ZERGA INFORMAZIOA XML FORMATUAN
EMATEA
ERABILTZAILEAREN GIDA

1. SARRERA
Agiri honetan deskribatzen da Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza
Departamentuak zerga informazioa eskatu eta XML formatuan jasotzeko entitate publikoen
esku jarri duen zerbitzua.
Informazio horniketa: zerga informazioa eskatu eta XML formatuan jasotzea izeneko
aplikazioaren xedea da sistema bat normalizatzea, eskatzaile bakoitzaren neurrira, entitate
publikoentzat erabilgarri dauden beste sistemen bitartez erantzun ezin diren eskari bereziak
artatzeko. Kasu askotan, eskari horiek informazio bolumen handikoak izaten dira.

2. ZERBITZURAKO SARBIDEA
Zerbitzuak sarbide hau du:
http://www.gipuzkoa.net/ataria
Sarrerako panela bistaratzen denean, erabiltzaileak bere burua identifikatu behar du
pasahitz operatiboa edo sinadura elektronikoko ziurtagiri digitala erabiliz.
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Behin identifikatuta, erabiltzaileak Erakunde publikoak – Erabilgarri dauden zerbitzu
guztiak aukeratu behar du eskuineko zutabean, ondoko pantailan ikusten den bezala:
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Ondoren, Informazio lagapena: zerga informazioa eskatu eta eskuratzeko zerbitzua
XML erabilita. estekan sakatu behar du.
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3. FUNTZIONAMENDUA
Zerbitzu honen bitartez zerga informazioa eskatu daiteke, egindako eskaerak zertan diren
kontsultatu, eta eskatutako informazioa jaso eta ikusi.
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3.1 ZERGA ALORREKO INFORMAZIO ESKAERA BERRIA
Zerbitzu honen bitartez zerga alorreko informazio eskaera berria sor daiteke. Eskaera
sortzeko formularioaren bitartez, eta sarrera gisa, testu soileko artxibo bat gehitu behar da,
eta bertan identifikatuta utzi zer zergaduni buruz nahi den informazioa lortu.
Sarrerako fitxategiak baldintza hauek bete behar ditu:
Bete beharreko beharkizun tekniko bakarra .txt formatuko fitxategi informatiko bat erabiltzea
da (testu soileko fitxategia, karaktere arrotzik gabea, hau da, ez marjinarik, ez tabuladorerik,
…). Fitxategi horretan informazioa eskatzen den pertsonaren identifikazio datuak jaso behar
dira lerro edo erregistro bakoitzeko, honako egituraren arabera:




Erregistroko 1etik 9ra arteko posizioak:
o

Pertsona fisikoa bada: IFZ. 8 digitu + letra. Letra nahitaezkoa da beti.

o

Pertsona juridikoa bada: 9 posizioko IFK.

Erregistroko 10etik 49ra arteko posizioak:
o

Pertsona fisikoa bada: titularraren izena, honela osatua: 1. DEITURA, tartea,
2. DEITURA, tartea, IZENA.

o

Pertsona juridikoa bada: entitatearen sozietate izena. Garrantzi handikoa da
izen ofiziala erabiltzea, hau da, entitatearen IFZ txartelean ageri dena jartzea.
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GARRANTZITSUA: fitxategian ez da karaktere arrotzik idatzi behar (@, #, $, * edo
tabuladorerik, kasu).
Igortzen den .txt fitxategian IFZ edo IFK zenbakietan okerren bat badago, erantzun
fitxategian zehaztuko da.
Salbuespena: identifikazio fiskalaren zenbakiari dagokion letra gaizki jarrita badago, sistema
gai da pertsona hori identifikatzeko.
Bestalde, 3 urratsetan eskatu behar da informazioa:

o

Eskatzailearen profila: erabiltzaile baimenduak hautatu behar du definituta daukan
profila. Profil bat baino gehiago badu, denak ikusiko dira.

o

Kontsultatzen den ekitaldia: kontsultatu nahi den ekitaldia hautatu behar da.

o

Sarrerako datuen fitxategia: eskaera fitxategia hautatu behar da (.txt formatukoa) eta
gero bidali.
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3.2 EGINDAKO ESKAEREN EGOERA KONTSULTATU ETA EMAITZAK
JAITSI.
Zerbitzu honen bitartez zure eskaeren historikoa kontsulta dezakezu, eskaera horiek zertan
diren ikusi, eta, eskaeratik abiatuta sortu diren emaitzak eskuragarri daudenean, horiek jaitsi.

Hainbat parametroren arabera egin daitezke kontsultak: jasotako eskaerak, prestatu gabeak,
jasotzeko eskuragarriak, etab…
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