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Arautegia 
57/2004 Foru Dekretua 

TIKETAK  
4/2013 Foru Dekretua  

FAKTURA ERRAZTUA (7. art.) 
4/2013 Foru Dekretua 

FAKTURA OSOA (6. art.)  

Zer kasutan 

aplikatzen da? 

3.000 €-tik gorakoak ez diren 

eragiketa batzuk  

Zenbatekoa 400 €-tik gorakoa ez 

den eragiketak (BEZ barne) 

Zenbatekoa 3.000 €-tik gorakoa ez 

den eragiketa batzuk (BEZ barne) 

 

Betekizunak 

Zenbakia eta, behar denean, 
seriea (serie bakoitzeko 
zenbakiak korrelatiboak izan 
behar dira). 

Serie bereziak: 

 Hartzaileek edo 

hirugarrenek eginak 

 Zuzentzaileak 

Zenbakia eta, behar denean, seriea 
(serie bakoitzeko zenbakiak 
korrelatiboak izan behar dira). 
Serie bereziak: 

 Hartzaileek edo 

hirugarrenek eginak 

 Zuzentzaileak 

Zenbakia eta, behar denean, seriea (serie 
bakoitzeko zenbakiak korrelatiboak izan 
behar dira). 
Serie bereziak: 

 Hartzaileek edo hirugarrenek 

eginak 

 Zuzentzaileak 

 Nahitaezko betearazpeneko 

prozedura administratibo eta 

judizialetan. 

 Talde barruko eragiketetan 

(BEZFA, 163.sexies.bost – 

BERRIKUNTZA 2015ean). 

 Zilarra. Platinoa…, sakelako 

telefonoak, bideo-jokoen 

kontsolak, ordenagailu 

eramangarriak edo tableta 

digitalak ematen direnean, 

subjektu pasiboaren inbertsioa 

gertatzen bada (BERRIKUNTZA 

2015ean). 

 

 Noiz egin den (data).  Noiz egin den (data).  

. Dokumentatzen den eragiketa (edo 
ordainketa aurreratua) noiz egin 
den adierazi behar da, faktura egin 
den egunean ez beste batean egin 
bada. 

Dokumentatzen den eragiketa (edo 
ordainketa aurreratua) noiz egin den 
adierazi behar da, faktura egin den 
egunean ez beste batean egin bada. 

Faktura egin behar duenaren 
izen-deiturak (edo sozietate-izen 
osoa). 

Faktura egin behar duenaren izen-
deiturak (edo sozietate-izen osoa). 

Faktura egin behar duenaren izen-
deiturak (edo sozietate-izen osoa). 

  Eragiketaren hartzailearen izen-deiturak 
(edo sozietate-izen osoa). 

Faktura egin behar duenaren IFZ. Bidaltzailearen IFZ, beti. 
Hartzailearen IFZ, enpresaburua edo 
profesionala bada. 

Bidaltzailearen IFZ, beti. 
Hartzailearen IFZ. 

 

Hartzailearen egoitza, enpresaburua 

edo profesionala bada. 

Faktura egin duenaren egoitza eta 
eragiketaren hartzailearena.  

 Emandako ondasunen edo 
zerbitzuen identifikazioa. 

Eragiketaren deskripzioa (zerga-oinarria, 
zenbatekoa, aleko prezioa, 
deskontuak…)(1) 

Aplikatutako karga-tasa eta, 
behar den kasuetan, “BEZ barne” 
esakunea. 

Aplikatutako zerga-tasa eta, behar 
denean, "BEZ barne" esakunea. 

Eragiketari aplikatutako karga-tasa (edo 
tasak) (1) 

Kontraprestazioa, guztira.  Kontraprestazioa, guztira. 
Zerga-kuota, hartzailea 

Jasanarazitako zerga-kuota (bereizita 
agertu behar da) (1)  
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(1)Informazio hau ez dago zertan eman eragiketa kargapean badago Batasuneko beste estatu batean eta 
hartzailea bada subjektu pasiboa. 
Oharra: Enpresaburu edo profesionalak egutegiko urte batean faktura osoak eta faktura erraztuak eman 
baditu egindako eragiketak dokumentatzeko, mota bakoitzekoak serie batean egin behar ditu, bereizita. 

enpresaburua edo profesionala 
bada. 
 
 
 

2012-12-31ra arte 

TIKETAK 

2013-01-01etik 

FAKTURA ERRAZTUA 

2012-12-31ra arte 

FAKTURA  OSOA   

Ordezko agirietan (tiketak): 
ordeztutako tiketaren eta 
egindako zuzenketaren 
datuak. 

Faktura zuzentzaileak: 
berariaz eta argi zehaztu 
behar da zer faktura 
zuzentzen den eta bertako 
zer datu zuzentzen den. 

Faktura zuzentzaileak: berariaz eta 
argi zehaztu behar da zer faktura 
zuzentzen den eta bertako zer 
datu zuzentzen den. 

 Berariaz adierazi beharrekoak: 

 Kutxa-irizpidea. 

 Salbuetsitako eragiketak. 

 Garraio-elementu berrien 

emateak (km, orduak). 

 “Hartzailearen 

fakturazioa”. 

 “Subjektu pasiboaren 

inbertsioa”. 

 “Bidaia-agentzien araubide 

berezia”. 

 “Ondasun erabilien, 

artelanen, antzinateko 

objektuen eta bilduma-

objektuen araubide 

berezia”. 

Berariaz adierazi beharrekoak: 

 Kutxa-irizpidea. 

 Salbuetsitako eragiketak. 

 Garraio-elementu berrien 

emateak (km, orduak). 

 “Hartzailearen fakturazioa”. 

 “Subjektu pasiboaren 

inbertsioa”. 

 “Bidaia-agentzien araubide 

berezia”. 

 “Ondasun erabilien, artelanen, 

antzinateko objektuen eta 

bilduma-objektuen araubide 

berezia”. 

Agiri hauek ez ziren 
fakturatzat hartzen 
kenkariak aplikatzeko 
(BEZFA, 97. art.). 

Faktura erraztuak 
frogagiritzat hartzen dira 
kenkaria aplikatzeko hartzailea 
enpresaburua bada beraren 
IFZ eta egoitza eta zerga-kuota 
(bereizita) agertzen badira. 

Frogagiritzat hartzen dira 
kenkaria aplikatzeko. 

Egiteko epealdia 

 Hartzailea ez bada ez 
enpresaburua ez profesionala: 
eragiten egiten denean eman 
behar da. 

Hartzailea enpresaburua edo 
profesionala bada: eragiketa 

egin ondoko hilaren 16ra 

arteko epealdia dago emateko. 

Hartzailea ez bada ez 
enpresaburua ez profesionala: 
eragiten egiten denean eman behar 
da. 

Hartzailea enpresaburua edo 
profesionala bada: eragiketa egin 

ondoko hilaren 16ra arteko epealdia 

dago emateko. 


