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INFORMAZIO GUTUNA: FAKTURAZIO ERREGELAMENDU BERRIA
2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, Fakturazio Erregelamendu berria onartu zen
azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekretuaren bidez.
Errege Dekretuan, mantendu egiten da enpresariek edo profesionalek beren jardunean
entregatutako ondasunengatik eta emandako zerbitzuengatik fakturak egiteko duten
obligazioa. Baina faktura-modalitate berri bat sartzen da, faktura sinplifikatua
deritzona, tiket-ak ordezten dituena.
Faktura sinplifikatua aplikatzekoa izango da transakzioaren zenbatekoa 400 eurotik
gorakoa ez denean (BEZa barne) edo faktura zuzentzaile bat egiten denean.
Horrez gain, faktura sinplifikatua igorri ahal izango da ondoren deskribatzen diren
eragiketetan fakturaren zenbatekoa 3.000 eurotik gorakoa ez denean (BEZa barne):
a) Txikizkako salmentak, entregatutako produktuen fabrikatzaileek edo egileek
egindakoak barne.
b) Salmentak edo zerbitzuak anbulantzian.
c) Salmentak edo zerbitzuak kontsumitzailearen etxean.
d) Pertsonen eta haien ekipajearen garraioak.
e) Jatetxe, taberna, kafetegi, hortxata-denda, txokolategi eta antzeko
establezimenduek eskaintzen dituzten ostalaritza- eta sukaldaritza-zerbitzuak, bai eta
momentuan hartzekoak diren edari eta janarien hornidura.
f) Dantza-aretoek eta diskotekek emandako zerbitzuak.
g) Erabilera publikoko telefono-kabinak erabiliz ematen diren zerbitzu telefonikoak,
eta eramailearen identifikazioa ahalbidetzen ez duten txartelen bidezkoak.
h) Ile-apaindegien eta edergintza-institutuen zerbitzuak.
i) Kirol-instalazioen erabilera.
j) Argazkiak errebelatzea eta argazkilaritza-estudioen zerbitzuak.
k) Ibilgailuak aparkatzea.
l) Filmak alokatzeko zerbitzua.
m) Tindategien eta garbitegien zerbitzuak.
n) Ordainpeko autobideen erabilera.

Honako informazio hau jaso beharko da faktura sinplifikatuetan:
•

Fakturaren zenbakia eta, hala badagokio, seriea. Serie bakoitzaren barruan,
faktura sinplifikatuen numerazioa korrelatiboa izango da. Faktura sinplifikatuak
serie bereizietan igorri ahal izango dira haiek igortzeko obligazioa duenak
eragiketak bere zenbait establezimendutatik egin dituenean; haiek igortzeko
obligazioa duenak izaera ezberdineko eragiketak egin dituenean; eragiketen
hartzaileek igorri dituztenean edo hirugarrenek; edo faktura zuzentzaileak
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•

•

•
•

•

direnean.
Igortze-data.
Jasotzen diren eragiketak zer datatan egin ziren edo, hala badagokio, zer datatan
jaso den haien aurretiazko ordainketa, baldin eta data hori fakturaren igortzedata ez den beste bat bada.
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia, bai eta haiek igortzeko betebeharra duenaren
izen-abizenak eta sozietate-izen osoa ere.
Entregatutako ondasun edo emandako zerbitzu motaren identifikazioa.
Aplikatutako zerga-tasa eta, aukeran, “BEZa barne” esapidea. Baldin eta faktura
berean Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez zerga-tasa ezberdina duten
eragiketak badaude, aparte adierazi beharko da, halaber, eragiketa bakoitzari
dagokion zerga-oinarria zein den. (Zerga-oinarria jarri behar da, baina ez da
beharrezkoa oinarria, kuota eta guztizkoa xehakatzea; guztizkoa bakarrik jar
daiteke, eta BEZa barne dagoela adierazi).
Guztizko kontraprestazioa.

Beraz, faktura normalean ez bezala, ez dira zertan beti jarri bezeroaren datuak (edo
fakturaren hartzaile den pertsonarenak). Kasu hauetan baino ez dira jarri behar datuak:
Bezeroa pertsona fisikoa bada, hark eskatzen duenean.
 Bezeroa pertsona juridikoa bada edo jardueradun pertsona fisikoa (beste enpresa


bat, elkarte bat, profesional bat..), hark eskatzen duenean baino ez; baina kasu
honetan beharrezkoa da, hartzailearen datuez gain, BEZaren zenbatekoa fakturan
agertzea.

