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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 31/2019 Foru Dekretua, ekainaren 18koa. Onestea Fakturazio 
Betebeharrak arautzen dituen Arautegia onesten duen maiatzaren 28ko 18/2013 Foru Dekre-
tuaren aldaketa

Foru Dekretu honen xedea da aldatzea Fakturazio Betebeharren Arautegia, zeina maiatzaren 
28ko 18/2013 Foru Dekretuak onetsi baitzuen.

Horrela, Kontseiluaren 2017ko abenduaren 5eko 2017/2455 Zuzentarauaren transposizioaren 
ondorioz, fakturazio alorreko arauak aldatzen dira eta, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, identifi-
kazioko estatu kideko araudia aplikatuko zaie telekomunikazio, irrati edo telebista difusio eta bi-
tarteko elektronikoen bidez emandako zerbitzuen araubide berezien menpeko subjektu pasiboei.

Bestalde, zerga betebeharrik ez duten baina faktura egitea derrigorrezkoa den eragiketen 
zerrenda aldatzen da, eta, ondorioz, fakturak egiteko betebeharretik salbuetsita egongo dira, 
orain arte aseguru eta kreditu erakundeak zeuden bezala, beste finantza erakunde batzuek 
egindako aseguru eta finantza eragiketak, baldin eta zerga betebeharrik ez badute. Horrez gain, 
Ogasun Zuzendaritzak betebehar horretatik salbuetsi ahal izango ditu araudi honetan zerren-
datuta ez dauden beste enpresari eta profesional batzuk, interesdunak hala eskatzen badu eta 
hori justifikatzen duen arrazoirik badago.

Horiek gorabehera, bidaia agentzien araubide bereziaren mendeko bidaia zerbitzuak ere 
araubide horren hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako fakturazio prozedura berezian 
sartzen dira. Zerbitzu horiek beste enpresari edo profesional batzuen izenean edo kontura 
merkaturatzen dituzten bidaia agentziei aplikatuko zaie xedapen hori.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Aholku Batzordeak horri buruz emandako txostenak aztertu 
dira.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Foru 
Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. 18/2013 Foru Dekretua, maiatzaren 28koa, Fakturazio Betebeharren Arau-
tegia onesten duena, aldatzea

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

Bat. 2. artikuluaren 3. apartatua aldatzen da eta honela geratzen da idatzita:

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

a) Baldin eta ondasunak eta zerbitzuak zergaren aplikazio lurraldean emantzat jotzen badira, 
honako kasu hauetan izan ezik:

a´) Baldin eta ondasunaren hornitzaileak edo zerbitzugileak ez badauka egoitza lurralde 
horretan, zergaren subjektu pasiboa kargapeko eragiketaren hartzailea bada eta hark ez badu 
faktura araudi honetako 5. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz egiten.
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b´) Baldin eta zerbitzugilea balio erantsiaren gaineko zergaren sistema komunari buruzko 
azaroaren 18ko 2006/112/EE Zuzentarauaren XII. tituluaren 6. kapituluan aipatzen diren araubide 
berezietakoren baten menpe badago eta baldin eta identifikazioko estatu kidea Espainia ez 
bada, zergari buruzko arauaren IX. tituluaren XI. kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz.

b) Baldin eta hornitzaileak edo zerbitzugileak zergaren aplikazio lurraldean badu egoitza 
edo bertan badu establezimendu iraunkorren bat edo bere ohiko etxebizitza edota egoitza, 
eta handik ematen badira ondasunak edo zerbitzuak, baina horiei aplikatzen zaizkien kokapen 
arauak direla eta zergaren aplikazio lurraldean emantzat jotzen ez badira, honako kasu hauetan:

a´) Baldin eta eragiketa Europar Batasuneko beste estatu batean kargatzen bada, zergaren 
subjektu pasiboa eragiketaren hartzailea bada eta faktura hark egiten ez badu ondasunaren 
hornitzailearen edo zerbitzugilearen izenean eta haren kontura.

b´) Baldin eta zerbitzugilea zergari buruzko arauaren IX. tituluaren XI. kapituluaren 3. atalean 
aipatzen den araubide bereziaren menpe badago eta baldin eta identifikazioko estatu kidea 
Espainia bada.

c´) Baldin eta eragiketa erkidegotik kanpo egintzat jotzen bada.

c) Baldin eta zerbitzugileak ez badauka egoitza erkidegoan, zergari buruzko arauaren IX. 
tituluaren XI. kapituluaren 2. atalean aipatzen den araubide bereziaren menpe badago eta 
identifikazioko estatu kidea Espainia bada”.

Bi. 3. artikuluaren 1. apartatuaren a) letra aldatzen da eta honela geratzen da idatzita:

“a) Arauaren 20. artikuluaren arabera balio erantsiaren gaineko zergatik salbuetsita dauden 
eragiketak, salbu eta 2. apartatuan aipatzen diren eragiketak. Hala ere, derrigorrezkoa izango 
da faktura egitea zerga betebeharrik ez duten eragiketen kasuan, zergari buruzko arauaren 20. 
artikuluaren 1. apartatuaren 2, 3, 4, 5, 15, 20, 22, 24, 25 eta 27 zenbakien arabera”.

Hiru. 3. artikuluaren 2. apartatua aldatzen da eta honela geratzen da idatzita:

“2. Ez da zertan fakturarik egin beharko zergari buruzko arauaren 20 artikuluaren 1. apar-
tatuaren 16. zenbakian eta 18. zenbakiaren a) letratik n) letrara bitartekoetan zehaztutako 
zerbitzuengatik, salbu eta:

a) Aplikatu beharreko kokapen arauen arabera zergaren aplikazio lurraldean egintzat jotzen 
badira edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean egintzat, eta kargapekoak badira eta 
ez badaude salbuetsita.

b) Aplikatu beharreko kokapen arauen arabera zergaren aplikazio lurraldean egintzat jotzen 
badira edo Kanarietan, Ceutan edo Melillan egintzat, eta kargapekoak badira eta salbuetsita 
badaude, eta aseguru erakundeak, talde inbertsioko erakundeen kudeaketa sozietateak, pentsio 
funtsen kudeaketa erakundeak, titulizazio funtsak eta haien kudeatzaileak eta kreditu erakundeak 
ez diren enpresari eta profesionalek egiten badituzte, haien jarduera ekonomikoaren egoitzaren 
edo aipatutako lurraldean dagoen establezimendu egonkorraren bitartez.

Ogasun Zuzendaritzak faktura egin beharretik salbuetsi ahal izango ditu beste enpresari eta 
profesional batzuk ere, interesdunak hala eskatzen badu eta hori justifikatzen duten merkataritza 
edo administrazio praktikarik badago jarduera gauzatzen den sektorean edo hori justifikatzen 
badute fakturak egiteko baldintza teknikoek.

Eskaera egin eta 6 hilabeteko epean ez bada berariazko ebazpenik jakinarazten, eskaera 
ezetsitzat jo dela ulertuko da”.

Lau. 6. artikuluaren 1. apartatuaren a) letran 4. eta 5. zenbakiak gehitzen dira eta honela 
geratzen dira idatzita:

“4. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Arauaren 84. artikuluaren 1. apartatuaren 2. zenba-
kiaren g letran aurreikusitakoaren arabera egiten direnak.
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5. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Arauaren 61. quinquies artikuluaren 2. apartatuan 
aurreikusitakoaren arabera egiten direnak”.

Bost. Hirugarren xedapen gehigarriaren 1. apartatuaren c) letran h´) letra eransten da eta 
honela geratzen da idatzita:

“h´) bidaia agentzien araubide berezia aplikatzen zaien bidaia zerbitzuak”.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta 2019ko 
urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 18a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ

Ogasuneko zuzendaria
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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