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1. HELBURUA
Dokumentu hau BIH proiektuko baliozkotzeen eta akats kudeaketaren analisi fasearen emaitza da.
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2. BERTSIOEN KONTROLA
2.1 Hasierako 1.0 bertsioa
Agiria sortzea.

2.2 1.1 Bertsioa
Ekoizpen bertsioa: 2018ko uztailaren 1a
Eremuaren baliozkotzea <Macrodato>
Eremuen konbinazio berriak egiteko aukera <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional>
Eremuaren baliozkotzea <ImporteTotal> jasotakoen eta igorritakoen liburuetan
Eremuaren baliozkotzea <Periodo> hiruhileko denboraldiak baimenduz
Eremuaren baliozkotzea <FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
Eremuaren baliozkotzea <FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1>
Eremuaren baliozkotzea <EmitidaPorTercerosODestinatario>
Ezabatuta blokearen baliozkotzea <FacturasRectificadas>
Higiezinen informazio gehigarria ematearen baliozkotzeak sartu dira
Fakturaren igorlearen IFZ eremuaren baliozkotzea jasotakoen liburuen
Ekoizpen bertsioa: 2019ko azaroa
Kargapekoa/salbuetsi gabea blokea baliozkotzea egindakoen liburuan
Kargapekoa/salbuetsia blokea baliozkotzea egindakoen liburuan
A5 eta A6 komunikazio mota baliozkotzea egindakoen liburuan
<TipoFactura> eremua baliozkotzea egindakoen liburuan
<BaseImponibleACoste> eremua baliozkotzea egindakoen liburuan
<CuotaSoportada> eremua baliozkotzea <InversionSujetoPasivo> blokean, egindakoen liburuan
<CuotaSoportada> eremua baliozkotzea < DesgloseIVA > blokean, egindakoen liburuan
<ImporteCompensacionREAGYP > eremua baliozkotzea < DesgloseIVA > blokean, egindakoen liburuan
<TipoImpositivo> eremua baliozkotzea egindakoen liburuan
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<NumSerieFacturaEmisor> eremua baliozkotzea TipoFactura ="F5" y "LC" eremuan, egindakoen liburuan
<CuotaDeducible> eremua baliozkotzea egindakoen liburuan
<BaseImponibleACoste> eremua baliozkotzea egindakoen liburuan

2.3 1.1 (bis) Bertsioa
2021eko urtarrilaren 1eko ekoizpen bertsioa
Dokumentuan kolore horiarekin agertzen diren gehitutako aldaketak
o 3.1.4.1 (*) Eranskina. Igorritako fakturak baliozkotzea
o 3.1.5.1 (*) Eranskina. Jasotako fakturak baliozkotzea
o Kontsigna ondasunen salmenta erregistro liburu berriaren baliozkotzeak
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3. BALIOZKOTZEAK

3.1 Baliozkotzeak
Hiru baliozkotze tipologia definitu dira:

1. Egiturazko baliozkotzeak: derrigorrezko etiketak ezartzeari dagokionez, etiketa-egiturak eskema betetzen duela baliozkotzeko.
Baliozkotze horiek ez betetzeak eskaera guztiz atzera botatzea ekarriko du.
2. Baliozkotze sintaktikoak: horietan formatua, luzera eta edukiaren derrigorrezkotasuna baliozkotzen dira, eta baita balioak bat etorri
behar duen ere aurrez ezarritako balio sorta batekin, aplikatzen den kasuetan.
Mota honetako baliozkotzeetako akatsak “Onartezinak” izango dira.
Akats horiek goiburuan gertatzen direnean, eskaera guztiz atzera botatzea eragingo dute.
Akats hauek fakturaren mailan gertatu badira, faktura ukatzea eragingo dute baina eskaeran sartuta dauden gainerako fakturak
prozesatzen jarraituko dira”.
3. Negozio baliozkotzeak: eremu-baliozkotzeei lotuta egongo dira nagusiki, eremu horien eduki edo derrigorrezkotasuna beste eremu bati
lotutako balioaren mendean dagoenean.
Definitu diren akats posible gehienak “onargarri” gisa ezarri dira, hau da, sisteman erregistratuko dira baina zuzendu egin beharko dira
geroago.
Beste akatsek faktura atzera botatzea eragingo dute, baina eskaeran sartutako beste fakturak prozesatzen segituko da.
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Baliozkotze eskema orokorra honakoa izango da:

Eskaera

Ez

Egokia al da XML
etiketen egitura?

Akats orokorra

Bai
Egokia al da
goiburuaren
sintaxia?
Bai

Ez

BARRUAN HARTZEN
DU:
Beste eremu batzuen
balioari lotutako
derrigortasuna eta
Identifikazioa

Ez

Betetzen al ditu
goiburuak negozio
baliozkotzeak?
Bai

Errepikatu faktura / Inbertsio
ondasun / Batasun barruko
eragiketa / Eskudirutako
zenbateko / Zerga ondorioak
dituen eragiketa bakoitzeko

Egokia al da
fakturaren
sintaxia?

Errepikatu faktura / Inbertsio
ondasun / Batasun barruko
eragiketa / Eskudirutako
zenbateko / Zerga ondorioak
dituen eragiketa bakoitzeko

Bai
Ez
Betetzen al ditu
negozio
baliozkotzeak?
AUKERAK
Zuzena
Zati batean
zuzena
Okerra
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AKATS
ONARGARRIA

Bai

BARRUAN HARTZEN
DU:
Formatua
Luzera
Zerrendako balioa
Etiketen edukia
Derrigortasuna
BARRUAN HARTZEN
DU:
Beste eremu batzuen
balioari lotutako
derrigortasuna

AKATS
ONARTEZINA

AKATS
ONARGARRIA

XML
erantzuna
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3.1.1. Negozio Baliozkotzeak Inbertsio Ondasunen erregistro Liburua
Legenda

Gorriz=
Beltzez=

Bete beharreko eremua
Aukerako eremua
Hautatzeko eremua
Aukerako blokea
Berria/aldatua bertsioan

BLOKEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK

BALIOZKOTZEAK

IDVersionSii
1. Erregistro-liburuko titularrari lotutako IFZ identifikatuta dago.
2. Erregistro-liburuko titularraren ordezkariaren IFZk, sartzen bada,
identifikatuta egon behar du.
3. Erregistro-liburuko titularraren IFZ adingabe batena baldin bada
(K letraz hasten da), IFZOrdezkaria eremua derrigorrezkoa da, eta
titularraren IFZren desberdina

NombreRazon

Cabecera

Titular

NIFRepresentante

NIF
TipoComunicacion

PeriodoLiquidacion

Ejercicio

Ekitaldiak aurtengo urtearen eta aurrekoen artean egon behar du

Periodo

“0A” balioarekin adierazi eman behar da
NombreRazon
NIF

RegistroLRB
ienesInversion

IDEmisorFactura

CodigoPais
IDOtro

IDFactura

IDMota eremua = 02 (IFZ-BEZ) bada, eremu hau aukerakoa da.
Beste kasuetan derrigorrezkoa da

IDType
ID

NumSerieFacturaEmisor
FechaExpedicionFactura Emisor

9/75

(FechaExpedicionFacturaEmisor) ez da gaurko eguna ken hogei
urte baino lehenagokoa izango
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IdentificacionBien
FechaInicioUtilizacion
ProrrataAnualDefinitiva
RegularizacionAnualDeduccion
IdentificacionEntrega
BienesInversion

RegularizacionDeduccionEfectuada
RefExterna
NumRegistroAcuerdoFacturacion

Erabakiaren erregistro zenbakiak egon behar du
NombreRazon

EntidadSucedida
NIF

IFZk identifikatua egon behar du

Osagarri gisa, komunikazio-mota aldaketa baten berdina denean (A1), ondoko baliozkotzea ere egingo da:
•

Fakturaren gako bakarrak (Ekitaldia+epea+IDFaktura+OndasunaIdentifikazioa) aurrez egon beharko du BIHan. Fakturarik ez bada,
atzera botatzen da faktura horren aldaketa.
BREXIT: NVAT onargarriak Erresuma Baturako:
- 2020a baino lehenagoko ekitaldietarako, GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
- 2020ko ekitaldirako, XIz eta GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak onartuko dira.
- 2020a baino geroagoko ekitaldietarako, XIz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
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3.1.2. Negozio baliozkotzeak Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburua
BLOKEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK

BALIOZKOTZEAK

IDVersionSii
NombreRazon

Cabecera

Titular

1. Erregistro-liburuko titularrari lotutako IFZ identifikatuta dago.
2. Erregistro-liburuko titularraren ordezkariaren IFZk, sartzen bada,
identifikatuta egon behar du.
3. Erregistro-liburuko titularraren IFZ adingabe batena baldin bada (K
letraz hasten da), IFZOrdezkaria eremua derrigorrezkoa da, eta
titularraren IFZren desberdina

NIFRepresentante

NIF
TipoComunicacion

Ekitaldiak aurtengo urtearen eta aurrekoen artean egon behar du
Ejercicio
PeriodoLiquidacion

Hilabeteko edo hiru hileko epealdia. Ekitaldia oraingo urtearekin bat
badator, epealdia ezingo da izan egungo epealdia baino handiagoa
izan

Periodo

NombreRazon

IDEmisorFactura
RegistroLRDetOp
eracionIntracomunitaria

IDFactura

NIF
CodigoPais
IDOtro

IDType

Eremu hau aukerakoa da IFZ-BEZerako
IDType bakar-bakarrik = 02 (IFZ-BEZ) izan daiteke

ID
NumSerieFacturaEmisor
(FechaExpedicionFacturaEmisor) ez da gaurko eguna ken hogei urte
baino lehenagokoa izango

FechaExpedicionFacturaEmisor
NombreRazon
NIFRepresentante
Contraparte

NIF
IDOtro
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Eremu hau aukerakoa da IFZ-BEZerako
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IDType

IDType bakar-bakarrik = 02 (IFZ-BEZ) izan daiteke

ID
TipoOperacion
ClaveDeclarado
EstadoMiembro
PlazoOperacion
DescripcionBienes
DireccionOperador
FacturasODocumentacion
OperacionIntracomunitaria

RefExterna
NumRegistroAcuerdoFacturacion

Erabakiaren erregistro zenbakiak egon behar du
NombreRazon

EntidadSucedida
NIF

IFZk identifikatua egon behar du

RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia

Osagarri gisa, komunikazio-mota aldaketa baten berdina denean (A1), ondoko baliozkotzea ere egingo da:
Fakturaren gako bakarrak (IDFaktura blokea) aurrez egon beharko du BIHan. Fakturarik ez bada, atzera botatzen da faktura horren
aldaketa.

BREXIT: NVAT onargarriak Erresuma Baturako:
- 12-2020a baino lehenagoko aldietarako, GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
- 12-2020 eta 01-2021 aldietarako, XIz eta GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak onartuko dira.
- 01-2021 baino geroagoko aldietarako, XIz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
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3.1.3. Zergen arloan garrantzitsuak diren urteroko eragiketak emateko negozio baliozkotzeak
3.1.3.1.

Eskudirutan kobratutako zenbatekoen (pertsona edo erakunde berak ekitaldi batean eskudirutan jasotako 6.000 eurotik gorako zenbatekoak)
negozio baliozkotzeak

BLOKEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK

BALIOZKOTZEAK

IDVersionSii

NIF

1. Titularrari lotutako IFZ identifikatuta dago.
2. Titularraren ordezkariaren IFZk, sartzen bada, identifikatuta
egon behar du.
3. Titularraren IFZ adingabe batena baldin bada (K letraz hasten
da), IFZOrdezkaria eremua derrigorrezkoa da, eta titularraren
IFZren desberdina

Ejercicio

Ekitaldiak aurtengo urtearen eta aurrekoen artean egon behar du

Periodo

“0A” balioarekin adierazi behar da

NombreRazon
Cabecera

Titular

NIFRepresentante

TipoComunicacion
PeriodoLiquidacion
NombreRazon
NIFRepresentante
NIF

RegistroLRCobrosMetalico

Contraparte

CodigoPais

1. IDType eremua = 02 (IFZ-BEZ) bada, eremu hau aukerakoa da.
Beste kasuetan derrigorrezkoa da
2. IDType eremua = 07 (erroldatu gabea) bada, kontrako
alderdiaren herrialde kodeak “ES” izan behar du

IDOtro
IDType
ID
ImporteTotal
EntidadSucedida
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IDType eremua = 07 (erroldatu gabea) bada, ID eremuak erroldatu
gabeko pertsona fisikoaren IFZ eduki behar du
Zenbatekoak 6.000 eurotik gorakoa izan behar du

NombreRazon
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NIF

IFZk identifikatua egon behar du

Osagarri gisa, komunikazio-mota aldaketa baten berdina denean (A1), ondoko baliozkotzea ere egingo da:
Gako bakarrak (Titularra+Kontrako alderdia+Ekitaldia) aurrez egon beharko du BIHan. Ez badago, atzera botatzen da faktura horren
aldaketa.
BREXIT: NVAT onargarriak Erresuma Baturako:
- 2020a baino lehenagoko ekitaldietarako, GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
- 2020ko ekitaldirako, XIz eta GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak onartuko dira.
- 2020a baino geroagoko ekitaldietarako, XIz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
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3.1.3.2.

Negozio baliozkotzeak aseguru eragiketetan (aseguru-etxeek jakinaraziko dituzte faktura gabe jasotako sariak edo kontraprestazioak eta kalteordainak edo prestazioak)

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK

BALIOZKOTZEAK

IDVersionSii
NombreRazon
Titular

1. Titularrari lotutako IFZ identifikatuta dago.
2. Titularraren ordezkariaren IFZk, sartzen bada, identifikatuta egon behar du.
3. Titularraren IFZ adingabe batena baldin bada (K letraz hasten da), IFZOrdezkaria eremua
derrigorrezkoa da, eta titularraren IFZren desberdina

NIFRepresentante
NIF

TipoComunicacion
Ejercicio

Ekitaldiak aurtengo urtearen eta aurrekoen artean egon behar du

Periodo

“0A” balioarekin adierazi eman behar da

PeriodoLiquidacion
NombreRazon
NIFRepresentante
NIF

Contraparte
IDOtro

1. IDType eremua = 02 (IFZ-BEZ) bada, eremu hau aukerakoa da. Beste kasuetan
derrigorrezkoa da
CodigoPais
2. IDType eremua = 07 (erroldatu gabea) bada, kontrako alderdiaren herrialde kodeak “ES”
izan behar du
IDType
ID

ClaveOperacion

IDType eremua = 07 (erroldatu gabea) bada, ID eremuak erroldatu gabeko pertsona
fisikoaren IFZ eduki behar du
Eragiketa gakoa
Zenbatekoak 3.005,06 eurokoa ala hortik gorakoa edo -3005,06 eurokoa ala hortik
beherakoa izan behar du

ImporteTotal
NombreRazon
EntidadSucedida
NIF
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Osagarri gisa, komunikazio-mota aldaketa baten berdina denean (A1), ondoko baliozkotzea ere egingo da:
Gako bakarrak (Titularra+Kontrako alderdia+Ekitaldia+EragiketaGakoa) aurrez egon beharko du BIHan. Ez badago, atzera botatzen da
faktura horren aldaketa.
BREXIT: NVAT onargarriak Erresuma Baturako:
- 2020a baino lehenagoko ekitaldietarako, GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
- 2020ko ekitaldirako, XIz eta GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak onartuko dira.
- 2020a baino geroagoko ekitaldietarako, XIz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
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3.1.3.3.

Negozio baliozkotzeak bidaia agentzien kasuan (bidaiariak eta haien ekipajea airez garraiatzeko zerbitzuen prestazioak, maiatzaren 28ko
18/2013FDko hirugarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz eginiko fakturetan jasotakoak)

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK

BALIOZKOTZEAK

IDVersionSii
1. Titularrari lotutako IFZ identifikatuta dago.
2. Titularraren ordezkariaren IFZk, sartzen bada, identifikatuta egon behar du.
3. Titularraren IFZ adingabe batena baldin bada (K letraz hasten da), IFZOrdezkaria eremua derrigorrezkoa
da, eta titularraren IFZren desberdina

NombreRazon
Titular

NIFRepresentante
NIF

TipoComunicacion
PeriodoLiquidacion

Ejercicio

Ekitaldiak aurtengo urtearen eta aurrekoen artean egon behar du

Periodo

“0A” balioarekin adierazi eman behar da

NombreRazon
NIFRepresentante
Contraparte

NIF
CodigoPais
IDOtro

IDType eremua = 02 (IFZ-BEZ) bada, eremu hau aukerakoa da. Beste kasuetan derrigorrezkoa da

IDType
ID

ImporteTotal
NombreRazon
EntidadSucedida
NIF

IFZk identifikatua egon behar du

Osagarri gisa, komunikazio-mota aldaketa baten berdina denean (A1), ondoko baliozkotzea ere egingo da:
Gako bakarrak (Titularra+Kontrako alderdia+Ekitaldia) aurrez egon beharko du BIHan. Ez badago, atzera botatzen da faktura horren aldaketa.
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BREXIT: NVAT onargarriak Erresuma Baturako:
- 2020a baino lehenagoko ekitaldietarako, GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
- 2020ko ekitaldirako, XIz eta GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak onartuko dira.
- 2020a baino geroagoko ekitaldietarako, XIz hasten diren IFZ-BEZ datuak baino ez dira onartuko.
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3.1.4. Negozio Baliozkotzeak Egindako fakturen erregistro liburua
BLOKEA

DATUA
K/TALD
EA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/T
ALDEA

DATUAK/T
ALDEA

DATUA
K/TALD
EA

DATUAK/TALDEA

DATUA
K/TALD
EA

DATUAK/T
ALDEA

DATUA
K

BALIOZKOTZEAK

IDVersi
onSii
1. Erregistro-liburuko titularrari lotutako IFZk
identifikatuta egon behar du.
2. Erregistro-liburuko titularraren ordezkariaren IFZk,
sartzen bada, identifikatuta egon behar du.
3. Erregistro-liburuko titularraren IFZ adingabe batena
baldin bada (K letraz hasten da), NIFRepresentante eremua
derrigorrezkoa da, eta titularraren IFZren desberdina

NombreRazon
Cabecera

Titular

NIFRepresentante
NIF

TipoCo
municaci
on
Ejercicio
Periodo
Liquidac
ion
Periodo

IDEmisorFactura
RegistroLRf
acturasEmiti
das
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NumSerieFacturaEm
isor

NIF

1. (ClaveRegimenEspecialOTranscedencia) edo
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional)= "14"
ala "15" bada, ekitaldia egungo denboraldia baino
geroagokoa izan daiteke.
1. Hileko eta hiru hilez behingo denboraldia.
2. (ClaveRegimenEspecialOTranscedencia) edo
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional)= "14"
ala "15" bada, denboraldia oraingo denboraldia baino
luzeagoa izan daiteke.
IFZk erregistro-liburuko titularraren IFZ bera izan beharko
du.
TipoComunicacion=”A5” bada, NumSerieFacturaEmisor
eremuak DER etiketaren identifikazio zenbaki formatua
izan behar du

IDFactur
NumSerieFacturaEm
a
isorResumenFin

1. Eremu hau bakar-bakarrik TipoFactura eremua = “F4”
(Idazpen laburpena) denean sartu ahal izango da
2. Derrigorrezkoa, baldin eta TipoFactura = “F4” (Idazpen
laburpena) bada
3. NumSerieFacturaEmisorResumenFin
NumSerieFacturaEmisor desberdina izan behar du

FechaExpedicionFac
turaEmisor

1. Egite eguna ez da gaurkoa baino geroagokoa izango.
2. (FechaExpedicionFacturaEmisor) ez da gaurko eguna
ken hogei urte baino lehenagokoa izango.

Baliozkotzeaketa Akatsak

-TipoComunicacion=”A5” edo “A6” bada, TipoFactura
eremuak “F1” izan behar du.

TipoFactura

1. Eremu hau sartu ahal izango da, bakarrik TipoFactura
eremua = “rectificativa” bada.
2. Derrigorrezkoa TipoFactura = “rectificativa” bada

TipoRectificativa

AUKERAKO BLOKEA

Bloke hau sartu ahal izango da (ez da derrigorrezkoa)
bakarrik TipoFactura eremua = “F3” denean

AUKERAKO BLOKEA

Bloke hau sartu ahal izango da (ez da derrigorrezkoa)
bakarrik TipoFactura = "Rectificativa" edo TipoFactura=
F4” denean

NumSerieF
acturaEmis
or
IDFacturaA
FakturakTaldekatuta
FechaExpe
grupada
di
cionFactur
aEmisor

FacturaE
xpedida
FakturaZuzenduak

NumSerieF
acturaEmis
or
IDFacturaR
FechaExpe
e
di
cionFactur
aEmisor

2018/01/01etik aurrerako faktura zuzenduek aurrez egon
behar dute sisteman.

AUKERAKO BLOKEA

1. Blokea sartu ahal izango da, bakarrik TipoRectificativa
= “S” edo TipoFactura= “F4” bada 2. Derrigorrezkoa
TipoRectificativa = “S” bada

Base
Rectificada
Cuota
ZenbatekoZuzendua Rectificada
CuotaRecar
goRectifica
do

FechaOperacion
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1. ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional = "14"
edo "15" eremua FechaOperacion aurreko data baino
beranduagokoa izan ahalko da
2. FechaOperacion ez da gaur egungo data ken 20 urte
baino lehenagokoa izan behar.

Baliozkotzeaketa Akatsak

ClaveRegime
nEspecialOTrascend
encia

ClaveRegime
nEspecialOTr
ascendenciaA
dicional1

ClaveRegime
nEspecialOTr
ascendenciaAdiciona
l2
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TipoComunicacion=”A5” edo “A6” bada,
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuak “02” izan
behar du
-(ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=07 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01,03
,05,09,11,12,13,14,15 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=05 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01,11
,12,13,06,08 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=06 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=11,12
,13,14 ,15 informa dezakezu.
-(ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=11,12,13 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=08,15
informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=03 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01
informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=08 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01
informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=01 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=02
informa dezakezu.
-(ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=07 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01,03
,05,09,11,12,13,14,15 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=05 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01,11
,12,13,06,08 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=06 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=11,12
,13,14 ,15 informa dezakezu.
-(ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=11,12,13 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=08,15
informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=03 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01
informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=08 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01
informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=01 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=02

Baliozkotzeaketa Akatsak

informa dezakezu.
NumRegistro
AcuerdoFacturacion

Akordioaren erregistro zenbakia behar da
1. Nahitaezkoa “(DetalleIVA) lerro bakarra badago” eta
(BaseImponible)=0 eta (TipoFactura)=”F2” edo “F4” ala
“R5” bada.
2. Nahitaezkoa (ClaveRegimenEspecialOTranscedencia)
edo (ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional) =
“05”ala “03” edo “09” bada.
Nahitaezkoa, ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional =”06”
bada

ImporteTotal

BaseImponibleACos
te
DescripcionOperacio
n
RefExterna

"S"-rekin bete ahalko da soilik TipoFactura= “F1” edo
“F3” edo “R1” edo “R2” edo “R3” edo “R4” bada

FacturaSimplificada
Articulos7.2_7.3

EntidadSuced
ida

NombreRa
zon
NIF

IFZk identifikatua egon behar du

RegPrevioGG
EEoREDEMEoCom
petencia
Macrodato

AUKERAKO BLOKEA

HigiezDatuak
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SituaciónIn
mueble
DetalleInm Referencia
ueble
Catastral

Nahitaezkoa (ImporteTotal)>= Ɩ100.000Ɩ bada
1. Bakarrik sar daiteke gakoa
(ClaveRegimenEspecialOTranscedencia) edo
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional)= “12”
ala “13” denean.
2. Nahitaezko blokea gakoa
(ClaveRegimenEspecialOTranscedencia) edo
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional) = “12”
ala “13” denean.

Derrigorrezko eremua SituaciónInmueble <> 3 edo 4

Baliozkotzeaketa Akatsak

ImporteTransmisionI
nmueblesSujetoAIV
A
EmitidaPorTe
rcerosODestin
atario

Bakarrik “S” balioa izan dezake,
FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDelMercadoOrg
anizadoDelGas eremuak “S” balioa ez badu.
Bakarrik “S” balioa izan dezake,
(EmitidaPorTercerosODestinatario) eremuak “S” balioa ez
badu.

FacturacionDispAdi
cionalTerceraYsexta
yDel
MercadoOrganizado
DelGas
VariosDestinatarios

"S"-rekin bete ahalko da (ez da derrigorrezkoa) soilik
TipoFactura= ”R5”, “F4” o “R1” bada
"S"-rekin bete ahalko da soilik TipoFactura= ”F2”, “F4” o
“R5” bada

Cupon
FacturaSinIdentifDe
stinatarioAritculo6.1
.d

IFZ edo IDOtro blokeak “identifikatuta” egon behar dute,
IDOtro blokea IDType = 07 (erroldatua gabea)-rekin
adierazten denean izan ezik
AUKERAKO BLOKEA
NombreRa
zon
NIFRepres
entante

Ordezkariaren IFZk, sartzen bada, identifikatuta egon
behar du.

NIF
KontrakoAlderdia
CodigoPais
IDOtro

IFZk identifikatuta egon behar du
IDType eremua = 07 (erroldatu gabea) bada, kontrako
alderdiaren herrialde kodeak “ES” izan behar du

IDType

IDType eremua = 07 (erroldatu gabea) bada, ID eremuak
erroldatu gabeko pertsona fisikoaren IFZ eduki behar du
1.(TipoDesglose) faktura mailan edota eragiketa motan egin daiteke. Bi blokeak baztertzaileak dira, beraz, bakarrik (DesgloseFactura) edo (DesgloseTipoOperacion) blokea ager daiteke.
ID

2.(ClaveRegimenEspecialOTranscedencia) edo (ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional)=08 bada, (ImporteTAIReglasLocalizacion) eremua blokeren batean nahitaezkoa da
3. ClaveRegimenEspecialOTranscedencia bakarra markatzen bada eta 02 bada, eragiketa kargapekoa/salbuetsia soilik adierazi ahalko da (Salbu eta komunikazio mota =A5 edo A6 bada).
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4. ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional araubide bat baino gehiago markatzen bada (Salbu eta komunikazio mota =A5 edo A6
bada) eta horietako bat 02 bada, eragiketa kargapeko /salbuetsi bat adierazi behar da (Xehakapena eragiketa mailan egiten bada, baldintza hori betetzat joko da.
“Lotua/salbuetsia” eremua gutxienez bloke hauetako batean beteta dagoenean: ondasunak entregatzea edo zerbitzuak ematea).
5. A5 edo A6 komunikazio mota:
-Eragiketa motak kargapekoa/salbuetsi gabea izan behar du,
-TipoNoExenta=S1
- CuotaRepercutida eta BaseImponible eremuek negatiboak izan behar dute
AUKERAKO BLOKEA
Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno
(Sujeta y/o No sujeta)
AUKERAKO BLOKEA
Eragiketek alderdi lotu bat eta alderdi lotu gabe bat eduki ahal izango dituzte. Beraz, bloke bat edo biak ager daitezke, baina gutxienez
batek egon behar du (lotua edota ez lotua)
CausaExencion
Salbuets
ita
BaseImponible
AUKERAKO BLOKEA
TipoNoExenta
TipoDesglose

DesgloseFa
ctura

Lotua

EzSalbu
etsita
EzSalbu
etsita (*)
Baliozk
otzeen
eranskin
a
taularen
amaiera
n

TipoImposit
ivo
BaseImponi
ble
DesgloseIVA

DetalleI
VA

CuotaReper
cutida
TipoRecarg
oEquivalenc
ia
CuotaRecar
goEquivalen
cia

(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran

(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran

(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran

AUKERAKO BLOKEA
EzLotua
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ImportePorA rticulos7_14_
Otros
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ImporteTAIR eglasLocaliza
cion
Xehakapena eragiketa-motaren mailan egingo da
derrigorrean 2 baldintzak betetzen baditu:
1 – F2-faktura sinplifikatua edo F4-laburpen idazpena ez
izatea
Eta 2- Kontrako alderdia IDOBesteBat motakoa izatea edo
Nz hasten den IFZ izatea
AUKERAKO BLOKEA
Eragiketa-motaren xehakapen honetan sartuko da bai ZerbitzuPrestazioa bai Entrega blokea, edo biak, baina horietako batek behintzat
(ZerbitzuPrestazioa edota Entrega) agertu behar du
AUKERAKO BLOKEA
Zerbitzu prestaziorako eragiketek alderdi lotua eta alderdi lotu gabea eduki ahal izango dute. Beraz, bloke bat edo biak ager daitezke,
baina gutxienez batek egon behar du (lotua edota ez lotua)

DesgloseTi
poOperacio
n

AUKERAKO BLOKEA
Zerbitzu
prestazioa
Lotua

Eragiketek, alderdi lotuaren barnean, alderdi salbuetsia edota salbuetsi gabea eduki ahal izango dituzte. Beraz, bloke bat edo
biak ager daitezke, baina gutxienez batek egon behar du (salbuetsia edota ez salbuetsia)
CausaE
xencion
Salbuetsita
BaseIm
ponible
TipoNo
Exenta
EzSalbuetsita (*)
Baliozkotzeen eranskina
taularen amaieran
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Desglos
eIVA

AUKERAKO BLOKEA
(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran

DetalleIVA

TipoImp (*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
ositivo
BaseI
mponibl

(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran

Baliozkotzeaketa Akatsak

e
CuotaRe (*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
percutid
a
AUKERAKO BLOKEA
ImporteP
os7_14_Otros

orArticul

NoSujet
a
ImporteT AIReglas
Localizac
ion
AUKERAKO BLOKEA
Entrega eragiketek alderdi lotu bat eta alderdi lotu gabe bat eduki ahal izango dituzte. Beraz, bloke bat edo biak ager daitezke, baina
gutxienez batek egon behar du (lotua edota ez lotua)

Entrega
Lotua

AUKERAKO BLOKEA
Eragiketek, alderdi lotuaren barnean, alderdi salbuetsia edota salbuetsi gabea eduki ahal izango dituzte. Beraz, bloke bat edo
biak ager daitezke, baina gutxienez batek egon behar du (salbuetsia edota ez salbuetsia)
CausaExenc
ion
DetalleE
Salbuetsita
xenta
BaseImponi
ble
TipoNo
Exenta
EzSalbuetsita
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Desglos
e
IVA

BLOQUE OPCIONAL
(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
TipoImp (*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
ositivo
DetalleIVA

BaseI
mponibl
e

(*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran

Baliozkotzeaketa Akatsak

CuotaRe (*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
percutid
a
TipoRe (*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
cargoEq
uivalenc
ia
CuotaR (*) Baliozkotzeen eranskina taularen amaieran
ecargoE
quivalen
cia
AUKERAKO BLOKEA
ImportePorArticulos7_14_
Otros
EzLotu

ImporteTAIReglasLocaliza
cion

Osagarri gisa
• Komunikazio-mota aldaketa baten berdina denean (A1,A4, A6), ondoko baliozkotzea ere egingo da:
o Fakturaren gako bakarrak (IDFactura blokea) aurrez egon beharko du BIHan. Ez badago, atzera botatzen da faktura horren aldaketa.
•
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Komunikazio-mota aldaketa baten berdina denean (A4), ondoko baliozkotzeak ere egingo dira:
o ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTranscedenciaAdicional = “02” eremua adieraziko da.
o Eragiketak, xehetasunetan, LOTUA eta E2 salbuespen-kausaz SALBUETSIA den parte bat behintzat jaso behar du.

Baliozkotzeaketa Akatsak

3.1.4.1. (*) Eranskina. Igorritako fakturak baliozkotzea
Tipoimpositivo:
- Tasak hauek soilik izan daitezke: % 0, % 4, % 10 eta % 21.
- FechaOperacion <=2012 bada, tasak hauek izan daitezke: % 7, % 8, % 16 eta % 18.
- Komunikazio mota = A5 edo A6 bada, tasak hauek izan daitezke: % 4, % 10 eta % 21.
TipoRecargoEquivalencia:
- 1.Tasak hauek soilik izan daitezke: % 5,2, % 1,4, % 0,5 eta % 1,75
- 2. FechaOperacion <=2012 bada, tasak hauek izan daitezke: %1 eta % 4
CuotaRecargoEquivalencia:
- ClaveRegimenEspecialOTranscedencia<>”06” bada, Kuota = (Oinarria* Errekargu tasa) +/- oinarriaren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea
onartuko da)
1. SUBJEKTU PASIBORAREN INBERTSIORIK EZ DUTEN KARGAPEKO ERAGIKETA SALBUETSI GABEAK.S1
1.1 S1, araubide bakarra, markatzen bada, eta araubide berezia 03,05, 09,16 ez bada, honako hau baliozkotu behar da:
- Zerga tasa: nahitaezko eremua; 0 ez, beste (salbu eta Tasa zuzentzailea = I eta Zerga oinarria eta jasanarazitako kuota = 0 eta Errekargu tasa eta
errekargu kuota beteta badaude).
- Kuota jasanarazia: nahitaezko eremua (salbu eta faktura mota F2, F4 edo R5 bada) eta baliozkotu egin behar da (salbu eta TipoRectificativa = “I”
bada edo faktura mota F2, F4, R2, R3 edo R5 bada), eta:
(Araubide bereziko gakoa ≠06)
Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([Oinarria] * tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da) [ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]*
tasa) +/- 10 euro

Araubide bereziko gakoa 06 bada eta xehetasun lerro bakarra badago eta Salbuetsita blokea ez dago beteta.
Kuotak eta kostuaren zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
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[Kostuaren ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([Kostuaren ZO ]* tasa) +/- [Kostuaren ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da). [Kostuaren
ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]=([Kostuaren ZO] * tasa) +/- 10 euro
1.2. S1, zenbait araubide, markatzen bada, eta horietako bat ere ez bada 03, 05 edo 09, honako hau baliozkotu behar da:
- Zerga tasa: nahitaezko eremua; 0 ez, beste.
- Kuota jasanarazia: nahitaezko eremua (salbu eta faktura mota F2, F4 edo R5 bada) eta baliozkotu egin behar da (salbu eta TipoRectificativa = “I”
bada edo faktura mota F2, F4, R2, R3 edo R5 bada edo araubide bereziko gakoren bat =06 bada), eta:
Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([ZO ]* tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]* tasa) +/- 10 euro.
1.3. S1, araubide bakarra, markatzen bada, eta 03, 05 edo 09 bada, honako hau baliozkotu behar da:
- Zenbatekoa, guztira. Nahitaez bete beharreko eremua.
Zerga oinarri=0 bada, honako hau baliozkotu behar da:
- Zerga tasa: eremua bete gabe edo zero.
- Kuota jasanarazia: eremua bete gabe edo zero.
ZO≠0 bada, honako hau baliozkotu behar da:
- Zerga tasa: nahitaezko eremua; 0 ez, beste.
- Kuota jasanarazia: nahitaezko eremua (salbu eta faktura mota F2, F4 edo R5 bada) eta baliozkotu egin behar da (salbu eta TipoRectificativa =
“I” bada edo faktura mota F2, F4, R2, R3 edo R5 bada), eta:
Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([ZO ]* tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]* tasa) +/- 10 euro.

29/75

Baliozkotzeaketa Akatsak

1.4. S1 markatzean, araubide bereziko gako bat baino gehiago badago eta horietakoren bat 03, 05 edo 09 bada eta horietakoren bat ez bada 03, 05 edo
09:
-Zenbatekoa, guztira. Nahitaez bete beharreko eremua.
A - Salbuetsia eta Ez zergapekoa beteta ez badaude:
-Lerro bat, gutxienez, tasa beteta, eta ezin da 0 izan.
-Kuota jasanarazia:
Tasa bete gabe badago edo zero bada, kuota bete gabe edo zero.
Betetako tasa 0 ez bada eta araubide bereziko gako guztiak ≠06:
Nahitaez bete beharreko eremua (salbu eta faktura mota F2, F4 edo R5 bada) eta baliozkotu egin behar da (salbu eta TipoRectificativa =
“I” bada edo faktura mota F2, F4, R2, R3 edo R5 bada) eta:
Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([ZO ]* tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]* tasa) +/- 10 euro.
Betetako tasa ez bada 0 eta araubide bereziko gakoren bat = 06 bada, nahitaez bete beharreko eremua (salbu eta faktura mota F2, F4 edo R5
bada)
B - Salbuetsia eta Ez zergapekoa beteta badaude:
-Kuota jasanarazia:
Zerga tasa = 0 edo bete gabe: Kuota = 0 edo bete gabe.
Betetako tasa 0 ez bada:
Derrigorrezko eremua, salbu eta F2, F4 eta R5.
Gainera, hauek baliozkotu dira (salbu eta F2, F4, R2, R3 eta R5 edo TipoRectificativa = I edo Erregimen bereziaren gakoa = 06):
Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([ZO ]* tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]* tasa) +/- 10 euro.
2. SUBJEKTU PASIBOAREN INBERTSIOA DUTEN KARGAPEKO ERAGIKETA SALBUETSI GABEAK.S2
S2 markatzean, hauek baliozkotu behar dira:
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- Zerga tasa =0. (Ezin da bete gabe egon).
- Kuota jasanarazia=0. (Ezin da bete gabe egon).
3. SUBJEKTU PASIBOAREN INBERTSIOA DUTEN ETA EZ DUTEN KARGAPEKO ERAGIKETA SALBUETSI GABEAK.S3
3.1 S3 markatzean, araubidearen gakoa ez bada 03, 05, 09 edo 16, hau baliozkotu behar da:
-Gutxienez bi xehetasun lerro.
-Zerga tasa: nahitaez bete beharreko eremua (0 jar daiteke).
-0 tasa duen xehetasun lerro bat gutxienez.
-0 ez den zerga tasa duen xehetasun lerro bat gutxienez.
- Kuota jasanarazia:
Tasa 0 bada, kuota zero.
Tasa zero ez bada, nahitaez bete beharreko eremua (salbu eta F2, F4 eta R5 motako fakturak).
TipoRectificativa<> “I” bada, faktura mota ≠F2, F4, R2, R3 edo R5 eta araubide bereziko gako guztiak ≠06, hau baliozkotu behar da:
Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([ZO ]* tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]* tasa) +/- 10 euro.
Betetako tasa 0 ez bada eta araubide bereziko gakoren bat = 06 bada, nahitaez bete beharreko eremua (salbu eta faktura mota F2, F4 edo
R5 bada), baina ez da kuota jasanarazia baliozkotu behar.

3.2 S3 markatzean, araubidearen gakoa 03, 05 edo 09 bada:
- Gutxienez bi xehetasun lerro.
- Zerga tasa: bete gabe utzi edo 0 tasa jarri, ezin da besterik egin.
- 0 zerga tasa duen xehetasun lerro bat gutxienez.
- Kuota jasanarazia: bete gabe utzi edo 0 tasa jarri, ezin da besterik egin.
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3.3 S3 markatzean, zenbait araubide badira, baten bat 03, 05 edo 09 bada eta baten bat ez bada 03, 05 edo 09:
- Gutxienez bi lerro.
- 0 zerga tasa duen xehetasun lerro bat gutxienez.
- Kuota jasanarazia:
- Tasa zero bada edo bete gabe badago, kuotak zero izan behar du edo bete gabe utzi behar da.
- Tasa ez bada 0 eta ez badago bete gabe, araubide bereziko gako guztiak ≠06 badira: nahitaez bete beharreko eremua
(salbu eta faktura mota F2, F4 edo R5 bada)
- Tasa ez bada 0 eta ez badago bete gabe, araubide bereziko gako guztiak ≠06 eta faktura mota ≠F2, F4, R2, R3 eta R5 eta
TipoRectificativa ≠ “I”, hau baliozkotu behar da:
Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([ZO ]* tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]* tasa) +/- 10 euro.
- Betetako tasa ez bada 0 edo bete gabe ez badago, eta araubide bereziko gakoren bat = 06 bada, nahitaez bete beharreko eremua (salbu
eta faktura mota F2, F4 edo R5 bada), baina ez da kuota jasanarazia baliozkotu behar.
3.4 Eragiketa motaren xehakapena - Fakturaren xehakapenaren baztertzailea.
- Ondo bete behar da PrestaciónServicios blokea edo Entrega blokea edo biak, baina, gutxienez, PrestacionServicios edo Entrega bat agertu behar
da.
- Aldi berean betetzen badira PrestaciónServicios eta Entrega blokeak, S1, S2 eta S3 gakoetan bakoitzari buruzko informazioa aparte eman
beharko da.
- Betetako bloke bakoitzari aparte aplikatuko zaizkio dagokien fakturaren xehatze blokeari aplikatutako baliozkotzeak.
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4. REBU.03. ARAUBIDE GAKOA.
Bakarrik araubide berezi bat markatzen denean eta hori 03 denean, hauxe baliozkotu behar da:
- Atxiki gabeko blokea ezin da beteta egon.
-"Atxikita/Salbuetsi gabe” blokean bakarrik S1 adierazi daiteke S1.
Baliozkotze hori, banakatzea faktura mailan egiten denean eta eragiketa mailan egiten denean gauzatu behar da.
Oharra: Salbuetsita blokea bete daiteke, izan ere, BEZaren arauaren 137. artikuluko. 5. puntuan berariaz jasota dago REBUren salbuespenak aplika
daitezkeela.
5. INBERTSIO URREAREKIN EGINDAKO ERAGIKETAK. 04. ARAUBIDE GAKOA.
Araubide bereziko gakoa 04 baldin bada, ezin da bete atxiki gabeko blokea ezta Atxikita/Salbuetsi gabea blokeko S1, S3 ere.
6. BIDAIARIEN ARAUBIDEKO ITZULKETAK.
- Jakinarazpen mota A4,A5,A6 denean, ezin da beteta egon “Zerbitzu prestazioa” blokea.
- Jakinarazpen mota A4 bada, hauxe baliozkotuko da:
Bidalketa data ezin daiteke 2018-12-31 baino beranduagokoa izan. Aldiz, ukatze mezua--> 19-01-01etik bidaiarien araubideko BEZ
itzulketak DER bidez dokumentatu behar dira.
Eragiketa eguna, derrigorrezko betetze eremua eta igorketa egunaren ondorengoa.

7. IGIC/IPSI. 08. ARAUBIDE GAKOA.
Bakarrik araubide bereziko gako bat markatzen bada eta 08 bada, soilik kokapen arauengatik Atxiki gabea blokea bete behar da.
Baliozkotze hori faktura eta eragiketa mailan aplikatuko da (ondasun-ematea blokea eta zerbitzu prestazioa blokea).
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8. LIKIDAZIO ALDIA. EZABATUTA
R1,R2,R3, R5 eta R4 faktura ez ezik, honakoa baliozkotuko da:
- Aldia eragiketa egunarekin bat dator operación.
- Eragiketa egunik egon ezean, igorpen egunarekin bat datorren aldia.
Baliozkotzea ezta aplikatuko ezta ere F1 negatiboetan.
OHARRA: F1 negatiboa F1 faktura bat da, non, eremu hauek ez diren zero baino gehiagokoak: BI, BI salbuetsita, 14. art.lotu gabeko zenbatekoa, lotu
gabeko zenbatekoa kokapen arauak direla-eta.
9. IGORPEN DATA.
Salbuetsiz, araubide bereziaren gakoa =14 edo 15, araubide bereziaren gakoa 1 =14 edo 15 araubide bereziaren gakoa = 14 edo 15 izatea, edo
komunikazio mota A4 bada, honakoa baliozkotuko da:
- Igorpen data ezin da eragiketa data baino lehenagokoa izan.
10. AP-N EGITEKO DAGOEN BEZ-A. 14. ARAUBIDE GAKOA.
Bakarrik araubide bat markatzen denean eta hori 14 gakoa denean, hauxe baliozkotu behar da:
- Eragiketa eguna, derrigorrezko betetze eremua eta igorpen dataren ondorengoa.
- Kontrako alderdiaren IFZ identifikatuta egon behar da, eta hizki hauekin hasi behar da: P,Q,S edo V.
- Faktura mota: faktura mota baliozkotuko da: F1, R1, R2, R3 edo R4.
11. ESPORTAZIOAK. E2 eta E3 SALBUESPEN GAKOAK.
- Araubide bereziaren gako bat bakarrik markatzen bada eta 01 bada, ezin dira markatu E2 eta E3 salbuespen gakoak.
12. ERKIDEGO BARNEKO ENTREGAK. E5 SALBUESPEN GAKOA.
- "Zerbitzu prestazioa" blokean ezin da markatuta egon E5 salbuespen gakoa.
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13. HIRUGARRENEN KONTURAKO KOBRANTZAK. 10. ARAUBIDE GAKOA.
10 araubide gakoa markatzen bada, hauxe baliozkotuko da:
- Bakarrik bloke hau bete daiteke: "Ez dago atxikita 7. eta 14. artikuluei".
- Faktura mota F1 izan behar da.
- Kontrako alderdiaren IFZ identifikatuta egon behar da. Hala ez bada, ukatze mezua agertuko da. (Zehazki, 07 gakoa- Erroldatu gabea ukatuko
da).
14. ERKIDEGO BARNEKO ONDASUNEN ENTREGAK. KONTRAKO ALDERDIAREN IDENTIFIKAZIOA.
- Kontrako alderdia ID blokearen bidez identifikatzen denean. Beste batzuk eta identifikazio mota 02 denean eremu identifikatzailea EM-ren baten IFKBEZ egiturarekin bat datorrela baliozkotuko da, eta estatu kidearen algoritmoaren araberakoa izango dela (Ikusi (1) zerrenda).
- Kontrako alderdia "IDOtros" blokean identifikatzen denean eta identifikazio mota 02 denean, faktura mota F1, F3, R1, R2, R3 edo
R4 izatea baliozkotuko da. Hala ez bada, ukatze mezua agertuko da.
(1) IFZ-BEZ egitura.
Herrialdea
Alemania
Austria
Belgika
Zipre
Txekiar Errepublika
Kroazia
Danimarka
Eslovakia
Eslovenia
Estonia
Finlandia
Frantzia
Grezia
Erresuma Batua
Herbehereak
Hungaria
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Kod.
Herrialdea
IGORLEA:
AT
BE
CY
CZ
HR
DK
SK
SI
EE
FI
FR
EL
GB edo XI(1)
NL
HU

Zenbakia
9 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, alfanumerikoak
9 edo 10 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, alfanumerikoak
8,9 edo 10 karaktere, zenbakiak
11 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
9 edo 10 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
11 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, zenbakiak
5, 9, edo 12 karaktere, alfanumerikoak
12 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
Baliozkotzeaketa Akatsak

Italia
Irlanda
Letonia
Lituania
Luxenburgo
Malta
Polonia
Portugal
Suedia
Bulgaria
Errumania

IT
IE
LV
LT
LU
MT
PL
PT
SE
BG
RO

11 karaktere, zenbakiak
8, edo 9 karaktere, alfanumerikoak
11 karaktere, zenbakiak
9 edo 12 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
10 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, zenbakiak
12 karaktere, zenbakiak
9 edo 10 karaktere, zenbakiak
2 eta 10 karaktere artean, ezkerrean zerorik
gabe

(1) BREXIT: NVAT onargarriak Erresuma Baturako:
- Eragiketa data 2021-01-01a baino lehenagokoa bada, NVAT GBz hasi behar da. (Bereziki baztertuko da XIz hasten bada)
- Eragiketa data 2021-01-01ekoa edo geroagokoa eta 2021-01-31koa edo lehenagokoa bada, GBz edo XIz has daiteke.
- Eragiketa data 2021-02-01ekoa edo geroagokoa bada, XIz hasi behar da. (Bereziki baztertuko da GBz hasten bada).
- NVAT XIz hasten bada eta "zerbitzuak ematea" blokea baino ez badago beteta, baztertze mezua.
Batzordearen webgunearen link-a, IFZ-BEZ-aren egitura egiaztatzeko:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item_11
15. SUBJEKTU PASIBOAREN INBERTSIOA. S2 ETA S3. KONTRAKO ALDERDIAREN IDENTIFIKAZIOA.
- S2 faktura mota markatzen bada, bakarrik F1,F3,R1,R2,R3 eta R4 izan daiteke.
- S3 faktura mota markatzen bada, bakarrik F1,F3,R1,R2,R3 eta R4 izan daiteke
16. ERAKUNDEEN TALDEA. 06. ARAUBIDE GAKOA.
- Kosturako zerga oinarria eremua ezin da beteta egon araubide gakoetako bat ere 06 ez bada.
- Araubide gakoetako bat 06 denean, faktura mota F2, F3, F4, R5 ez dela baliozkotuko da.
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17. KUTXA IRIZPIDEAREN ARAUBIDE BEREZIA. 07. ARAUBIDE GAKOA
Bakarrik araubide berezi bat markatzen denean eta hori 07 denean, hauxe baliozkotu behar da:
- Atxiki gabeko blokea: ezin da beteta egon. (Faktura eta eragiketa mailan baliozkotu)
- Atxikita/salbuetsi gabea blokea. Ezin da S2 ezta S3 markatu. (Faktura eta eragiketa mailan baliozkotu).
- Salbuetsita blokea: ezin dira markatu E2, E3, E4 eta E5 salbuespen gakoak. (Faktura eta eragiketa mailan baliozkotu).
18. KOBRANTZA ZALANTZAZKOAK ETA HARTZEKODUNEN LEHIAKETA. R2 eta R3 FAKTURA MOTA
Faktura mota R2 edo R3 bada, balioztatu hau:
- Zatikatzea: bakarrik faktura mailan zatikatu ahal izango da. Hala ere, eragiketa mailan xehakapena onartuko da faktura mota R2 bada eta kontrako
alderdia NBEZarekin identifikatuta badago.
- Kontrako alderdiaren IFZ: IFZ baino ez da onartuko edo 07 (erroldatu gabe). Edonola ere, faktura R2 motakoa bada, NBEZa ere onartuko da
19. KONTRAKO ALDERDIAREN IDENTIFIKAZIOA BLOKEA.
- F1, F3, R1, R2, R3 eta R4: kontrako alderdiaren identifikazio blokea beteta egon behar da.
- F2, F4 eta R5: kontrako alderdiaren identifikazio blokea beteta badago, ukatu egin behar da, adieraziz, zein faktura mota ez den baliozkoa, kontrako
alderdiaren identifikazioa gehitzeagatik.
- Kontrako alderdiaren blokea derrigorrezkoa da baldin eta: “ImporteTransmisionSujetoAIVA <>vacio"
20. FAKTURA ERRAZTUAK.
Faktura mota F2 denean, balioztatu hau:
- Ʃ (BI +Kuota) Atxikita/Salbuetsi gabe blokeko xehetasun lerro guztietakoa + Ʃ (BI salbuetsita) "Atxikita/Salbuetsita” blokearen xehetasun lerro
guztietakoa + "7., 14., besteei atxiki gabeko zenbatekoa" + “Kokapen arauengatik atxiki gabeko zenbatekoa” 3000 baino gehiagokoa ez denean.
- Balidazio hori ez da aplikatuko fakturazio akordioa dagoenean, hau da, NumRegistroAcuerdoFacturacion eremua behar bezala beteta dagoenean.
- Balidazio hau ez da egingo baldin eta "Maiatzaren 28ko 18/2013 FDko 6.1.d) artikulua" eremua (1) = BAI
+ 10 euroko akatsa onartuko da.
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21. SII-N SARTU AURREKO FAKTURAK. 16 GAKOA
Ezingo da 16 gakoa erabili erregistroan adierazitako aldirako zergaduna SIIn baldin badago.
22. BALIOKIDETASUN ERREKARGUA.
- "Baliokidetasun errekarguaren kuota" eremua beteta dagoenean eta faktura mota F4az bestelakoa denean, kontrako alderdiak identifikatuta egon behar
du (IFZ batekin identifika dadila eta baliozkoa izan dadila) Bereziki, ez dira onartuko erroldatu gabeko 07.
- Zerga oinarria % 21 bada, errekargu oinarri moduan 5,2 edo 1,75 bakarrik onartuko dira.
- Zerga oinarria % 10 bada, errekargu oinarri moduan 1,4 onartuko da bakarrik.
- Zerga oinarria % 4 bada, errekargu oinarri moduan 0,5 onartuko da bakarrik.
23. NEGOZIO LOKALAK ALOKATZEA 11,12,13 OINARRIAK.
Araubide bat adierazten denean bakarrik eta 11, 12 edo 13 denean, soilik % 21eko oinarria onartuko da.
24. FAKTUREN BAJA.
Baliozkotu egingo da bajan adierazitako ekitaldiak eta aldiak bat egin behar dutela erregistroko altaren ekitaldiarekin eta aldiarekin, baita ere ea azken
aldaketan adierazitakoarekin aldatu den edo ez.
25. ZENBATEKO GUZTIA.
Zenbateko guztia eremua beteta badago, baliozkotuko da honen berdina dela:
Σ (BI+ eragindako kuota+ errekargu kuota baliokidea), Atxikita/salbuetsi gabe blokeko xehetasun lerro guztietakoa
+
Σ (BI salbuetsita), “Atxikita/salbuetsi gabe” blokeko xehetasun lerro guztietakoa
+
“7., 14. eta beste artikulu batzuei atxiki gabeko zenbatekoa”
+
“Kokapen arauengatik atxiki gabeko zenbatekoa”.
Baliozkotze hori ez da aplikatuko araubide gakoren bat 03, 05, 06 edo 09 denean.
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Balidazio hori ez da aplikatuko faktura mota F4 denean.
+/- 10 euroko akatsa onartu egingo da.
26. SUBJEKTU PASIBOAREN INBERTSIOA. S2 ETA S3.
Bakarrik S2 edo S3 adierazi ahal izango da araubide bereziaren gakoren bat 01, 04, 05, 06, 07 edo 12 denean.
27. IX. TITULUAREN XI. KAPITULUAN JASOTAKO ARAUBIDEREN BATI LOTURIKO ERAGIKETA. ARAUBIDEAREN GAKOA: 17.
- Erregistroan adierazitako aldia ezin da 2021eko uztaila baino lehenagokoa izan
- Bidalketa data ezin da 2021eko uztailaren 1a baino lehenagokoa izan
- Eragiketaren data ezin da 2021eko uztailaren 1a baino lehenagokoa izan
- "Kargapekoa/Salbuetsi gabea” blokearen barruan ezin da adierazi ez S2 ez S3
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3.1.5. Negozio Baliozkotzeak Jasotako fakturen erregistro liburua
DATUAK/TA
LDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDE
A

DATUAK/TALDE
A

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

IDVersionSii
1. Erregistro-liburuko titularrari lotutako IFZ identifikatuta dago.
2. Erregistro-liburuko titularraren ordezkariaren IFZk, sartzen bada, identifikatuta egon behar du.
3. Erregistro-liburuko titularraren IFZ adingabe batena baldin bada (K letraz hasten da),
NIFRepresentante eremua derrigorrezkoa da, eta titularraren IFZren desberdina

NombreRazon
Titular

NIFRepresentante
NIF

TipoComunic
acion
FechaOperacion> “Sistemaren data”, orduan Ejercicio>=EragiketaEgunaren urtea
FechaOperacion<= “Sistemaren data”, orduan Ejercicio ezin da egungo urtearen ondotikoa izan

Ejercicio
PeriodoLiqui
dacion

1. Hileko edo hiruhilekoaren aldia
2. FechaOperacion> “Sistemaren data” bada, Denboraldia>=(FechaOperacion)ren hilabetea da
3. FechaOperacion<= “Sistemaren data” bada, Denboraldiak ezin daiteke egungo denboraldiaren
ondorengoa izan

Periodo
IDFactura

IDEmisorFactura
IFZ edo IDOBesteBat blokeak “identifikatuta” egon behar dute
Eremua TipoFactura= “F5”, “LC” bada, IFZ erregistro liburuaren titularraren IFZren berbera izan
behar da

NIF
FacturaRecib
ida

CodigoPais
IDOtro

IDType

Gakoa egoitza-herrialdeko zerga identifikazioko zenbakia eremua IFZ-BEZaren “2” gakoaz
adierazten denean, ezingo da herrialde kodea eskatu.
IDType eremua ezin da 07 (identifikatu gabea) izan

ID
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1. TipoFactura ="F5" bada, NumSerieFacturaEmisor eremuak DUA identifikazio zenbaki edo H7
identifikazio zenbaki formatu izan behar du.1
2. TipoFactura ="LC" bada, NumSerieFacturaEmisor eremuak Aduanen likidazio osagarrien
formatua izan behar du.2

NumSerieFacturaEmisor

1. Eremu hau bakar-bakarrik TipoFactura eremua = “F4” (Idazpen laburpena) denean sartu ahal
izango da
2. Derrigorrezkoa, baldin eta TipoFactura = “F4” (Idazpen laburpena) bada
3. NumSerieFacturaEmisorResumenFin NumSerieFacturaEmisor desberdina izan behar du

NumSerieFacturaEmisorResu
menFin

FechaExpedicionFacturaEmis
or

(FechaExpedicionFacturaEmisor) ez da gaurko eguna ken hogei urte baino lehenagokoa izango

TipoFactura
1. Eremu hau sartu ahal izango da, bakarrik TipoFactura eremua = “rectificativa” bada
2. Derrigorrezkoa TipoFactura=”rectificativa” bada

TipoRectificativa

FakturakTaldekatuta

FakturaZuzenduak

AUKERAKO BLOKEA
NumSerieFactur
aEmisor
IDFacturaAgrupa
FechaExpedi
da
cionFacturaEmis
or
AUKERAKO BLOKEA
IDFacturaRectific NumSerieFactur
ada
aEmisor

Bloke hau sartu ahal izango da (ez da derrigorrezkoa) bakarrik TipoFactura eremua = “F3” denean

Bloke hau sartu ahal izango da (ez da derrigorrezkoa) bakarrik TipoFactura=Rectificativa izan eta
derrigorrezkoa bada
2018/01/01etik aurrerako faktura zuzenduek aurrez egon behar dute sistema

1 AA,

DUA etiketaren urtearen azken bi digituak
PP, DUA etiketaren herrialdea: edozein ISO kode onartzen da, ez soilik Espainiakoak.
00RRRR, aurkezpen eremua
AAAAAAA, “zenbakitze sekuentziala” aurkezpen eremuaren barruan
D, baliozkotze digitua
2

LC, QZC, QRC, QCL, A01 edo A02 etiketez hasi behar du
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FechaExpedi
cionFacturaEmis
or
AUKERAKO BLOKEA

1. Blokea sartu ahal izango da, bakarrik TipoRectificativa = “S” bada
2. Derrigorrezkoa TipoRectificativa = “S” bada

Base Rectificada
ZenbatekoZuzendua

Cuota Rectificada
CuotaRecargoRe
ctificado

FechaOperacion

(FechaExpedicionFacturaEmisor) ez da gaurko eguna ken hogei urte baino lehenagokoa izango

ClaveRegimenEspecialOTras
cendencia

ClaveRegimenEspecialOTr
ascendenciaA
dicional1

ClaveRegime nEspecialOTr
ascendenciaAdicional2

NumRegistro
AcuerdoFacturacion
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-(ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=07 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01,03,05,12 informa dezakegu.
-(ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=05 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01,12,06,08 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=12 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=08 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=06 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=12 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=03 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=08 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01 informa dezakezu.
-(ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=07 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01,03,05,12 informa dezakegu.
-(ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=05 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01,12,06,08 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=12 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=08 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=06 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=12 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=03 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01 informa dezakezu.
- (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia)=08 bada,
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1)=01 informa dezakezu.
Erabakiaren erregistro zenbakiak egon behar du

Baliozkotzeaketa Akatsak

1. Nahitaezkoa (Baseimponible)=0 eta (TipoFactura)=”F2” edo “R5” bada
2. Nahitaezkoa (ClaveRegimenEspecialOTranscedencia) edo
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional)= “05”ala “03” bada

ImporteTotal

1.Bakarrik bete daiteke, baldin eta (ClaveRegimenEspecialOTranscedencia) edo
(ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional) =”06” bada (BEZan erakunde multzoaren
araubide berezia (maila aurreratua)).
2. Nahitaezkoa, ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional =”06” bada

BaseImponibleACoste

DescripcionOperacion
RefExterna
Eremua TipoFactura= “F5”, “LC” bada, IFZ erregistro liburuaren titularraren IFZren berbera izan
behar da

FacturaSimplificadaArticulos
7.2_7.3
NombreRazon
EntidadSucedida
NIF

IFZk identifikatua egon behar du

RegPrevioGGEEoREDEMEo
Competencia
Nahitaezkoa (ImporteTotal)>= Ɩ100.000Ɩ bada

Macrodato

Eragiketek subjektu pasiboaren inbertsioaren xehakapena eduki ahal izango dute, eta eragiketaren
beste partearen xehakapena (kalifikazioa dena dela).
Beraz, bloke bat edo biak ager daitezke, baina gutxienez batek egon behar du
(SubjektuPasiboaInbertsioa edota BEZXehakapena)

DERRIGORREZKO BLOKEA

TipoImpositivo

1. Tasak hauek soilik izan daitezke: % 0, % 4, % 10 eta % 21.
2. FechaOperacion <=2012 bada, tasak hauek izan daitezke: % 7, % 8, % 16 eta % 18.

BaseImponible
InversionSujetoP
asivo

DetalleIVA

DesgloseFactura

TipoRecargoEquivale
ncia
CuotaRecargoEquival
encia
DesgloseIVA
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CuotaSoportada

1. Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([ZO ]* tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko
da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]* tasa) +/- 10 euro.

DetalleIVA

TipoImpositivo

1. Ez da adierazi behar baldin eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = “02” (Enpresariek
NAAEK konpentsazioak ordaintzen dituzten eragiketak)

Baliozkotzeaketa Akatsak

2. Nahitaezkoa, CuotaSoportada bete bada eta BaseImponible <>0 bada eta
(ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
guztiak <>”06” badira)
3. Nahitaezkoa, CuotaSoportada bete bada eta BaseImponible <>0 bada eta (araubideko hainbat gako
bete badira eta horitakoren bat ClaveRegimenEspecialOTranscedencia =06 bada)
4. Nahitaezkoa, CuotaSoportada bete bada (araubideko gako bakarra bete bada eta
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia =06 bada)
5. Tasak hauek soilik izan daitezke: % 0, % 4, % 10 eta % 21.
6. FechaOperacion <=2012 bada, tasak hauek izan daitezke: % 7, % 8, % 16 eta % 18.
BaseImponible
1. Ez da adierazi behar baldin eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = “02” (Enpresariek
NAAEK konpentsazioak ordaintzen dituzten eragiketak)

CuotaSoportada

2. Kuota jasanarazia bete bada eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia guztiak <>06 badira, eta
TipoRectificativa<>I bada, eta ZO <>0 bada, hau baliozkotu behar da:
Kuotak eta zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([ZO ]* tasa) +/- [ZO]aren % 1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea
onartuko da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]= ([Oinarria]* tasa) +/- 10 euro.
3. Kuota jasanarazia bete bada (araubide gako bakarra bete bada eta
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia =06 bada) eta TipoRectificativa<>I eta ZO<>0 eta
“DetalleIVA lerro bakarra badago”, hau baliozkotu behar da:
Kuotak eta kostuaren zerga oinarriak zeinu bera izan behar dute.
[Kostuaren ZO] ≤ 1000 bada: [Kuota]=([Kostuaren ZO ]* tasa) +/- [Kostuaren ZO]aren % 1
(gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da).
[Kostuaren ZO] ˃ 1000 bada: [Kuota]=([Kostuaren ZO] * tasa) +/- 10 euro

TipoRecargoEquivale Ez da adierazi behar baldin eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = “02” (Enpresariek NAAEK
ncia
konpentsazioak ordaintzen dituzten eragiketak)
CuotaRecargoEquival
encia
Ez da adierazi behar baldin eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = “02”
1. Bakar-bakarrik bete ahal izango da (eta derrigorrezkoa da) baldin eta
PorcentCompensacion ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = “02” (Enpresariek NAAEK konpentsazioak ordaintzen
dituzten eragiketak)
REAGYP
2. Bakar-bakarrik % 12 eta % 10,5 balioak onartzen dira.
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1. Bakar-bakarrik bete ahal izango da (eta derrigorrezkoa da) baldin eta
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = “02” (Enpresariek NAAEK konpentsazioak ordaintzen
dituzten eragiketak)
2. ClaveRegimenEspecialOTranscedencia="02" bada, hau baliozkotu behar da:
ImporteCompensacion
REAGYP

Konpentsazio zenbatekoak eta zerga oinarriak zeinu bera iza n behar dute.
[ZO] ≤ 1000 bada: [Konpentsazio zenbatekoa]=([Oinarria] * konpentsazio tasa) +/- [ZO]aren %
1 (gehienez ere +/-10 €-ko aldea onartuko da).
[ZO] ˃ 1000 bada: [Konpentsazio zenbatekoa]=([Oinarria ]* konpentsazio tasa) +/- 10 euro.
IFZ edo IDOBesteBat-ek faktura-igorlearen IFZ edo IDOtro bera izan behar du.

NombreRazon
Ordezkariaren IFZk, sartzen bada, identifikatuta egon behar du.

NIFRepresentant
e
Contraparte

IFZ identifikatuta egon beharko da.
IFZ igorlearen IFZren berbera izan behar da

NIF
CodigoPais
IDOtro

IDType

IDType eremua = 02 (IFZ-BEZ) bada ezingo da eskatu herrialde kodea.
IDType eremua ezin da 07 (identifikatu gabea) izan

ID
FechaRegContable

FechaRegContable ≥ FechaExpedicionFacturaEmisor
1. Xehetasun lerro guztietako kuota jasanarazien eremua positiboa bada, hau baliozkotu behar da:
Kuota kengarria ≤ kuota jasanarazien batura + 1 euro. (Ez da aplikatuko
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia =14 bada eta bidalketa data 1.1.19 baino txikiagoa bada
edo ClaveRegimenEspecialOTranscedencia eremua 02 edo 13 bada)

CuotaDeducible

2. Kuota jasanarazia eremuan lerro positiboren bat eta negatiboren bat badago (Ez da aplikatuko
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia =14 bada eta bidalketa data 1.1.19 baino txikiagoa bada edo
araubidearen klabea 02 edo 13 bada), hau baliozkotu behar da:
Kuota kengarria ≤ kuota jasanarazi positiboen batura + 1 euro (ez dira kontuan hartu behar kuota
jasanarazi negatiboak).
3. 13 adierazten bada ClaveRegimenEspecialOTranscedencia gisa, hau baliozkotu behar da:
Kuota kengarria=0.
4. Faktura mota F2 bada, hau balioskotu behar da:
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KuotaKengarria 0 izan behar da
5. 02 adierazten bada ClaveRegimenEspecialOTranscedencia gisa, hau baliozkotu behar da:
[CuotaDeducible]<= [REAGYP konpentsazioaren zenbatekoaren batura] +1 euro.

ADeducirEnPeri
odoPosterior
EjercicioDeducci
on
PeriodoDeduccio
n

Osagarri gisa
•
Komunikazio-mota aldaketa baten berdina denean (A1,A4), ondoko baliozkotzea ere egingo da:
o Fakturaren gako bakarrak (IDFaktura blokea) aurrez egon beharko du BIHan.
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3.1.5.1. (*) Eranskina. Jasotako fakturak baliozkotzea
1. IGORPEN DATA.
“Igorpen data”: ezin da izan sistemaren data baino geroagokoa.
2. LIKIDAZIO ALDIA. EZABATUTA
“Likidazio aldia”: ezin da igorpen-dataren aurrekoa izan.
3. AIB. 09 GAKOA.
-09 araubide bereziko gakoa markatzen bada, "Subjektu pasiboaren inbertsioaren banaketa" ezin da beteta egon.
-09 araubide bereziko gakoa markatzen bada, faktura mota bakarrik F1,R1,R2,R3 eta R4 izan daiteke.
- "Identifikatzailea" eremua EM-ren baten IFK-BEZ egiturarekin bat datorrela baliozkotuko da, eta estatu kidearen algoritmoaren araberakoa izango dela
(Ikusi (1) zerrenda).
(1) IFZ-BEZ egitura.

Herrialdea
Alemania
Austria
Belgika
Zipre
Txekiar Errepublika
Kroazia
Danimarka
Eslovakia
Eslovenia
Estonia
Finlandia
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Kod.
Herrialdea
IGORLEA:
AT
BE
CY
CZ
HR
DK
SK
SI
EE
FI

Zenbakia
9 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, alfanumerikoak
9 edo 10 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, alfanumerikoak
8,9 edo 10 karaktere, zenbakiak
11 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
9 edo 10 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
Baliozkotzeaketa Akatsak

Frantzia
Grezia
Erresuma Batua
Herbehereak
Hungaria
Italia
Irlanda
Letonia
Lituania
Luxenburgo
Malta
Polonia
Portugal
Suedia
Bulgaria
Errumania

FR
EL
GB edo XI(1)
NL
HU
IT
IE
LV
LT
LU
MT
PL
PT
SE
BG
RO

11 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, zenbakiak
5, 9, edo 12 karaktere, alfanumerikoak
12 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
11 karaktere, zenbakiak
8, edo 9 karaktere, alfanumerikoak
11 karaktere, zenbakiak
9 edo 12 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
8 karaktere, zenbakiak
10 karaktere, zenbakiak
9 karaktere, zenbakiak
12 karaktere, zenbakiak
9 edo 10 karaktere, zenbakiak
2 eta 10 karaktere artean, ezkerrean zerorik
gabe

(1) BREXIT: NVAT onargarriak Erresuma Baturako:
- Eragiketa data 2021-01-01a baino lehenagokoa bada, NVAT GBz hasi behar da. (Bereziki baztertuko da XIz hasten bada)
- Eragiketa data 2021-01-01ekoa edo geroagokoa eta 2021-01-31koa edo lehenagokoa bada, GBz edo XIz has daiteke.
- Eragiketa data 2021-02-01ekoa edo geroagokoa bada, XIz hasi behar da. (Bereziki baztertuko da GBz hasten bada).
Batzordearen webgunearen link-a, IFZ-BEZ-aren egitura egiaztatzeko:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item_11

4. FAKTURA ERRAZTUAK.
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- Faktura mota F2 edo R5 denean, "zenbateko guztia" eremua ezin da 3.000 baino gehiagokoa izan. + 10 euroko akatsa onartuko da.
- Faktura mota F2 edo R5 denean eta "zenbateko guztia” eremua beteta ez dagoenean, xehetasun lerro guztien Ʃ (BI + jasandako kuota) ezin da 3.000 baino
gehiagokoa izan. + 10 euroko akatsa onartuko da.
- Faktura mota F4 denean, "zerga oinarria" eremuaren batura ezin da 6.000 baino gehiagokoa izan. + 10 euroko akatsa onartuko da.
5. INPORTAZIOAK.
- Faktura mota F5 edo LC denean, araubide gakoa bakarrik 01, 04, 05 edo 08 izan ahalko da.
- Faktura mota F5 edo LC denean, "Subjektu pasiboaren inbertsioaren banaketa" ezin da beteta egon.
6. IGIC/IPSI.
Bakarrik araubide gako bat markatzen denean eta hori 08 denean, hauxe baliozkotu behar da:
- "Subjektu pasiboaren inbertsioaren banaketa” blokea ezin da beteta egon.
- "Banaketa” blokea: bakarrik zerga oinarriaren eremua egon ahalko da beteta.
- "Kuota kengarria": 0 izan behar da.
7. ERAKUNDEEN TALDEA. 06. ARAUBIDE GAKOA.
- Araubide gakoetako bat 06 denean, faktura mota F1, R1, R2, R3 edo R4 bakarrik izan daitekeela baliozkotuko da.
8. NEKAZARITZA KONPENTSAZIOAK. 02. ARAUBIDE GAKOA.
- Araubide gakoa 02 denean, kontrako alderdia identifikatuta egon behar da.
- Araubide gakoa 02 denean, Konpentsazio zenbatekoa eremua beteta egon behar da.

9. KUTXA IRIZPIDEA. 07. ARAUBIDE GAKOA.
Bakarrik araubide gako bat badago eta 07 bada, "Subjektu pasiboaren inbertsioaren banaketa" ezin da beteta egon
49/75

Baliozkotzeaketa Akatsak

10. ERROLDATU GABEKO IGORLEA. EZABATUTA
Identifikazio mota 03, 04, 05 edo 06 bada, "Kuota kengarria" eremua bakarrik 0 izan daiteke.
Baliozkotze hori ez da aplikatuko "Subjektu pasiboaren inbertsio banaketa" blokea beteta baldin badago.
11. SII-N SARTU AURREKO FAKTURAK. 14 GAKOA.
Ezingo da 14 gakoa erabili erregistroan adierazitako aldirako zergaduna SIIn baldin badago.
12. FAKTUREN BAJA.
Baliozkotu egingo da bajan adierazitako ekitaldiak eta aldiak bat egin behar dutela erregistroko altaren ekitaldiarekin eta aldiarekin, baita ere ea azken
aldaketan adierazitakoarekin aldatu den edo ez

13. ZENBATEKO GUZTIA
“Zenbateko guztia” eremua beteta badago, baliozkotuko da honen berdina dela:
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Ʃ (BI + jasandako kuota + errekargu kuota baliok. + konpentsazio zenbatekoa), “Banaketa” blokeko xehetasun lerro guztietakoa
+
Ʃ (BI +jasandako kuota+ errekargu kuota baliok.) "Subjektu pasiboaren inbertsioaren banaketa” blokeko xehetasun lerro guztietakoa.
Baliozkotze hori ez da aplikatuko araubide gakoren bat 03, 05, 06 edo 09 denean.
Balidazio hori ere ez da aplikatuko erregimen gakoren bat 01 bada eta, gainera, "XehakapenaBEZ" blokeko "Zerga oinarria" eremua 01 bada.
Balidazio hori ez da aplikatuko subjektu pasiboaren inbertsio blokea beteta dagoenean.
+/- 10 euroko akatsa onartuko da.
14. KUOTA KENGARRIA.
"Kuota errekargu baliok." eremua beteta badago, "kuota kengarria" zero izan behar da.
15. "EKITALDIA" ETA "KENTZEKO ALDIA" EREMU BERRIAK.
1. Izanik:
Ekitaldia: zzzz
Aldia: zz
Kentzeko ekitaldia: xxxx
Kentzeko aldia: xx
Xx-xxxx, zz-zzzz-ren ondorengoa izan behar da.
2. Izanik:
Ekitaldia: zzzz
Aldia: zz
Kentzeko ekitaldia: xxxx
Kentzeko aldia: xx
xxxx=zzzz bada, orduan, zz hiruhilekokoa bada, xx ere hiruhilekokoa izan behar da.
xxxx=zzzz bada, orduan, zz hilean behingoa bada, xx ere hilean behingoa izan behar da.
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3. Kentzeko ekitaldia beteta badago, kentzeko aldia beteta egon behar da.
4. Kentzeko aldia beteta badago, kentzeko ekitaldia beteta egon behar da.
16. INBERTSIO ONDASUNAREN EREMU BERRIA.
- Araubide gakoa = 02 bada, inbertsio ondasuna ezin da "SI” izan.
- Araubide gako bat bakarrik badago eta 08 bada, inbertsio ondasuna ezin da "SI” izan.
17. "HURRENGO EKITALDIAN KENTZEKO” EREMU BERRIA.
Kentzeko ekitaldia eta kentzeko aldia eremuak beteta badaude, "Hurrengo aldian kentzea" eremua “SI” izan behar da.
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3.1.6. Negozio baliozkotzeak Batasunaren barruko eragiketa jakin batzuen erregistro liburua. Kontsigna ondasunen
salmenta

BLOQUE

DATOS /
AGRUPACIÓN

DATOS /
AGRUPACIÓN

DATOS /
AGRUPACIÓN

DATOS /
AGRUPACIÓ
N

DATOS

VALIDACIONES

IDVersionSii
1. Erregistro liburuaren titularrari lotutako IFZ
identifikatuta dago.
2. Erregistro liburuaren titularraren
ordezkariaren IFZ gehitzen bada, identifikatuta
egon behar da.
3. Erregistro liburuaren titularraren IFZ
adingabe batena bada (K-rekin hasten da)
NIFRepresentante eremua derrigorrezkoa da,
eta titularraren IFZren ezberdina izan behar
da.

NombreRazon
NIFRepresentante
Cabecera

Titular
NIF

TipoComunicacion
ClaveDeclarante
Izanik:

Ejercicio
RegistroLRDet
OperacionIntr
acomunitariaV
entasEnConsig
na

Ekitaldia: XXXX
Aldia: XX
XX-XXXX ≥ 2020-03. (Kontsignako salmentak
indarrean jarri ziren eguna. 2021ean, 2020ko
bidalketa/jasotzeekin lotutako eragiketak
erregistratu ahalko lirateke)

IdRegistroDeclarado
Periodo

IdRegistro
TipoOperacion
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1. Kontrako alderdiaren blokea derrigorrezkoa, eragiketa mota = 01 edo 09 bada.
2. Kontrako alderdiaren bete gabeko blokea, eragiketa mota ≠ 01 edo 09 bada.
NombreRazon
NIFRepresentante
NIF

Ez da onartzen IFZ
CodigoPais

Contraparte
IDOtro

IFZ-BEZarentzako aukerakoa.

IDType

IDType bakarrik =02 izan daiteke (IFZ-BEZ)
"Identifikatzailea" eremua EM baten IFZ-BEZ
egiturara egokitzen dela baliozkotuko da.

ID

-Hasierako igorlearen ordezkoaren blokea derrigorrezkoa, eragiketa mota = 02 bada.
-Hasierako igorlearen ordezkoaren blokea bete gabe, eragiketa mota ≠ 02 bada.
NombreRazon
NIFRepresentante
SustitutoDestinatarioI
nical

NIF

Ez da onartzen IFZ
CodigoPais

IDOtro

IFZ-BEZarentzako aukerakoa.

IDType

IDType bakarrik =02 izan daiteke (IFZ-BEZ)
- "Identifikatzailea" eremua EM baten IFZ-BEZ
egiturara egokitzen dela baliozkotuko da.

ID
-Eragiketa mota =01 bada, gordailu blokea derrigorrezkoa.
NombreRazon
Desposito

Depositario

NIFRepresentante
NIF
IDOtro
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Ez da onartzen IFZ
CodigoPais
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IFZ-BEZarentzako aukerakoa.

IDType

ID

IDType bakarrik =02 izan daiteke (IFZ-BEZ)
- Identifikatzailea eremua
EM batzuen IFZ-BEZ egiturara egokitzen dela
baliozkotuko da.
- Kontrako alderdia blokean identifikatu ez
dena

DireccionAlmacen
InfoExpedicionRecepcion blokea derrigorrezkoa, eragiketa mota = 01 edo 02 edo 09 bada.
ValorBienes

Derrigorrezkoa, eragiketa mota = 01 bada
Derrigorrezkoa, eragiketa mota = 01 bada
Derrigorrezkoa, eragiketa mota = 01 bada

EmPartida
EmLlegada
InfoExpedicionRecepci
on

FechaExpedicion

Derrigorrezkoa, eragiketa mota = 01 bada
Derrigorrezkoa, eragiketa mota = 01 bada

FechaLlegada
Cantidad
DescripBienes

Derrigorrezkoa, eragiketa mota = 02 bada
FechaSustitucion
Bete gabe, eragiketa mota <> 02 bada
-IdRegistroExpInicial blokea derrigorrezkoa, eragiketa mota = 01 edo 02 edo 09 bada.
OperacionIntracomuni
- IdRegistroExpInicial-ek bat egin behar du liburuaren titularrarentzako sisteman dagoen IdRegistroDeclarado-rekin
taria
Ejercicio
IdRegistroExpInicial

Periodo
IdExpInicial

DestinoFinalExpedRecep blokea derrigorrezkoa, eragiketa mota ≠ 01 edo 02 edo 09 bada.
DescripBienes
DestinoFinalExpedRec
ep

Cantidad
FechaOpDeclarada
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DestinatarioFinal blokea derrigorrezkoa, eragiketa mota = 03 edo 04 bada.
NombreRazon
NIFRepresentant
e
NIF

Ez da onartzen IFZ
CodigoPais IFZ-BEZarentzako aukerakoa.

DestinatarioFinal

IDType
IDOtro
ID

IDType bakarrik =02 izan daiteke (IFZ-BEZ)
- Baliozkotu egingo da identifikatzailea eremua
egiturara egokitzen dela
EM batzuen IFZ-BEZ egiturara egokitzen dela
baliozkotuko da.
- Kontrako alderdia blokean identifikatu ez
dena

BaseImponibleValo
r
Derrigorrezkoa, eragiketa mota ≠ 01 edo 02
edo 07 edo 09 bada.

PrecioUnitario
RefExterna
NumRegistroAcuerdoF
acturacion

Akordioaren erregistro zenbakia egon behar
da.
NombreRazon

EntidadSucedida
NIF

IFZ identifikatuta egon behar da

RegPrevioGGEEoREDE
MEoCompetencia
BREXIT: NVAT onargarriak Erresuma Baturako:
- XIz eta GBz hasten diren IFZ-BEZ datuak onartuko dira.
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3.1.7. Kobratzeak Ematea Negozioko Baliozkotzeak

BLOKEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK

BALIOZKOTZEAK

IDVersionSii
1. Erregistro-liburuko titularrari lotutako IFZ identifikatuta
dago.
2. Erregistro-liburuko titularraren ordezkariaren IFZk,
sartzen bada, identifikatuta egon behar du.
3. Erregistro-liburuko titularraren IFZ adingabe batena
baldin bada (K letraz hasten da), IFZOrdezkaria eremua
derrigorrezkoa da, eta titularraren IFZren desberdina

NombreRazon
Cabecera

Titular

NIFRepresentante
NIF
IDEmisorFactura

NIF

NumSerieFacturaEmisor
IDFactura

NumSerieFacturaEmisorResumenFin

1. Faktura-igorleari lotutako IFZk identifikatuta egon
beharko du.
2. Fakturak sisteman existitu behar du
3. Fakturaren ClaveRegimenEspecialOTrascendencia
="Criterio de caja"

FechaExpedicionFacturaEmisor
RegistroLRC
obros

Fecha
Importe
Cobros
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Cobro

Medio

03 (ez da kobratzen / ordaintzen) balioa eremuan
kontsignatu ahal izango da, bakarrik kobrantza/ordainketa
data eragiketa-dataren hurrengo urteko 12/31koa denean

Cuenta_O_Medio

Bete ahal izango da (ez da derrigorrezkoa) bakarrik
Bitartekoa eremua <> “03” (ez da kobratzen / ordaintzen)
bada
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3.1.8. Ordainketak Ematea Negozioko Balioztatzeak

BLOKEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TAL
DEA

DATUAK

BALIOZKOTZEAK

IDVersionSii
1. Erregistro-liburuko titularrari lotutako IFZ identifikatuta dago.
2. Erregistro-liburuko titularraren ordezkariaren IFZk, sartzen bada,
identifikatuta egon behar du.
3. Erregistro-liburuko titularraren IFZ adingabe batena baldin bada
(K letraz hasten da), IFZOrdezkaria eremua derrigorrezkoa da, eta
titularraren IFZren desberdina

NombreRazon
Cabecera

NIFRepresentante
Titular
NIF

1. Faktura-igorleari lotutako IFZk identifikatuta egon beharko du.
3. IDType eremua ezin da 07 (identifikatu gabea) izan
4. Fakturak sisteman existitu behar du
5. Fakturaren ClaveRegimenEspecialOTrascendencia ="Criterio de
caja"

NombreRazon

IDEmisorFactura

NIF
CodigoPais
IDOtro

IDFactura

IDType
ID

NumSerieFacturaEmisor
NumSerieFacturaEmisorR
esumenFin

RegistroLRC
obros

FechaExpedicionFacturaE
misor
Fecha
Importe
Pagos

Pago

Medio
Cuenta_O_
Medio
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03 (ez da kobratzen / ordaintzen) balioa eremuan kontsignatu ahal
izango da, bakarrik kobrantza/ordainketa data eragiketa-dataren
hurrengo urteko 12/31koa denean
Bete ahal izango da (ez da derrigorrezkoa) bakarrik Medio eremua
<> “03” (ez da kobratzen / ordaintzen) bada
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3.1.9. Negozio balidazioak 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/TALD
EA

DATUAK/TALDEA

DATUAK/TALD
EA

DATUA
K

BALIOZKOTZEAK

IDVersionSii
1. Erregistro-liburuko titularrari lotutako IFZ identifikatuta dago.
2. Erregistro-liburuko titularraren ordezkariaren IFZk, sartzen bada,
identifikatuta egon behar du.
3. Erregistro-liburuko titularraren IFZ adingabe batena baldin bada
(K letraz hasten da), IFZOrdezkaria eremua derrigorrezkoa da, eta
titularraren IFZren desberdina

NombreRazon
Cabecera

NIFRepresentante
Titular
NIF
IDEmisorFactura
IDFactura

NumSerieFacturaEmisor
FechaExpedicionFactura
Emisor

RegistroLRInmuebles
Adicionales

1. Faktura-igorleari lotutako IFZk identifikatuta egon beharko du.
2. Fakturak sisteman existitu behar du
3. Fakturaren ClaveRegimenEspecialOTrascendencia edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional=12,13

SituaciónInm
ueble
DatosInmueble
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NIF

DetalleInmueble

ReferenciaCa
tastral

Nahitaezko eremua (SituaciónInmueble) eremua<> 3 edo 4 bada
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4. AKATSEN KUDEAKETA
Erregistro-liburu mota bakoitzerako zehaztu diren web zerbitzuen bidez egiten diren eskaera
masiboek erantzuna ekarriko dute, eta hartan, bidalketaren emaitza osoa eta faktura edo
erregistro bakoitzaren emaitza espezifikoa adieraziko dira.
Bidalketaren emaitza globala 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

4.1. 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.
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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.
Okerreko fakturen aurkezpen berri bat bidali beharko da, akatsak zuzenduta.
Horrelako erantzunak emango dira bidalketa berean faktura edo erregistro onartuak eta
baztertuak daudenean, eta baita akatsak dituzten faktura edo erregistro onartuak
daudenean ere.

4.2. Definitutako 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: faktura atzera botatzea eragiten ez duten akatsak dira. Foru
Ogasunak onartu egingo ditu erregistro-liburu bakoitzaren faktura edo erregistroak
aurkeztean. Fakturen edo erregistroen negozioko baliozkotzeen ondorioz gertatzen
diren akatsetako batzuk dira.
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.
4.3. 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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5. AKATS ZERRENDA
5.1 Bidalketa osoa atzera botatzea eragiten duten akatsak
KODEA

DESKRIBAPENA

3500

Datu-baseetako akats teknikoa. Informazioaren osotasunean akatsa

3501

Datu-baseetako akats teknikoa.

3502

Akats teknikoa. Akatsa fakturako datuak ateratzean

3503

Ordainketak/Kobrantzak/Higiezinak emateko kontsultatutako faktura ez da existitzen

3504

Akats teknikoa. Eskudirutako Kobrantzaren datuak ateratzean akatsa

3505

Akats teknikoa. Aseguru Eragiketako datuak ateratzean akatsa

3506

Akats teknikoa. Bidaia Agentzietako datuak ateratzean akatsa

4100

Goiburuan akatsa. IDVersionSii eremuko edukia ez da baliozkoa

4101

Goiburuan akatsa. TipoComunicacion eremuko edukia ez da baliozkoa

4102

XMLk ez du eskema betetzen. Derrigorrezko XXXX eremua adieraztea falta da

4103

Espero gabeko akatsa XMLa parseatzean

4104

Goiburuan akatsa. Titular blokeko NIF eremuaren balioa ez dago identifikatuta

4105

Goiburuan akatsa. Titular blokeko NIFRepresentante eremuaren balioa ez dago identifikatuta

4106

Akatsa data formatuan

4107

Akats teknikoa CSV ateratzean

4108

XMLren erro etiketa ez dator bat eskema definituarekin

4109

NIF ez dago identifikatuta. NIF: XXXX

4110

Akatsa ziurtagiria ateratzean

4111
4112

NIFk formatu okerra du
Akats teknikoa ordezkaritza egiaztatzean

4113

Akats teknikoa izapidea sortzean

4114
4115

Ziurtagiriaren titularrak erregistro liburuaren titularrak edo ordezkari baimenduak izan behar du
Akats teknikoa ordezkaritza egiaztatzean

4116

Gainditu egin da DatosInmueble/DetalleIVA blokerako onartutako erregistro muga

4117

XMLk ez du eskema betetzen. Gainditu egin da erregistratzeko fakturetarako gehienezko muga onartua

4118

Titularraren NIF ez dago sistemara informazioa bidaltzeko baimendua. Aurrez erregistratu behar du

4121

Akats teknikoa koadratzea prozesatzean

4122

Goiburuan akatsa. Titularraren NIFk okerreko formatua dauka

4123

Goiburuan akatsa. NIFRepresentante okerreko formatua dauka

4124

Akatsa. Helbidea ez dagokio sarrerako fitxategiari

4125

XMLk ez du eskema betetzen. Gainditu egin da erregistratzeko eragiketetarako gehienezko muga onartua

4126

Akatsa kodifikazioa UTF-8 ez duten karaktereak adieraztean

4127

Akats teknikoa BIHko Errolda kontsultatzean

4134

Akats teknikoa, BBDD-n IdRegistroDeclarado kontsultatzean
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4.4. Faktura (edo eskaera osoa akatsa goiburuan gertatzen bada) atzera botatzea eragiten
duten akatsak
KODEA

DESKRIBAPENA

1100

XXXX eremuaren balio edo mota okerra

1101

CodigoPais eremuaren balioa okerra

1102

Periodo eremuaren balioa okerra

1103

IDType eremuaren balioa okerra

1104

ID eremuaren balioa okerra

1105

NumSerieFacturaEmisor eremuaren balioa okerra

1106

FechaExpedicionFacturaEmisor eremuaren balioa okerra

1107

TipoFactura eremuaren balioa okerra

1108

SituacionInmueble eremuaren balioa okerra

1109

ClaveRegimenEspecialoTrascendencia eremuaren balioa okerra

1110

Ordaintzeko edo Kobratzeko Bitartekoa eremuaren balioa okerra

1111

TipoRectificativa eremuaren balioa okerra

1112

Fakturaren IFZk erregistro-liburuko titularraren IFZ bera izan beharko du

1113

CausaExencion eremuaren balioa okerra

1114

tipoNoExenta eremuaren balioa okerra

1115

Fakturak alderdi Ez Lotua baldin badu, lotu gabeko zenbateko bietako bat behintzat adierazi behar duzu

1116

IFZ ez dago identifikatuta. IFZ:XXXXX

1117

IFZ ez dago identifikatuta. IFZ:XXXXX. IZENA_IZEN SOZIALA:YYYYY

1118

Igorlearen eta Kontrako alderdiaren Herrialde Kodea ez datoz bat

1119

Igorlearen eta Kontrako alderdiaren IDMotak ez datoz bat

1120

Igorlearen eta Kontrako alderdiaren IDak ez datoz bat

1121

Igorlearen eta Kontrako alderdiaren IFZk ez datoz bat

1122

Adigabea izanda, ordezkariaren IFZk balioa eduki behar du

1123

Adingabea izanda, ordezkariaren IFZ ezin da titularraren IFZrekin bat etorri

1124

Herrialde kodea derrigorrezkoa da Identifikazio Mota eta IFZ-BEZ desberdinak direnean

1125

Egite data egungo dataren ondotikoa da

1126

Ejercicio eremuaren balioa okerra. Egungo urtea edo aurreko urteren bat izan behar du

1127

Faktura mota Idazpen Laburpena da, NumSerieFacturaEmisorResumenFin deklaratu gabe dago

1128

Faktura mota ez da Idazpen Laburpena, eta NumSerieFacturaEmisorResumenFin deklaratuta du

1129

EmitidaPorTerceros eremuak bakarrik S edo N balioak onartzen ditu

1130

TipoOperacion eremuaren balioa okerra.

1131

ClaveDeclarado eremuaren balioa okerra
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1132

EstadoMiembro eremuaren balioa okerra

1133

IDType eremuaren balioa okerra. 02 balioa eduki behar du

1134

Faktura zuzentzeko motakoa bada, TipoRectificativa eremuak balioa eduki behar du

1135

Faktura zuzentzeko motakoa ez bada, TipoRectificativa eremuak ez du baliorik eduki behar

1136

FacturasAgrupadas eremua adierazi behar da, bakarrik faktura sinplifikatu fakturatu eta deklaratuen
ordez eginiko faktura motakoa bada faktura

1137

Faktura ez bada Zuzentzeko edo Fakturen Idazpen Laburpen motakoa, FacturasRectificadas eremua
ezingo da adierazita etorri

1138

Ordezkapen bidez Zuzentzeko motakoa bada faktura, zuzenketaren zenbatekoa derrigorrezkoa da

1139

Faktura ez bada ordezkapen bidez Zuzentzeko edo Fakturen Idazpen Laburpen motakoa,
ImporteRectificacion blokeak ez du baliorik eduki behar

1140

Eragiketek, alderdi lotuaren barnean, alderdi salbuetsia edota salbuetsi gabea eduki ahal izango dituzte.
Beraz, bloke bat edo biak ager daitezke, baina gutxienez batek egon behar du (salbuetsia edota ez
salbuetsia)

1141

Eragiketek alderdi lotua eta alderdi lotu gabea eduki ahal izango dituzte. Beraz, bloke bat edo biak ager
daitezke, baina gutxienez batek egon behar du (lotua edota ez lotua)

1142

NumSerieFacturaEmisorResumenFin eremuaren balioa okerra

1143

IDFactura blokeko NIF eremuaren balioak mota okerra

1144

Fakturako IDEmisorFactura eta Contraparte alderdia desberdinak dira

1145
1146

Periodo eremuaren balioa okerra. Egungo epea baino lehenagokoa edo egungoa bera izan behar du
IFZ-BEZ identifikatzeko adierazitako CodigoPais eremua ez dator IDren lehenbiziko bi karaktereekin bat

1147

IDFactura blokean akatsa. NombreRazon eremuaren balioa okerra

1148

DesgloseTipoOperacion gutxienez PrestacionServicios edo Entrega edo biak behar ditu

1149

ID eremua ez dago identifikatuta

1150

Adierazitako CodigoPais eremua ez dator bat identifikatzailearen lehenbiziko bi digituekin

1151

03 balioa Medio eremuan kontsignatu ahal izango da, bakarrik Kobrantza/Ordainketa Fecha eremuaren
balioa eragiketa-dataren hurrengo urteko ‘12/31’ denean

1152

Medio eremuak 03ko balioa baldin badu, Cuenta_O_Medio eremuak ezin du baliorik eduki

1153

IFZk okerreko formatua dauka

1154

VariosDestinatarios eremuak bakarrik S edo N balioak onartzen ditu

1155

ReferenciaCatastral eremua adierazi behar da, baldin eta SituacionInmueble eremuaren balioa 3 edo 4
ez bada

1156

ClaveOperacion eremuaren balioa ez dago balio onartuen zerrendan jasota

1157

DesgloseFactura blokeak adierazita eduki behar du InversionSujetoPasivo edota DesgloseIVA
blokeetako bat, gutxienez

1158

Contraparte eremua adierazi behar da, TipoFactura eremuaren balioa F2 edo F4 edo R5 ez bada

1159

Cupon eremuak bakarrik N edo S balioak onartzen ditu

1160

Faktura ez bada faktura sinplifikatuetan Zuzentzeko Faktura, Zuzentzeko Faktura (BEZ Legearen 80.1
eta 80.2 art. eta zuzenbidean oinarritu akatsa) edo idazpen laburpen motakoa, Cupon eremuak ez du
baliorik eduki behar

1161

FacturaModificada eremuaren balioa okerra

1162

EstadoCuadre eremuaren balioa okerra
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1163

CobroModificado eremuaren balioa okerra

1164

OperacionModificada eremuaren balioa okerra

1165

NumSerieFacturaEmisorResumenFin eremuaren balioak ez du NumSerieFacturaEmisor eremuarenaren
berdina izan behar

1166

TipoImpositivo eremuaren balioa ez dago balio onartuen zerrendan jasota

1167

FechaOperacion eremuaren balioak onartuaren ondotiko data dauka

1168

CodigoPaisren balioa bakarrik 'ES' izan daiteke, IDType '07' edo '03' denean. IDType '07' bada,
CodigoPais 'ES' izango da

1169

ID eremuak ez du formatu zuzeneko IFZrik

1170

Contraparte alderdia adierazi egin behar da ImporteTransmisionSujetoAIVA eremuak balioa duenean

1171

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuak edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicionalren batek 08 balioa badu, NoSujeta blokeko
ImporteTAIReglasLocalizacion eremua jakinaraziko da.

1174

RegistroModificado eremuaren balioa okerra

1175

Contraparte blokeko NIF eremuaren balioak okerreko mota du

1176

FechaRegContable FechaExpedicionFacturaEmisor baino lehenagokoa da

1177

TipoRecargoEquivalencia eremuaren balioa ez dago balio onartuen zerrendan jasota

1178

PorcentCompensacionREAGYP eremuak balio okerra du

1179

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia balioa 02 denean, bakar-bakarrik BaseImponible,
PorcentCompensacionREAGYP eta ImporteCompensacionREAGYP adierazi beharko dira derrigorrean.

1180

FechaOperacion eremuaren balioa okerra

1181

ClaveRegimenEspecialoTrascendenciaAdicional1 eremuaren balioa okerra

1182

ClaveRegimenEspecialoTrascendenciaAdicional2 eremuaren balioa okerra

1183

Ez dago fakturazio akordiorik

1184

Akats teknikoa fakturazio akordioa ateratzean

1185

NumSerieFacturaEmisor eremuak UTF-8 ez diren karaktereak ditu

1186

Ejercicio eremuaren balioak mugak gainditzen ditu

1187

Ejercicio eremuaren balioak FechaOperacion berdina edo geroagokoa izan behar du, EragiketaEguna
sistemarenaren ondotikoa baldin bada

1188

Periodo eremuaren balioak FechaOperacion hilaren berdina edo geroagokoa izan behar du,
EragiketaEguna sistemarenaren ondotikoa baldin bada

1189

TipoComunicacion A4 denean beharrezkoa da ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuak edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicionalren batek 02 balioa izatea eta
CausaExenciondeExentaren batek E2 balioa

1190
1191

BaseImponible eremuaren balioa 0 bada, ImporteTotal eremua adierazi behar da bakarrik BEZaren
Xehetasun lerro bat adierazi bada eta faktura F2, F4 edo R5 motakoa bada
DesgloseIVAren BaseImponible eremuaren balioa edo ImporteTotal jakinarazi behar dira faktura F2 edo
R5 motakoa bada

1192

ID eremuaren balioak pertsona fisiko baten IFZ izan behar du IDType eremuak 07ko balioa duenean

1193

IdentificacionBien eremuaren balioa okerra
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1195

TipoImpositivo eremuaren balioa ez da zuzena eragiketa eguna 2012koa edo lehenagokoa denean.

1196

FechaExpedicionFacturaEmisor eremuaren balioa ez da gaurko eguna ken hogei egun baino
lehenagokoa izango.

1197

FechaOperacion eremuaren balioa ez da gaurko eguna ken hogei egun baino lehenagokoa izango.

1198

TipoRecargoEquivalencia eremuaren balioa ez da zuzena eragiketa eguna 2012koa edo lehenagokoa
denean.

1199

Ekitaldi okerra

1200

Denboraldi okerra

1201

RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia eremuak bakarrik N edo S balioak onartzen ditu

1202

FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3 eremuak bakarrik N edo S balioak onartzen ditu

1203

(Macrodato) eremuak bakarrik N edo S balioak onartzen ditu

1204

Macrodato eremua bakarrik S balioz jakinarazi behar da, (ImporteTotal) balioa +-100.000.000 edo hortik
gorakoa bada

1205

(FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDelMercadoOrganizadoDelGas) eremuak N edo S balioak
onartzen ditu

1206

FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d eremuak bakarrik N edo S balioak onartzen ditu

1207

EmitidaPorTercerosODestinatario eremuaren balioa S bada,
FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDelMercadoOrganizadoDelGas eremuak ezin dezake S balioa
izan

1208

(ImporteTotal) eremua jakinarazita badago eta +-100.000.000 edo hortik gorakoa bada, (Macrodato)
eremua S balioarekin jakinarazi behar da

1209

IDVersionSii eremuak balio okerra du bezeroak edo hornitzaileak jakinarazitako fakturak kontsultatzeko

1210

RefExterna eremuaren balioa okerra

1211
1212
1213
1214

1218

1219

1222
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Periodo eremuaren balioa ez daiteke hiruhilekokoa izan. Hiruhilekoen epeak 2018tik aurrera soilik
onartzen dira
CuotaDeducible eremuak zero izan behar du ClaveRegimenEspecialOTrascendencia gakoaren balioa
edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional gakoren baten balioa 13 bada
CuotaDeducible eremuaren balioak CuotaSoportada positiva eremuari euro bat gehituta ateratzen dena
baino txikiagoa edo berdina izan behar du
CuotaDeducible eremuaren balioa ez da zuzena ImporteCompensacionREAGYP eremuen baliorako.
TipoImpositivo eremua nahitaez bete behar da, TipoNoExenta eremuak S3 balioa badu eta
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional gakoak
03,05,09,16 ez den balioa badu.
TipoImpositivo eremua nahitaez bete behar da 0 ez den balio batez, TipoNoExenta eremuak S1 balioa
badu eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
gakoak 03,05,09,16 ez den balioa badu.
TipoImpositivo eremua hutsik egon behar da edo 0 jarri behar da, TipoNoExenta eremuak S1 balioa
badu eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
gakoak 03,05 edo 09 balioa badu eta BaseImponible = 0 bada
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1223

1226

1227

1228
1229
1230
1231
1232

CuotaRepercutida eremua hutsik egon behar da edo 0 jarri behar da, TipoNoExenta eremuak S1 balioa
badu eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
gakoak 03,05 edo 09 balioa badu eta BaseImponible = 0 bada
TipoImpositivo eremua 0 bada, CuotaRepercutida 0 izan behar da TipoNoExenta eremuak S3 balioa
badu
TipoImpositivo eremua hutsik badago edo balioa 0 bada, CuotaRepercutida eremuak hutsik egon behar
du, edo 0 balioa izan, baldin eta TipoNoExenta eremuak S1 balioa badu eta
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional gakoak
03,05 edo 09 balioa badu eta 03, 05 edo 09 ez den balioa duen besteren bat badu
Gutxienez TipoImpositivo eremu bat egon behar da beteta eta ezin da 0 izan
Gutxienez TipoImpositivo eremu bat egon behar da beteta eta 0 izan behar da
Baldin TipoNoExenta eremuak S3 balioa badu, gutxienez DetalleIVA eremuko bi lerro bete behar dira
CuotaRepercutida eta BaseImponible eremuek zeinu bera izan behar dute.
CuotaRepercutida eta BaseImponibleACoste eremuek zeinu bera izan behar dute.

1233

CuotaRepercutida eremuko balioa ez da zuzena adierazitako TipoImpositivo eta BaseImponible
eremuetarako

1234

CuotaRepercutida eremuko balioa ez da zuzena adierazitako TipoImpositivo eta BaseImponibleACoste
eremuetarako

1235

1236

1237

1238

1240

1241

1242
1243

1244
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TipoImpositivo eremua 0 izan behar da, TipoNoExenta eremuak S2 balioa badu
TipoImpositivo eremuak hutsik egon behar du edo 0 jarri behar da, TipoNoExenta eremuak S3 balioa
badu eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
gakoak 03,05 edo 09 balioa badu
CuotaRepercutida eremua 0 izan behar da, TipoNoExenta eremuak S2 balioa badu
CuotaRepercutida eremuak hutsik egon behar du edo 0 jarri behar da, TipoNoExenta eremuak S3 balioa
badu eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
gakoak 03, 05 edo 09 balioa badu
TipoImpositivo eremua hutsik badago edo balioa 0 bada, CuotaRepercutida eremuak hutsik egon behar
du edo 0 balioa izan, baldin eta TipoNoExenta eremuak S3 balioa badu eta
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional gakoak
03,05 edo 09 balioa badu eta 03, 05 edo 09 ez den balio duen besteren bat badu
CuotaRepercutida eremuak hutsik egon behar du edo 0 jarri behar da, TipoNoExenta eremuak S1 balioa
badu eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
gakoak 03, 05 edo 09 balioa badu
CuotaRepercutida eremua nahitaez bete behar da, TipoImpositivo eremua beteta badago edo 0 ez bada
Gutxienez TipoImpositivo eremu bat egon behar da hutsik edo 0 balioarekin
ImporteCompensacionREAGYP eremuaren balioa ez da zuzena adierazitako BaseImponible eta
PorcentCompensacionREAGYP eremuen baliorako
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1245

ImporteCompensacionREAGYP eta BaseImponible eremuek zeinu bera izan behar dute

1246

CuotaSoportada eta BaseImponible eremuek zeinu bera izan behar dute

1247

CuotaSoportada eremuko balioa ez da zuzena adierazitako BaseImponible eta TipoImpositivo
eremuetarako.

1248

Baldin TipoFactura F5 edo LC bada, igorlearen IFZk bat etorri behar du erregistro liburuaren titularraren
IFZrekin

1249

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuaren balioak ez du uzten baliorik idazten eremu hauetan:
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2

1250

ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 eremuko balioa ez dator bat adierazitako
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia gakoarekin.

1251

1252

1253
1254
1255
1262
1263
1264
1265
1267
1268

1269

1270
1271
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ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 eremua ez dator bat adierazitako
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia gakoarekin.
Araubide bereziko gako bakarra 02 bada, eta TipoComunicacion ez bada ez A5, ez A6, eragiketa
kargapekoa/salbuetsia baino ezin da adierazi xehakapen motan [Faktura] [Zerbitzu ematea] [Ondasunak
ematea].
Araubide bereziko gakoetakoren bat 02 bada, eta TipoComunicacion eremua ez bada ez A5, ez A6,
nahitaezkoa da gutxienez eragiketa kargapeko/salbuetsi bat izatea xehakapen motarako [Faktura]
[Zerbitzu ematea] [Ondasunak ematea].
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuak edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
eremuren batek 03, 05 edo 09 balioa badu, ImporteTotal eremua bete behar da
CuotaSoportada eremua betetzen bada, TipoImpositivo eremua bete beharra dago
TipoComunicacion eremua A5 edo A6 bada, CuotaRepercutida eremuak negatiboa izan behar du
TipoComunicacion eremua A5 edo A6 bada, BaseImponible eremuak negatiboa izan behar du
Bidaiarien BEZaren itzultzea hautatu bada, eragiketaren xehatzean kargapekoa/salbuetsi gabea soilik
aukera daiteke.
TipoComunicacion eremua A5 edo A6 denean, tipoFactura eremuak F1 izan behar du,
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuak 02, eragiketaren xehatzea kargapekoa/salbuetsi
gabea soilik izan daiteke eta TipoNoExenta eremuak S1 izan behar du
NumSerieFacturaEmisor eremuak ez du DER formatua betetzen
TipoImpositivo eremua nahitaez bete behar da 0 ez den balio batez, TipoNoExenta eremuak S1 balioa
eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia gakoak 03,05 edo 09 balioa badu, eta zerga oinarria 0 ez
bada
CuotaRepercutida eremua nahitaez bete behar da 0 ez den balio batez, TipoNoExenta eremuak S1
balioa eta ClaveRegimenEspecialOTranscedencia gakoak 03,05 edo 09 balioa badu, eta zerga oinarria
0 ez bada
NumSerieFacturaEmisor eremuak ez du DER formatua edo H7 identifikazio zenbakia betetzen
NumSerieFacturaEmisor eremuak ez du aduanen likidazio osagarrien formatua betetzen
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1272
1273

BaseImponibleACoste eremua nahitaezkoa da ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuaren
balioa edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional gakoren bat 06 bada
CuotaSoportada eta BaseImponibleACoste eremuek zeinu bera izan behar dute

1274

CuotaSoportada eremuko balioa ez da zuzena adierazitako BaseImponibleACoste eta TipoImpositivo
eremuetarako

1275

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuak edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
gakoren batek jasotako fakturetan 06 balioa badu, BaseImponibleACoste bete behar da

1276

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia gakoa 06 bada, TipoFactura eremuak ezin du F2, F4 edo F5
balioa izan

1277

Komunikazio mota A5 edo A6 bada, zerga tasak hauek izan daitezke: % 4, % 10 eta % 21

1278

AraubideBereziaGarantzizkoOGakoa edo AraubideBereziaGarantzizkoOGehigarriaGakoa eremuak 03
edo 05 balioa badu, ZenbatekoaGuztira eremua bete behar da

1279

Faktura mota F2 bada, KuotaKengarria 0 izan behar da

1280

1281

BaseImponibleACoste informatu baino ez da egin behar, baldin eta
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional batek 06
balioa badu jasotako fakturetan
BaseImponibleACoste informatu baino ez da egin behar, baldin eta
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional batek 06
balioa badu eginiko fakturetan

1282

Zerga oinarria jakinarazita egon behar da

1285

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 07 denean, InversionSujetoPasivo blokea ezin da beteta egon

1286

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 08 denean, InversionSujetoPasivo blokea ezin da beteta egon

1287

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 09 denean, InversionSujetoPasivo blokea ezin da beteta egon

1288

TipoFactura LC denean, InversionSujetoPasivo blokea ezin da beteta egon

1289

TipoFactura F5 denean, InversionSujetoPasivo blokea ezin da beteta egon

1290

Araubide bereziko gako bakarra 03 denean, ezin da Atxiki gabea blokea bete

1291

Araubide bereziko gako bakarra 03 denean, Atxikita/salbuetsi gabea blokearentzat bakarrik Salbuetsi
gabea S1 baimentzen da.

1292

Araubide bereziko gakoa 04 denean, ezin da Atxiki gabea blokea bete

1293
1294
1295
1296
1298
1300
1301

Araubide bereziko gakoa 04 denean, Atxikita/salbuetsi gabea blokearentzat bakarrik Salbuetsi gabea S2
baimentzen da.
TipoComunicacion A4 denean, FechaOperacion eremua derrigorrezkoa da, eta
FechaExpedicionFacturaEmisor-en ondorengoa
TipoComunicacion A4 denean, FechaExpedicionFacturaEmisor ezin da 2018-12-31ren ondorengoa izan
TipoComunicacion A4, A5 edo A6 denean (bidaiarien araubideko itzulketa), ezin da beteta egon
PrestacionServicios blokea.
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-k08 balioa duenean eta bakarra denean, bakarrik bloke
honetan bete daiteke: Atxiki gabea blokean Kokapen Arauengatik Atxiki gabeko Zenbatekoa
FechaExpedicionFacturaEmisor ezin da izan eragiketa data baino lehenagokoa, honelakoetan izan izan
ezik: ClaveRegimenEspecialOTrascendencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional-en
bat 14 edo 15 denean izan ezik edo komunikazio mota A4 denean izan ezik
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia bakarra aukeratu bada eta 01 bada, ezin da CausaExencion E2
eta E3 markatu.

1302

PrestacionServicios blokearentzat, bakarrik CausaExencion E5 markatu daiteke

1304

Araubide bereziko gakoa 07 denean, eta bakarra denean, ezin da Atxiki gabea blokea bete

1305

Araubide bereziko gakoa 07 denean, eta bakarra denean, Atxikita/Salbuetsi gabea blokearentzat
bakarrik S2 eta S3 Salbuetsi gabea baimentzen da.
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1306
1307
1309
1310
1311

Araubide bereziko gakoa 07 denean, eta bakarra denean, Atxikita Salbuetsita blokearentzat, ezin da
CausaExencion E2,E3,E4 eta E5 markatu
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 eta bakarrarentzat, FechaOperacion derrigorrezkoa da, eta
FechaExpedicionFacturaEmisor-en ondorengoa izan behar da
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 denean, eta bakarra denean, TipoFactura F1, R1, R2, R3
edo R4 izan behar da.
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 denean, eta bakarra denean, kontrako alderdiaren IFZ
identifikatuta egon behar da eta P, Q, S edo V hizkiarekin hasi behar da.
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-k10 balioa duenean, bakarrik bloke honetan bete daiteke: No
Sujeta el ImportePorArticulos7_14_Otros

1312

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 10 denean, TipoFactura F1 izan behar da.

1313

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 10 denean, alderdiaren IFZ identifikatuta egon behar da.

1314
1315
1316
1321
1322

Kontrako alderdia IDOtro-rekin identifikatzen denean eta IDType 02 denean (IFZ BEZ), CodigoPais ezin
da bete
Kontrako alderdia IDOtro-rekin identifikatzen denean eta IDType 02 denean (IFZ BEZ) TipoFactura F1,
F3, R1, R2, R3 edo R4 izan behar da.
Atxikia Salbuetsi Gabea blokean TipoNoExenta S2 markatzen bada, TipoFactura F1, F3, R1, R2, R3
edo R4 izan behar da.
Faktura mota R2 edo R3 bada, kontrako alderdiaren IFZ identifikatuta egon behar da edo 07 (erroldatu
gabe); R2 bada; IFZ-BEZa ere onartzen da
Faktura mota R2 edo R3 denean, bakarrik faktura mailan banatu daiteke. Faktura mota R2 bada eta
kontrako alderdia IFZ-BEZarekin identifikatuta badago, eragiketa mailako xehakapena ere onartzen da

1323

Zerga oinarria % 21 bada, errekargu oinarri moduan 5,2 edo 1,75 baliokideak bakarrik onartuko dira

1324

Zerga oinarria % 10 bada, errekargu oinarri moduan 1,4 baliokidea bakarrik onartuko da

1325

Zerga oinarria % 4 bada, errekargu oinarri moduan 0,5 baliokidea bakarrik onartuko da

1326
1327
1328
1329

Baliokidetasun errekarguaren kuota beteta badago eta faktura mota ez bada F4, kontrako alderdiaren
IFZ identifikatuta egon behar da
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 11, 12 edo 13 denean eta bakarra denean, TipoImpositivo % 21
izan behar da.
Bakarrik TipoNoExenta S2 edo S3 adierazi daiteke ClaveRegimenEspecialOTrascendencia gakoren bat
01, 04, 05, 06, 07 edo 12 denean.
Faktura mota F2 denean, zerga oinarrien kuotak gehi Atxikita Salbuetsi gabea blokearen kuotak, gehi
Atxikita Salbuetsita blokearen zerga oinarriak, gehi ImportePorArticulos7_14_Otros, gehi
ImporteTAIReglasLocalizacion, ezin da 3000 baino gehiagokoa izan

1331

Ezingo da 16 gakoa erabili adierazitako aldirako zergaduna SIIn baldin badago.

1332

Faktura mota F2, F4 edo R5 denean, kontrako alderdia ezin da beteta egon
TipoFactura F5 edo LC denean, ClaveRegimenEspecialOTrascendencia bakarrik 01, 04, 05 edo 08 izan
daiteke, ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional gabe

1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
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ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 09 denean, TipoFactura F1, R1, R2, R3 edo R4 izan behar da.
Bakarrik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia markatzen denean eta 08 denean, CuotaDeducible 0
izan behar da
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 bat 06 denean, TipoFactura bakarrik F1, R1, R2, R3
edo R4 izan daiteke.
- TipoFactura F2 edo R5 denean, ImporteTotal eremua ezin da 3.000 baino gehiagokoa izan.
Bakarrik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia markatzen denean eta 08 denean, soilik
BaseImponible eremua egon daiteke beteta, DesgloseIVA blokekoa
TipoFactura F2 edo R5 denean eta ImporteTotal jakinarazita ez dagoenean, BaseImponible-ren eta
CuotaSoportada-ren batura, xehetasun lerro guztiena, ezingo da 3.000 baino gehiagokoa izan.
TipoFactura F4 denean BaseImponible-ren xehetasun lerro guztien batura, ezingo da 6.000 baino
gehiagokoa izan.
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 02 denean, kontrako alderdia ezin da IDOtro blokearen bidez
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identifikatu
1344
1346
1347

CuotaRecargoEquivalencia beteta dagoenean, CuotaDeducible zero izan behar da
Ezingo da ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 gakoa erabili erregistroan adierazitako aldirako
zergaduna SIIn baldin badago.
Atxikia Salbuetsi Gabea blokean TipoNoExenta S3 markatzen bada, TipoFactura F1, F3, R1, R2, R3
edo R4 izan behar da.

1348

EjercicioDeduccion beteta badago, PeriodoDeduccion beteta egon behar da

1349

PeriodoDeduccion beteta badago, EjercicioDeduccion beteta egon behar da

1350

EjercicioDeduccion eta PeriodoDeduccion beteta badaude, DeducirEnPeriodoPosterior Si izan behar da

1351

PeriodoDeduccion eremuaren balioa okerra da

1352

EjercicioDeducccion eremuaren balioa okerra da

1353

DeducirEnPeriodoPosterior eremuaren balioa okerra da

1354
1355

EjercicioDeduccion Ejercicio-ren berdina bada, orduan, Periodo hiruhilekoa bada, PeriodoDeduccion
hiruhilekoa izan behar da
EjercicioDeduccion Ejercicio-ren berdina bada, orduan, Periodo hilean behingoa bada,
PeriodoDeduccion hilean behingoa izan behar da

1356

EjercicioDeduccion eta PeriodoDeduccion PeriodoLiquidacion-en ondorengoak izan behar dira

1357

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 02 denean, BienInversion ezin da Si izan

1358

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional 08
denean, BienInversion ezin da Si izan

1359

BienInversion eremuak balio okerra du

1360

Baldin araubide bereziaren gakoa 17 bada, “Kargapekoa/Salbuetsi gabea” blokerako S1 Salbuetsi
gabea mota baino ez da onartzen
Baldin araubide bereziaren gakoa 17 bada, aldia ezin da 2021eko uztaila baino lehenagokoa izan

1361
1362
1363

Baldin araubide bereziaren gakoa 17 bada, igorlearen bidalketa data ezin da 2021eko uztaila baino
lehenagokoa izan
Baldin araubide bereziaren gakoa 17 bada, eragiketa data ezin da 2021eko uztaila baino lehenagokoa
izan

1503

IdRegistroDeclarado blokearen ekitaldia/aldia ezin da 2020-03 baino gutxiagokoa izan

1504

ClaveDeclarante eremuaren balioa okerra da

1505

TipoOperacion eremuaren balioa okerra da

1506

TipoOperacion 01 edo 09 bada, Contraparte blokea derrigorrezkoa da

1507

TipoOperacion 01 edo 09 ez bada, Contraparte blokea ez da bete behar

1508

Kontrako alderdia IFZ-BEZekin identifikatu behar da

1509

TipoOperacion 02 bada, SustitutoDestinatarioInicial blokea derrigorrezkoa da

1510

TipoOperacion 02 ez bada, SustitutoDestinatarioInicial blokea ez da bete behar

1511

SustitutoDestinatarioInicial IFZ-BEZekin identifikatu behar da

1512

TipoOperacion 01 bada, Gordailua blokea derrigorrezkoa da

1513

SustitutoDestinatarioInicial IFZ-BEZekin identifikatu behar da

1514

TipoOperacion 01,02 edo 09 bada, InfoExpedicionRecepcion blokea derrigorrezkoa da

1515

ValorBienes eremua derrigorrez jakinarazi behar da TipoOperacion 01 bada

1516

EmPartida eremua derrigorrez jakinarazi behar da TipoOperacion 01 bada
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1517

EmLlegada eremua derrigorrez jakinarazi behar da TipoOperacion 01 bada

1518

FechaExpedicion eremua derrigorrez jakinarazi behar da TipoOperacion 01 bada

1519

FechaLlegada eremua derrigorrez jakinarazi behar da TipoOperacion 01 bada

1520

TipoOperacion 01 edo 09 ez bada, IdRegistroExpInicial blokea derrigorrezkoa da

1521

IdRegistroExpInicial-ek bat egin behar du liburuaren titularrarentzako sisteman dagoen
IdRegistroDeclarado-rekin

1522

TipoOperacion 01,02 edo 09 ez bada, DestinoFinalExpedRecep blokea derrigorrezkoa da

1523

TipoOperacion 03 edo 04 bada, DestinatarioFinal blokea derrigorrezkoa da

1524

PrecioUnitario eremua derrigorrez jakinarazi behar da TipoOperacion 01, 02, 07 edo 09 ez bada

1525

DestinatarioFinal IFZ-BEZekin identifikatu behar da

1526

Kontrako alderdia eta gordailuzaina ezberdinak izan behar dira

1527

Errorea SustitutoDestinatarioInicial blokean

1528

Errorea Depositario blokean

1529

Errorea DestinatarioFinal blokean

1530

EmPartida eremuaren balioa okerra da

1531

EmLlegada eremuaren balioa okerra da

1533

FechaSustitucion eremua derrigorrez jakinarazi behar da TipoOperacion 02 bada

1534

FechaSustitucion eremua ezin daiteke beteta egon TipoOperacion 02 ez bada

3001

Erregistroa baja emanda dago jada

3002

Ez da erregistrorik existitzen

3003

Ezin dira sartu baja emandako fakturen kobratzeak

3004

Eremuaren gehienezko neurria gainditu da

3005

Ezin da kobratzerik sartu fakturaren ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuaren balioa 07 ez
bada

3006

Ezin dira sartu baja emandako fakturen ordaintzeak

3007

Ezin da ordaintzerik sartu fakturaren GakoaErregimenBereziaEdoGarrantzia eremuaren balioa 07 ez
bada

3008

Dagoeneko bada Kontrako alderdi honekiko Eskudirutan jasotako Kobratzea

3009

Batasunaren barruko eragiketa bikoiztua

3010

Aurkezleak ez du faktura hau gaurkotzeko beharrezko baimenik

3012

Dagoeneko bada Contraparte alderdi honekiko Aseguru Eragiketa bat

3013

Dagoeneko bada Contraparte alderdi honekiko Bidaia Agentzien Erregistro bat

3014

Ejercicio eremuaren balioak mugak gainditzen ditu edo bestela Ekitaldia/Epea eremuaren balioak
FechaOperacionren Ejercicio/Periodo berdina edo geroagokoa izan behar du, EragiketaEguna
sistemarenaren ondotikoa baldin bada

3015

Ezin da fakturaren baja egin, Ejercicio eremuaren balioa ez delako zuzena

3016

Ezin da fakturaren baja egin. Periodo eremuaren balioak egungo epearen berdina edo lehenagokoa izan
behar du

3017

Ezin da fakturaren baja egin, Periodo eremuaren balioa okerra delako.
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3018

Ezin daitezke sar Inmuebles Adicionales, fakturak ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional 12 ala 13 balioarekin ez badu

3019

PeriodoLiquidacion-en ekitaldia eta aldia bat etorri behar dira azken mugimenduarekin

3020

Ondasunen salmenta eragiketa bikoiztutako kontsignan

2.4 Faktura sisteman onartzea eta erregistratzea dakarten akatsak (ondoren
zuzendu egin behar dira)
KODEA

DESKRIBAPENA

2000

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuak 12 edo 13ko balioa badu edo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional bat adierazita baldin badu, DatosInmueble blokea
adierazi behar da

2002

Errorea ClaveRegimenEspecialOTranscedencia edo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
ez badago 12 ala 13 balioarekin eta Inmuebles blokea sartzen bada

2004

Akats teknikoa faktura zuzenduen zerrenda kontsultatzean

2006

Fakturak faktura-mailako xehakapena dauka baina eragiketa-mailako xehakapena dagokio, ez delako
ez faktura sinplifikatua ez idazpen laburpena, eta kontrako alderdiak Nz hasten den IDBesteBat edo
IFZ duelako

2007

ImporteTotal eremua ez da 6.000tik gorakoa

2008

PorcentCompensacionREAGYP eremua ez da adierazi behar faktura jasoetan,
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuaren balioa 02 ez bada

2009

ImporteCompensacionREAGYP eremua ez da adierazi behar faktura jasoetan,
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia eremuaren balioa 02 ez bada

2010

ImporteTotal eremuak 3.005,06 edo handiagoa ala -3.005,06 edo txikiagoa izan behar du

2011

Kontrako alderdiaren IFZ ez dago erroldatuta

2013

CuotaRecargoEquivalencia eremuak balio okerra du TipoRecargoEquivalencia eta BaseImponible
eremu emanetarako

2014

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia balioa 02 denean, bakar-bakarrik BaseImponible,
PorcentCompensacionREAGYP eta ImporteCompensacionREAGYP adierazi beharko dira
derrigorrean

2016

TipoNoExenta eremuak S2 edo S3 balioa badauka, CuotaRepercutida eremuetako batek behintzat 0
edo huts balioa eduki behar du
TipoNoExenta eremuak S3 balioa badu, gutxienez DetalleIVAren bi lerro jakinaraziak egongo dira

2021
2022

FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3 eremua “S” balioarekin jakinarazi behar da soilik faktura mota F1,
F3, R1, R2, R3, R4 denean

2023

FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d eremua “S” balioarekin jakinarazi behar da soilik faktura
mota F2, F4, R5 denean

2024

ImporteTotal-en balioa ez dator bat BaseImponible-ren eta CuotaSoportada-ren,
CuotaRecargoEquivalencia-ren eta ImporteCompensacionREAGYP-en baturarekin, xehetasun lerro
guztietan
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2025

Zenbateko guztia beteta dagoenean, zerga oinarrien baturaren berdina izan behar da
gehi eragindako kuotak gehi errekargu kuoten baliokideak, Atxikita Salbuetsi gabea blokekoak,
gehi Atxikita Salbuetsita blokeko zerga oinarrien batura, gehi
ImportePorArticulos7_14_Otros-en batura, gehi ImporteTAIReglasLocalizacion-en batura

2.5 Beste akats batzuk
KODEA
9000

Web zerbitzua desgaitua dago

9001

Eragiketa desgaitua dago

9110

Lortutako ziurtagiria ez da baliozkoa.

9111

Ziurtagiriak ez du IFZ/IFK.

9113

Akatsa mezuan. XML fitxategiaren gehieneko tamaina baimendua gainditu da.

9114

XMLk ez du eskema betetzen. XXXX elementuaren edukia ez dago osatua. Honakoren bat
espero da: XXXX
XMLk ez du eskema betetzen. Nodoa: XXXX ez da baliozkoa. XXXX zenbakiaren balio bat izan
behar du.
XMLk ez du eskema betetzen. Akatsa buruan. NIFRepresentante nahitaezkoa da eta
titularrarenaren desberdina izango da

9115
9116
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9117

XXXX IFZk formatu akastuna du.

9118

XMLk ez du eskema betetzen.

9119

XMLk ez du eskema betetzen. Nodoa: XXXX ez da baliozkoa.

9120

XXXX balioa edo eremuaren mota okerra: XXXX

9200

SSL buruan akatsa. (Content-Length) bidalketa tamaina jakinaraztea falta da.

9901

Ordezkaria ez da baliozkoa.

9999

Akats teknikoa.
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