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1 SARRERA 

Batuz-en sustatutako borondatezko aldia 2022ko urtarrilaren 1ean hasiko da sistemari 

atxikitzen zaizkien pertsona eta erakundeentzat. Ondorioz, data horretan irekiko da Eragiketa 

Ekonomikoen Erregistro Liburuaren (EEEL) esparru erreala, Foru Ogasunaren web aplikaziorako 

nahiz Bizkaiko Foru Aldundiko sarrera masiboen zerbitzuaren bidez fitxategi informatikoak 

automatikoki partekatzeko. 

Urriaren erdialdetik aurrera eta abenduaren hasierara arte EEEL-ren esparru erreala proba gisa 

irekiko da. Erabaki horrek helburu bikoitza dauka: batetik, zergadunak sistema berrira ohitzea; 

bestetik, softwarea garatzen duten enpresek probak egin ahal izatea sarrera masiboen 

zerbitzuaren esparru errealaren gainean. 
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2 BERTSIOEN KONTROLA  

2.1 Hasierako 1.0.0 bertsioa 

Dokumentuaren sorrera. 
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3 EEELREN PROBA ESPARRUARI BURUZKOAK (“PILOTUA”) 

Pilotua (sarrera masiboen zerbitzua zein web aplikazioa) 2021eko urriaren erdialdetik eta 

abendura arte eskuragarri dago. 

Beharrezkotzat jotzen diren proba guztiak egin ahalko dira. Jasotzen diren datuak probarako 

datutzat joko dira esklusiboki eta ez dute eraginik izango zerga-esparruan. 

Pilotua iraun bitartean EZ dira softwarearen lizentziaren datuak balioztatuko. Hala ere, 

balioztapena esparru errealean aplikatuko da 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera. 

3.1 Sarrera masiboen zerbitzua 

Sarrera masiboen zerbitzuetan onartutako URLak eta ziurtagiri motak Batuz-en webguneko 

Dokumentazio teknikoaren atalean dagoen "EEEL-ren bidalketa masiboaren zehaztapenak" 

dokumentuan daude adierazita. 

3.2 Web aplikazioa 

Aplikaziorako atzipena honako modu honetan egin ahalko da: 

▪ Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoko izapideen katalogoan eskuragarri 

dagoen “Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburuaren (EEEL)” izapidearen bidez. 

▪ Batuz web-gunearen bidez, zehazki EEEL atalean. 

3.3 Tituluen/azpitituluen eta eragiketen eskuragarritasuna 

 140 eredua 

Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburua (pertsona fisikoak): 

Kapitulua Azpikapitulua 

1 – Egindako fakturak eta 

diru-sarrerak 

1.1 – Software bermatzailearekin igorritako fakturadun 

diru-sarrerak 

1.2 – Software bermatzaile gabe igorritako fakturadun 

diru-sarrerak 

1.3 – Fakturarik gabeko diru-sarrerak 

2 – Jasotako gastuak eta 

fakturak 

2.1 – Gastuak fakturarekin 

2.2 – Gastuak fakturarik gabe 

3 – Jarduerari atxikitako 

ondasunak eta inbertsio-

ondasunak 

3.1 – Jarduerari atxikitako ondasunen eta inbertsio-

ondasunen altak 

3.2 – Jarduerari atxikitako ondasunen eta inbertsio-

ondasunen hobekuntza 
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3.3 – Jarduerari atxikitako ondasunen eta inbertsio-

ondasunen bajak 

3.4 – Inbertsio-ondasunen urteko erregularizazioa 

4 – Erkidegoaren barneko 

zenbait eragiketa 

4.1 – Erkidegoaren barruko transferentziak, adituen 

txostenak eta bestelako lanak 

5 - Kutxa irizpidea / 

Kobrantzen eta ordainketen 

irizpidea 

5.1 – Kobrantzak 

5.2 – Ordainketak 

8 – Ondasunen multzoak 8.1 – Ondasunen multzoen altak 

8.2 – Ondasunen multzoen bajak 

 240 eredua 

Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburua (pertsona juridikoak): 

Kapitulua Azpikapitulua 

1 – Igorritako fakturak 1.1 – Software bermatzailearekin egindako fakturak 

1.2 – Software bermatzailerik gabe egindako fakturak 

2 – Jasotako fakturak  

3 – Inbertsio ondasunak  

4 – Erkidegoaren barneko 

zenbait eragiketa 

4.1– Erkidegoaren barruko transferentziak, adituen 

txostenak eta bestelako lanak 

5 - Kutxa irizpidea 5.1 – Kobrantzak 

5.2 - Ordainketak 
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4 KONTSULTAK ETA GORABEHERAK ARTATZEA 

Bidali Batuz proiektuaren inguruko zalantzak honako helbide elektroniko hauetara: 

▪ Arlo fiskalaren inguruko zalantzak: batuz.zergak@bizkaia.eus. 

▪ Zalantza teknikoak: batuz.programak@bizkaia.eus. 

4.1 Sarrera masiboen zerbitzua 

Zalantza esparru teknikokoa bada, honako datu hauek eman beharko dira zalantza argitu ahal 

izateko: 

▪ Gaian “LROE – PILOTO – SW – Enpresaren izena” eta “Consulta o Error” adierazi behar 

da. 

▪ Mezuaren edukian: 

o Interesdunaren IFZ. 

o Probaren data eta ordua. 

o Bidalketa egiten den IP publikoa. 

o Bidalketa egin ostean erantzunaren goiburuan jasotako parametroak: 

- eus-bizkaia-n3-tipo-respuesta. 

- eus-bizkaia-n3-identificativo. 

- eus-bizkaia-n3-codigo-respuesta. 

▪ Erantsitako fitxategiak, segurtasun arrazoiak tarteko, honako baldintza hauek bete behar 

ditu: 

o Proban erabilitako fitxategia bidali behar da, eta hori GZIP motakoa izan behar 

da. 

o Izena beti hasi behar da LROE hizkiekin. 

Adibidea: ”LROE_140_1_1.gz”. 

4.2 Web aplikazioa 

Zalantza esparru teknikokoa bada, honako datu hauek eman beharko dira zalantza argitu ahal 

izateko: 

▪ Gaian “LROE – PILOTO – AW – Enpresaren izena” eta “Consulta o Error” adierazi behar 

da. 

mailto:batuz.zergak@bizkaia.eus
mailto:batuz.programak@bizkaia.eus
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▪ Mezuaren edukian: 

o Interesdunaren IFZ. 

o Probaren data eta ordua. 

o Jazotako akatsa. 

o Ekitaldia/Eredua/Kapitulua/Azpikapitulua eta eragiketa. 

o Akatsa erreproduzitzeko urratsak eta, posible bada, pantaila-irudiren bat. 

▪ Erantsitako fitxategiak, segurtasun arrazoiak tarteko, honako baldintza hauek bete behar 

ditu: 

o Proban erabilitako fitxategia bidali behar da, eta hori “GZIP” motakoa izan behar 

da (1.1 azpikapitulua aplikatzen da soilik). 

o Izena beti hasi behar da LROE hizkiekin. 

Adibidea: ”LROE_140_1_1.gz”. 


