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Sinadura:

Data:

Artxiboko erreferentziak
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Nominen ordaintzaileetarako datuak trukatzeko
eskemaren diseinua
Jarraian deskribatzen da zer datu bidaliko diren nominen ordaintzaileei buruzko ziurtagiriaren transmisio
bakoitzean.
Ziurtagiriaren kodea: “ORDAINTZAILEAK”
Datuen transmisio guztietan, bi datu mota bidaliko dira: generikoak, batetik, eta zerbitzuaren berariazko
datuak, bestetik.
Transmisio batean, datu generikoen eskema berdina da beti bai eskaera mezuetarako eta bai erantzun
mezuetarako.
Datu generikoak eskaera eta erantzun mezuetan:
IGORLEA

Igorlea identifikatzen duten datuak
“IgorlearenIFZ” – zerbitzua igortzen duen organismoa identifikatzeko
IFZ/IFK.
“Igorlearenizena” – zerbitzua igortzen duen organismoaren izena.

ESKATZAILEA

Eskatzailea identifikatzen duten datuak:
“Eskatzailearenidentifikatzailea” – zerbitzua eskatzen duen
organismoa identifikatzeko IFZ/IFK.
“Eskatzailearenizena” – zerbitzua eskatzen duen organismoaren
izena (entitatea, erakundea, departamentua, organo kudeatzailea)
“Helburua” – zer prozedura edo zer tramitetarako egiten zaion
kontsulta zerbitzuari.
“Adostasuna” – adierazten du herritarrak baimena ematen duen
organismo eskatzailea haren datuak kontsultatzeko, edo baimen hori
zuzenean lege edo arauren batek ematen duen. Balore posibleak:
“Bai” edo “Legea”

TITULARRA
(Liburutegiek datu hauek eskaeraren datu
generikoen eskeman sartzen badituzte ere,
berez zerbitzuaren berariazko datuen
barruan ere joan beharko dute)

Kontsultatzen diren datuen titularra identifikatzeko datuak.
“Dokumentaziomota” – Zer datu mota kontsultatzen den. Balore
posibleak: “IFZ”, "NA”, AIZ”
“Dokumentazioa” – Zer datu kontsultatzen den (dokumentu zk.)
“Izenosoa” – Kontsultatzen den dokumentuaren titularraren izenabizenak edo sozietate izena.

TRANSMISIOA

Transmisioa identifikatzen duten datuak:
“Ziurtagirikodea” – Kontsultatzen den zerbitzuaren kodea. Kasu
honetan, balorea “ORDAINTZAILEAK” izango da.
“Eskaeraid” – Eskaera gisa bidaltzen den transmisioaren
identifikatzailea.
“Transmisioid” – Erantzun gisa bidaltzen den transmisioaren
identifikatzailea. (Erantzunaren mezuan bakarrik betetzen da)
“Sorreradata” – Erantzuna zein egunetan sortu den. (Erantzunaren
mezuan bakarrik betetzen da)

Berariazko datuak zerbitzuaren berezko datuak dira, eta aldatu egiten dira mezuan Eskaera egiten den edo
Erantzuna ematen den.
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ESKAERA mezuaren berariazko datuak “ORDAINTZAILEAK” ziurtagirirako:
DOKUMENTU ZENBAKIA

1. ABIZENA

Alfanumerikoa (9).
Kontsultatu beharreko dokumentuaren zenbakia. Formatu hau
izango luke:
“IFZ/NA
N8-A1
’AIZ’
X edo Y-N7-A1
Alfanumerikoa (40).
40 posizio, dokumentuaren titularraren lehen abizenerako.

2. ABIZENA

Alfanumerikoa (40).
40 posizio, dokumentuaren titularraren bigarren abizenerako.

IZENA

Alfanumerikoa (40).
40 posizio, dokumentuaren titularraren izenerako.

Sarrera datuak prozesatzeko eta erantzuna jasotzeko, irizpide hauek aplikatuko dira kontsultako bilaketa
urteari begira:
Eskaera urteko lehen hiruhilekoan egiten bada
(UUUU/01/01etik UUUU/03/31ra bitarte):
-

Bilaketa urtea = UUUU – 2

Eskaera urteko bigarren, hirugarren edo laugarren hiruhilekoan egiten bada
(UUUU/04/01etik UUUU/12/31ra bitarte):
-

Bilaketa urtea = UUUU – 1
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ERANTZUNA mezuaren berariazko datuak “ORDAINTZAILEAK” ziurtagirirako:
Datuak prozesatu ondoren, honako hauek itzuliko dira:
DOKUMENTU ZENBAKIA

Alfanumerikoa (9).
Kontsultatutako dokumentuaren zenbakia.

1. ABIZENA

Alfanumerikoa (40).
Kontsultatutako titularraren lehen abizena.

2. ABIZENA

Alfanumerikoa (40).
Kontsultatutako titularraren bigarren abizena.

IZENA

Alfanumerikoa (40).
Kontsultatutako titularraren izena.

ZIURTAGIRIAREN DATA

UUUU/HH/EE
Zein egunetan egiten den ziurtagiria

EMAITZA (S/N/NC/E)

Kontsultaren emaitza. Balore posibleak:
‘S’ - Titularrak soldata, lansari edo pentsioa jasotzen du.
‘N’ - Titularrak ez du jasotzen soldata, lansari edo pentsiorik.
‘NC’ - Titularra ez da ageri zergadun gisa igorlearen sisteman.
‘E’ - Errorea bidalitako datuetan.

ERROREAREN ZERGATIA

Alfanumerikoa (255). Testu libre eta hautazkoa.
EMAITZA “E” bada, eremu honetan errorearen zergatia adieraziko
da. Adibidez:
IFZ okerra
Kontrol digitu okerra
Titularraren IFZ eta izen-abizenak ez datoz bat
…

EMAITZA “S” bada, hainbat erregistrotan (1 edo gehiago) zerrendatuko da zein enpresatatik edo zein
ordaintzailerengandik jasotzen dituen titularrak soldatak, lansariak edo pentsioak. <ENPRESAK>… </ENPRESAK>
Titularrari nomina edo lansaria ematen dion ordaintzaile bakoitzeko, eremu hauek beteko dira erantzunean:
ENPRESAREN IFK/IFZ

Alfanumerikoa (9).
Titularrak lan egiten duen enpresaren IFK/IFZ edo
enpresaburuarena.

ENPRESAREN IZENA

Alfanumerikoa (120).
Titularrak lan egiten duen enpresaren izena edo sozietate izena.

ZERGA HELBIDEA

Alfanumerikoa (250).
Titularrak lan egiten duen enpresaren zerga helbidea.
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