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3 AUKERA DAUDE: 

A. FACe-n erabiltzailea erregistratu/alta eman gabe.
• Faktura sortzea eta sinatzea: Ef4ktur.
• DIR3 datuak: Alta ef4ktur-en.
• Faktura bidaltzea: FACe webgunetik.

B. FACe-n erabiltzailearen erregistroa/alta eginda eta DIR3 datuak FACe-tik kargatuta.
• Faktura sortzea eta sinatzea: Ef4ktur.
• DIR3 datuak: FACe-tik DIR3 datuak kargatzea ef4ktur-ekin.
• Faktura bidaltzea: ef4ktur-etik.

C. FACe-n erabiltzailearen erregistroa/alta eginda eta DIR3 datuak ef4ktur-en alta emanda.
• Faktura sortzea eta sinatzea: Ef4ktur.
• DIR3 datuak: Alta ef4ktur-en.
• Faktura bidaltzea: ef4ktur-etik.



FACen atxikitako baina ef4ktur-en aurrekargatu gabe dauden bezeroei faktura egitea 

3 
 

A. FACE-N ERABILTZAILEA ERREGISTRATU/ALTA EMAN GABE. 
• Faktura sortzea eta sinatzea: Ef4ktur. 
• DIR3 datuak: Alta ef4ktur-en. 
• Faktura bidaltzea: FACe webgunetik. 
 

Ef4ktur-en egin beharreko pausoak hauek dira: 

1. Fakturako sinadura motaren aldaketa. 
• “Tresnak + Ezarpenak + Zigilaketa aurreratua” aukeratik egiten da, “Ziurtagiriaren denbora zigilaketa eta errebokazio egoeradun sinadura” 

aukera desmarkatuta. 
 
2. Bezeroaren alta. 
• Hemendik: “Kudeaketa > Bezeroak/Hornitzaileak”. 
• “Webservice espezifikazioa” eta “Irteera puntua” datuak hutsik utzi. 

 
3. DIR3 datuen alta. 
• Hemendik: “Kudeaketa + Bezeroak/Hornitzaileak” + “Kontratugilearen  Datuak/DIR3” botoiarekin. 
• Alta emango dira: fakturaren hartzailearen kontabilitate bulegoa, kudeatzaile organoa  eta izapidetze unitatea. 

 
4. Faktura sortzea. 
• Hemendik: “Fakturazioa + Igorritako fakturak” 
• DIR3 datuak adieraziko dira 
• Faktura zirriborro gisa sortuko da. 

 
5. Fakturaren sinadura/jaulkipena 
• Hemendik: “Sinatu/Jaulki” 
• Faktura egoera honetara pasatuko da: “Jaulkitakoak”. 

 
6. Faktura esportatzea 
• Botoi honetatik: “Honela gorde ” eta faktura gordeko dugu “Faktura elektronikoa (.xml, .xsig)”. 

 
7. Faktura FACe bidez bidaltzea 
• Gorde dugun faktura webgune honetan erantsita: https://face.gob.es/es/facturas/remitir-factura 

  

https://face.gob.es/es/facturas/remitir-factura
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B. FACE-N ERABILTZAILEAREN ERREGISTROA/ALTA EGINDA ETA DIR3 DATUAK FACEN KARGATUTA. 
• Faktura sortzea eta sinatzea: Ef4ktur. 
• DIR3 datuak: FACe-tik DIR3 datuak kargatzea ef4ktur-ekin. 
• Faktura bidaltzea: ef4ktur-etik. 
 

 

Ef4ktur-en egin beharreko pausoak hauek dira: 

1. Erabiltzailearen erregistroa/alta FACe-n. 
• Hemendik: https://face.gob.es/es/proveedores 

 
2. Bezeroaren alta. 
• Hemendik: “Kudeaketa > Bezeroak/Hornitzaileak”. 
• Adierazi “Webservice espezifikazioa” aukeran “FACe Estado” aukera. 

 
3. DIR3 datuak kargatzea. 
• Hemendik: “Kudeaketa + Bezeroak/Hornitzaileak” + “Kontratugilearen  Datuak/DIR3” botoiarekin. 

 
4. Faktura sortzea. 
• Hemendik: “Fakturazioa + Igorritako fakturak” 
• DIR3 datuak adieraziko dira. 
• Faktura zirriborro gisa sortuko da. 

 
5. Fakturaren sinadura/jaulkipena 
• Hemendik: “Sinatu/Jaulki”. 
• Faktura egoera honetara pasatuko da: “Jaulkitakoak”. 

 

6. Faktura bidaltzea 
• “Bidali” botoiarekin egin daiteke. 
• Ef4ktur-ek hurrengo pantaila erakusten badu, faktura bidaltzean erabilitako ziurtagiriarentzat FACe-ko alta ez dela ondo osatu esan nahiko du.  

 

 

 

  

https://face.gob.es/es/proveedores
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C. FACE-N ERABILTZAILEAREN ERREGISTROA/ALTA EGINDA ETA DIR3 DATUAK EF4KTUR-ETIK KARGATUTA. 
• Faktura sortzea eta sinatzea: Ef4ktur. 
• DIR3 datuak: Alta ef4ktur-en. 
• Faktura bidaltzea: ef4ktur-etik. 
 

 

Ef4ktur-en egin beharreko pausoak hauek dira: 

1. Erabiltzailearen erregistroa/alta FACe-n. 
• Hemendik: https://face.gob.es/es/proveedores 

 
2. Bezeroaren alta. 
• Hemendik: “Kudeaketa > Bezeroak/Hornitzaileak”. 
• Adierazi “Webservice espezifikazioa” aukeran “FACe 2” aukera. 
• Zehaztu “Irteera puntua” datuan helbide hau: https://webservice.face.gob.es/facturasspp 

 
3. DIR3 datuen alta. 
• Hemendik: “Kudeaketa + Bezeroak/Hornitzaileak” + “Kontratugilearen  Datuak/DIR3” botoiarekin. 
• Alta emango dira: fakturaren hartzailearen kontabilitate bulegoa, kudeatzaile organoa  eta izapidetze unitatea. 

 
4. Faktura sortzea. 
• Hemendik: “Fakturazioa + Igorritako fakturak”. 
• DIR3 datuak adieraziko dira. 
• Faktura zirriborro gisa sortuko da. 

 
5. Fakturaren sinadura/jaulkipena 
• Hemendik: “Sinatu/Jaulki”. 
• Faktura egoera honetara pasatuko da: “Jaulkitakoak”. 

 

6. Faktura bidaltzea 
• “Bidali” botoiarekin egin daiteke. 
• Ef4ktur-ek hurrengo pantaila erakusten badu, faktura bidaltzean erabilitako ziurtagiriarentzat FACe-ko alta ez dela ondo osatu esan nahiko du.  
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