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1 SARRERA 

BATUZ jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten pertsona fisikoen edo izaera juridikorik ez duten 

erakundeen zergak kontrolatzeko estrategia orokorra da, baita pertsona juridikoen eta espainiar 

estatuan egoiliarrak ez diren eta bertan modu iraunkorrean kokatuta egonik lan egiten duten 

zergadunen jarduera ekonomikoak kontrolatzeko ere, betiere Bizkaiko PFEZri, Sozietateen 

gaineko Zergari edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga araubideari atxikita baldin badaude. 

BATUZ kudeaketa eredu berria da, eta bere helburuak jarduera ekonomikoen zerga ordainketen 

kontrola gehitzea eta zergadunek betebeharrak betetzeko erraztasunak ematea dira. 

BATUZ-ek 3 oinarrizko elementu hauek ditu: fakturazioak kontrolatzeko TicketBAI sistema, 

Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburuak (EEEL) izateko betebeharra eta zergadunei ematen 

zaien laguntza, zerga betebeharrak bete ditzaten. 

1.1 Dokumentuaren xedea 

Agiri honen xedea EEEL betetzeko zehaztapen eta baldintza funtzionalak eta teknikoak definitzea 

da, eta horretarako, bidalketa masiboak egingo dira, Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako sarrera 

zerbitzuen plataforma erabiliz. 

Hala ere, agiri honetan EZ daude jasota egoiliarrak ez diren eta kokatze iraunkorrik ez duten 

pertsona juridikoen eta zergadunen EEEL-ren kontabilitate mugimenduen kapitulua betetzeko 

zehaztapenak eta baldintzak. 

1.2 EEEL-ren eremua eta indarrean jartzea 

Jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten pertsona fisiko guztiek edo izaera juridikorik ez duten 

erakundeek eta espainiar estatuan egoiliarrak ez diren eta kokatze iraunkorraren bitartez bertan 

lan egiten duten pertsona juridiko eta zergadunek (betiere Bizkaiko PFEZren araubideari, 

Sozietateen gaineko Zergari eta EEEZ-ri atxikita daudenek), derrigorrez EEEL-ak Bizkaiko Foru 

Aldundiaren Egoitza Elektronikora eraman beharko dituzte. 

Jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten pertsona fisikoen EEEL (140 eredua) pixkanaka txertatu 

zen Bizkaian 2014. urtetik aurrera, baina 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera egitura berria izango 

du. 

Pertsona juridikoen eta kokatze iraunkorra duten ez egoiliarren EEEL (240 eredua) 2022ko 

urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean. 

1.3 EEEL-ren egitura, betetzea eta epeak 

EEEL hainbat kapitulutan egituratuta dago, eta bertan jaso behar dira diru-sarrerak, gastuak eta 

zergadunen jarduera ekonomikoei buruzko gainerako informazioa. 
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Orokorrean, diru-sarreren, gastuen eta fakturen informazioa eragiketa egiten den unean jaso 

beharko da EEEL-en, eta gehienez ere apirilaren 25ean, uztailaren 25ean, urriaren 25ean edo 

urtarrilaren 31n, eragiketa gauzatu den hiruhilekoaren arabera. 

Edonola ere, eragiketak likidazioa eta eragiketen BEZ-aren ordainketa egin aurretik erregistratu 

beharko dira. 

Hala ere, enpresa handiek, BEZ-aren ondorioetarako, erakunde talde baten barnean dauden 

enpresek eta hileroko itzulketa erregistroaren barne dauden zergadunek, oharrak 4 egunean 

idatzi beharko dituzte eragiketa egiten denetik aurrera zenbatzen hasita, salbuespenak 

salbuespen (IBH-ren epeak). 

Epeen barne egiten ez diren oharrak epez kanpo erregistratu behar dira. Ondorio horietarako, 

gogorarazten da Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bitartez EEEL eramateko 

betebeharra atzeratzeak zehapenak sortu litzakeela, eta beraz, gomendagarria da eragiketak 

gauzatu bezain laster EEEL-en jasotzea. 

EEEL-ko kapituluetako oharrak modu honetan jaso daitezke: 

▪ Modu masiboan egindako bidalketak, hau da, makinatik makinara egindako 

jakinarazpenak; horixe da hain zuzen ere agiri honen helburua. 

▪ Ohar bakoitza eskuz jasotzea BFAren egoitza elektronikoan. 
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2 BERTSIOEN KONTROLA 

2.1 Hasierako bertsioa, 1.0 

Dokumentua sortzea. 

2.2 Bertsioa 1.0.1 (2020/05/18) 

➢ Faktura bidali den ordua ezabatu egin da 1.2 - Diru-sarrerak Software bermatzailerik 

gabe egindako fakturekin (140) eta 1.2 - Software bermatzailerik gabe egindako fakturak 

(240) azpikapituluetatik.  

Aldaketa horren ondorioz eguneratu diren dokumentuak honako hauek dira: 

▪ EU_LROE_PF_140_1_2_Ingresosyfacturasemitidas_ConfacturaSinSG_V1_0_1.xls 

▪ EU_LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_V1_0_1.xlsx 

▪ LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd 

▪ LROE_PF_140_1_2_Ingresos_ConfacturaSinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd 

▪ batuz_TiposComplejos.xsd 

2.3 Bertsioa 1.0.2 (2020/10/15) 

➢ Aldatu egin da Excel eta XSD dokumentuen bertsioa. 

➢ Excel dokumentuetan, Bertsioa zutabea gehitu da, eta hor, hondo horiarekin, bertsio 

honetan aldatutako eremuak adierazten dira. 

➢ Eremuak gehitu, aldatu edo ezabatu dira honako azpikapitulu hauetan: 

▪ 140 eredua: 

o 1.1 - Diru-sarrerak Software bermatzailearekin egindako fakturekin. 

o 1.2 - Diru-sarrerak Software bermatzailerik gabe egindako fakturekin. 

o 1.3 - Fakturarik gabeko diru-sarrerak. 

o 2.1 - Gastuak fakturarekin. 

o 2.2 - Gastuak fakturarik gabe. 

o 3.1 - Alta ondasunak. 

o 3.3 - Baja ondasunak. 

o 3.4 - Urteko erregularizazioa. 

▪ 240 eredua: 

o 1.1 - Software bermatzailearekin egindako fakturak. 



 

 
BATUZ- EEEL 

 

EU_Batuz_LROE_Especificaciones_Envío_Masivo_V1_0_7.docx 

 11/05/2021 8/45 

 

o 4.1 - Erkidegoaren barruko transferentziak, adituen txostenak eta 

bestelako lanak. 

➢ Adibideak eguneratzea, TicketBAI bertsioa aldatu delako (v1.2). 

2.4 Bertsioa 1.0.3 (2020/11/04) 

➢ Sarreren zerbitzuaren zehaztapenen eguneraketa. 

2.5 Bertsioa 1.0.4 (2020/1/26) 

➢ TicketBAI ezeztatzeko Excel fitxategiak gehitu dira, eta ezeztatze horien adibideak 

jasotzen dituzten 7.1.3 eta 7.1.4 apartatuak (1.1 - Diru-sarrerak Software 

bermatzailearekin egindako fakturekin eta 1.1 - Software bermatzailearekin egindako 

fakturak azpikapituluak). 

2.6 Bertsioa 1.0.5 (2021/01/29) 

➢ TicketBAI kontsultatzeko Excel fitxategiak gehitu dira, eta kontsulta horren adibideak 

jasotzen dituzten 7.1.5 eta 7.1.6 apartatuak (1.1. - Software bermatzailedun fakturekin 

egindako diru-sarrerak eta 1.1 - Software bermatzailearekin egindako fakturak 

azpikapituluak). 

2.7 Bertsioa 1.0.6 (2021/02/23) 

➢ Honako kapitulu/azpikapitulu hauen Excel eta XSD fitxategiak gehitu dira: 

▪ 140 eredua: 

o 1.2 - Diru-sarrerak Software bermatzailerik gabe egindako fakturekin. 

o 1.3 - Fakturarik gabeko diru-sarrerak. 

o 2.1 - Gastuak fakturarekin 

o 2.2 - Gastuak fakturarik gabe  

o 3.1 - Alta ondasunak 

o 3.2 - Hobekuntza ondasunak 

o 3.3 - Baja ondasunak 

o 3.4 - Urteko erregularizazioa  

▪ 240 eredua: 

o 1.2 - Software bermatzailerik gabe egindako fakturak 

o 2 - Jasotako fakturak 

o 3 - Inbertsio ondasunak 
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2.8 Bertsioa 1.0.7 

➢ Honako eguneraketa hauek egin dira: 

▪ Kapituluen/azpikapituluen izenen aldaketa. 

▪ Balidazioen dokumenturako esteken aldaketa. 

▪ Erantzunetan itzultzen diren eremuen aldaketa. 

▪ XSDen izenen eta irudien aldaketa. 
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3 LABURDURAK ETA DEFINIZIOA 

Agiri honen ondorioetarako, hauek izango dira definizioak: 

EEEL-en jasotako oharrak: PFEZ, SZ edo EEEZ ordaintzen duten pertsonek edo erakundeek 

beraien jarduera edo jarduerak gauzatzean egindako eragiketa ekonomikoak. 

Bezeroen aplikazioa: BFA-z kanpoko software-a, Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako sarrera 

zerbitzuen plataformari EEEL-ren informazioa bidaltzeko eskatzen diona. 

Base64: Kodeketa bat da, eta byte mailan definitutako datuak Internet bidez garraiatzeko 

formatu batera bihurtzeko gaitasuna du, besteak beste ASCII karaktereetara. Base64 kodeketak 

64 zeinu hauek erabiltzen ditu: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/ = 

DFB/BFA: Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia. 

TicketBAI fitxategia: XML formatua duen fitxategi informatikoa, modu elektronikoan sinatuta 

dagoena eta zergadunak egindako ondasunen emate bat edo zerbitzu prestazio bat 

justifikatzen duen faktura bat edo euskarri elektronikoko edo paperezko agiri bat eman 

aurretik sortu dena. 

PFEZ: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. 

IS: Sozietateen gaineko Zerga. 

EEEZ: Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. 

BEZ-a: Balio Erantsiaren gaineko Zerga. 

JSON: Java Script Object Notation, datuak trukatzeko testu formatu sinplea. 

EEEL: Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburuak. 

IFZ: Identifikazio Fiskalerako Zenbakia. 

Zergaduna: PFEZ-ren araubidearekin bat eginez, jarduera ekonomikoa gauzatzen duen 

pertsona fisikoa edo izaera juridikorik gabeko erakundea, SZ-ri atxikita dagoen pertsona 

juridikoa, edo espainiar estatuan egoiliarra ez den eta bertan kokatze iraunkorraren bidez lan 

egiten duen zergaduna, EEEZ-ri atxikita dagoena. 

REST: Representational State Transfer. 

IBH: BEZaren ondorioetarako Informazioaren Berehalako Hornidura. 

Software bermatzailea: Ondasun-emateak eta zerbitzugintzak dokumentatzen dituzten 

erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen dituen sistema informatikoa 

(erregistro horiek sozietateen gaineko zergaren foru arauko 122 bis artikuluan eta pertsona 
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fisikoen errentaren gaineko zergaren foru arauko 113 bis artikuluan arautzen dira). Sistemari 

“TicketBAI” deritzo. 

TBAI: TicketBAI-ren laburdura. 

XML: eXtended MarkUp Language, SGML-tik eratorritako etiketak markatzeko lengoaia. 

Dokumentuen egiturak definitzeko balio du. 

XSD: XML Schema Definition lengoaia bat da, eta XML dokumentu baten egitura definitzeko 

balio du, berau baliozkotzea ahalbidetuz. 
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4 EEEL-REN INFORMAZIOA 

4.1 Edukia 

Koadro honetan jasota dago pertsona fisikoen eta izaera juridikorik ez duten erakundeen (140 

eredua) EEELren informazioaren egitura: 

PF-en EEEL, 140 
1 - Sarrerak eta emandako fakturak 1.1 - Software bermatzailea erabiliz emandako 

fakturak dituzten sarrerak 

1.2 - Software bermatzailerik gabe emandako 

fakturak dituzten sarrerak 

1.3- Fakturarik gabeko sarrerak 

2 - Gastuak eta jasotako fakturak 2.1 - Fakturadun gastuak 

2.2 - Fakturarik gabeko gastuak 

3 - Atxikitako ondasunak edo inbertsio-

ondasunak 

3.1 - Atxikitako ondasunen edo inbertsio-

ondasunen alta 

3.2 - Atxikitako ondasunen edo inbertsio-

ondasunen hobekuntza 

3.3 - Atxikitako ondasunen edo inbertsio-

ondasunen baja 

3.4 - Inbertsio-ondasunen urteko 

erregularizazioa 

4 - Batasunaren barruko eragiketa jakin 

batzuk 

4.1 - Batasunaren barruko transferentziak, 

peritu-txostenak eta bestelako lanak 

4.2 - Kontsignako ondasunen salmentak 

5 - Kutxa-irizpidea / Kobrantzen eta 

ordainketen irizpidea 

5.1 – Kobrantzak 

5.2 - Ordainketak 

6 - Hornidurak eta ordejarriak  

7 - Tributu-eragina duen bestelako 

informazioa 

7.1 - Izakinen aldaketa 

7.2 - Negozio-lokalen errentamenduak 

7.3 - BEZari lotutako higiezin-eskualdaketak 

7.4 - Eskudirutan emandako 6.000 eurotik 

gorako zenbatekoak 

8 - Ondasun-elkartzeak 8.1 - Ondasun-elkartzeen alta 

8.2 - Ondasun-elkartzeen baja 

Koadro honetan jasota dago pertsona juridikoen eta egoiliarrak ez diren eta kokatze 

iraunkorra duten zergadunen (240 eredua) EEELren informazioaren egitura: 

PJ-en EEEL, 240 
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1 - Emandako fakturak 1.1 - Software bermatzailea erabiliz emandako 

fakturak 

1.2 - Software bermatzailerik gabe emandako 

fakturak 

2 - Jasotako fakturak  

3 - Inbertsio-ondasunak  

4 - Batasunaren barruko eragiketa jakin 

batzuk 

4.1 - Batasunaren barruko transferentziak, 

peritu-txostenak eta bestelako lanak 

4.2 - Kontsignako ondasunen salmentak 

5 - Kutxa-irizpidea 5.1 - Kobrantzak 

5.2 - Ordainketak 

6 - Tributu-eragina duen bestelako 

informazioa 

6.1 - Eskudirutan emandako 6.000 eurotik 

gorako zenbatekoak 

6.2 - Aseguru-eragiketak 

6.3 - Bidaia-agentziak 

 

EEEL-ak ulertzea errazteko, Excel fitxategi bat sortu dugu kapitulu eta azpikapitulu bakoitzerako, 

eta bertan daude definituta egiturak/eragiketa eta datuak. Honako esteka honen bidez eskura 

daitezke dokumentu horiek: 

 Excel dokumentuak. 

Hurrengo bertsioetan gainerako informazioa osatuko da, pertsona fisikoen EEEL-en 4., 5., 6. ,7. eta 

8. kapituluetako egiturei eta pertsona juridikoen EEEL-en 4.2 - Kontsignan dauden ondasunen 

salmenta, 5. eta 6. kapituluetako egiturei buruz. 

4.1.1 TicketBAI txertatzea 

Sinatutako XML TicketBAI fitxategiak ez dira zuzenean bidaltzen, eta BFA-ra EEEL-en ohar gisa 

bidali behar dira. Zehazki, honako azpikapituluak gehitu behar dira: 

▪ Pertsona fisikoentzat, 140ko EEEL-en, azpikapitulu honetan: 

o Diru-sarrerak Software bermatzailearekin egindako fakturekin. 

▪ Pertsona juridikoentzat, 240ko EEEL-en, azpikapitulu honetan: 

o Software bermatzailearekin egindako fakturak. 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/excel/EU_Estructuras.7z
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5 EEEL BFA-RA BIDALTZEA 

5.1 Sistemaren funtzionamendu orokorra 

Puntu honetan, bidalketa masiboen bitartezko EEEL-en maila altuko funtzionamendua azaltzen 

da, hori guztia BFAk garatutako sarrera zerbitzuen plataforma erabiliz gauzatzen delarik. 

Plataforma horren bitartez, EEEL-en oharren bidalketa masiboen eskakizunak egin daitezke, 

honako ezaugarriekin: 

▪ REST motako web zerbitzu batera egindako deien bitartezko jakinarazpenak dira. 

▪ Bidalketa eskari bakoitzean zergadunaren, oharren eta egin beharreko eragiketa motaren 

fitxategia jasotzen da. 

o 10.000 ohar bidali daitezke gehienez ere, TicketBAI fitxategiak dituzten 

kapituluetan salbu; horietan, bidalketa bakoitzean 1.000 ohar bidali ahal izango 

dira. 

o Bidaltzen diren fitxategietan bakarrik kapitulu/azpikapitulu beraren oharrak jaso 

ahal izango dira, guztiak eragiketa mota berdinarekin eta zergadun berarentzako 

izango direlarik. 

• Eragiketa altakoa, aldatzekoa, kontsultakoa edo ezeztatzekoa izan 

daiteke. 

Hauxe da EEEL-ren informazioa bidaltzeko prozesua. 

5.1.1 Informazioa bidaltzea 

Bezeroen aplikazioak BFA-ko sarrera zerbitzuan egin beharko du eskaera. Hauen berri eman 

beharko da: 

▪ HTTP eskariaren goiburua: eskariaren eta zergadunaren informazio orokorrarekin. 

▪ HTTP eskariaren gorputza: eskariaren gorputzean BFAra bidali nahi den EEEL-ren 

kapituluaren/azpikapituluaren oharrak jasotzen dira. Bezeroak aplikazioak 

(konprimatutako formatua) fitxategia sortu eta eskariaren gorputzean sartu behar du. 

Zehazki, honako pausoak egin behar dira: 

o XML fitxategia sortu bidali beharreko kapituluaren/azpikapituluaren oharrekin.  

o Aurreko fitxategia GZIP formatuan konprimatu. 

o Konprimatutako fitxategia eskariaren gorputzean gehitu. 

Ziurtagiri elektronikoa erabili beharko da sarrera zerbitzuan eskaria egiteko, eta ziurtagiri 

horrekin egiaztatuko da bidalketa aurkezten duenaren izaera. Aurkezten duen zergaduna edo 

horren izenean jarduten duen pertsona izan daiteke. 

▪ Ziurtagiri hori https eskaeran doa, eta identifikatu eta erabiltzeko zerbitzuaren oinarri gisa 

erabiltzen da.. 

▪ Hauek dira EEEL bidaltzeko onartuta dauden ziurtagiri motak: 

o Pertsona fisikoaren ziurtagiria. 

o Erakundeko ordezkariaren ziurtagiria. 

o Enpresako zigilua. 

o Autonomo zigilua. 
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o Gailuaren ziurtagiria (zergadunarentzako erroldatuta egon beharko da BFA-n). 

5.1.2 Informazioa prozesatzea eta erantzuna sortzea 

Eskaria jasotzean, BFA-ko sistemek automatikoki egingo dituzte baliozkotze, bilketa eta erantzun 

sortze prozesuak, eskariaren emaitzarekin batera. Bezeroen aplikazioak erantzuna kudeatu 

beharko du, atal honetan deskribatutakoa kontuan hartuz. 

5.1.2.1 Baliozkotzeak eta informazioa gordetzea 

Prozeduraren lehenengo pausoan baliozkotze automatikoak egingo dira, eskariaren goiburu 

komunean eta gorputzean (kapituluaren edo azpikapituluaren datuak). Baliozkotze horiek 

formatuan eta negozio arauetan egingo dira: 

▪ Formatu baliozkotzeak: bidalketaren datuek formatuen baliozkotzeren bat gainditzen ez 

baldin badute, mezu bat bidaliko da, sortu den akats zehatza zein izan den adieraziz. 

o Horrenbestez, bidalketa osoa ezetsi egingo da, eta beraz, BFA-n ez da ohar batik 

gordeko. 

▪ Negozio baliozkotzeak: formatu baliozkotzeak gainditu ondoren, negozio baliozkotzeak 

egingo dira.  

o Akatsa eskariaren goiburu komunean gauzatzen baldin bada, adibidez 

identifikazio eta antzeko akatsak, formatu akatsak gertatzen direnean bezala 

jardungo da. 

• Horrenbestez, bidalketa osoa ezetsiko da, eta BFA-n ez da oharrik 

gordeko. 

o Akatsa gorputzaren edukian gertatzen baldin bada, bi egoera hauek gertatu 

daitezke: 

• Oharra zuzena ez izatea, eta beraz, EEEL-en ez erregistratzea. 

• Oharrak akatsekin onartzea, eta beraz, EEEL-en erregistratzea. 

Gertatu daitezkeen akats kodeei buruzko informazio xehea, BFA-n EEEL osatzen duten eskari eta 

egiturentzako egiten diren baliozkotzeetan oinarritutakoa, honako estekan dago eskuragarri: 

 EU_Batuz_LROE_Validaciones_Errores_V1_0_5.pdf 

5.1.2.2 Erantzuna sortzea 

Aurreko atalean egiten diren baliozkotzeen ondorioz, BFA-ren sistemak bidalketaren emaitza 

orokorra bidaltzen du, eta hala badagokio, ohar bakoitzaren emaitza espezifikoa baita ere. 

Emaitza bientzako egoera eremuak, akats kodeak eta mezuak definitu dira. Azken biek balioren 

bat izaten dute oharraren egoera zuzena EZ denean. 

Hauek dira bidalketaren emaitza orokorrari lotutako egoeraren balio posibleak: 

▪ Zuzena. 

  

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/EU_Batuz_LROE_Validaciones_Errores_V1_0_5.pdf
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Emaitza zuzena duen aurkezpen batek esan nahi du bertan jasotako ohar guztiek formatu 

eta negozio baliozkotzeak gainditu dituztela, eta beraz, BFA-n erregistratu direla. 

▪ Partzialki zuzena. 

Emaitza partzialki zuzena duen aurkezpen batek esan nahi du bidalketan bidalitako ohar 

guztiak EZ direla zuzenak. Erantzun hori sortzen da bidalketa batean ohar zuzenak eta 

akatsekin onartuak eta/edo okerrak diren oharrak daudenean (erregistroren batek 

baliozkotzeren bat gainditu ez duenean). 

Kasu honetan, bezeroen aplikazioak ohar bakoitzaren egoera espezifikoa egiaztatu 

behar du. Bezeroen aplikazioak zuzen gisa erregistratu ez dituen oharrei buruzko 

zuzenketak egin behar ditu eta bidalketa berri bat egin beharko du. 

▪ Okerra. 

Emaitza okerra duen aurkezpen batek esan nahi du bertan jasotako ohar guztiak okerrak 

direla, eta beraz, ez dela BFA-n erregistratu. Honako arrazoiengatik gertatu daiteke: 

o Goiburuan akatsak egotea edo eskarian jasotako fitxategiaren egitura 

eskemarekin bat ez etortzea (ez ditu formatu baliozkotzeak betetzen), eta beraz, 

eskari guztia ezetsi egin behar da. 

o Eskariko erregistro guztiak okerrak dira, formatu edo negozio baliozkotzeak ez 

dituztelako betetzen. 

Erregistro bakoitzaren emaitza espezifikoari lotutako egoeraren balio posibleak hauek dira: 

▪ Zuzena. 

Oharrak formatu eta negozio baliozkotzeak gainditu ditu, eta beraz, BFA-n erregistratu 

da. 

▪ Onartuta aketzekin. 

Egoera horretan geratzen dira negozio baliozkotzeren bat betetzen ez duten oharrak 

baina hala ere, informazioa BFA-n gordetzen da. 

Ohar horiek zuzendu eta berriz ere bidali behar dira, BFA-n etorkizunean egingo diren 

prozesuetarako. 

▪ Okerra. 

Egoera hori duten oharrak ez dira BFA-n gordetzen, eta beraz, berriz ere bidali behar dira 

datuak zuzendu ondoren. 

Egoera Zuzenean ez dauden oharrak zuzendu eta berriz ere bidali behar dira, BFA-n 

erregistratzeko. 
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6 BALDINTZA TEKNIKOEN XEHETASUNAK 

BFA-ko sarrera zerbitzuko dokumentazio tekniko xehatua honako estekan ikusi daiteke: 

 EU_Servicio_Entradas_descripcion_tecnica_llamada_v_1_0_3.pdf 

6.1 Sarreren zerbitzuari egindako eskaria 

Bezeroen aplikazioak BFA-ren sarrera erregistroan eskaria egin beharko du: 

Alta, aldaketa eta ezeztatzeko sarreren zerbitzuaren oinarriaren URLa honako hau da: 

https://sarrerak.bizkaia.eus/N3B4000M/aurkezpena. 

Kontsultarako sarreren zerbitzuaren oinarrizko URLa hau da: 

https://sarrerak.bizkaia.eus/N3B4001M/kontsulta. 

▪ Deiak POST mota erabiliz egin behar dira. 

▪ Zerbitzu horren kodea UTF-8 da. Horrenbestez, karaktere jokoa da kode hori onartzen 

duena, Unicoden zabaldutako karaktereetara iritsita. 

La Sarrera zerbitzuari egindako eskarian HTTP goiburua eta gorputza egongo dira. 

6.1.1 Eskariaren HTTP goiburua 

EEEL-rentzat, eskariaren HTTP goiburuan derrigorrez honako parametroak gehitu behar dira, 

balio hauekin: 

▪ Accept-Encoding = gzip. 

▪ Content-Encoding = gzip. 

▪ Content-Length = mezuaren testu neurria 

▪ Content-Type = application/octet-stream. 

▪ eus-bizkaia-n3-version = 1.0. 

▪ eus-bizkaia-n3-content-type = application/xml. 

▪ eus-bizkaia-n3-data = Json fitxategiaren edukia. 

Json fitxategiaren edukia 

EEEL-rentzat, hauek dira json fitxategian jaso beharreko datuak: 

▪ Kontzeptua: kontzeptuaren kodea da, erregistratu nahi denarekin lotuta dagoena. 

▪ Apartatua: nahitaez adierazi behar da EEELen azpikapituluaren zenbakia; nolanahi 

ere, azpikapitulurik ez badago, kapituluarena adierazi behar da. Adibideak: 

Software bermatzaileaz egindako faktura duten sarrerak, 1.1; Jasotako fakturak, 2. 

▪ Interesatua: erregistroa egingo den zergadunaren datuak,  

pertsona fisikoa edo juridikoa izanik. 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/sarrerak/EU_Servicio_Entradas_descripcion_tecnica_llamada_v_1_0_3.pdf
https://www.batuz.eus/fitxategiak/sarrerak/EU_Servicio_Entradas_descripcion_tecnica_llamada_v_1_0_3.pdf
https://sarrerak.bizkaia.eus/N3B4000M/aurkezpena
https://sarrerak.bizkaia.eus/N3B4001M/kontsulta
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▪ Datu garrantzitsuak: aurkeztu nahi den eredua identifikatzeko beharrezko datuak 

dira. 

o Eredua: aurkeztu beharreko eredua (140/240). 

o Ekitaldia: ereduaren ekitaldia, dagokion ekitaldiarekin bete beharrekoa. 

Datu horiek zuzentasunez jakinarazi behar dira, modu honetan: 

▪ Azpikapituluak bidaltzeko (esaterako: 1.1 Software bermatzaileaz egindako 

faktura duten sarrerak): 

eus-bizkaia-n3-data = { 

 "con": "LROE", 

 "apa": "1.1", 

 "inte": { 

  "nif": " identifikazio fiskaleko zenbakia ", 

  "nrs": " izena edo sozietatearen izena ", 

  "ap1": " lehenengo abizena ", 

  "ap2": " bigarren abizena " 

 }, 

 "drs": { 

  "mode": "140/240", 

  "ejer": " ekitaldia " 

 } 

} 

 

▪ Azpikapitulurik gabeko kapituluak bidaltzeko (esaterako: 2 - Jasotako 

fakturak): 

eus-bizkaia-n3-data = { 

 "con": "LROE",   

 "apa": "2", 

 "inte": { 

  "nif": " identifikazio fiskaleko zenbakia ", 

  "nrs": " izena edo sozietatearen izena ", 

  "ap1": " lehenengo abizena ", 

  "ap2": "bigarren abizena  

 }, 

 "drs": { 

  "mode": "140/240", 

  "ejer": "ekitaldia" 

 } 

} 
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6.1.2 Eskariaren gorputza 

BFA-ra bidaltzeko edo kontsultatzeko EEEL-ren oharren informazioa duten datuak eskariaren 

gorputzean gehituko dira. 

Bidali beharreko informazioa sortzeko, bezeroen aplikazioak honako pausoak gauzatu beharko 

ditu: 

▪ XML fitxategia sortzea dagokion egituran oinarrituz. 

▪ Fitxategi hori GZIP formatuan konprimatzea. 

▪ Konprimatutako fitxategia eskariaren gorputzean gehitzea. 

6.1.2.1 XML fitxategiaren egitura (XSD eskema) 

Eskarian gehitu beharreko XML fitxategiaren egitura XSD eskemen bidez definitu da. Azken hori 

XML dokumentu baten baliozkotasuna egiaztatzeko mekanismoa da, hau da, egitura definitzen 

du: elementuak, datu motak, ezaugarriak, ordena, zenbat aldiz errepikatzen diren, eta abar. 

Eskemei dagokienez, kontuan hartu behar da eskari eskemetan banatzen direla, batzuk BFA-ra 

informazioa bidaltzeko (atal honetan landu direnak) direlarik, eta beste batzuk erantzun eskemak 

direlarik, atal honetan azaltzen direnak; 6.2.2 Erantzunaren gorputza. 

Era berean, eskari eskemen barnean, eskema ezberdinak daude EEEL-ren kapitulu/azpikapitulu 

bakoitzeko alta, aldaketa, kontsulta edo ezeztatze eragiketetarako. Alta eta aldaketa eragiketek 

eskema berbera daukate. Altak direnean, eragiketaren eremuan “A00” balioa idatzi behar da, 

aldaketaren eremuan “M00” balioa, ezeztapenean “AN0”, eta kontsultan “C00”. 

Orain arte publikatutako eskaera eta erantzun eskemak esteka honen bidez deskarga daitezke:  

 XSD eskemak 

6.1.2.1.1 TicketBAI EEEL-en txertatzeko prozesua 

TicketBAI fitxategia 1.1 azpikapituluen alta agertu behar da, pertsona fisikoa edo juridikoa, kasuan 

kasukoa. 

TicketBAI fitxategia biltzen duen eskaeraren gorputza sortzeko honako eragiketa hauek egin 

behar dira: 

▪ XML fitxategi bat sortzea, alten XSD formatua betetzen duena TicketBAI fakturekin, eta, 

beraz, bidalketa bakoitzeko gehienez ere 1.000 TBAI fitxategi bidali ahalko dira. Faktura 

bakoitzarentzako prozesua hauxe izango da: 

o TicketBAI fitxategia Base64-ean kodifikatzea, dagokion azpikapituluaren 

“TicketBai” nodoan. 

o Faktura bakoitzaren gainerako datuak osatzea, hala dagokionean. 

▪ Fitxategi hori GZIP formatuan konprimatzea. 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/Esquemas%20XSD.7z
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▪ Konprimatutako fitxategia eskariaren gorputzean gehitzea. 

6.2 Sarreren zerbitzuaren erantzuna 

Sarreren zerbitzuak, erantzunaren HTTP goiburuan honako datuak ematen ditu. 

6.2.1 Erantzunaren HTTP goiburua 

Sarreren zerbitzuak, erantzunaren HTTP goiburuan honako datuak ematen ditu: 

▪ eus-bizkaia-n3-tipo-respuesta: eskariaren egoera orokorra. Honako balio hauetako bat 

adieraziko du: Zuzena / Partzialki zuzena / Okerra. 

▪ eus-bizkaia-n3-codigo-respuesta: sortu den akatsaren kodea. eus-bizkaia-n3-tipo-

respuesta eremuaren balioa okerra den adierazten du. 

▪ eus-bizkaia-n3-mensaje-respuesta: sortutako akatsaren mezua. eus-bizkaia-n3-tipo-

respuesta eremuaren balioa okerra den adierazten du 

▪ eus-bizkaia-n3-identificativo: egindako sarreraren identifikatzaile bakarra. Itzultzean, 

beti adieraziko da erantzuna zuzena edo partzialki zuzena den. 

▪ Content-Encoding = gzip.  

▪ Content-Type: application/XML. 

6.2.2 Erantzunaren gorputza 

Sarreren zerbitzuak erantzunaren gorputza bidaltzen du, XML fitxategi bat GZIP formatuan 

konprimatuta, prozesuko emaitzari buruzko informazio xehatua duena. 

Erantzunen XML fitxategien egitura honako erantzun eskemen arabera egin da, eragiketa eta 

kapitulu/azpikapitulu bakoitzeko. 

Erantzun eskemak, prozesuaren emaitza, alta, aldaketa eta ezeztatze eragiketentzat, honako 

informazio blokeetan egituratu dira: 

▪ Goiburua: XSD-ren goiburuaren informazio bera du, bezeroen aplikazioak bidalitako 

eskariari dagokiona. 

▪ Aurkezpen datuak: Egindako aurkezpenaren informazioa dago jasota. Informazio hori 

komuna da alta, ezeztatze eta aldaketetako EEEL-ko egitura guztien erantzun 

fitxategietarako. Bidalketa guztiz ezesten bada, informazio hori ez da itzuliko. 

o Aurkezpen eguna: eskaria aurkeztu den eguna. 

o Eskaria aurkeztu duen pertsonaren IFZ: eskaria aurkeztu duen pertsonaren IFZ 

bidaltzen da. 

▪ Erregistroak: bidalitako ohar bakoitzaren emaitza espezifikoa jasotzen du. Bidalketa 

guztiz ezesten bada, informazio hori ez da itzuliko. Bloke honetan dauden datuak hauek 

dira Identifikatzailea: adiera bakarrarekin bidalitako ohar bakoitza identifikatzen du. 

o Identifikatzailea osatzen duten eremuak XSD-en daude 

zehaztuta. 
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o Erregistroaren egoera: erregistro mailan zuzenak direnak, okerrak direnak (eta 

ezesten direnak) eta akatsekin onartuak direnak zeintzuk diren adierazten da. 

• Erregistroaren egoera: hauek dira eremu honetan egon 

daitezkeen balioak: 

o Zuzena. 

o Akatsekin onartua. 

o Okerra. 

• Erregistroaren akats kodea: akats kodearen berri ematen 

da erregistro baten egoera okerra edo akatsekin onartua 

denean. Erregistro bati lotutako hainbat akats egonez 

gero, aurkitzen duen lehenengoa itzultzen du. 

• Erregistro akatsaren deskribapena (ES eta EU): erregistro akatsaren 

kodearekin lotutako deskribapena da, gaztelaniaz eta euskaraz. 

Kontsulta-eragiketetarako erantzun-eskemak, prozesuaren emaitza, honako informazio 

blokeetan egituratu dira: 

▪ Goiburua: XSD-ren goiburuaren informazio bera du, bezeroen aplikazioak bidalitako 

eskariari dagokiona. 

▪ Kontsultaren emaitza: Egindako kontsultaren informazioa jasotzen du. Informazio hori 

komuna da erantzun fitxategietarako EEELren egitura guztietan kontsulta eragiketetan. 

o Kontsultaren data: Egindako kontsultaren datuak itzultzen diren data eta ordua. 

o Kontsultaren orrialdearen zenbakia: Kontsultaren eskaeraren fitxategian 

eskatutako orrialde zenbakia. 

o Erregistroak daude: Adierazten du ea kontsultak, eskatutako orrialdearen 

zenbakia kontuan izanda, erregistroak itzultzen dituen edo ez. 

o Orrialde-zenbaketa: 

• Orrialde kopurua, guztira: Egindako kontsultak sortzen duen orrialde 

kopurua, guztira. 

• Erregistro gehiago daude: Adierazten du ea erregistro gehiago dagoen 

edo ez, hau da, erregistro gehiago dagoela adierazten bada, esan nahi 

du ez dela eskatu kontsultaren azken orrialdea. 

• Erregistro kopurua, guztira: Egindako kontsultak sortzen duen erregistro 

kopurua, guztira. 

▪ Erregistroak: Kontsultatutako oharren berezko informazioa dakar eta, gainera, honako 

informazio hau ematen da: 

o Aurkezpen datuak: 

• Alta aurkezteko data: Oharrari alta eman zitzaioneko data eta ordua. 

• Azken aldaketaren aurkezlearen IFZ: Oharraren azken aldaketa egin duen 

IFZ. 

• Azken aldaketaren aurkezpen data: Oharraren azken aldaketa egin zen 

data eguna eta ordua. 

• Azken aldaketaren aurkezpen modua: Oharraren azken aldaketa nondik 

egin den. 

o Erregistroaren egoera: 
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• Erregistroaren egoera: derrigorrezko eremua, honako balioetako bat izan 

behar duena: 

- Zuzena. 

- Onartuta, akatsekin. 

- Ezeztatuta. 

• Erregistroko akats kodea: hautazko eremua da, eta akats kode baten berri 

ematen da erregistroaren egoera zuzena ez denean. Erregistro batek 

akats bat baino gehiago izanez gero, beti lehenengoa ematen da. 

• Erregistroko akatsaren deskribapena (ES eta EU): hautazko eremua da, 

eta akats kodearen berri eman ondoren jakinarazten da. Sortutako 

erregistroaren akats kodeari lotutako deskribapena da, gaztelaniaz eta 

euskaraz. 

Akats posibleei buruzko informazio xehatua, BFAn EEEL osatzen duten eskari eta 

egiturentzat egiten diren baliozkotzeetan oinarritutakoa, honako estekan dago 

eskuragarri: 

 EU_Batuz_LROE_Validaciones_Errores_V1_0_5.pdf 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/EU_Batuz_LROE_Validaciones_Errores_V1_0_5.pdf
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7 ERANSKINAK 

7.1 EEEL-ren bidalketa baten adibidea 

7.1.1 Pertsona fisikoen (140) diru-sarreren alta, Software bermatzailea 

fakturarekin 

Hauxe da pertsona fisikoen (140) 1.1. diru-sarrerak TBAI fakturekin kapituluaren alta eragiketa 

baten eskari eta erantzunaren eredua. 

7.1.1.1 Eskaria 

HTTP goiburua 

HTTP goiburu baten adibidea, Pertsona fisikoen (140) diru-sarrerak, Software bermatzailea 

fakturarekin azpikapituluan altan emateko sortua: 

▪ Accept-Encoding = gzip. 

▪ Content-Encoding = gzip. 

▪ Content-Length = 13088. 

▪ Content-Type = application/octet-stream. 

▪ eus-bizkaia-n3-version = 1.0. 

▪ eus-bizkaia-n3-content-type = application/xml. 

▪ eus-bizkaia-n3-data = {"con": "LROE", "apa": "1.1", "inte": {"nif": "79732487C","nrs": 

"ANE","ap1": "ARRIOLA","ap2": "LEJARDI"},"drs": {"mode": "140","ejer": "2022"}} 

{ 

  "con": "LROE", 

  "apa": "1.1", 

  "inte": { 

   "nif": "79732487C", 

   "nrs": "ANE", 

   "ap1": "ARRIOLA", 

   "ap2": "LEJARDI" 

  }, 

  "drs": { 

   "mode": "140", 

   "ejer": "2022" 

  } 

} 
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Gorputza 

Eskariaren gorputzean bidaltzen den informazio 

LROE_PF_140_1_1_Ingresos_ConfacturaConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd, fitxategiaren 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, hauxe delarik: 

 

TicketBAIren XML-a, “TicketBai” izeneko nodoan gehitu behar dena, Base64-an kodetu 

behar da. 

Hurrengo esteketan, TicketBAI batentzat sortutako XML fitxategien pare bat adibide daude 

(ez daude Base64-an kodetuta): 

 Ejemplo_TicketBAI_79732487C_A2022_0399.xml 

 Ejemplo_TicketBAI_79732487C_A2022_0400.xml 

Honako estekan kontsultatu daiteke XML fitxategi baten eredua, pertsona fisikoen 

TicketBAI fakturadun diru-sarreren azpikapituluaren altarako, (aurreko adibideetako 

TicketBAI fitxategiak barne hartzen ditu Base64-an): 

 Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.xml 

GZIP fitxategiaren adibide bat, pertsona fisikoen TicketBAI fakturadun azpikapituluan altan 

emateko, aurreko fitxategian oinarrituta egindakoa, honako estekan kontsultatu daiteke 

 Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.gz 

http://www.bizkaia.eus/
http://www.bizkaia.eus/
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_TicketBAI_79732487C_A2022_0399.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_TicketBAI_79732487C_A2022_0400.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.gz
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7.1.1.2 Erantzuna 

Eskariari erantzuteko informazioa 

LROE_PF_140_1_1_Ingresos_ConfacturaConSG_AltaRespuesta_V1_0_2.xsd, fitxategiaren 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta hauxe da: 

 

GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona fisikoen Software bermatzailea fakturadun diru-sarreren 

azpikapituluan altan emateko erantzun zuzenarena, honako estekan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Correcta_Resp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona fisikoen Software bermatzailea fakturadun diru-sarreren 

azpikapituluan altan emateko erantzun partzialki zuzenarena, honako estekan kontsultatu 

daiteke 

 Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Parc_Correcta_Resp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona fisikoen Software bermatzailea fakturadun diru-sarreren 

azpikapituluan altan emateko erantzun okerrarena, honako estekan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Incorrecta_Resp.gz 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Parc_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Incorrecta_Resp.gz
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7.1.2 Pertsona juridikoen (240) Software bermatzailea fakturen altak 

Hauxe da 1.1 – Pertsona juridikoentzat Software bermatzailearekin egindako fakturak izeneko 

kapituluan altan emateko eskari eta erantzun baten adibidea. 

7.1.2.1 Eskaria  

HTTP goiburua 

HTTP goiburu baten adibidea, pertsona juridikoentzat Software bermatzailearekin 

egindako fakturak azpikapituluan altan emateko, hauxe da: 

▪ Accept-Encoding = gzip. 

▪ Content-Encoding = gzip. 

▪ Content-Length = 12631. 

▪ Content-Type = application/octet-stream. 

▪ eus-bizkaia-n3-version = 1.0. 

▪ eus-bizkaia-n3-content-type = application/xml. 

▪ eus-bizkaia-n3-data = {"con": "LROE", "apa": "1.1", "inte": {"nif": "B00000034","nrs": 

"HOTEL ADIBIDEZ"},"drs": {"mode": "240","ejer": "2022"}} 

{ 

  "con": "LROE", 

  "apa": "1.1", 

  "inte": { 

   "nif": "B00000034", 

   "nrs": "HOTEL ADIBIDEZ", 

  }, 

  "drs": { 

   "mode": "240", 

   "ejer": "2022" 

  } 

} 

Gorputza 

Eskariaren gorputzean bidaltzen den informazioa 

LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd, fitxategiko 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta hauxe da: 

file://///Datos_comunes/e_comun/BATUZ/Publicaciones/Fase%20II/Esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConTBAI_AltaPeticion_V1_0.xsd
file://///Datos_comunes/e_comun/BATUZ/Publicaciones/Fase%20II/Esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConTBAI_AltaPeticion_V1_0.xsd
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TicketBAIren XMLa, “TicketBai” nodoan gehitu behar dena, Base64-an kodetu behar da. 

Hurrengo esteketan, TicketBAI batentzat sortutako XML fitxategien pare bat adibide daude 

(ez daude Base64-an kodetuta): 

 Ejemplo_TicketBAI_B00000034_B2022_0100.xml 

 Ejemplo_TicketBAI_B00000034_B2022_0101.xml 

XML fitxategi baten adibidea, pertsona juridikoen Software bermatzailea fakturadun diru-

sarreren azpikapituluan altan emateko, aurreko adibideko Software bermatzailea barne 

hartzen duena, Base64-an, honako estekan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.xml 

GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona juridikoen Software bermatzailea fakturadun diru-

sarreren azpikapituluan altan emateko, aurreko fitxategian oinarritutakoa, honako estekan 

kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.gz 

7.1.2.2 Erantzuna 

Eskariari erantzuteko informazioa 

LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaRespuesta_V1_0_1.xsd, fitxategiaren 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta hauxe da: 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_TicketBAI_B00000034_B2022_0100.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_TicketBAI_B00000034_B2022_0101.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.gz
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GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona juridikoen Software bermatzailea fakturen azpikapituluan 

altan emateko erantzun zuzenarena, honako estekan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Correcta_Resp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona juridikoen Software bermatzailea fakturadun 

azpikapituluan altan emateko erantzun partzialki zuzenarena, honako estekan kontsultatu 

daiteke: 

 Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Parc_Correcta_Resp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona juridikoen Software bermatzailea fakturadun 

azpikapituluan altan emateko erantzun okerrarena, honako estekan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Incorrecta_Resp.gz 

7.1.3 Pertsona fisikoaren software bermatzailedun fakturarekin egindako 

ordainagiriak ezeztatu (140) 

1.1. Diru-sarrera pertsona fisikoaren software bermatzailedun fakturarekin kapituluko ezeztapen 

eragiketa baten eskari eta erantzunaren eredua erakutsiko da jarraian. 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Parc_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Incorrecta_Resp.gz
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7.1.3.1 Eskaria 

HTTP goiburua 

HTTP goiburu baten adibidea, Pertsona fisikoen software bermatzailedun fakturarekin 

egindako diru-sarreren azpikapitulua ezeztatzeko sortua: 

▪ Accept-Encoding = gzip. 

▪ Content-Encoding = gzip. 

▪ Content-Length = 13088. 

▪ Content-Type = application/octet-stream. 

▪ eus-bizkaia-n3-version = 1.0. 

▪ eus-bizkaia-n3-content-type = application/xml. 

▪ eus-bizkaia-n3-data = {"con": "LROE", "apa": "1.1", "inte": {"nif": "79732487C","nrs": 

"ANE","ap1": "ARRIOLA","ap2": "LEJARDI"},"drs": {"mode": "140","ejer": "2022"}} 

{ 

  "con": "LROE", 

  "apa": "1.1", 

  "inte": { 

   "nif": "79732487C", 

   "nrs": "ANE", 

   "ap1": "ARRIOLA", 

   "ap2": "LEJARDI" 

  }, 

  "drs": { 

   "mode": "140", 

   "ejer": "2022" 

  } 

} 

Gorputza 

Eskariaren gorputzean bidaltzen den informazioa jarraian erakutsitako “xsd” fitxategiaren 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da 

LROE_PF_140_1_1_Ingresos_ConfacturaConSG_AnulacionPeticion_V1_0_0.xsd: 
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TicketBAIren XML fitxategia, “AnulaTicketBai” izeneko nodoan gehitu behar dena, Base64n 

kodetuta egon behar da. 

Hurrengo esteketan, TicketBAI batentzat sortutako XML fitxategien pare bat adibide daude 

(ez daude Base64-an kodetuta): 

 Ejemplo_Anulacion_TicketBAI_79732487C_A2022_0399.xml 

 Ejemplo_Anulacion_TicketBAI_79732487C_A2022_0400.xml 

XML fitxategi baten adibidea, Pertsona fisikoaren software bermatzailedun fakturarekin 

egindako diru-sarreren azpikapitulua ezeztatzeko sortua, aurreko adibideetako TicketBAI 

fitxategiak barne hartzen dituena, Base64n, esteka honetan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.xml 

GZIP fitxategi baten adibidea, aurreko fitxategitik abiatuta pertsona fisikoen software 

bermatzailedun fakturarekin egindako diru-sarreren azpikapitulua ezeztatzeko sortua, 

esteka honetan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.gz 

7.1.3.2 Erantzuna 

Eskariari erantzuteko informazioa “xsd” fitxategiaren zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta 

hauxe da LROE_PF_140_1_1_Ingresos_ConfacturaConSG_AnulacionRespuesta_V1_0_0.xsd: 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_TicketBAI_79732487C_A2022_0399.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_TicketBAI_79732487C_A2022_0400.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.gz
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GZIP fitxategi baten adibidea, Pertsona fisikoaren software bermatzailedun fakturarekin egindako 

diru-sarreren azpikapituluko ezeztapenaren erantzun egokiari dagokiona, esteka honetan 

kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Correcta_Re

sp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, Pertsona fisikoen software bermatzailedun fakturarekin egindako 

diru-sarreren azpikapituluko ezeztapenaren erantzun partzialki egokiari dagokiona, esteka 

honetan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Parc_Correct

a_Resp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, Pertsona fisikoen software bermatzailedun fakturarekin egindako 

diru-sarreren azpikapituluko ezeztapenaren erantzun okerrari dagokiona, esteka honetan 

kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Incorrecta_R

esp.gz 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Parc_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Parc_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Incorrecta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Incorrecta_Resp.gz
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7.1.4 Pertsona juridikoaren software bermatzailearekin egindako fakturak ezeztatu 

(240) 

1.1 – Pertsona juridikoentzat software bermatzailearekin egindako fakturak ezeztatzeko eragiketa 

baten eskari eta erantzunaren adibide bat erakutsiko da jarraian. 

7.1.4.1 Eskaria 

HTTP goiburua 

HTTP goiburu baten adibidea, Pertsona juridikoen software bermatzailearekin egindako 

fakturak azpikapitulua ezeztatzeko sortua, honako hau da: 

▪ Accept-Encoding = gzip. 

▪ Content-Encoding = gzip. 

▪ Content-Length = 12631. 

▪ Content-Type = application/octet-stream. 

▪ eus-bizkaia-n3-version = 1.0. 

▪ eus-bizkaia-n3-content-type = application/xml. 

▪ eus-bizkaia-n3-data = {"con": "LROE", "apa": "1.1", "inte": {"nif": "B00000034","nrs": 

"HOTEL ADIBIDEZ"},"drs": {"mode": "240","ejer": "2022"}} 

{ 

  "con": "LROE", 

  "apa": "1.1", 

  "inte": { 

   "nif": "B00000034", 

   "nrs": "HOTEL ADIBIDEZ", 

  }, 

  "drs": { 

   "mode": "240", 

   "ejer": "2022" 

  } 

} 

Gorputza 

Eskariaren gorputzean bidaltzen den informazioa jarraian erakutsitako “xsd” fitxategiaren 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da 

LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AnulacionPeticion_V1_0_0.xsd: 
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TicketBAIren XML fitxategia, “TicketBAI” izeneko nodoan gehitu behar dena, Base64n 

kodetuta egon behar da. 

 

Hurrengo esteketan, TicketBAI batentzat sortutako XML fitxategien adibide pare bat daude: 

 Ejemplo_Anulacion_TicketBAI_B00000034_B2022_0100.xml 

 Ejemplo_Anulacion_TicketBAI_B00000034_B2022_0101.xml 

XML fitxategi baten adibidea, Pertsona juridikoen software bermatzailearekin egindako 

fakturak azpikapitulua ezeztatzeko sortua, aurreko adibideko TicketBAI fitxategia barne 

hartzen duena, Base64n, honako estekan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.xml 

GZIP fitxategi baten adibidea, aurreko fitxategitik abiatuta pertsona juridikoen Software 

bermatzailea fakturadun diru-sarreren azpikapituluan ezeztatzeko sortua, esteka honetan 

kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.gz 

7.1.4.2 Erantzuna 

Eskariari erantzuteko informazioa “xsd” fitxategiaren zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta 

hauxe da LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AnulacionRespuesta_V1_0_0.xsd: 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_TicketBAI_B00000034_B2022_0100.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_TicketBAI_B00000034_B2022_0101.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.gz
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GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona juridikoen Software bermatzailea fakturen azpikapituluko 

ezeztapenaren erantzun egokiari dagokiona, esteka honetan kontsultatu daiteke 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Correcta_Resp.g

z 

GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona juridikoen Software bermatzailea fakturen azpikapituluko 

ezeztapenaren erantzun partzialki egokiari dagokiona, esteka honetan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Parc_Correcta_R

esp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, pertsona juridikoen Software bermatzailea fakturen azpikapituluko 

ezeztapenaren erantzun okerrari dagokiona, esteka honetan kontsultatu daiteke 

 Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Incorrecta_Resp

.gz 

7.1.5 Pertsona fisikoaren software bermatzailedun fakturarekin egindako 

diru-sarreren kontsulta (140) 

Pertsona fisiko batentzako 1.1. Diru-sarrera software bermatzailedun fakturarekin kapituluko 

kontsulta eragiketa baten eskari eta erantzunaren eredua erakutsiko da jarraian. 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Parc_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Parc_Correcta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Incorrecta_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Anulacion_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Incorrecta_Resp.gz
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7.1.5.1 Eskaera 

HTTP goiburua 

HTTP goiburu baten adibidea, pertsona fisikoen software bermatzailedun fakturarekin 

egindako diru-sarreren azpikapitulua kontsultatzeko sortua, honako hau da: 

▪ Accept-Encoding = gzip. 

▪ Content-Encoding = gzip. 

▪ Content-Length = 423. 

▪ Content-Type = application/octet-stream. 

▪ eus-bizkaia-n3-version = 1.0. 

▪ eus-bizkaia-n3-content-type = application/xml. 

▪ eus-bizkaia-n3-data = {"con": "LROE", "apa": "1.1", "inte": {"nif": "79732487C","nrs": 

"ANE","ap1": "ARRIOLA","ap2": "LEJARDI"},"drs": {"mode": "140","ejer": "2022"}} 

{ 

  "con": "LROE", 

  "apa": "1.1", 

  "inte": { 

   "nif": "79732487C", 

   "nrs": "ANE", 

   "ap1": "ARRIOLA", 

   "ap2": "LEJARDI" 

  }, 

  "drs": { 

   "mode": "140", 

   "ejer": "2022" 

  } 

} 

Gorputza 

Eskariaren gorputzean bidaltzen den informazioa 

LROE_PF_140_1_1_Ingresos_ConfacturaConSG_ConsultaPeticion_V1_0_0.xsd fitxategiko 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta hauxe da: 
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XML fitxategi baten adibidea, Pertsona fisikoen software bermatzailedun fakturarekin 

egindako diru-sarreren azpikapitulurako sortua, esteka honetan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.xml 

GZIP fitxategi baten adibidea, aurreko fitxategitik abiatuta pertsona fisikoen software 

bermatzailedun fakturarekin egindako diru-sarreren azpikapitulua kontsultatzeko sortua, 

esteka honetan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.gz 

7.1.5.2 Erantzuna 

Eskariari erantzuteko informazioa 

LROE_PF_140_1_1_Ingresos_ConfacturaConSG_ConsultaRespuesta_V1_0_1.xsd fitxategiaren 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta hauxe da: 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C.gz


 

 
BATUZ- EEEL 

 

EU_Batuz_LROE_Especificaciones_Envío_Masivo_V1_0_7.docx 

 11/05/2021 37/45 

 

 

GZIP fitxategi baten adibidea, emaitzekin, Pertsona fisikoen software bermatzailedun fakturarekin 

egindako diru-sarreren azpikapituluko kontsultarako, esteka honetan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Con_Resultad

os_Resp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, emaitzarik gabe, Pertsona fisikoen software bermatzailedun 

fakturarekin egindako diru-sarreren azpikapituluko kontsultarako, esteka honetan kontsultatu 

daiteke: 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Con_Resultados_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Con_Resultados_Resp.gz
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 Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Sin_Resultad

os_Resp.gz 

7.1.6 Pertsona juridikoaren software bermatzailearekin egindako Fakturen 

Kontsulta (240) 

Pertsona juridiko batentzat 1.1. – Software bermatzailearekin egindako fakturak kontsulta 

eragiketaren eskaera eta erantzunaren adibide bat erakutsiko da jarraian. 

7.1.6.1 Eskaera 

HTTP goiburua 

HTTP goiburu baten adibidea, Pertsona juridikoaren software bermatzailearekin egindako 

fakturak azpikapitulua ezeztatzeko sortua, honako hau da: 

▪ Accept-Encoding = gzip. 

▪ Content-Encoding = gzip. 

▪ Content-Length = 412. 

▪ Content-Type = application/octet-stream. 

▪ eus-bizkaia-n3-version = 1.0. 

▪ eus-bizkaia-n3-content-type = application/xml. 

▪ eus-bizkaia-n3-data = {"con": "LROE", "apa": "1.1", "inte": {"nif": "B00000034","nrs": 

"HOTEL ADIBIDEZ"},"drs": {"mode": "240","ejer": "2022"}} 

{ 

  "con": "LROE", 

  "apa": "1.1", 

  "inte": { 

   "nif": "B00000034", 

   "nrs": "HOTEL ADIBIDEZ", 

  }, 

  "drs": { 

   "mode": "240", 

   "ejer": "2022" 

  } 

} 

Gorputza 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Sin_Resultados_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PF_140_IngresosConFacturaConSG_79732487C_Sin_Resultados_Resp.gz


 

 
BATUZ- EEEL 

 

EU_Batuz_LROE_Especificaciones_Envío_Masivo_V1_0_7.docx 

 11/05/2021 39/45 

 

Eskariaren gorputzean bidaltzen den informazioa 

LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_ConsultaPeticion_V1_0_0.xsd fitxategiko 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta hauxe da: 

 

XML fitxategi baten adibidea, Pertsona juridikoen software bermatzailearekin egindako 

fakturak azpikapitulua kontsultatzeko sortua, honako esteka honetan kontsulta daiteke: 

 Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.xml 

GZIP fitxategi baten adibidea, aurreko fitxategitik abiatuta Pertsona juridikoaren software 

bermatzailedun fakturarekin egindako diru-sarreren azpikapitulua kontsultatzeko sortua, 

esteka honetan kontsultatu daiteke: 

 Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.gz 

7.1.6.2 Erantzuna 

Eskariari erantzuteko informazioa 

LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_ConsultaRespuesta_V1_0_1.xsd fitxategiaren 

zehaztapenetan oinarrituz sortzen da, eta hauxe da: 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.xml
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034.gz
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GZIP fitxategi baten adibidea, emaitzekin, Pertsona juridikoen software bermatzailearekin 

egindako fakturak azpikapituluaren kontsultarako, honako esteka honetan kontsulta daiteke: 

 Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Con_Resultados_

Resp.gz 

GZIP fitxategi baten adibidea, emaitzarik gabe, Pertsona juridikoen software bermatzailearekin 

egindako fakturak azpikapitulua kontsultatzekoa, honako esteka honetan kontsulta daiteke: 

 Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Sin_Resultados_R

esp.gz 

https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Con_Resultados_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Con_Resultados_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Sin_Resultados_Resp.gz
https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/ejemplos/Ejemplo_Consulta_1_LROE_PJ_240_FacturasEmitidasConSG_B00000034_Sin_Resultados_Resp.gz
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7.2 Egitura eta eskementzako laguntza 

7.2.1 Excel fitxategiak 

Excel-aren irudi hau erabilitako tipografia ezberdinak azaltzeko erabilgarria da. 

 
 

Hauxe da Excel fitxategiaren legenda  

▪ Hizki gorriak: Bloke/eremu derrigorrezkoa. 

▪ Hizki beltzak: Blokea/eremua hautazkoa. 

▪ Atzealde arrosa: Bloke/eremu baztertzailea. 

▪ Atzealde berdea: TicketBai nabarmentzeko bakarrik. 

▪ (1etik 1.000ra): Datu errepikakorren blokea. 

 

Bloke/eremu derrigorrezkoa 

Adierazteko, hizki gorriak erabiltzen dira. Datu bloke bat edo datu bat izan daiteke 

derrigorrezkoa. 

Adibidean derrigorrezkoak dira zergadunaren datuak (blokea), eta bloke horren barneko IFZ. 

Blokea/eremua hautazkoa da 

Hizkiak beltzak izango dira. Hautazkoa datu bloke bat edo datu bat izan daiteke. 

Adibidean hautazkoa da kobratu gabeko diru-sarreren eremua, eta datu bloke guztiak 

derrigorrezkoak dira. 

Bloke/eremu baztertzailea 
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Atzeko aldea arrosa du. Baztertzailea datu bloke bat edo datu bat izan daiteke. 

 

 
Eremu baztertzaileen adibide bat IFZ eta IDOTRO, dira, hau da, bakarrik baten informazioa bidali 

daiteke. 

 

Datu errepikakorren blokea 

Baimendutako errepikapen kopurua parentesi artean agertuko da (1etik 1.000ra). 

Adibidean errepikakorra da diru-sarreren datuen blokea, eta 1 eta 1.000 arteko diru-sarrera 

kopurua egon behar da. 

7.2.2 XSD eskemak 

Hauek dira XSD diagrametan egon daitezkeen elementuak, eta horien esanahiak: 

Bloke/Eremu derrigorezko: 

 

Bloke/Eremu hautazkoa: 

 

Datuen blokea: 

 

Bloke/eremu baztertzailea: bloke baten datuak bidali ahalko dira bakarrik. 

 

Bloke errepikakorra: 1 eta 1.000 erregistro artean bidali ahal izango dira. 

 



 

 
BATUZ- EEEL 

 

EU_Batuz_LROE_Especificaciones_Envío_Masivo_V1_0_7.docx 

 11/05/2021 43/45 

 

7.2.2.1 EEEL-en XSD-etan definitutako elementu komunak 

EEEL-en eskemak elementu komun batzuekin definitu dira, eta horiek eskema guztietan agertzen 

dira, hauek hain zuzen ere: 

Goiburua  

Nodo hau eskari eta erantzun eskemetan erabiltzen da. Hauxe da goiburuko nodoaren egitura 

orokorra: 

 

Erantzuna 

Alta, ezeztatze eta aldaketa prozesuetarako erantzun eskema guztietan informazioa hiru nodotan 

antolatuta dago, honela: 

 

Hauek dira nodoak: 

▪ Cabecera: Aurreko atalean azaldu da. 

▪ Datos presentación: Aurkezpena/bidalketa nork eta noiz egiten duen. 

▪ Registros: Datu horiek aldatu egiten dira, bidali den kapituluaren/azpikapituluaren 

arabera. 
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Aurkezpen datuak 

Aurkezpenaren informazioa agertzen da, eta komuna da egitura guztietarako. Hauxe da 

nodo horren eskema: 

 
▪ Aurkezpen eguna: informazioa bidaltzen den eguna. 

▪ Aurkeztu duenaren IFZ: Informazioa bidali duen pertsonaren IFZ. 

Aurkezpen datuei buruzko informazioa ez da itzultzen fitxategia onartzen ez denean. 

Erregistroak 

Prozesatu den erregistro bakoitzaren erantzunen informazioa dago jasota, eta informazio 

hori egituraren araberakoa izango da. 

Pertsona fisiko baten Software bermatzailea fakturadun diru-sarreren altaren ereduan, 

hauxe da erantzun diagrama: 

 
▪ Identifikatzailea: kapitulu edo azpikapitulu bakoitzaren eremuak identifikatzeko 

oharrak jasoko dira, eta honako datuen berri emango du Identificador de la factura: 

o Fakturaren identifikatzailea: 

• Faktura bat identifikatzeko serie, zenbaki eta faktura emate eguna 

eremuak erabiltzen dira. 

o TicketBai: 

• Etiketa hori itzultzen da, egindako eskariaren TicketBAI 

fitxategiaren etiketan jasotako edukiarekin, bakarrik jasotako 

fitxategiaren eskaria prozesatzean, TicketBAIren XSD zehaztapenak 
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betetzen ez badira, eta beraz, faktura identifikatzen duten datuak 

eskuratu ezin baldin badira. 

▪ Erregistroaren egoera: 

o Erregistroaren egoera: derrigorrezko eremua, honako balioetako bat izan 

behar duena: 

• Zuzena. 

• Onartuta, akatsekin. 

• Okerra. 

o Erregistroaren akats kodea: hautazko eremua da, eta akats kode baten berri 

ematen da erregistroaren egoera zuzena ez denean. Erregistro batek akats 

bat baino gehiago izanez gero, beti lehenengoa ematen da. 

o Erregistro akatsaren deskribapena (ES y EU): hautazko eremua da, eta akats 

kodearen berri eman ondoren jakinarazten da. Sortutako erregistroaren 

akats kodeari lotutako deskribapena da, gaztelaniaz eta euskaraz. 

 

Erregistroen inguruko informazioa ez da itzultzen fitxategia onartzen ez denean. 


