Alfanumérico(120) 

OperacionIntracom
unitaria 

InfoExpedicionRec
epcion 

ValorBienes  
 

Ondasunen balioa Decimal(12,2) 

EmPartida  
 

Abiapuntuko estatu kidearen herrialdearen kodea 
Alfanumérico(2) 

L18 

EmLlegada  
 

Iritsitako estatu kidearen herrialde-kodea 
Alfanumérico(2) 

L18 

FechaExpedicion  
 

Espedientearen data Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaLlegada  
 

Iritsitako data Fecha(dd-mm-yyyy) 

Cantidad  
 

Kopurua Alfanumérico(120) 

DescripBienes  
 

Ondasunen deskribapena Alfanumérico(120) 

FechaSustitucion  
 

Ordezkapenaren data Fecha(dd-mm-yyyy) 

IdRegistroExpInicia
l 

Ejercicio  
 

Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo  
 

Aldia 
Alfanumérico(2) 

L1 

IdExpInicial  
 

Hasierako erregistroaren identifikatzailea Alfanumerico(60) 

DestinoFinalExped
Recep 

DescripBienes  
 

Ondasunen deskribapena Alfanumérico(120) 

Cantidad  
 

Kopurua Alfanumérico(120) 

FechaOpDeclarada  
 

Aitortutako eragiketaren data Fecha(dd-mm-yyyy) 

DestinatarioFinal 

NombreRazon 
 

Eragiketaren azken hartzailearen izena/sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NIFRepresenta 

nte 

 
Eragiketaren azken hartzailearen ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 
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NIF 
 

Eragiketaren azken hartzaileari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Eragiketaren gordailuzainaren herrialde elkartuaren kodea 
Alfanumérico(2) 

(ISO 3166-1 alpha-2 
codes) 

IDType Bizilekuko herrialdean identifikazio mota ezartzeko gakoa Alfanumérico(2) 

ID Bizi den herrialdeko identifikazio-zenbakia Alfanumérico(20) 

BaseImponibleValor   Zerga-oinarria edo balioa Decimal(12,2) 

PrecioUnitario   Unitateko prezioa Decimal(12,2) 

RefExterna    
Kanpoko erreferentzia. Bezero-aplikazio batzuek bidalitako 
eduki librearen datu gehigarria 

Alfanumérico(60) 

NumRegistroAcuer
doFact 
uracion 

   
Fakturazioaren edo erregistro-liburuen arloko baimena 
bidaltzean lortutako erregistro-zenbakia 

Alfanumérico(15) 

EntidadSucedida 

NombreRazon   
Berregituraketa-eragiketa baten ondorioz gertatutako 
erakundearen izena/sozietatearen izena 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Berregituraketa-eragiketa baten ondorioz gertatutako 
erakundeari lotutako IFZ 

FormatoNIF(9) 

RegPrevioGGEEo
REDEM 

EoCompetencia 
   

Identifikatzaile honek epe barruan bidaltzeko zailtasunak 
dituzten fakturazio-erregistroak zehazten ditu, GGEEra izaera 
aldatu dela, REDEMEn sartu dela edo ikuskatzeko 
gaitasunean aldaketarik izan dela ez dakigulako. 

Alfanumérico(1) 
L28 

 

6.3.10 Erantzuna erregistro liburu hauek direla eta: eginiko fakturena, jasotako fakturena eta Batasunaren barruko eragiketena 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/T

ALDEA 
DATUAK/
TALDEA 

DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

CSV         Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen egiaztapen kode segurua Alfanumérico(16) 
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DatosPresentacion 

NIFPresentador       Aurkezlearen IFZ FormatoNIF(9) 

TimestampPresentacion       Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen timestampa 
Timestamp(dd-mm-yyyy 

hh:mm:ss) 

Cabecera         Datuak adierazteko eskaeran edo bajan bidalitakoaren goiburu baliokidea  

EstadoEnvío         
Eremu horren bidez zehazten da ea faktura multzoa ongi erregistratu den, 

baztertu den edo zati batean onartu den 

Alfanumérico(20) 
L14 

Respuesta Línea 

IDFactura       Datuak adierazteko eskaeran edo bajan zehaztutako fakturaren identifikadorea  

RefExterna 
      Kanpoko erreferentzia. Eduki libreko datu osagarria, “bezeroak” aplikazio batzuek 

bidalitakoa (kontabilitate idazpena, etab.). 
Alfanumérico(60) 

EstadoRegistro       
Eremu horren bidez zehazten da ea faktura ongi erregistratu den, baztertu den 

edo akatsekin erregistratu den 

Alfanumérico(18) 
L15 

CodigoErrorRegistro       
Faktura edo erregistro zehatz batekin gertatutako errore mota identifikatzen 

duen kodea 

Alfanumérico(5) 
L16 

DescripciónErrorRegistro       
Faktura edo erregistro batean gertatutako errore kodearekin lotuta dagoen 

errorearen deskripzioa 
Alfanumérico(500) 

CSV       

Erregistroa egiaztatzeko kode segurua, sisteman jada badagoena. Bi kasu sor 

daitezke:  

• Alta eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertu bada bikoiztu 

delako 

• Baja eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertzen bada baja 

eman zaiolako dagoeneko. 

Alfanumérico(16) 

RegistroDuplicado EstadoRegistro 
    IBESn gordetako erregistro bikoiztuaren egoera. Hona hemen izan daitezkeen egoerak: 

(Correcta, AceptadaConErrores y Anulada) 
L24 
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CodigoErrorRegistro     Erregistro bikoiztuaren errore kodea 
Alfanumérico(5) 

L16 

DescripcionErrorRegi
stro 

    Erregistro bikoiztuaren erroreari buruzko deskribapen zehatza Alfanumérico(500) 
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6.3.11 Erantzuna inbertsio ondasunen erregistro liburua dela eta 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TALDE

A 
DATUAK/TALDE

A 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

CSV         Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen egiaztapen kode segurua Alfanumérico(16) 

DatosPresentacion 

NIFPresentador       Aurkezlearen IFZ FormatoNIF(9) 

TimestampPresentacion       Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen timestampa 
Timestamp(dd-mm-

yyyy hh:mm:ss) 

Cabecera         
Datuak adierazteko eskaeran edo bajan bidalitakoaren goiburu 

baliokidea 
 

EstadoEnvío         
Eremu horren bidez zehazten da ea faktura multzoa ongi 

erregistratu den, baztertu den edo zati batean onartu den 

Alfanumérico(20) 
L14 

Respuesta Línea 

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio     Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     Aldia 0A 

IDFactura       
Datuak adierazteko eskaeran edo bajan zehaztutako fakturaren 

identifikadorea 
  

IdentificacionBien       Eragiketaren xede diren ondasunen deskripzioa Alfanumérico(40) 

RefExterna    
Kanpoko erreferentzia. Eduki libreko datu osagarria, “bezeroak” 

aplikazio batzuek bidalitakoa (kontabilitate idazpena, etab.). 
Alfanumérico(60) 

EstadoRegistro       
Eremu horren bidez zehazten da ea faktura ongi erregistratu 

den, baztertu den edo akatsekin erregistratu den 

Alfanumérico(18) 
L15 

CodigoErrorRegistro       
Faktura edo erregistro zehatz batekin gertatutako errore mota 

identifikatzen duen kodea 

Alfanumérico(5) 
L16 

DescripciónErrorRegistro       
Faktura edo erregistro batean gertatutako errore kodearekin 

lotuta dagoen errorearen deskripzioa 
Alfanumérico(500) 
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CSV       

Erregistroa egiaztatzeko kode segurua, sisteman jada 

badagoena. Bi kasu sor daitezke:  

• Alta eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertu 

bada bikoiztu delako 

• Baja eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa 

baztertzen bada baja eman zaiolako dagoeneko. 

Alfanumérico(16) 

RegistroDuplicado 

EstadoRegistro   
IBESn gordetako erregistro bikoiztuaren egoera. Hona hemen izan 

daitezkeen egoerak: (Correcta, AceptadaConErrores y Anulada) 
L24 

CodigoErrorRegistro   Erregistro bikoiztuaren errore kodea 
Alfanumérico(5) 

L16 

DescripcionErrorRegistro   Erregistro bikoiztuaren erroreari buruzko deskribapen zehatza Alfanumérico(500) 
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6.3.12 Zergen arloan garrantzitsuak diren urteroko eragiketak ematea 

6.3.12.1 Erantzuna eskudirutan jasotako kobratzeei 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

CSV       
Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen egiaztapen kode segurua, bidalketa 

aurkezteko erabiliko dena 
Alfanumérico(16) 

DatosPresentacion NIFPresentador     Aurkezlearen IFZ FormatoNIF(9) 

  TimestampPresentacion     Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen timestampa 
Timestamp(dd-mm-yyyy 

hh:mm:ss) 

Cabecera       Datuak adierazteko eskaeran edo bajan bidalitakoaren goiburu baliokidea   

EstadoEnvío       
Eremu horren bidez zehazten da ea eragiketa multzoa ongi erregistratu den, 

baztertu den edo zati batean onartu den 
Alfanumérico(20) L14 

RespuestaLinea 

PeriodoLiquidación 
Ejercicio   Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo   Aldia 0A 

Contraparte 

NombreRazon   Eragiketako kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Eragiketako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 
  
  

CodigoPais Fakturako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 
3166-1 alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa Alfanumérico(2) L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

EstadoRegistro     
Eremu horren bidez zehazten da ea eragiketa ongi erregistratu den, baztertu den edo 

faktura akatsekin erregistratu den 
Alfanumérico(20) L14 

CodigoErrorRegistro     Erregistro zehatz batekin gertatutako errore mota identifikatzen duen kodea Alfanumérico(18) L15 

DescripcionErrorRegistro     
Erregistro batean gertatutako errore kodearekin lotuta dagoen errorearen 

deskripzioa 
Alfanumérico(500) 

CSV     

Erregistroa egiaztatzeko kode segurua, sisteman jada badagoena. Bi kasu sor 

daitezke:  

• Alta eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertu bada bikoiztu 

delako 

• Baja eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertzen bada baja eman 

Alfanumérico(16) 
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zaiolako dagoeneko. 

RegistroDuplicado 

EstadoRegistro  
IBESn gordetako erregistro bikoiztuaren egoera. Hona hemen izan daitezkeen egoerak: 

(Correcta, AceptadaConErrores y Anulada) 
L24 

CodigoErrorRegistro  Erregistro bikoiztuaren errore kodea 
Alfanumérico(5) 

L16 

DescripcionErrorRegistro  Erregistro bikoiztuaren erroreari buruzko deskribapen zehatza Alfanumérico(500) 
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6.3.12.2 Erantzuna aseguru eragiketei 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TAL

DEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

CSV     Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen egiaztapen kode segurua, bidalketa aurkezteko 

erabiliko dena 
Alfanumérico(16) 

DatosPresentacion NIFPresentador   Aurkezlearen IFZ FormatoNIF(9) 

  TimestampPresentacion   Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen timestampa 
Timestamp(dd-mm-yyyy 

hh:mm:ss) 

Cabecera     Datuak adierazteko eskaeran edo bajan bidalitakoaren goiburu baliokidea  

EstadoEnvío     Eremu horren bidez zehazten da ea eragiketa multzoa ongi erregistratu den, baztertu den 

edo zati batean onartu den 
Alfanumérico(20) L14 

RespuestaLinea 

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio  Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo  Aldia 0A 

Contraparte 

NombreRazon  Eragiketako kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante  Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF  Eragiketako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 
 

CodigoPais Fakturako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 
3166-1 alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa Alfanumérico(2) L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

EstadoRegistro   Eremu horren bidez zehazten da ea eragiketa ongi erregistratu den, baztertu den edo 

faktura akatsekin erregistratu den 

Alfanumérico(20) 
L14 

CodigoErrorRegistro   Erregistro zehatz batekin gertatutako errore mota identifikatzen duen kodea 
Alfanumérico(18) 

L15 

DescripcionErrorRegistro   Erregistro batean gertatutako errore kodearekin lotuta dagoen errorearen deskripzioa Alfanumérico(500) 

CSV   
Erregistroa egiaztatzeko kode segurua, sisteman jada badagoena. Bi kasu sor daitezke:  

• Alta eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertu bada bikoiztu delako 

• Baja eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertzen bada baja eman zaiolako 

dagoeneko 

Alfanumérico(16) 



 

 
Web Zerbitzuen Deskripzioa – Berehalako Informazio Hornidura (BIH) 

 

 

© Lantik  118/185 
 

RegistroDuplicado 

EstadoRegistro   L24 

CodigoErrorRegistr
o 

 
 Alfanumérico(5) 

L16 

DescripcionErrorRe
gistro 

 
 

Alfanumérico(500) 
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6.3.12.3 Erantzuna bidaia agentziei 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TAL

DEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

CSV       
Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen egiaztapen kode segurua, bidalketa aurkezteko 

erabiliko dena 
Alfanumérico(16) 

DatosPresentacion NIFPresentador     Aurkezlearen IFZ FormatoNIF(9) 

  TimestampPresentacion     Bidalitako eskaerarekin lotuta dagoen timestampa 
Timestamp(dd-mm-yyyy 

hh:mm:ss) 

Cabecera       Datuak adierazteko eskaeran edo bajan bidalitakoaren goiburu baliokidea   

EstadoEnvío       
Eremu horren bidez zehazten da ea eragiketa multzoa ongi erregistratu den, baztertu 

den edo zati batean onartu den 

Alfanumérico(20) 
L14 

RespuestaLinea 

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio   Ekitaldia Numérico(4) 

Periodo   Aldia 0A 

Contraparte 

NombreRazon   Eragiketako kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Eragiketako kontrako alderdiaren ordezkariaren IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Eragiketako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 
  
  

CodigoPais Fakturako kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1 alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

EstadoRegistro     
Eremu horren bidez zehazten da ea eragiketa ongi erregistratu den, baztertu den edo 

faktura akatsekin erregistratu den 

Alfanumérico(20) 
L14 

CodigoErrorRegistro     Erregistro zehatz batekin gertatutako errore mota identifikatzen duen kodea 
Alfanumérico(18) 

L15 

DescripcionErrorRegistro     Erregistro batean gertatutako errore kodearekin lotuta dagoen errorearen deskripzioa Alfanumérico(500) 

CSV     

Erregistroa egiaztatzeko kode segurua, sisteman jada badagoena. Bi kasu sor 

daitezke:  

• Alta eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertu bada bikoiztu delako 

• Baja eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa baztertzen bada baja eman 

zaiolako dagoeneko 

Alfanumérico(16) 
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RegistroDuplicado 

EstadoRegistro  
IBESn gordetako erregistro bikoiztuaren egoera. Hona hemen izan daitezkeen egoerak: 

(Correcta, AceptadaConErrores y Anulada) 
L24 

CodigoErrorRegistro  Erregistro bikoiztuaren errore kodea 
Alfanumérico(5) 

L16 

DescripcionErrorRegistro  Erregistro bikoiztuaren erroreari buruzko deskribapen zehatza Alfanumérico(500) 
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6.3.13 Emandako fakturen erregistro libururako higiezinen informazio gehigarria emateari buruzko erantzuna 

BLOKEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TA

LDEA 
DATUAK/TALD

EA 
DATUAK/TA

LDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

CSV         Bidalitako eskaerari atxikitako egiaztapen-kode segurua Alfanumérico(16) 

DatosPresentacion 

NIFPresentador       Aurkezlearen IFZ FormatoNIF(9) 

TimestampPresentacion       Bidalitako eskaerari atxikitako Timestamp 
Timestamp(dd-mm-yyyy 

hh:mm:ss) 

Cabecera         Eskaeran bidalitakoaren baliokidea den goiburua  

EstadoEnvío         
Higiezinak dituzten fakturen multzoa behar bezala erregistratu den, baztertua izan 
den edo partzialki onartu den zehazten duen eremua 

Alfanumérico(20) 
L14 

Respuesta Línea 

IDFactura       Eskaeran zehaztutako fakturaren identifikatzailea  

EstadoRegistro 
      Higiezinak dituen faktura behar bezala erregistratu den edo baztertua izan den 

zehazten duen eremua 
Alfanumérico(18) 

L15 

CodigoErrorRegistro       
Faktura baterako edo erregistro zehatz baterako eman den errore mota 
identifikatzen duen kodea 

Alfanumérico(5) 
L16 

DescripciónErrorRegistro       
Faktura edo erregistro batean eman den errorearen kodeari lotutako errorearen 
deskribapena 

Alfanumérico(500) 
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6.3.14 Europako Erkidego barruko zenbait eragiketaren erregistro-liburuaren erantzuna. Kontsignan dauden ondasunen salmenta 

 

BLOQUE DATOS / AGRUPACIÓN 
DATOS / 

AGRUPACIÓ
N 

DATOS / 
AGRUPACIÓN 

DATOS / 
AGRUPACI

ÓN 
DESCRIPCIÓN 

FORMATO 
LONGITUD 

LISTA 

CSV         Bidalitako eskaerari loturik dagoen egiaztapen-kode segurua. Alfanumérico(16) 

DatosPresentacion 

NIFPresentador       Aurkezlearen IFZ FormatoNIF(9) 

TimestampPresentacion       Bidalitako eskaerari loturik dagoen Timestamp 
Timestamp(dd-mm-yyyy 

hh:mm:ss) 

Cabecera         Hornidura/baja eskaeran bidalitakoaren goiburua  

EstadoEnvío         
Eremu horretan zehazten da erregistro guztiak behar bezala erregistratu diren, 
baztertu diren edo partzialki onartu diren 

Alfanumérico(20) 
L14 

RespuestaLinea 

IdRegistroDeclarado    Erregistroa identifikatzen duten eremuak dituen blokea  

RefExterna       
Kanpoko erreferentzia. Bezero-aplikazio batzuek bidalitako eduki librearen datu 
gehigarria (kontabilitate-idazpena, etab.). 

Alfanumérico(60) 

EstadoRegistro 
      Erregistroa behar bezala erregistratu den edo errefusatu den zehazten duen 

eremua, edo erregistroa erregistratu den baina akatsekin gertatu den kasua 
Alfanumérico(18) 

L15 

CodigoErrorRegistro       Erregistro jakin baterako sortutako errore mota identifikatzen duen kodea 
Alfanumérico(5) 

L16 

DescripciónErrorRegistro       Erregistro batean sortutako errore-kodeari lotutako errorearen deskribapena Alfanumérico(500) 

CSV  

 
   

Sisteman lehendik dagoen erregistroa egiaztatzeko kode segurua. Eremu hau bi 
kasutan baino ez da ematen: 
- Alta-eragiketaren erantzunean: bidalitako erregistroa bikoiztuta dagoelako 

Alfanumérico(16) 
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errefusatzen bada. 
Baja-eragiketaren erantzunean: Bidalitako erregistroa ez bada onartzen, baja 
emanda dagoelako. 

RegistroDuplicado 

EstadoRegist
ro 

  
SIIn gordetako erregistro bikoiztuaren egoera. Egoera posibleak hauek dira: 
zuzena, akatsekin onartua eta ezeztatua 

L24 

CodigoErrorR
egistro 

  Erregistro bikoiztuaren errorearen kodea 
Alfanumérico(5) 

L16 

DescripcionE
rrorRegistro 

  Erregistro bikoiztuaren errorearen deskribapen zehatza Alfanumérico(500) 
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6.4 Aurkeztutako informazioa ikustearen espezifikazio funtzionala 

Gerora ikusi egin daitezke honako hauen erregistro liburuekin lotutako erregistroak: jasotako fakturen erregistro liburuarenak, eginiko fakturenak, inbertsio ondasunenak, 

zergen arloan garrantzitsuak diren urteko eragiketenak, eta Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuenak. Horretarako, bilaketa ekitaldiaren eta aldiaren arabera egingo da. 

Horrez gain, beste eremu batzuen arabera erabil daitezke iragazkiak, fakturen zerrenda zehatzagoa izan dadin. 

Eginiko eta jasotako fakturen liburuetako kobratzeak eta ordainketak ere ikusi ahal izango dira, ikusi nahi diren kobratzeak edo ordainketak dakartzan fakturaren identifikazioa 

bilatuz. 

Kontsulta horietan, gehienez, 10.000 erregistro ageriko dira. Erantzunean datu gehiago badaude, zerbitzua orrialdeka antolatu beharko da (ikus 6.4.15 Zenbait orrialdetan 

ikustea), eta kontsulta berriak azken erregistroaren identifikazioaren bidez egingo dira, hurrengo erregistroak aurkezpen egunaren arabera antolatuta ikusteko. 

6.4.1 Eginiko fakturen erregistro liburua ikustea 

BLOKEA 
DATUAK/TALD

EA 
DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular  
NombreRazon   Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsu
lta 

PeriodoLiquidaci
on 

Ejercicio   Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo   Ikusi nahi den aldia. Baldin eta epealdia "0A" bada, deskargatu ekitaldi osoko fakturak 
Alfanumérico(2) 

L1 

IDFactura 

NumSerieFactu 
raEmisor 

  
Igorritako faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak (laburpenaren erregistroko lehen 

faktura, hala dagokionean) 
Alfanumérico(60) 

FechaExpedici 
onFacturaEmisor 

  Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Contraparte 

NombreRazon   Kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro CodigoPais Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 
Alfanumérico(2) (ISO 3166-

1alpha-2 codes) L17 
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IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

FechaPresentaci
on 

Desde   Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta   Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaCuadre 

Desde  Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta  Tartearen azkeneko eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FacturaModificad
a     

Faktura aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa eginez (A1, A4) edo baja emanez 
Alfanumérico(1) 

Balio posibleak: “S” edo “N” 

EstadoCuadre 
   Fakturaren egiaztatze egoera L23 

ClavePaginacion 

Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer fakturatatik abiatuta (IDFaktura) berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta 

egiteko lehen eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 fakturak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. (Ikus 6.4.15 Zenbait orrialdetan 

ikustea) 

IDEmisorFactura 
 

NIF  
Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaE
misor   Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicio 
nFacturaEmisor   

Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 
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6.4.2 Erantzuna eginiko fakturen erregistro liburua ikusteari 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 
  

NombreRazon   
Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen 

soziala 
Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

PeriodoLiquidacion  

Ejercicio     Ikusi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     Ikusi den aldia.  
Alfanumérico(2) 

L1 

IndicadorPaginación       

Eginiko kontsultan faktura gehiago al dauden adierazten du. 

Datu gehiago ikusteko badaude, eremu horren balioa “B” 

izango da, eta kontsulta gehiago egin ahal izango da azken 

fakturaren identifikazioa azalduta; hartara, hurrengo 

erregistroak ere ikusiko dira, aurkezpen egunaren arabera 

antolatuta 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ResultadoConsulta 
  

    Eginiko kontsultan fakturarik ba al dagoen adierazten du 
Alfanumérico(8) 

Balio posibleak: “ConDatos” edo “SinDatos” 

RegistroRespue 
staConsultaLRF 
acturasEmitidas 

Bloke honetan faktura 

baten eremu guztiak 

daude. Gehienez, 

10.000 faktura ikusiko 

dira; hots, bloke hau, 

asko jota, 10.000 bider 

errepikatu daiteke 

IDFactura     
Bloke honetan faktura identifikatzen duten 

eremuak daude 

DatosFacturaEmitida     
Bloke honetan erregistratutako fakturaren 

eremuak daude 

DatosPresentacion     

Bloke honetan, aurkezpenari buruzko 

informazioa duten eremuak daude:  
<NIFPresentador> 
<TimestampPresentacion> 
<CSV> 
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EstadoFactura     

Bloke honetan erregistratutako fakturaren 

eremuak daude: 
<EstadoCuadre> 
<TimestampEstadoCuadre> 
<TimestampUltimaModificacion> 
<EstadoRegistro> L24 
<CodigoErrorRegistro> 
<DescripcionErrorRegistro> 

DatosDescuadreContrapart
e 

 “Zati batean alderatuta” egoeran dauden fakturen kasuan, <DatosDescuadreContraparte> blokea agertuko da kontsultaren erantzunean. Bertan, 
bezeroak emandako informazioa adieraziko da, eginiko fakturen liburuko informazioarekin bat ez datorrena 

SumBaseImponibleIS
P 

Kontrako alderdiak aitortutako Oinarri Ezargarriaren batura, 

subjektu pasiboaren inbertsioa dagoen eragiketan. Adieraziko 

da faktura zati batean egiaztatu bada eta kontrako alderdiak 

emandako informazioarekin bat ez badator 

Decimal(14,2) 

SumBaseImponible 

Kontrako alderdiak aitortutako Oinarri Ezargarriaren batura, 

subjektu pasiboaren inbertsioa ez dagoen eragiketan. 

Adieraziko da faktura zati batean egiaztatu bada eta kontrako 

alderdiak emandako informazioarekin bat ez badator 

Decimal(14,2) 

SumCuota 

Kontrako alderdiak aitortutako zergaren kuotaren batura, 

subjektu pasiboaren inbertsioa ez dagoen eragiketan. 

Adieraziko da faktura zati batean egiaztatu bada eta kontrako 

alderdiak emandako informazioarekin bat ez badator 

Decimal(14,2) 

SumCuotaRecargoEq
uivalencia 

Kontrako alderdiak aitortutako baliokidetasun errekarguaren 

kuotaren batura, subjektu pasiboaren inbertsioa ez dagoen 

eragiketan. Adieraziko da faktura zati batean egiaztatu bada 

eta kontrako alderdiak emandako informazioarekin bat ez 

badator 

Decimal(14,2) 

ImporteTotal 
Kontrako alderdiak aitortutako fakturaren zenbatekoa. 

Adieraziko da faktura zati batean egiaztatu bada eta kontrako 

alderdiak emandako informazioarekin bat ez badator 

Decimal(14,2) 
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6.4.3 Jasotako fakturen erregistro liburua ikustea 

BLOKEA 
DATUAK/TALD

EA 
DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 

DATUAK/TALD
EA 

DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
  

NombreRazon     Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

 
FiltroConsulta 

PeriodoLiquidaci
on 

Ejercicio     Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     Ikusi nahi den aldia. Baldin eta epealdia "0A" bada, deskargatu ekitaldi osoko fakturak 
Alfanumérico(2) 

L1 

IDFactura 

IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaE
misor   

  Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaPresentaci
on 

Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta     Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaCuadre 
Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta     Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FacturaModificad
a       

Faktura aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa eginez (A1, A4) edo baja 

emanez 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak:: “S” o “N” 
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EstadoCuadre      Fakturaren egiaztatze egoera L23 

ClavePaginacion 

Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer fakturatatik abiatuta (IDFactura) berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta 

egiteko lehen eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 fakturak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. 

IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicio 
nFacturaEmisor     

Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 
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6.4.4 Erantzuna jasotako fakturen erregistro liburua ikusteari 

BLOKEA 
DATUAK/TALD

EA 
DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 

DATUAK/TALD
EA 

DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
  

NombreRazon     Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

 
FiltroConsulta 

PeriodoLiquidaci
on 

Ejercicio     Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     Ikusi nahi den aldia 
Alfanumérico(2) 

L1 

IDFactura 

IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaE
misor   

  Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaPresentaci
on 

Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta     Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaCuadre 
Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta     Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FacturaModificad
a       

Faktura aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa eginez (A1, A4) edo baja 

emanez 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak:: “S” o “N” 
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EstadoCuadre      Fakturaren egiaztatze egoera L23 

ClavePaginacion 

Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer fakturatatik abiatuta (IDFactura) berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta 

egiteko lehen eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 fakturak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. 

IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicio 
nFacturaEmisor     

Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 
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6.4.5 Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburua ikustea 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
  

NombreRazon     Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsu
lta 

PeriodoLiquidacion 

Ejercicio     Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     Ikusi nahi den aldia 
Alfanumérico(2) 

L1 

IDFactura 

IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 
Alfanumérico(2) (ISO 3166-

1alpha-2 codes) 
L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmi
sor   

  
Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFact
uraEmisor   

  Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaPresentacion 
Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta     Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FacturaModificada 
      

Faktura aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa eginez (A1, A4) edo baja 

emanez 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ClavePaginacion 
Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer fakturatatik abiatuta (IDFactura) berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta 

egiteko lehen eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 fakturak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta.  
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IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmi
sor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicio 
nFacturaEmisor     

Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 
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6.4.6 Erantzuna Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburua ikusteari 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
  

NombreRazon     Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsu
lta 

PeriodoLiquidacion 

Ejercicio     Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     Ikusi nahi den aldia 
Alfanumérico(2) 

L1 

IDFactura 

IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 
Alfanumérico(2) (ISO 3166-

1alpha-2 codes) 
L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmi
sor   

  
Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFact
uraEmisor   

  Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaPresentacion 
Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta     Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FacturaModificada 
      

Faktura aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa eginez (A1, A4) edo baja 

emanez 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ClavePaginacion 
Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer fakturatatik abiatuta (IDFactura) berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta 

egiteko lehen eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 fakturak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta.  
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IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmi
sor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicio 
nFacturaEmisor     

Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 
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6.4.7 Inbertsio ondasunen liburua ikustea 

BLOKE
A 

DATUAK/
TALDEA 

DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TALDE

A 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabece
ra 

IDVersion
Sii 

      Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular  
NombreRazon     Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroCo
nsulta 

PeriodoLiq
uidacion 

Ejercicio     Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     0A  “0A” 

IDFactura 

IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-
2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmiso
r   

  Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaPres
entacion 

Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta     Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FacturaMo
dificada       

Faktura aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa eginez (A1, A4) edo baja 

emanez 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

Identificaci
onBien      

Eragiketaren xede diren ondasunen deskripzioa Alfanumérico(20) 
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ClavePagi
nacion 

Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer fakturatatik abiatuta (IDFactura) berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta egiteko 

lehen eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 fakturak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta.  

IDEmisorFactura 

NombreRazon   Fakturaren igorlearen izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-
2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicio 
nFacturaEmisor     

Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

IdentificacionBien     Eragiketaren xede diren ondasunen deskripzioa Fecha(dd-mm-yyyy) 
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6.4.8 Erantzuna inbertsio ondasunen liburua ikustea 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TALDE

A 
DESKRIPZIOA FORMATUA LUZERA ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 
  

NombreRazon   Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio     Ikusi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo      0A  Informazioa “0A” balioarekin eman behar da 

IndicadorPaginación       

Eginiko kontsultan faktura gehiago al dauden adierazten du. Datu 

gehiago ikusteko badaude, eremu horren balioa “S” izango da, eta 

kontsulta gehiago egin ahal izango da azken fakturaren 

identifikazioa azalduta; hartara, hurrengo erregistroak ere ikusiko 

dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ResultadoConsulta 
  

    Eginiko kontsultan fakturarik ba al dagoen adierazten du 
Alfanumérico(8) 

Balio posibleak: “ConDatos” o “SinDatos” 

RegistroRespue 
staConsultaLRBienesInversio

n 

Bloke honetan faktura baten 
eremu guztiak daude. 
Gehienez, 10.000 faktura 
ikusiko dira; hots, bloke hau, 
asko jota, 10.000 bider 
errepikatu daiteke. 

IDFactura     
Bloke honetan faktura identifikatzen duten 

eremuak daude 

DatosBienInversion     
Bloke honetan erregistratutako fakturaren 

eremuak daude 

DatosPresentacion     

Bloke honetan, aurkezpenari buruzko 

informazioa duten eremuak daude: 
<NIFPresentador> 
<TimestampPresentacion> 
<CSV> 

EstadoFactura     

Bloke honetan erregistratutako fakturaren 

eremuak daude: 
<EstadoCuadre> 
<TimestampEstadoCuadre> 
<TimestampUltimaModificacion> 
<EstadoRegistro>  L24 
<CodigoErrorRegistro> 
<DescripcionErrorRegistro> 
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6.4.9 Zergen arloan garrantzitsuak diren urteroko eragiketak ikustea 

6.4.9.1 Eskudirutan jasotako kobratzeak ikustea 

BLOKEA 
DATUAK/T

ALDEA 
DATUAK/TAL

DEA 
DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea Alfanumérico(3) L19 

Titular 
  

NombreRazon     Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsu
lta 

PeriodoLiqui
dacion 

Ejercicio     Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     0A  
Informazioa “0A” balioarekin 

eman behar da 

Contraparte 

NombreRazon     Kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais  Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 
Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 

codes) L17 

IDType  Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID  Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

FechaPrese
ntacion 

Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
    

Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

CobroModifi
cado 

      

Kobratzea aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa eginez (A1) 
Alfanumérico(1) 

Valores posibles: “S” o “N” 

ClavePagina
cion 

Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen eskudirutako zer kobratzetatik abiatuta berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta 

egiteko lehen eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, eskudirutako lehen 10.000 kobratzeak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. 

Contraparte NombreRazon   Kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 
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NIFRepresentante   Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 
Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 

codes) L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 
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6.4.9.2 Erantzuna eskudirutan jasotako kobratzeak ikusteari 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera  

IDVersionSii     
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 
  

NombreRazon   
Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren 

izena/izen soziala 
Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio     Ikusi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     0A Informazioa “0A” balioarekin eman behar da 

IndicadorPaginación       

Eginiko kontsultan eskudirutako kobratze gehiago al 

dauden adierazten du. Datu gehiago ikusteko badaude, 

eremu horren balioa “S” izango da, eta kontsulta gehiago 

egin ahal izango da eskudirutako azken kobratzearen 

identifikazioa azalduta; hartara, hurrengo erregistroak ere 

ikusiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ResultadoConsulta 
  

    
Eginiko kontsultan eskudirutako kobratze gehiago al 

dauden adierazten du 

Alfanumérico(8) 
Balio posibleak: “ConDatos” edo “SinDatos” 

RepuestaConsutaCobros 

Bloke honetan 

kobratze baten eremu 

guztiak daude. 

Gehienez, 

10.000 kobratze 

ikusiko dira; hots, 

bloke hau, asko jota, 

10.000 bider errepikatu 

daiteke 

DatosCobroMetalico     
Bloke honetan erregistratuta dauden eskudirutako kobratzeen 
 eremuak daude 

DatosPresentacion     

Bloke honetan, aurkezpenari buruzko informazioa 

duten eremuak daude: 
<NIFPresentador> 
<TimestampPresentacion>  
<CSV> 

EstadoCobroMetalico     

Bloke honetan erregistratutako fakturaren eremuak 

daude: 
<TimestampUltimaModificacion>  
<EstadoRegistro> L24 
<CodigoErrorRegistro> 
<DescripcionErrorRegistro> 
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6.4.9.3 Aseguru eragiketak ikustea 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea Alfanumérico(3) L19 

Titular 
  

NombreRazon     Titularraren izena/izen soziala  Alfanumérico(120) 

NIF     Titularrarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsu
lta 

PeriodoLiquidacion 

Ejercicio     Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     0A 
Informazioa “0A” 

balioarekin eman 

behar da 

Contraparte 

NombreRazon     Kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais   Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 
Alfanumérico(2) (ISO 
3166-1alpha-2 codes) 

L17 

IDType   Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa Alfanumérico(2) L4 

ID   Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

ClaveOperacion 
      

Eragiketaren gakoa Alfanumérico(1) L21 

FechaPresentacion 

Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta 

    

Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 
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OperacionModifica
da 

      

Kobratzea aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa eginez (A1) edo baja emanez 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo 

“N” 

ClavePaginacion 

Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer aseguru eragiketatatik abiatuta berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. 

Kontsulta egiteko lehen eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 aseguru eragiketak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. 

Contraparte 

NombreRazon   Kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 
3166-1alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa Alfanumérico(2) L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 
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6.4.9.4 Erantzuna aseguru eragiketak ikusteari 

 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
  

NombreRazon   Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio     Ikusi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     0A Informazioa “0A” balioarekin eman behar da 

IndicadorPaginación       

Eginiko kontsultan aseguru eragiketa gehiago al dauden adierazten du 

Datu gehiago ikusteko badaude, eremu horren balioa “B” izango da, eta 

kontsulta gehiago egin ahal izango da azken aseguru eragiketaren 

identifikazioa azalduta; hartara, hurrengo erregistroak ere ikusiko dira, 

aurkezpen egunaren arabera antolatuta 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ResultadoConsulta 

  

    Eginiko kontsultan aseguru eragiketa gehiago al dauden adierazten du 
Alfanumérico(8) 

Balio posibleak: “ConDatos” edo “SinDatos” 

RepuestaConsutaOper
acionesSeguros 

Bloke honetan 

kobratze baten 

eremu guztiak 

daude. Gehienez, 

10.000 kobratze 

ikusiko dira; 

hots, bloke hau, 

asko jota, 

10.000 bider 

errepikatu 

daiteke 

DatosOperacionesSeguro
s 

   Bloke honetan, erregistratuta dauden 

eskudirutako kobratzeen eremuak daude 

DatosPresentacion    

Bloke honetan, aurkezpenari buruzko 

informazioa duten eremuak daude: 
<NIFPresentador> 

<TimestampPresentacion> 
<CSV> 

EstadoOperacionesSegur
os 

   
Bloke honetan erregistratutako fakturaren 

eremuak daude: 
<TimestampUltimaModificacion> 
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<EstadoRegistro>  L24 
<CodigoErrorRegistro> 

<DescripcionErrorRegistro> 
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6.4.9.5 Bidaia agentzien eragiketak ikustea 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii       
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 
  

NombreRazon     Titularraren izena/izen soziala  Alfanumérico(120) 

NIF     Titularrarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsulta 

PeriodoLiquidacion 

Ejercicio     Ikusi nahi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     0A 
Informazioa “0A” 

balioarekin eman behar 

da 

Contraparte 

NombreRazon     Kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF     Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

IDOtro 

CodigoPais   Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1alpha-2 codes) 

L17 

IDType   Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID   Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 

FechaPresentacion 
Desde     Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta     Tartearen amaierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

RegistroModificado 
      

Erregistroa aldatu al den adierazten du, aldatzeko eragiketa 

eginez (A1) 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ClavePaginacion 

Bloke honetan adierazten da zer gakotatik abiatuta berreskuratuko diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta egiteko lehen eskaeran 

ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 eragiketak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. 

Contraparte 

NombreRazon   Kontrako alderdiaren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIFRepresentante   Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NIF   Kontrako alderdiarekin lotutako IFZ FormatoNIF(9) 
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IDOtro 

CodigoPais Kontrako alderdiarekin lotuta dagoen herrialdearen kodea 

Alfanumérico(2) (ISO 3166-
1alpha-2 codes) 

L17 

IDType Egoitza herrialdean identifikazio mota finkatzeko gakoa 
Alfanumérico(2) 

L4 

ID Egoitza herrialdean identifikatzeko zenbakia Alfanumérico(20) 
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6.4.9.6 Erantzuna bidaia agentzien eragiketak ikusteari 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/T

ALDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 
  

NombreRazon   
Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen 

soziala 
Alfanumérico(120) 

NIF   NIF asociado al titular FormatoNIF(9) 

PeriodoLiquidacion 
Ejercicio     Ikusi den ekitaldia Numérico(4) 

Periodo     0A Informazioa “0A” balioarekin eman behar da 

IndicadorPaginació
n 

      

Eginiko kontsultan erregistro gehiago al dauden adierazten 

du. Datu gehiago ikusteko badaude, eremu horren balioa 

“B” izango da, eta kontsulta gehiago egin ahal izango da 

azken erregistroaren identifikazioa azalduta; hartara, 

hurrengo erregistroak ere ikusiko dira, aurkezpen egunaren 

arabera antolatuta 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ResultadoConsulta 
  

    
Eginiko kontsultan eragiketa gehiago al dauden adierazten 

du 

Alfanumérico(8) 
Balio posibleak: “ConDatos” edo “SinDatos” 

RespuestaConsuta
AgenciasViajes 

Bloke honetan 
kobratze baten 
eremu guztiak 
daude. Gehienez, 
10.000 kobratze 
ikusiko dira; hots, 
bloke hau, asko 
jota, 10.000 bider 
errepikatu daiteke 

DatosAgenciasViajes     
Bloke honetan, erregistratuta dauden eskudirutako 

kobratzeen eremuak daude 

DatosPresentacion     

Bloke honetan, aurkezpenari buruzko informazioa 

duten eremuak daude: 
<NIFPresentador> 
<TimestampPresentacion> 
<CSV> 

EstadoAgenciasViaje
s 

    

Bloke honetan erregistratutako fakturaren eremuak 

daude: 
<TimestampUltimaModificacion> 
<EstadoRegistro>  L24 
<CodigoErrorRegistro> 
<DescripcionErrorRegistro> 
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6.4.10 Kobratzeak ikustea, eginiko fakturen erregistro liburuan jasotako fakturekin lotuta 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
NombreRazon   Erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsultaC
obros 

IDFactura 

Kobratzeak ikusi nahi diren fakturaren identifikazioa 

IDEmisorFactura NIF Fakturaren igorleak duen IFZren identifikadorea FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaE
misor   Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak 

Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionF
acturaEmisor   

Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

ClavePaginacion 

  

  

Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer kobratzetatik abiatuta berreskuratuko diren 

hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta egiteko lehen eskaeran ez da 

bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 kobratzeak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren 

arabera antolatuta. 

Numérico 
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6.4.11 Erantzuna kobratzeak ikusteari, eginiko fakturen erregistro liburuan jasotako fakturekin lotuta 

BLOKEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TALDE

A 
DATUAK/TAL

DEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 

identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 
  

NombreRazon   Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDFactura 

IDEmisorFactura NIF   Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmisor     Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

IndicadorPaginaci
ón 

  

    

Eginiko kontsultan erregistro gehiago al dauden adierazten du. Datu 

gehiago ikusteko badaude, eremu horren balioa “S” izango da, eta 

kontsulta gehiago egin ahal izango da azken erregistroaren 

identifikazioa azalduta; hartara, hurrengo erregistroak ere ikusiko 

dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ResultadoConsult
a 

  

    Eginiko kontsultan kobratzeak al dauden adierazten du 
Alfanumérico(8) 

Balio posibleak: “ConDatos” edo “SinDatos” 

RegistroRepuesta
ConsutaCobros 

Bloke honetan kobratze baten 

eremu guztiak daude. Gehienez, 

10.000 kobratze ikusiko dira; hots, 

DatosCobro    Bloke honetan kobratze baten eremuak daude. 
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bloke hau, asko jota, 10.000 bider 

errepikatu daiteke 

DatosPresentacion    

Bloke honetan, aurkezpenari buruzko 

informazioa duten eremuak daude: 
<NIFPresentador> 
<TimestampPresentacion> 
<CSV> 

ClavePaginación   

    

Kontsultan ageri den azken kobratzearen gakoa zehazten du. 

Kontsultan 10.000 kobratze baino gehiago badaude eta gainerako 

erregistroak eskuratu nahi badituzu, eremu horretan emandako 

balioarekin bete behar duzu hurrengo kontsultako 

<ClavePaginacion> eremua 

Numérico 
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6.4.12 Ordainketak ikustea, jasotako fakturen erregistro liburuko fakturekin lotuta 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TA

LDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
NombreRazon   Erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsultaP
agos 

IDFactura 

Kobratzeak ikusi nahi diren fakturaren identifikazioa 

IDEmisorFactura NIF Fakturaren igorlearen IFZ FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaEmisor   Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmisor   Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

ClavePaginacion 

  

  

Bloke honetan adierazten da gako jakin bat duen zer ordainketatatik abiatuta berreskuratuko 

diren hurrengo erregistroak, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. Kontsulta egiteko lehen 

eskaeran ez da bloke hau sartu behar, eta gehienez, lehen 10.000 ordainketak erakutsiko dira, 

aurkezpen egunaren arabera antolatuta 

Numérico 
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6.4.13 Erantzuna ordainketak ikusteari, jasotako fakturen erregistro liburuko fakturekin lotuta 

 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/T

ALDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
  

NombreRazon   Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDFactura 

IDEmisorFactura NIF   Fakturaren igorlearekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaEmisor     Eginiko faktura identifikatzen duten serie eta faktura zenbakiak Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmisor     Faktura egin zen eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

IndicadorPaginación       

Eginiko kontsultan erregistro gehiago al dauden adierazten du. Datu gehiago 

ikusteko badaude, eremu horren balioa “S” izango da, eta kontsulta gehiago egin 

ahal izango da azken ordainketaren identifikazioa azalduta; hartara, hurrengo 

erregistroak ere ikusiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

ResultadoConsulta 
  

    Eginiko kontsultan ordainketak al dauden adierazten du 

Alfanumérico(8) 
Balioposibleak: “ConDatos” edo 

“SinDatos” 

RegistroRepuestaCo
nsutaPagos 

Bloke honetan kobratze 

baten eremu guztiak daude. 

Gehienez, 10.000 kobratze 

ikusiko dira; hots, bloke hau, 

asko jota, 10.000 bider 

errepikatu daiteke 

DatosPago     
Bloke honetan kobratze baten 

eremuak daude. 

DatosPresentacion     

Bloke honetan, aurkezpenari 

buruzko informazioa duten 

eremuak daude: 
<NIFPresentador> 
<TimestampPresentacion> 
<CSV> 

ClavePaginación   

    

Kontsultan ageri den azken ordainketaren gakoa zehazten du. Kontsultan 

10.000 ordainketa baino gehiago badaude eta gainerako erregistroak eskuratu 

nahi badituzu, eremu horretan emandako balioarekin bete behar duzu hurrengo 

kontsultako <ClavePaginacion> eremua 

Numérico 
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6.4.14 Kontsultatu higiezinen informazio osagarria egindako fakturen erregistro libururako 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TA

LDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
NombreRazon   Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsultaInmueblesA
dicionales 

IDFactura 

Higiezinen informazio osagarria kontsultatu nahi diren fakturak identifikatzea. 

IDEmisorFactura NIF Fakturaren igorleari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaEmisor   Egindako faktura identifikatzen duen (Nº Serie+Nº Factura) Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEm
isor   Fakturaren egite eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 
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6.4.15 Egindako fakturen erregistro libururako higiezinen informazio osagarriari buruzko kontsulta erantzutea 

BLOQUE DATOS / AGRUPACIÓN 
DATOS / 

AGRUPACIÓN 

DATOS / 
AGRUPACI

ÓN 
DESCRIPCIÓN 

FORMATO 
LONGITUD 

LISTA 

Cabecera 

IDVersionSii   Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
NombreRazon  Eginiko fakturen erregistro liburuaren titularraren izena/izen soziala Alfanumérico(120) 

NIF  Erregistro liburuaren titularrarekin lotuta dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

IDFactura 

IDEmisorFactura NIF  Fakturaren igorleari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaEmisor   Egindako faktura identifikatzen duen (Nº Serie+Nº Factura) Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFacturaEmisor   Fakturaren egite eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

IndicadorPaginación    

Adierazi kontsultan erregistro gehiago ba al dauden. 
Datu gehiago sartzeke badaude, eremu honek “S” balioa du eta kontsulta berriak 
egin beharko dira azkeneko higiezinaren identifikazioa azalduta. Hortik aurrera 
aurkezpen dataren arabera agindutako hurrengo kobrantzak itzuliko dira, 
berrienetatik hasi ostean. 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: “S” edo “N” 

RegistroRespue 
staConsultaInm 
ueblesAdicional 

es 

Higiezinaren eremu guztiak dituen 
blokea. Gehienez 10.000 higiezin 

lortuko dira, hau da, bloke hau 
gehienez 10.000 aldiz errepika 

daiteke. 

DatosInmuebl 
esAdicionales 

  Higiezinaren eremuak dituen blokea 

DatosPresentacion   

Aurkeztutako informazioarekin 
eremuak dituen blokea: 
<NIFPresentador> 
<TimestampPresentacion> 
 <CSV> 
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6.4.16 Europako Erkidego barruko zenbait eragiketaren erregistro-liburuaren kontsulta. Kontsignan dauden ondasunen salmenta 

BLOQUE 
DATOS / 

AGRUPACIÓN 
DATOS / 

AGRUPACIÓN 
DATOS / 

AGRUPACIÓN 
DATOS / 

AGRUPACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

FORMATO 
LONGITUD 

LISTA 

Cabecera 

IDVersionSii    Informazioa trukatzeko erabili den eskemaren bertsioa identifikatzea 
Alfanumérico(3) 

L19 

Titular 
NombreRazon   Kontsignan dauden ondasunen salmentaren erregistro-liburuaren titularra Alfanumérico(120) 

NIF   Erregistro-liburuaren titularrari loturik dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

FiltroConsulta 

Ejercicio    Kontsultatu beharreko ekitaldia Numérico(4) 

Periodo    Kontsultatzeko epealdia 
Alfanumérico(2) 

L1 

IdRegistro    Erregistroaren identifikatzailea Alfanumerico(60) 

FechaPresentacion 

Desde   Tartearen hasiera-data Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta   Tartearen amaiera-data Fecha(dd-mm-yyyy) 

OperacionModificada    
Erregistroa aldarazteko (A1) edo baja emateko eragiketa baten bidez aldarazi dela 
adierazten du 

Alfanumérico(1) 
Valores posibles: “S” 

o “N” 

ClavePaginacion 

Bloke honetan, honako erregistro hauek berreskuratzeko gakoa zehazten da, aurkezpen-dataren arabera ordenaturik. Lehen kontsulta-eskaeran ez da bloke hori sartu 
behar, eta, gehienez ere, lehen 10.000 erregistroak eskuratuko dira, aurkezpen-dataren arabera ordenaturik (Ikus Orrialdekako kontsulta). 

IdRegistro   Erregistroaren identifikatzailea Alfanumerico(60) 
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6.4.17 Europako Erkidego barruko zenbait eragiketaren erregistro-liburuaren kontsultaren erantzuna. Kontsignan dauden ondasunen salmenta 

BLOQUE 
DATOS / 

AGRUPACIÓN 
DATOS / 

AGRUPACIÓN 
DATOS / 

AGRUPACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

FORMATO 
LONGITUD 

LISTA 

Cabecera 

IDVersionSii   
Informazioa trukatzeko erabiltzen den eskemaren bertsioa 
identifikatzea 

Alfanumérico(3) 
L19 

Titular 
NombreRazon  

Kontsignan dauden ondasunen salmentaren erregistro-liburuaren 
titularra 

Alfanumérico(120) 

NIF  Erregistro-liburuaren titularrari loturik dagoen IFZ FormatoNIF(9) 

Ejercicio    Kontsultatu beharreko ekitaldia Numérico(4) 

Periodo    Kontsultatzeko epealdia 
Alfanumérico(2) 

L1 

IndicadorPaginaci 
on 

   

Adierazi kontsultan erregistro gehiago ba al dauden. 
Datu gehiago sartzeke badaude, eremu honek “S” balioa du eta 
kontsulta berriak egin beharko dira azkeneko higiezinaren identifikazioa 
azalduta. Hortik aurrera aurkezpen dataren arabera agindutako 
hurrengo kobrantzak itzuliko dira, berrienetatik hasi ostean. 

Alfanumérico(1) 
Valores posibles: “S” o “N” 

ResultadoConsult 
a 

   Eginiko kontsultan ordainketak al dauden adierazten du 
Alfanumérico(8) 

Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos” 

RegistroRespuesta 
ConsultaLRVenta 
BienesConsigna 

Bloque que contiene 
todos los campos del 
registro. Se obtendrán 
como máximo 10.000 
registros, es decir, este 
bloque puede repetirse 
10.000 veces como 
máximo. 

IdRegistroDeclarad
o 

  
Bloque que contiene los campos que 

identifican al registro 

DatosVentaBienes
Consigna 

  
Bloque que contiene los campos del registro 

registrado 

DatosPresentacion   

Bloque que contiene los campos con 
información de la presentación realizada: 

<NIFPresentador> 
<TimestampPresentacion> 

<CSV> 

EstadoVentaBiene
sCo 

nsigna 
  

Bloque que contiene los campos del estado 
del registro: 

<TimestampUltimaModificacion> 
<EstadoRegistro> L24 
<CodigoErrorRegistro> 

<DescripcionErrorRegistro> 
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6.4.18 Zenbait orrialdetan ikustea 

Kontsulta bat egiten denean datu gehiago badaude erantzunean (kontsulta zerbitzuak, gehienez, 

10.000 erregistro erakusten ditu), erregistroak zenbait orrialdetan ikusi beharko dira. Halakoetan, 

erantzuneko <OrrialdeAdierazlea> eremuaren balioa “B” izango da, gainerako erregistroak ikusi nahi 

badira kontsulta gehiago egin behar direla adierazteko. 

Gainerako erregistroak ikusteko, berriz egin beharko da kontsulta, <OrrialdeGakoa> eremuan idatziz 

hurrengo erregistroak lortzeko behar den erregistroaren gakoa. <OrrialdeGakoa> blokean informaziorik 

ematen ez bada, lehen 10.000 erregistroak erakutsiko dira, aurkezpen egunaren arabera antolatuta. 

Aldiz, ikusi nahi badira eginiko fakturen, jasotako fakturen, inbertsio ondasunen, eskudirutako 

kobratzeen eta Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen liburuak, aurreko kontsultan erakutsitako 

azken erregistroaren identifikazioa idatzi beharko da <OrrialdeGakoa> eremuan. 

Kobratzeen eta ordainketen harira, aurreko kontsultan ikusteko geratu diren kobratzeak edo 

ordainketak ikusi nahi izanez gero, kontsulta berriko <OrrialdeGakoa> eremuan idatzi behar da aurreko 

kontsultan erakutsitako <OrrialdeGakoa> eremua. 

6.4.19 Aurkeztutako fakturak ikustean, eginiko eta jasotako fakturak alderatzea 

Eginiko edo jasotako faktura bakoitza alderatuko da bezeroak edo hornitzaileak eginiko edo jasotako 

dagokion fakturarekin, hurrengo atalean adierazitakoari jarraituz. 

Eginiko edo jasotako fakturaren koadratze egoera hauetako bat izango da: 

• Ezin da alderatu. Horrelako fakturak ezin dira alderatu. 

• Alderatze bidean. Aldi baterako egoera, fakturari alta ematen zaionetik edo aldatzen denetik 

hura koadratzen saiatu artekoa. 

• Ez da alderatu. Igorleak edo hartzaileak ez du faktura erregistratu (igorlearen IFZ, igorlearen 

faktura zenbakia eta faktura egin zen eguna ez datoz bat). 

• Zati batean alderatuta. Igorleak eta hartzaileak faktura erregistratu dute (igorlearen IFZ, 

igorlearen faktura zenbakia eta faktura egin zen eguna bat datoz), baina fakturako datu 

batzuetan desberdintasunak daude. 

• Alderatuta. Igorleak eta hartzaileak faktura erregistratu dute (igorlearen IFZ, igorlearen faktura 

zenbakia eta faktura egin zen eguna bat datoz), eta fakturako datuak berdinak dira. 

“Zati batean alderatuta” egoeran dauden fakturen kasuan, <KontrakoAlderdiaDeskoadratzeDatuak> 

blokea agertuko da kontsultaren erantzunean. Bertan, kontrako alderdiak (bezeroa edo hornitzailea) 

emandako informazioa adieraziko da, zergadunaren liburuko informazioarekin bat ez datorrena. 
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Kontsulta bat egin eta faktura zati batean alderatu bada, kontrako alderdiaren datu hauek erakutsiko 

dira, desberdintasunak badaude soilik: 

• Oinarri Ezargarriaren batura, subjektu pasiboaren inbertsioa dagoen eragiketan 

• Oinarri Ezargarriaren batura, subjektu pasiboaren inbertsioa dagoen eragiketan 

• Zergaren kuotaren batura, subjektu pasiboaren inbertsioa ez dagoen eragiketan 

• Baliokidetasun errekarguaren kuotaren batura, subjektu pasiboaren inbertsioa ez dagoen 

eragiketan 

• Fakturaren zenbateko osoa 

Adibidea: zergadun batek eginiko fakturen liburua ikusi nahi du, eta erantzuna “zati batean alderatuta” 

da, ikusi duen fakturako “baliokidetasun errekarguaren kuotaren batura” eta jasotako fakturen liburuan 

bezeroak aitortutako “baliokidetasun errekarguaren kuotaren batura” ez datozelako bat. Kasu honetan, 

erantzunean <KontrakoAlderdiaDeskoadratzeDatuak> blokea agertuko da, jasotako fakturen liburuan 

bezeroak aitortutako “baliokidetasun errekarguaren kuotaren batura” eremuarekin. 

Kontsultaren erantzunean, zati batean alderatu den fakturaren harira, bloke horretan agertuko litzateke 

bezeroak aitortutako “baliokidetasun errekarguaren kuotaren batura” eremuaren balioa. 

<KontrakoAlderdiaDeskoadratzeDatuak> 

<BaliokidetasunErrekarguKuotaBatura> 

153.5 

</BaliokidetasunErrekarguKuotaBatura> 

</KontrakoAlderdiaDeskoadratzeDatuak> 
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6.5 Bezeroek eta hornitzaileek jakinarazitako fakturen kontsultan zehaztapen funtzionala 

Gure bezero eta hornitzaileek jakinarazitako fakturak kontsultatzeko aukera ematen da. Iragazpen-parametro desberdinen (koadratze-

egoera, bezero/hornitzailea, igorpen-data, eragiketa-data eta abar) bidez eskuratu beharreko fakturen zerrenda mugatu daiteke.  

Bezeroek/hornitzaileek jakinarazitako fakturen kontsultek "egozpen-ekitaldiaren”/“egozpen-aldiaren” arabera funtzionatzen dute. Datu hori 

eragiketa-datatik edo, halakorik ezean, igorpen-datatik abiatuta lortzen da.  

Kontsultek, gehienez. 10.000 erregistrorekin erantzungo dute. Erantzunean datu gehiago baldin badaude gauzatzeke, zerbitzua orrika 

eskatu beharko da, eta kontsulta berriak egin beharko dira, lortutako azken erregistroaren identifikazioarekin, hurrengo erregistroak 

eskuratzeko, aurkezpen-dataren arabera ordenatuta. 

6.5.1 Kontsultatu jakinarazitako fakturak bezeroaren arabera 

BLOKEA 
DATUAK/TALD

EA 
DATUAK/TALDEA 

DATUAK/TALD
EA 

DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

TitularLRFE 

NombreRazon   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen izena; 
horretatik bere bezeroek jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ; horretatik bere 
bezeroek jakinarazitako fakturak kontsultatu nahi dira. 

FormatoNIF(9) 

FiltroConsulta 

PeriodoImputacio
n 

Ejercicio   
Kontsultatu behar den eragiketari dagokion dataren urtea (eragiketa dataren 
edo, hori izan ezean, egite dataren urtetik lortuta) 

Numérico(4) 

Periodo   
Kontsultatu behar den eragiketari dagokion dataren hilabetea (eragiketa dataren 
edo, hori izan ezean, egite dataren urtetik lortuta) 

Alfanumérico(2) 
L1 

Cliente 
NombreRazon   Bezeroaren izena-sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NIF   Bezeroari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NumSerieFactur     Egindako faktura identifikatzen duen (Nº Serie+Nº Factura) Alfanumérico(60) 
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aEmisor 

EstadoCuadre 
    

Fakturaren alderatze egoera 
Alfanumérico(2) 

L31 

FechaExpedicion 
Desde   Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta   Tartearen azkeneko eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

FechaOperacion 
Desde   Tartearen hasierako eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Hasta   Tartearen azkeneko eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

ClavePaginacion 

Bloke honek (IDFactura) fakturaren gakoa + (Cliente) zehazten du eta hortik abiatuta honako erregistroak berreskuratuko dira. Kontsultaren 
lehenengo eskaeran ez da bloke hau sartu behar eta gehienez 10.000 lehenengo fakturak lortuko dira. 

IDEmisorFactura 
NIF Fakturaren igorleari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NombreRazon Fakturaren igorleari lotutako izena-sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NumSerieFacturaE
misor 

  Egindako faktura identifikatzen duen (Nº Serie+Nº Factura) Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionF
acturaEmisor 

  Fakturaren egite eguna Fecha(dd-mm-yyyy) 

Cliente 
NombreRazon Bezeroaren izena-sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NIF Bezeroari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 
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6.5.2 Bezeroaren arabera faktura jakinarazien kontsulta erantzutea 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TAL

DEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

TitularLRFE 

NombreRazon   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen 
izena; horretatik bere bezeroek jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ; horretatik bere 
bezeroek jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

FormatoNIF(9) 

IndicadorPagina
cion 

      

Egindako kontsultan fakturarik ba al dagoen adierazten du. 
Datu gehiago eskaintzeke badaude, eremu honek ( “S”) balioa izango du eta 
kontsulta berriak egin ahal izango dira azkeneko fakturaren identifikazioa 
azalduta. Hortik aurrera hurrengo erregistroak itzuliko dira 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: "S" edo "N" 

ResultadoCons
ulta 

      Egindako kontsultarako fakturarik ba al dagoen adierazten du 
Alfanumérico(8) 

Balio posibleak: "ConDatos" edo 
"SinDatos" 

RegistroRespue
staConsultaFact
InformadasClien

te 

Bezeroak 
jakinarazitako 
fakturaren 
eremuak dituen 
blokea. 
Gehienez 10.000 
faktura lortuko dira, 
hau da, bloke hau 
gehienez 10.000 
aldiz errepika 
daiteke. 

IDFactura     
Bezeroak jakinarazitako faktura 
identifikatzeko eremuak dituen 

blokea 

PeriodoLiquidacion     
Bezeroak jakinarazitako 

likidazioaren denboraldia duen 
blokea 

DatosFacturaInformad
aCliente 

    
Bezeroak jakinarazitako 

fakturaren eremuak dituen 
blokea 

Cliente     
Fakturaren bezeroa 

identifikatzeko eremuak dituen 
blokea 
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EstadoFactura     

Erregistratutako fakturaren 
egoerari buruzko eremuak 

dituen blokea: 
(<EstadoCuadre>) 

(<TimestampEstadoCuadre>) 
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6.5.3 Kontsultatu jakinarazitako fakturak hornitzailearen arabera 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TALD

EA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

TitularLRFR 

NombreRazon   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen izena; 
horretatik bere bezeroek jakinarazitako fakturak kontsultatu nahi dira. 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Jasotako fakturen erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ; horretatik bere 
hornitzaileek jakinarazitako fakturak kontsultatu nahi dira. 

FormatoNIF(9) 

FiltroConsulta 

PeriodoImputacion 

Ejercicio   
Kontsultatu behar den eragiketari dagokion dataren urtea (eragiketa dataren edo, 
hori izan ezean, egite dataren urtetik lortuta) 

Numérico(4) 

Periodo   
Kontsultatu behar den eragiketari dagokion dataren hilabetea (eragiketa dataren 
edo, hori izan ezean, egite dataren urtetik lortuta) 

Alfanumérico(2) 
L1 

Proveedor 
NombreRazon   Hornitzailearen izena-sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NIF   Hornitzaileari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NumSerieFacturaEm
isor 

    Egindako faktura identifikatzen duen (Nº Serie+Nº Factura) Alfanumérico(60) 

EstadoCuadre 
    

Fakturaren alderatze egoera 
Alfanumérico(2) 

L31 

FechaExpedicion 

Desde 
  

Tartearen hasierako eguna 
Fecha(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
  

Tartearen azkeneko eguna 
Fecha(dd-mm-

yyyy) 

FechaOperacion 

Desde 
  

Tartearen hasierako eguna 
Fecha(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
  

Tartearen azkeneko eguna 
Fecha(dd-mm-

yyyy) 
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ClavePaginacion 

Bloke honek (IDFactura) fakturaren gakoa zehazten du eta hortik abiatuta honako erregistroak berreskuratuko dira. Kontsultaren lehenengo eskaeran 
ez da bloke hau sartu behar eta gehienez 10.000 lehenengo fakturak lortuko dira. 

IDEmisorFactura 
NIF Fakturaren igorleari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

NombreRazon Fakturaren igorleari lotutako izena-sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NumSerieFacturaEmi
sor 

  Egindako faktura identifikatzen duen (Nº Serie+Nº Factura) Alfanumérico(60) 

FechaExpedicionFact
uraEmisor 

  Fakturaren egite eguna 
Fecha(dd-mm-

yyyy) 
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6.5.4 Hornitzailearen arabera faktura jakinarazien kontsulta erantzutea 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/T

ALDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

TitularLRFR 

NombreRazon   
Jasotako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen izena; 
horretatik bere hornitzaileek jakinarazitako fakturak kontsultatu nahi dira. 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Jasotako fakturen erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ; horretatik bere 
hornitzaileek jakinarazitako fakturak kontsultatu nahi dira. 

FormatoNIF(9) 

IndicadorPagi
nacion 

      

Egindako kontsultan fakturarik ba al dagoen adierazten du. 
Datu gehiago eskaintzeke badaude, eremu honek ( “S”) balioa izango du eta 
kontsulta berriak egin ahal izango dira azkeneko fakturaren identifikazioa 
azalduta. Hortik aurrera hurrengo erregistroak itzuliko dira 

Alfanumérico(1) 
Balio posibleak: "S" edo "N" 

ResultadoCo
nsulta 

      Egindako kontsultarako fakturarik ba al dagoen adierazten du 
Alfanumérico(8) 

Balio posibleak: "ConDatos" 
edo "SinDatos" 

RegistroResp
uestaConsult
aFactInforma
dasProveedo

r 

Hornitzaileak jakinarazitako 
fakturaren eremuak dituen 
blokea. 
Gehienez 10.000 faktura 
lortuko dira, hau da, bloke hau 
gehienez 10.000 aldiz errepika 
daiteke. 

IDFactura     
Hornitzaileak jakinarazitako 
fakturaren eremuak dituen 

blokea 

PeriodoLiquidacion     
Hornitzaileak jakinarazitako 

likidazioaren denboraldia duen 
blokea 

DatosFacturaInfor
madaProveedor 

    
Hornitzaileak jakinarazitako 
fakturaren eremuak dituen 

blokea 

Proveedor     
Hornitzaileak jakinarazitako 

faktura identifikatzeko 
eremuak dituen blokea 
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EstadoFactura     

Erregistratutako fakturaren 
egoerari buruzko eremuak 

dituen blokea: 
(<EstadoCuadre>) 

(<TimestampEstadoCuadre>) 
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6.5.5 Kontsultatu jakinarazitako fakturak bezeroaren arabera multzokatuak 

BLOKEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TAL

DEA 
DATUAK/T

ALDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

TitularLRFE 

NombreRazon   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen izena; horretatik bere 
bezeroek jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ; horretatik bere bezeroek 
jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

FormatoNIF(9) 

FiltroConsulta 

PeriodoImputacion 

Ejercicio   
Kontsultatu behar den eragiketari dagokion dataren urtea (eragiketa dataren edo, hori izan 
ezean, egite dataren urtetik lortuta) 

Numérico(4) 

Periodo   
Kontsultatu behar den eragiketari dagokion dataren hilabetea (eragiketa dataren edo, hori izan 
ezean, egite dataren urtetik lortuta) 

Alfanumérico(2) 
L1 

Cliente 
NombreRazon   Bezeroaren izena-sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NIF   Bezeroari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

EstadoCuadre 
    

Fakturaren alderatze egoera 
Alfanumérico(2) 

L31 
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6.5.6 Bezeroaren arabera multzokatutako faktura jakinarazien kontsulta erantzutea 

BLOKEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TAL

DEA 

DATU
AK/TA
LDEA 

DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

TitularLRFE 

NombreRazon   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen izena; 
horretatik bere bezeroek jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ; horretatik bere 
bezeroek jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

FormatoNIF(9) 

ResultadoConsulta       Egindako kontsultarako fakturarik ba al dagoen adierazten du 

Alfanumérico(8) 
Balio posibleak: 
"ConDatos" edo 

"SinDatos" 

RegistroRespuesta
ConsultaFactInform
adasAgrupadasClie

nte 

Bezeroak jakinarazitako fakturaren 
eremuak dituen blokea. 

Gehienez 10.000 faktura lortuko dira, 
hau da, bloke hau gehienez 10.000 aldiz 

errepika daiteke. 

Cliente     

Fakturaren bezeroa 
identifikatzeko 
eremuak dituen 
blokea 

NumeroFactur
as 

    
Bezeroak 
jakinarazitako 
fakturak guztira 
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6.5.7 Kontsultatu jakinarazitako fakturak hornitzailearen arabera multzokatuak 

BLOKEA DATUAK/TALDEA 
DATUAK/TALD

EA 
DATUAK/T

ALDEA 
DESKRIPZIOA 

FORMATUA 
LUZERA 

ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

TitularLRFE 

NombreRazon   
Jasotako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen izena; horretatik 
bere hornitzaileek jakinarazitako fakturak kontsultatu nahi dira. 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ; horretatik bere hornitzaileek 
jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

FormatoNIF(9) 

FiltroConsulta 

PeriodoImputacion 

Ejercicio   
Kontsultatu behar den eragiketari dagokion dataren urtea (eragiketa dataren edo, hori izan 
ezean, egite dataren urtetik lortuta) 

Numérico(4) 

Periodo   
Kontsultatu behar den eragiketari dagokion dataren hilabetea (eragiketa dataren edo, hori 
izan ezean, egite dataren urtetik lortuta) 

Alfanumérico(2) 
L1 

Proveedor 
NombreRazon   Hornitzailearen izena-sozietatearen izena Alfanumérico(120) 

NIF   Hornitzaileari lotutako IFZ FormatoNIF(9) 

EstadoCuadre 
    

Fakturaren alderatze egoera 
Alfanumérico(2) 

L31 
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6.5.8 Hornitzailearen arabera multzokatutako faktura jakinarazien kontsulta erantzutea 

BLOKEA DATUAK/TALDEA DATUAK/TALDEA 
DATU
AK/TA
LDEA 

DESKRIPZIOA 
FORMATUA 

LUZERA 
ZERRENDA 

Cabecera 

IDVersionSii     Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren bertsioa identifikatzea. 
Alfanumérico(3) 

L19 

TitularLRFE 

NombreRazon   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularraren izena-sozietatearen izena; horretatik bere 
hornitzaileek jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

Alfanumérico(120) 

NIF   
Egindako fakturen erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ; horretatik bere hornitzaileek 
jakinarazitako fakturak kontsultatzen dira. 

FormatoNIF(9) 

ResultadoConsulta       Egindako kontsultarako fakturarik ba al dagoen adierazten du 

Alfanumérico(8) 
Balio posibleak: 
"ConDatos" edo 

"SinDatos" 

RegistroRespuesta
ConsultaFactInform
adasAgrupadasPro

veedor 

Hornitzaileak jakinarazitako 
fakturaren eremuak dituen 
blokea. 
Gehienez 10.000 faktura lortuko 
dira, hau da, bloke hau 
gehienez 10.000 aldiz errepika 
daiteke. 

Proveedor    
Fakturaren hornitzailea 
identifikatzeko 
eremuak dituen blokea 

NumeroFacturas    
Hornitzaileak 
jakinarazitako fakturak 
guztira 
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6.6 Balio baimenduak zerrenda gisako eremuetan 

L0 - Komunikazio mota 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

A0 Fakturen edo erregistroen alta 

A1 Fakturak edo erregistroak aldatzea (erregistroko akatsak) 

A4 Bidaiarien erregimeneko faktura bat aldatzea 

A5 Bidaiarien BEZaren itzuleretan alta 

A6 Bidaiarien BEZaren itzulerak aldatzea 

 

L1 - Aldia 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

01 Urtarrila 

02 Otsaila 

03 Martxoa 

04 Apirila 

05 Maiatza 

06 Ekaina 

07 Uztaila 

08 Abuztua 

09 Iraila 

10 Urria 

11 Azaroa 

12 Abendua 

0A Urtekoa 

1T 1. Hiruhilekoa 

2T 2º Hiruhilekoa 

3T 3º Hiruhilekoa 

4T 4º Hiruhilekoa 

 

L2_EMI - Eginiko faktura mota 

BALIOAK DESKRIPZIOA 
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F1 Faktura (urtarrilaren 22ko 4/2013 FDren 6, 7.2 eta 7.3 art.) 

F2 
Faktura Sinplifikatua eta hartzailearen identifikaziorik gabeko Fakturak Urtarrilaren 22ko 
4/2013 FDren 6.1.d) art. 

F3 Fakturatutako eta aitortutako faktura sinplifikatuen ordez eginiko faktura 

F4 Fakturen laburpenaren erregistroa 

R1 
Zuzentze-faktura (akatsaren oinarria: Zuzenbidea eta BEZFA 80. artikuluko bat, bi eta 
sei) 

R2 Zuzentze-faktura ( BEZFA 80.3 art.) 

R3 Zuzentze-faktura (BEZFA 80.4 art.) 

R4 Zuzentzeko faktura (gainerakoak) 

R5 Zuzentzeko faktura, faktura sinplifikatuetan 

 

L2_RECI - Jasotako faktura mota 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

F1 Faktura (urtarrilaren 22ko 4/2013 FDren 6, 7.2 eta 7.3 art.) 

F2 
Faktura Sinplifikatua eta hartzailearen identifikaziorik gabeko Fakturak Urtarrilaren 22ko 
4/2013 FDren 6.1.d) art. 

F3 Fakturatutako eta aitortutako faktura sinplifikatuen ordez eginiko faktura 

F4 Fakturen laburpenaren erregistroa 

F5 Inportazioak (ADB) 

F6 Kontabilitateko frogagiriak 

R1 
Zuzentze-faktura (akatsaren oinarria: Zuzenbidea eta BEZFA 80. artikuluko bat, bi eta 
sei) 

R2 Zuzentze-faktura (BEZFA 80.3 art.) 

R3 Zuzentze-faktura (BEZFA 80.4 art.) 

R4 Zuzentzeko faktura (gainerakoak) 

R5 Zuzentzeko faktura, faktura sinplifikatuetan 

LC Aduanak – Likidazio osagarria 

F3, R1, R2, R3, R4 eta R5 gakoak hautazkoak dira jasotako fakturen erregistro liburuan. 

 

L3.1 - Erregimen bereziaren edo zerga arloan garrantzitsuak direnen gakoak, eginiko fakturetan 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

01 Erregimen orokorreko eragiketa 

02 Esportazioa 

03 
Ondasun erabilien, arte-gaien, zaharkinen eta bilduma-gaien erregimen berezia 
aplikatzen zaien eragiketak 
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04 Inbertitzeko urrearen erregimen berezia 

05 Bidaia agentzien erregimen berezia 

06 BEZaren taldeko erakundeen erregimen berezia (maila aurreratua) 

07 Kutxa irizpidearen erregimen berezia 

08 
Ekoizpenaren, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zergaren edo Kanarietako 
zeharkako zerga orokorraren pean dauden eragiketak 

09 
Bitartekari moduan eta besteen kontura diharduten bidaia agentzien zerbitzuen 
fakturazioa (18/2013 FDko 3. XG) 

10 

Hirugarrenek lansari profesionalak kobratzea, edo sozietateek, elkarteek, elkargokide 
profesionalek edo kobratzeko zeregina duten erakundeek jabetza industrialaren, egile 
jabetzaren edo bestelakoen ondoriozko lansariak kobratzea, bazkideen, elkartekideen 
edo elkargokideen kontura 

11 Negoziorako lokala alokatzeko eragiketak, atxikipena dakartenak 

12 Negoziorako lokala alokatzeko eragiketak, atxikipena ez dakartenak 

13 Negoziorako lokala alokatzeko eragiketak, atxikipena dakartenak eta ez dakartenak 

14 
Sortzapena egiteko dagoen BEZa duen faktura, hartzailea Administrazio Publikoa den 
obra ziurtagirietan 

15 Sortzapena egiteko dagoen BEZa duen faktura, traktu jarraituko eragiketetan 

16 IBESn sartu baino lehenagoko beste faktura batzuk 

17 IX. tituluaren XI. kapituluan jasotako araubideren bati loturiko eragiketa (OSS eta IOSS)     
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L3.2 - Erregimen bereziaren edo zerga arloan garrantzitsuak direnen gakoak, jasotako fakturetan 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

01 Erregimen orokorreko eragiketa 

02 
Enpresaburuek erosketak ordaintzeko eragiketak, erosketa horiek egiten zaizkien 
pertsonak nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen berezian badaude 

03 
Ondasun erabilien, arte-gaien, zaharkinen eta bilduma-gaien erregimen berezia 
aplikatzen zaien eragiketak 

04 Inbertitzeko urrearen erregimen berezia 

05 Bidaia agentzien erregimen berezia 

06 BEZaren taldeko erakundeen erregimen berezia (maila aurreratua) 

07 Kutxa irizpidearen erregimen berezia 

08 
Ekoizpenaren, zerbitzuen eta inportazioaren gaineko zergaren edo Kanarietako 
zeharkako zerga orokorraren pean dauden eragiketak 

09 Ondasunak eta zerbitzuak Batasunaren barruan erostea 

12 Negoziorako lokala alokatzeko eragiketak 

13 Inportazio baten faktura (jakinarazia, ADB batekin lotu gabe) 

14 IBESn sartu baino lehenagoko beste faktura batzuk 

 

L4 - Identifikazio motak egoitza herrialdean 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

02 IFZ-BEZ 

03 PASAPORTEA 

04 
IDENTIFIKATZEKO AGIRI OFIZIALA, EGOITZA HERRIALDEAK EDO LURRALDEAK 
JAULKIA 

05 EGOITZA ZIURTAGIRIA 

06 BESTE FROGAGIRI BAT 

07 EZ DAGO ERROLDATUTA 

 

07 gakoa, “Ez dago erroldatuta”, identifikazio mota moduan erabil daiteke eginiko fakturen erregistro 

liburuan eta zerga arloan garrantzitsuak diren urteko eragiketetan (eskudirutako eragiketak eta aseguru 

eragiketak). 

L5 - Zuzentzeko faktura mota 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

S Ordeztea 

I Diferentziak 
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L6 - Higiezinaren kokapena 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

1 
Euskadin eta Nafarroan izan ezik katastro erreferentzia Espainiako beste zernahi tokitan 
duen higiezina. 

2 
Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroako Foru Erkidegoan kokatutako erreferentzia 
katastrala edo zenbaki finkoa duen ondasun higiezina 

3 
Aurreko egoeretako edozeinetan sartutako higiezina, baina erreferentzia katastralik edo 
zenbaki finkorik gabea. 

4 Atzerrian kokatutako higiezina 

 

L7 - Eragiketa mota: lotuta / ez salbuetsita 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

S1 Ez salbuetsita, subjektu pasiboaren inbertsiorik gabe 

S2 Ez salbuetsita, subjektu pasiboaren inbertsioarekin 

S3 
Ez salbuetsita, subjektu pasiboaren inbertsiorik gabe eta subjektu pasiboaren 
inbertsioarekin 

 

L9 - Lotuta dauden eragiketak eta salbuetsita daudenak salbuesteko arrazoia 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

E1 Salbuetsita, 20. artikulua dela eta 

E2 Salbuetsita, 21. artikulua dela eta 

E3 Salbuetsita, 22. artikulua dela eta 

E4 Salbuetsita, 23. edo 24. artikuluak direla eta 

E5 Salbuetsita, 25. artikulua dela eta 

E6 Salbuetsita beste arrazoi batzuk direla eta 

 

L10 - Hirugarrenek eginikoak 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

S Bai 

N Ez 

 

L11 - Ordaintzeko edo kobratzeko bitartekoa 
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BALIOAK DESKRIPZIOA 

01 Transferentzia 

02 Txekea 

03 
Ez da kobratzen/ordaintzen (sortzapenaren azken eguna / nahitaezko sortzapena 
hartzekodunen konkurtsoan) 

04 Kobratzeko edo ordaintzeko beste bitarteko batzuk 

05 Banku helbideratzea 

 

L12 - Batasunaren barruko eragiketa mota 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

A 
Ondasunak igortzea edo jasotzea, BEZaren urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Dekretu 
Arauemaileak (BEZaren Foru Araua) 70. ºbat.7 artikuluan aipatutako txosten partzialak 
edo lanak egiteko 

B 
Ondasunak transferitzea eta ondasunak Batasunaren barruan erostea, BEZaren 
urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Dekretu Arauemaileko (BEZaren Foru Araua) 
9. artikuluko 3. atalean eta 16. artikuluko 2. atalean jasotakoak 

 

L13 - Batasunaren barruko aitortzailearen gakoa 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

D Aitortzailea 

R Igorlea 

 

L14 - Bidalketaren egoera osoa (erantzuna emandako datuei) 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

Correcto Eskaerako faktura guztien egoera "zuzena” da 

ParcialmenteCorrecto 
Eskaerako zenbait fakturaren egoera “okerra” da. Ikusi akatsen 
xehetasunak (L16) 

Incorrecto Eskaerako faktura guztien egoera "okerra” da 

 

L15 - Fakturaren bidalketaren egoera (erantzuna emandako datuei) 

<EstadoRegistro> eremua, altaren, bajaren edo aldaketaren erantzunean. Bidalitako erregistroa ongi 

balioztatu eta sisteman erregistratu den adierazten du. 

BALIOAK DESKRIPZIOA 
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Correcto Bidalitako faktura zuzena da eta sisteman erregistratu da 

AceptadoConErrores 
Bidalitako fakturan zenbait akats daude, baina horiek ez dute baztertzea 
eragin, eta sisteman erregistratu da. Ikusi akatsaren xehetasunak (L16) 

Incorrecto 
Bidalitako fakturan akatsan daude eta baztertu egin da horren ondorioz. 
Ez da sisteman erregistratu 

 

L16 - Erregistro errorearen kodea 

Balioztatzeen agiria berrikusi eta erroreak kudeatu. 

L17 - Herrialdearen kodea 

Ikusi herrialdeen zerrenda ofiziala: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf 

L18 - Estatu kidea 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

DE ALEMANIA 

AT AUSTRIA 

BE BELGIKA 

BG BULGARIA 

CZ TXEKIAR ERREPUBLIKA 

CY ZIPRE 

HR KROAZIA 

DK DANIMARKA 

SK ESLOVAKIA 

SI ESLOVENIA 

ES ESPAÑA 

EE ESTONIA 

FI FINLANDIA 

FR FRANTZIA 

GR GREZIA 

HU HUNGARIA 

IE IRLANDA 

IT ITALIA 

LV LETONIA 

LT LITUANIA 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf
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LU LUXENBURGO 

MT MALTA 

NL HERBEHEREAK 

PL POLONIA 

PT PORTUGAL 

GB(*) ERRESUMA BATUA 

RO ERRUMANIA 

SE SUEDIA 

(*) Identifikazio eta erabilera horiek Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua Europar 

Batasunetik irteteko akordioa ezartzeko baldintzen araberakoak izango dira. 

L19 - IDVersionSII 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

1.1 Informazioa trukatzeko erabilitako eskemaren egungo bertsioa 

 

L20 - Zenbait hartzaile 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

S Bai 

N Ez 

 

L21 - Eragiketaren gakoa 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

A 3.005,06 €-tik gorako kalte-ordainak edo prestazioak 

B 3.005,06 €-tik gorako sariak edo ordainak 

 

L22 – R1, R5 edo F4 motako fakturaren oinarri ezargarria txikiagoa, kupoiak, hobariak edo 

deskontuak direla eta, jatorrizko faktura soilik jaulki bada 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

S Bai 

N Ez 

 

L23 - Fakturaren koadratze egoera 
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BALIOAK DESKRIPZIOA 

1 Ezin da alderatu. Horrelako fakturak ezin dira alderatu 

2 
Alderatze bidean. Aldi baterako egoera, fakturari alta ematen zaionetik edo aldatzen 
denetik hura koadratzen saiatu artekoa 

3 
Alderatuta. Igorleak edo hartzaileak ez du faktura erregistratu (igorlearen IFZ, 
igorlearen faktura zenbakia eta faktura egin zen eguna ez datoz bat) 

4 
Zati batean alderatuta. Igorleak eta hartzaileak faktura erregistratu dute (igorlearen IFZ, 
igorlearen faktura zenbakia eta faktura egin zen eguna bat datoz), baina fakturako datu 
batzuetan desberdintasunak daude 

5 
Alderatuta. Igorleak eta hartzaileak faktura erregistratu dute (igorlearen IFZ, igorlearen 
faktura zenbakia eta faktura egin zen eguna bat datoz), eta fakturako datuak berdinak 
dira 

 

L24 - Erregistratutako fakturaren egoera (erantzuna aurrez aurkeztutako erregistroak ikusteari) 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

Correcta Erregistratutako faktura guztiz zuzena da 

AceptadaConErrores 
Erregistratutako fakturan zenbait akats daude. Ikusi akatsaren 
xehetasunak (L16) 

Anulada 
Erregistratutako faktura baliogabetu egin da baja emateko eragiketa 
baten bidez 

  

 

L24 - Erregistratutako fakturaren egoera (aldez aurretik aurkeztutako erregistroen kontsultari 

erantzun modura lortutakoa edo bikoiztua egoteagatik erregistroaren alta baztertzen denean) 

Kontsultarekiko erantzunaren <EstadoRegistro> eremua edo altarekiko erantzunaren 

<RegistroDuplicado> blokean erregistroa bikoiztua egoteagatik ezesten denean. Zehaztu 

erregistroaren egoera sisteman erregistratu ostean 

BALIOAK DESKRIPZIOA 

Correcta Erregistratutako faktura guztiz zuzena da 

AceptadaConErrores 
Erregistratutako fakturan zenbait akats daude. Ikusi akatsaren 
xehetasunak (L16) 

Anulada 
Erregistratutako faktura baliogabetu egin da baja emateko eragiketa 
baten bidez 

 

L25 – Hirugarrenek egina araudiaren eskakizunarekin bat 

VALORES DESCRIPCIÓN 
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S Bai 

N Ez 

 

L26 – Faktura sinplifikatua Urtarrilaren 22ko 4/2013 FDren 7.2 eta 7.3 artikulua 

  DESCRIPCIÓN 

S Bai 

N Ez 

 

L27 –Hartzailea identifikatu gabeko faktura Urtarrilaren 22ko 4/2013 FDren 6.1.d) artikulua 

VALORES DESCRIPCIÓN 

S Bai 

N Ez 

 

L28 – GGEEra baldintza aldatua dagoela, REDEMEn sartuta daudela edo ikuskapen aginpidean 

aldaketa ageri dela ez jakiteagatik epean bidaltzeko zailtasunak dituzten fakturazio erregistroen 

identifikatzailea 

VALORES DESCRIPCIÓN 

S Bai 

N Ez 

 

L29 – Fakturek 100.000.000 euroko atalasearen gaineko zenbatekoa dute 

VALORES DESCRIPCIÓN 

S Bai 

N Ez 

 

L30 – Bezeroek eta hornitzaileek jakinarazitako fakturak kontsultatzean fakturen koadratze egoera 

VALORES DESCRIPCIÓN 

3 
Alderatu gabe. Igorleak edo hartzaileak faktura ez du erregistratu (igorlearen IFZ, 
igorlearen fakturaren zenbakia eta egite data ez datoz bat) 

4 
Zati batean alderatua. Igorleak eta hartzaileak faktura erregistratu dute (igorlearen IFZ, 
igorlearen fakturaren zenbakia eta egite data bat datoz), baina fakturaren hainbat 
datutan desadostasunak daude. 
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5 
Alderatua. Igorleak eta hartzaileak faktura fakturaren datu berdinekin erregistratu dute 
(igorlearen IFZ, igorlearen fakturaren zenbakia eta egite data bat datoz) 

 

 

 

L31– Aitortzailearen gakoa 

VALORES DESCRIPCIÓN 

V Saltzailea 

A Eskuratzailea 

 

L32– Eragiketa-mota 

VALORES DESCRIPCIÓN 

01 Igorpena 

02 Hasierako hartzailea ordeztea 

03 Hasierako hartzaileari edo ordezkoari ematea 

04 Hasierako destinoa ez den beste entrega bat edo ordezkoa 

05 Beste herrialde batera bidaltzea 

06 Suntsiketa, galera, lapurreta 

07 ZAIri itzultzea 

08 12 hilabeteko epea igarotzea hasierako hartzaileak edo ordezkoak eskuratu gabe 

09 Jasotzea 

10 Eskuratzea 

11 Saltzaileak ondasunak kentzea 

12 Suntsitzea edo desagertzea 

 

L33– Inbertsio-ondasuna identifikatzen duen identifikatzailea 

VALORES DESCRIPCIÓN 

S Bai 

N Ez 

 

L34– Faktura geroago kenduko den zehazten duen identifikatzailea 
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VALORES DESCRIPCIÓN 

S Bai 

N Ez 

6.7 Balio baimenduak zenbakizko eremuetan 

Zenbakizko balioetan, ezin da zeroa ezkerrean idatzi; esate baterako, 01 edo 001 edo 01230 okerrak 

dira, eta horien ordez, 1, 1 eta 1230 idatzi beharko lirateke, hurrenez hurren. Hamartarrak bereizeko 

puntuaren ostean, eskuineko zeroak zehazteko soilik erabiliko dira; adibidez, 12345.7 eta 12345.70 

zenbaki berbera dira, eta 12345, 12345.0 eta 12345.00 ere zenbaki berbera dira. 

(Oharra: egunaren formatuan, eguna adierazten duen osagai bakoitzak zeroa eraman behar du 

ezkerrean, behar den digitu kopurua idatzi arte; adibidez, 2014-07-02 idatzi behar da, ez 2014-7-2). 

6.8 Azalpena karaktere bereziak ihes eginarazteari buruz 

XML elementu batean beheko taulako karaktereak erabili behar izanez gero, ihes kodeak ezarri behar 

zaizkie: 

Karakterea Ihes eginaraziko karakterea 

& &amp; 

<  &lt; 

 

7 ERANSKINAK: ZERBITZUAK ETA ESKEMAK ZEHAZTEA 

Informazioa bidaltzeko zehaztu diren eskemak eta WSDL formatua IBESaren funtzionamendurako 

argitaratutakoak dira. 
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