REQUISITS MÍNIMS DE LES FACTURES I TIQUETS
Regulats en el RD 1496/2003, de 28 de novembre (actualitzat pel RD 1789/2010, de 30 de
desembre)
FACTURES
•

Número i, si escau, sèrie.

•

Data de la seua expedició. Com regla general l'expedició de la factura ha de realitzarse en el moment de l'operació, llevat que el destinatari siga altre empresari o
professional: En aquest cas, podrà realitzar-se en el termini d'un mes a partir de
l'operació.

•

Expedides a:
 UNIVERSITAT D'ALACANT
 CIF: Q0332001G. Si es tracta d'empreses estrangeres, comunitàries o no, ha
de constar el número VAT ESQ0332001G.
 Domicili: Crta. Sant Vicent, s/n; 03690 Sant Vicent (Alacant)

•

Dades de l'expedidor:
 Nom i cognoms, denominació o raó social completa.
 Número d'Identificació Fiscal atribuït per Administració tributària espanyola o, si
escau, per la d'altre Estat membre de la Comunitat (VAT), amb el qual ha
realitzat l'operació l'obligat a expedir factura.
 Domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les
operacions. Quan l'obligat a expedir factura o el destinatari de les operacions
disposen de diversos llocs fixos de negoci, haurà d'indicar-se la ubicació de la
seu d'activitat o establiment al que es referisquen aquelles, en els casos que
aquesta referència siga rellevant per a la determinació del règim de tributació
corresponent a les citades operacions.

•

Descripció de l'operació consignant-se totes les dades necessàries per a la
determinació de la base imposable de l'impost i la seua contraprestació total.

•

Tipus impositiu aplicat a les operacions.

•

Quota d'IVA que es repercutisca, que haurà de consignar-se per separat.

•

Si la factura comprenguera lliuraments de béns o serveis subjectes a tipus diferents en
l'IVA, haurà de diferenciar-se la part d'operació subjecta a cada tipus.

•

Si l'operació que es documenta en la factura està exempta o no subjecta a l'impost, ha
de constar la referència a les disposicions aplicables de la Llei de l'IVA (Llei 37/1992), o
si escau, de la Directiva 77/388/CEE de 17 de maig, Sisena Directiva del Consell en
matèria de l'IVA.

•

La data que s'hagen realitzat les operacions o en la qual, si escau, s'haja rebut el
pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data distinta a la d'expedició de la
factura.

•

Els originals de les factures hauran de ser remesos pels obligats a la seua expedició
als destinataris de les operacions en el termini d'un mes a partir de la data de la seua
expedició.

•

En les factures que es tramiten a través de la Subdirecció de Contractació ha de
constar:
 El vistiplau del destinatari i la fulla d'inventari manual.
 El segell i la signatura de l'empresa quan siga a càrrec de l'aplicació pressupostària
620.

TIQUETS
En el cas excepcional que no es puga obtenir factura en regla del proveïdor, l'obligació de
facturar podrà ser emplenada mitjançant l'expedició de tiquet en les següents operacions,
sempre que el seu import no excedisca de 3.000€, IVA inclòs:
• Vendes al detall.
• Transports de persones i els seus equipatges.
• Serveis de restauració.
• Utilització d'instal·lacions esportives.
• Aparcament i estacionament de vehicles.
• Serveis de tintoreria i bugaderia.
• Utilització d'autopistes de peatge.
Tots els tiquets contindran, almenys, les següents dades:
• Número i, si escau, sèrie.
• NIF, nom i cognoms, raó social o denominació social completa de l'expedidor.
• Tipus impositiu aplicat o l'expressió "IVA inclòs".
• Contraprestació total.
La llei de l'IVA arreplega que, perquè aquest impost siga deduïble, és necessari complir
amb els requisits de facturació del present Reglament.
NOTA: Com hem indicat, aquests són requisits mínims però imprescindibles que han de
contenir les factures, si bé, com és costum, als anteriors solen acompanyar-se altres com la
signatura, el segell, forma de pagament, dades bancàries, etc.

