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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2022 Foru Dekretua, urtarrilaren 11koa. Onespena ematea alda-
tzeari Zergadunen Errolda eta horren inguruko betebeharrak arautzen dituen urtarrilaren 25eko 
3/2011 Foru Dekretua eta Fakturazio Betebeharren Arautegia onesten duen maiatzaren 28ko 
18/2013 Foru Dekretua

Foru dekretu honek aldatu egiten ditu Zergadunen Errolda eta horren inguruko betebeharrak 
arautzen dituen urtarrilaren 25eko 3/2011 Foru Dekretua eta Fakturazio Betebeharren Arautegia 
onesten duen maiatzaren 28ko 18/2013 Foru Dekretua.

Ekainaren 8ko 4/2021 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez, zerbitzu prestazioe-
tarako eta salgaien urrutiko salmentarako balio erantsiaren gaineko zergari loturiko zenbait be-
tebeharri dagokionez 2006/112/EE eta 2009/132/EE zuzentarauak aldatzen dituen Kontseiluaren 
abenduaren 5eko 2017/2455 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egin zen, eta Kontseiluaren 
azaroaren 21eko 2019/1995 (EB) Zuzentarauaren bidez, 2006/112/EE Zuzentaraua aldatu zen, 
ondasunen urrutiko salmentei eta ondasunen entrega nazional batzuei buruzko xedapenei 
dagokienez. Bada, Arabako Lurralde Historikoan Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu hori 
eta 2019/1995 (EB) Zuzentaraua onetsi izanak zuzentarau horiek gure barne ordenamendura 
txertatzea ekarri du, eta, ondorioz, BEZaren esparruan merkataritza elektronikoa arautu beha-
rra eta aldaketa handiak egin beharra ere bai, azken kontsumitzaile diren pertsonek oro har 
Interneten eta plataforma digitalen bidez eskuratzen dituzten eta hornitzaileak beste estatu kide 
batetik edo hirugarren herrialde edo lurralde batetik bidaltzen dituen ondasunen entregen tribu-
tazioaren arloan, bai eta zerga egitatearen lokalizazio arauen arabera zerbitzu prestazioak BEZari 
lotuta gelditzen diren estatu kidean finkatuta ez dauden enpresaburuek azken kontsumitzaileen 
alde egindako prestazioen tributazioaren arloan ere.

BEZaren arloko merkataritza elektronikoaren araudi berriaren ondorioz, aldatu beharra dago 
urtarrilaren 25eko 3/2011 Foru Dekretua, Zergadunen Errolda eta horren inguruko betebeharrak 
arautzen dituena, eta maiatzaren 28ko 18/2013 Foru Dekretua, Fakturazio Betebeharren Arau-
tegia onesten duena.

Zergadunen Errolda eta horren inguruko betebeharrak arautzen dituen urtarrilaren 25eko 
3/2011 Foru Dekretuari dagokionez, Zergadunen Erroldaren ingurukoak aldatzen dira, eta be-
rariaz sartzen da zergak xede estatu kidean ordaintzeko aukera eta aukera hori baliogabetzea 
mikroenpresentzat, baldin eta, estatu kide bakar batean kokatuta egonik, ez badute gainditzen 
urteko 10.000 euroko muga komuna, honako hauengatik: telekomunikazioaren, irratiaren eta 
telebistaren arloko ondasun eta zerbitzuak erkidegoaren barruan urrutitik saltzeagatik eta eza-
rrita ez dauden estatu kideetan azken kontsumitzaileei zerbitzuak elektronikoki emateagatik.

Fakturazio Betebeharren Arautegia onesten duen maiatzaren 28ko 18/2013 Foru Dekretuari 
dagokionez, aldatu egiten da, faktura egiteko betebeharra BEZaren arloko merkataritza elektro-
nikoaren araudi berrira egokitzeko, hain zuzen ere, faktura egiteko betebeharra araudi horren 
2. artikuluan jasotako arauetara egokitu behar den kasuetan.

Bestalde, 2. artikulu horretan bertan zaharkituta geratu den erreferentzia bat zuzentzen da, 
indarrean dagoen Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legeari lotua.
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Araudi honek proportzionaltasun printzipioa betetzen du, eta xedapen horrekin bete nahi 
den beharrari erantzuteko ezinbestekoak diren arauak biltzen ditu. Ez dago xede horretarako 
beste neurririk, hartzaileen eskubideak gutxiago murrizten dituenik edo hartzaileei betebehar 
gutxiago jartzen dizkienik.

Ekimen honen bidez segurtasun juridikoaren printzipioa bermatzen da, eta koherentea da 
estatuko eta Europar Batasuneko gainerako ordenamendu juridikoarekin.

Foru dekretu hau izapidetzean gardentasun irizpideari jarraitu zaio, zeina Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluak 
arautzen baitu.

Ikusi dira Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Kontsulta Batzordeak horri buruz egindako txos-
tenak, foru dekretua ordenamendu juridikoarekin bat datorrela diotenak.

Horregatik, lehen diputatu nagusiorde eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru 
diputatuak proposatuta eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia 
aztertu ondoren:

XEDATZEN DUT

1. artikulua. 3/2011 Foru Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, zeinaren bidez arautzen baita Zer-
gadunen Errolda eta haren inguruko betebeharrak

Honako aldaketa hauek egiten dira Zergadunen Errolda eta horren inguruko betebeharrak 
arautzen dituen ekainaren 25eko 3/2011 Foru Dekretuan:

Bat. 12. artikuluko 3. apartatuko h), i) eta x) letrak aldatzen dira, eta honela geratzen dira 
idatzita:

“h) Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru 
Dekretuko 68. Lau artikuluan aipatutako ondasun emateak zerga horren kargapean ez egotea 
hautatu, foru dekretu arauemaile horren 73. artikuluan jasotakoarekin lotuta.

i) Aitortzailea erroldan ez badago, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 
19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuko 68. Hiru.a) eta Bost artikuluan aipatutako ondasun 
emateak zerga horren kargapean daudela adierazi.

x) Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru 
Dekretuko 70. Bat.8. artikuluan aipatutako zerbitzuak zerga horren kargapean ez egotea hautatu, 
foru dekretu arauemaile horren 73. artikuluan jasotakoarekin lotuta”.

Bi. 13. artikuluko 2. apartatuko e), f), g) eta t) letrak aldatzen dira, eta honela geratzen dira 
idatzita:

“e) Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru 
Dekretuko 68. Lau artikuluan aipatutako ondasun emateak zerga horren kargapean ez egotea 
hautatu, foru dekretu arauemaile horren 73. artikuluan jasotakoarekin lotuta”.

f) Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru 
Dekretuko 68. Hiru.a) eta Bost artikuluan aipatutako ondasun emateak zerga horren kargapean 
daudela jakinarazi.

g) Apartatu honetako c), d), e), q), r) eta t) letretan eta foru dekretu honetako 12. artikuluko 
3. apartatuko f), h), s), t) eta x) letretan aipatutako hautapenak ezeztatu edo eskaerak aldatu, eta 
apartatu honetako f) eta u) letretan eta foru dekretu honetako 12. artikuluko 3. apartatuko i), u) 
eta y) letretan aipatutako egoeretan gertatzen diren aldaketak jakinarazi.

t) Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru 
Dekretuko 70. Bat.8. artikuluan aipatutako zerbitzuak zerga horren kargapean ez egotea hautatu, 
foru dekretu arauemaile horren 73. artikuluan jasotakoarekin lotuta”.
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Hiru. 13. artikuluko 2. apartatuari u) letra gehitzen zaio, eta honela geratzen da idatzita:

“u) Aitortzailea erroldan ez badago, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 
19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuko 70. Bat.4.a) artikuluan aipatutako zerbitzuak zerga 
horren kargapean daudela jakinarazi”.

2. artikulua. 18/2013 Foru Dekretua, maiatzaren 28koa, Fakturazio Betebeharren Arautegia 
onesten duena

Honako aldaketa hauek egiten dira Fakturazio Betebeharren Arautegia onesten duen 
maiatzaren 28ko 18/2013 Foru Dekretuan:

Bat. 2. artikuluko 2. eta 3. apartatuak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

“2. Honako kasu hauetan faktura eta fakturaren kopia egin behar dira:

a) Hartzailea enpresaburua edo profesionala izanik hala ari den eragiketak, eragiketa egiten 
duen enpresaburuaren edo profesionalaren zerga araubidea gorabehera, eta hartzaileak zergen 
arloko eskubideren bat baliatzeko eskatzen dituen eragiketak.

b) Europar Batasuneko estatuetara egiten diren ondasun emateak, zergari buruzko foru 
arauko 25. artikuluan azaldu den bezala.

c) Zergari buruzko foru arauko 68. Hiru.a) eta Bost artikuluan aipatzen diren ondasun ema-
teak, baldin eta apartatu horietako arauak aplikatuz ondasun ematea zergaren aplikazio ere-
muan egintzat hartu behar bada. Alabaina, identifikazioko estatuak zehaztu beharko du faktura 
egin behar den ala ez, baldin eta ondasun emate horiek zergari buruzko arauaren IX. tituluaren 
XI. kapituluaren 3. atalean aipatzen den araubide bereziaren menpe badaude, eta baldin eta 
identifikazioko estatu kidea ez bada Espainiako Erresuma.

d) Europako Batasunetik kanpora bidali edo garraiatutako ondasunen emateak, zergari 
buruzko foru arauko 21.1. eta 2. artikuluan aipatzen direnak; salbuespena: zergarik gabeko 
dendetan egiten direnak, artikulu bereko 2. B) apartatuan aipatzen direnak.

e) Eskura jarri aurretik instalatu edo muntatu behar diren ondasunen emateak, zergari 
buruzko foru arauko 68. Bi.2. artikuluan aipatzen direnak.

f) Hartzailea ez enpresaburu edo ez profesional gisa ez diharduen pertsona juridikoa den 
eragiketak, haren egoitza zergaren aplikazio lurraldean egon zein ez, eta hartzailea Administra-
zio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 2. artikuluan 
aipatzen diren administrazio publikoetako bat den eragiketak.

3. Aurreko apartatuetan aipatu den faktura egiteko betebeharra, araudi honetan ezarri den 
bezala bete behar da, kasu hauetan:

a) Baldin eta eragiketak zergari buruzko arauaren IX. tituluaren XI. kapituluan aipatzen diren 
araubide bereziaren menpe badaude, eta baldin eta identifikazioko estatu kidea Espainiako 
Erresuma bada.

b) Aurreko a) letran aipatutakoak ez diren eragiketak badira, kasu hauetan:

a´) Ondasun ematea edo zerbitzua zergaren aplikazio lurraldean egintzat jotzen denean; sal-
buespena: ondasunaren hornitzaileak edo zerbitzugileak ez edukitzea egoitza lurralde horretan, 
zergaren subjektu pasiboa kargapeko eragiketaren hartzailea izatea eta ez egitea faktura araudi 
honetako 5. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

b´) Ondasunaren hornitzaileak edo zerbitzugileak egoitza zergaren aplikazio lurraldean 
daukanean edo bertan daukanean establezimendu iraunkorra edo bere ohiko etxebizitza, eta 
handik ematen direnean ondasunak edo zerbitzuak, baina, horiei aplikatzen zaizkien kokapen 
arauak direla eta, ondasun emate edo zerbitzu horiek zergaren aplikazio lurraldean egintzat 
jotzen ez badira, honako kasu hauetan:
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a´´) Eragiketa Europar Batasuneko beste estatu batean kargatzen denean, zergaren subje-
ktu pasiboa eragiketaren hartzailea denean eta faktura hark egiten ez duenean ondasunaren 
hornitzailearen edo zerbitzugilearen izenean eta haren kontura.

b´´) Eragiketa Erkidegotik kanpo egintzat jotzen denean”.

Bi. 4. artikuluko 4. apartatuko b) eta d) letrak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

“b) Zergari buruzko foru arauko 68.hiru.a) artikuluan aipatzen diren ondasun emateak, arau 
horretako IX. tituluaren XI. kapituluaren 3. atalean aipatzen den araubide bereziaren menpe 
daudenean izan ezik”.

“d) Araudi honen 2.3.b).b´) artikuluan aipatzen diren ondasun emateak eta zerbitzuak”.

Hiru. 6. artikuluko 3. apartatua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

“3. Araudi honetako 2.3.b).b´).a´´) artikuluan aipatzen diren eragiketetan, faktura egin behar 
duenak ez dauka zertan eman artikulu honetako 1. apartatuko f), g) eta h) letretan aipatzen den 
informazioa; horren ordez, ondasun edo zerbitzuengatik zergaren kargapean dagoen zenbatekoa 
zehaztu behar du, eta, horretarako, ondasunen edo zerbitzuen kopurua edo irismena adierazi 
behar du”.

AZKEN XEDAPENA

Indarrean jartzea.

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta 2021eko 
uztailaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 11

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Lehenengo diputatu nagusiordea eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Ogasun zuzendaria
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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