
BEZaren zerga-oinarriak aldatzea fakturak ordaintzen ez direnean edo hartzekodunen konkurtsoa gertatzen denean 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikatu 
beharreko 

araudia  7/1994 FA, 80. artikulua. Zerga-oinarria aldatzea. 

Noiz 

Faktura kobraezinak Kargatutako eragiketengatik jasanarazitako kuotei dagozkien kredituak kobraezinak direnean (denak edo batzuk). BEZari buruzko 7/1994 
FA, 80.lau art. 

Hartzekodunen konkurtsoa Zergaren kargapeko eragiketen hartzaileak ez baditu ordaintzen jasanarazitako kuotak eta eragiketaren gaineko karga sortu ondoren auto 
baten bidez konkurtsoan dagoela adierazten bada. BEZari buruzko 7/1994 FA, 80.hiru art. 

Zer egin 

Faktura berria edo ordezko agiria 
egin. Fakturazioari buruzko 
57/2004 FD, 6. eta 13. art. 

Faktura zuzentzailearen kopia 
bidali zordunari 

Berariazko 
betekizunak 

- Beste serie bat. 
- Fakturan agiri zuzentzailea dela adierazi behar da eta zuzenketa zergatik egin den azaldu behar da. 
- Zuzenketa egiteko beste faktura edo ordezko agiri bat egin behar da, eta bertan zuzendutako fakturaren edo ordezko agiriaren 
identifikazio-datuak zehaztu behar dira (bidali den eguna eta zenbakia). 

Zerga-oinarria murrizteko ezinbestekoa da aurreko agiria zuzentzen duen agiria egitea eta bidaltzea. Agiria bidali dela frogatu behar da 
Zuzenbidean onartutako agiriren baten bidez (jaso-agiria…). BEZaren Araudia, 1624/1992, 24.1 art. 

Epealdia 

Faktura kobraezinak 

Hartzekodunen konkurtsoa 3 hilabete konkurtsoa adierazten duen autoa BOEn argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera. BEZari buruzko 7/1994 FA, 80.3 art. 

3 hilabete Zergaren sortzapena gertatzen denetik urtebeteko epealdia amaitu ondoren (edo 6 hilabete, murriztu nahi den zerga-oinarria sortu duen 
kreditu-eskubidearen titularra enpresaburua edo profesionala bada eta beraren eragiketen bolumena aurreko urtean ez bada izan 6.010.021,04 € baino 
gehiago). BEZari buruzko 7/1994 FA, 80.4 art. 

Betekizunak 

1. Zuzentzen diren eragiketak behar bezala eta behar den moduan fakturatuta eta erregistratuta egon behar dira. BEZaren Araudia, 24.2 art. 

2. Komunikazioa 
BEZaren Araudia 
24.2 art. 

 

NORI: Zerga-egoitza dagoen tokiko administrazioari. 

EPEALDIA: Hilabete faktura zuzentzailea bidaltzen denetik. 

KOMUNIKAZIOAREN EDUKIA: 
- Zerga-oinarriaren aldaketaren berri eman. 
- Hauxe adierazi: aldaketa ez dagokiela bermea, fidantza edo asegurua jarritako kredituei, ez lotutako pertsona edo erakundeekin hartutako kredituei, ez hartzailea 
Zergaren aplikazio-lurraldean, Kanarietan, Ceutan ez Melillan ezarrita ez dagoen eragiketei. 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: 
- Faktura zuzentzaileen kopiak; bakoitzean beraren bidez zuzendutako fakturaren zenbakia agertu behar da. 
- Kredituak kobratu ezin badira, hartzekodunak kreditua kobratzeko ahaleginak (auzi-erreklamazioa zordunari edo notario-errekerimendua) egin dituela frogatzen 
duten agiriak (Estatu Agentziaren V2752-10 kontsulta loteslea). 
- Kredituen zorduna erakunde publikoa bada, haren organo eskudunak zorrari buruz egindako egiaztagiria. 
- Faktura zuzentzailea zordunari eta konkurtso-administrazioari bidali zaiela frogatzen duen agiria (Zuzenbidean onartutakoa: jaso-agiria…). 

Konkurtsoan 
dagoela 

adierazitako 
zordunaren zerga-

betebeharrak 

Zerga-egoitza dagoen tokiko zerga administrazioari jakinaraztea jaso dituela hartzekodunak bidalitako faktura zuzentzaileak. 

Konkurtsoan dagoela adierazten duen autoaren aurreko aldi bateko autolikidazio osagarria aurkeztea, hain zuzen ere zuzendutako kuotak kuota kengarrien murrizketa gisa agertzen 
diren autolikidazioa. 



Adibidea: faktura zuzentzailea faktura bat ez ordaintzeagatik edo hartzekodunen konkurtsoagatik 

 
Faktura 

zuzentzailea 

B seriea, zk.: 1 (oharra: beste serie bat izan behar da) 57/2004 FD, Fakturazioari buruzkoa, 6. art. 

Zuzenketaren kontzeptua: Faktura honek jatorrizkoa zuzendu du: XXX, XXXX/XX/XX(e)(a)n emana. Zuzenketaren 

funtsa: aurreko fakturan jasanarazitako BEZaren kuota ezeztatu da, BEZari buruzko 37/92 Legeko 80. artikuluan eta zerga 

horren araudiko 24. artikuluan ezarritakoa gertatu da eta. 

Fakturaren egilea Izen-abizenak edo sozietatearen izena 

IFZ: 

Helbidea 

Bezeroa Izen-abizenak edo sozietatearen izena 

IFZ 

Helbidea 

Data Oharra: faktura zuzentzailea bidali den eguna. 

Erreferentzia Azalpena Kopurua Prezioa Zenbatekoa 

Xxx Xxx 10 75.750,00               € 

     

     

     

Zerga-oinarria 750,00 € 

Jasanarazitako kuota 0 

Faktura, guztira 750,00 € 


