
      

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Enfoka-Trends 2020ko urria 

“Tiketa Bai. Zer den eta nola egokitu araudi berrira” 

2022ko urtarrilaren 1ean, Euskadik nahitaez ezarriko du fakturen kontrol telematikoa Euskal Autonomia Erkidegoan zergak ordaintzen 

dituzten enpresa eta autonomo guztientzat, TicketBAI proiektuaren bidez. Proiektu hori aitzindaria da Estatuan, eta iruzur fiskalaren 

praktikak desagerraraztea du helburu. Izan ere, dirudienez, zabaldu egin da ihes eta iruzur fiskalen bi mota partikularren erabilera: 

salmentak kenduz aitortutako diru-sarrerak murriztea, eta kenkariak handitzea fakturazio faltsu baten bidez. Europako hainbat 

herrialdek dagoeneko hartu dituzte horren inguruko neurriak; esate baterako, Portugalek erabaki du paperezko formatuko 'tiketak' 

debekatzea, eta saltoki txiki guztiak herrialdeko zerga-agentziara konektatutako fakturazio elektronikoko sistema bat edukitzera 

behartzea; horrela, merkataritzak faktura bat igortzen du sistemaren bidez, eta Estatuak erreferentzia-zenbaki ofizial batekin 

baliozkotzen du. 
 

TicketBAI hiru foru-aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean partekatutako proiektua da, eta zenbait betebehar legal eta tekniko 

ezartzea du helburu. Hala, indarrean jartzen denetik aurrera, eraginpeko pertsona guztiek fakturazio-softwarea egokitu beharko dute, 

bai baldintza teknikoak bete ditzaten, bai ekintza hauek egin ahal izan ditzaten:: 
 

 TBAI identifikazio-kode bat eta QR kode bat erantsi faktura edo tiket bakoitzean. 

 Fakturaren informazioa eta gailua, programa eta erabiltzailea identifikatzen dituen aztarna duten fitxategiak sortzea eta 

dagokion Ogasunera bidaltzea. 
 

Enpresek beren negozioen fakturazio-sistemak egokitu beharko dituzte: 
 

 Sinadura elektronikoa ahalbidetzen duen gailuaren ziurtagiria edukitzea 

 Tiketa edo faktura egin behar duten gailuaren ziurtagiria izatea (ordenagailua, tableta, kutxa erregistratzailea, terminala, etab.). 

 Erabiltzen den softwarea enpresa garatzailearen ziurtagiri batekin sinatuta edukitzea, fabrikatzailea identifikatzeko eta 

softwarea manipulatu ez dela bermatzeko. 
 

Indarrean sartzeak egutegi honen araberakoa izango da: 
 

Araba: 
 

 2021eko urtarrilean hasiko da kontzientzia- eta informazio-kanpaina trinkoa. 

 2021eko apiriletik aurrera, nahitaezkoa izango da zerga-aholkularitzako sektoreentzat. 

 2022ko urtarrilerako, oro har, sektore guztietarako ezarriko da. 

 Oraindik ez dakigu zein epetan eta zein baldintzatan ezarriko den. 
 

Bizkaia: 

 Aplikatzeko borondatezko data 2020ko urriaren 1etik aurrera izango da. 

 Nahitaezko data 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izango da. 

 Batuz proiektuaren barruan dago, hau da, Eragiketen Erregistro Liburuak 140 eta 240 Ereduen bidez aurkeztea, eta 

etorkizunean BEZaren eta SZren aitorpenen zirriborroak aurkeztea 

 Christiann Koepke argazkia Unsplash-en 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/observatorio-comercio/
https://www.euskadi.eus/normativa-comercio/web01-a2merka/es/
https://unsplash.com/@christiannkoepke?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoka-Trends 2020ko urria  

“Tiketa Bai. Zer den eta nola egokitu araudi berrira” 

 

 Christiann Koepke argazkia Unsplash-en 

Gipuzkoa: 
 

 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera sartu ahal izango da sisteman borondatez. 

 Nahitaezko data 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izango da. 

 Sektoreka mailakatuko da, hasiera-data horren eta 2023ko udazkenaren artean. 

 2022aren amaierarako, enpresa guztiek Ticket Bai fakturaziora egokitutako programa informatiko bat izan beharko dute. 
 

Borondatezko aldian TicketBAI ezartzea sustatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak 2020ko eta 2021eko ekitaldietan ezarpenean bere gain 

hartutako gastuaren % 30eko kenkaria ezarri du PFEZren edo Sozietateen gaineko Zergaren kuotan. Gipuzkoako Foru Aldundiak 

antzeko neurriak ezarri ditu. Gastu kengarria izan daiteke softwarea eskuratzea edo fakturazio-sistema edo periferikoak berritzea, hala 

nola tiket-inprimagailua. 
 

TicketBAI softwarea ez eramatea negozio-zifraren % 20ko zehapena ezarriko zaio, gutxienez 20.000 eurokoa. Zehatutako zergadunak 

arau-hauste bera berriro egiten badu, zehapena negozio-zifraren % 30 izango da, eta gutxienez 40.000 euro. 
 

Softwarea eta artxibo informatikoak suntsitu, ezabatu edo manipulatzeak gutxienez 40.000 euroko negozio-zifraren % 20ko zehapena 

dakar. Berrerortzeak % 30eko zehapena ekarriko du, eta gutxienez 80.000 eurokoa. Era berean, iruzurra egitera bideratutako softwarea 

garatzen duten enpresentzako zigorrak aurreikusten dira, eta horiek softwarea erabiltzen duten enpresen zigor bera jasango dute. 

Zehapen horiek guztiak % 30 murriztuko dira ados egonez gero eta ordainduz gero. 
 

Ekipoak egokitu eta ziurtatu ondoren, jaulkipen-prozesuko berritasuna dagokion foru-ogasunari fakturaren informazioarekin fitxategi 

bat bidaltzeko derrigortasunaren araberakoa izango da.. 
  

Proiektua hiru foru-ogasunek batera garatzen dute, eta, beraz, baldintza teknikoak komunak izango dira EAE osoan. Hala ere, ogasun 

bakoitzak zergadunekiko komunikazioa arautuko du, eta plataforma eta komunikazio-epe desberdinak erabili ahal izango ditu. Hasiera 

batean, Araban eta Gipuzkoan jakinarazpena berehala egitea aurreikusten da; hau da, faktura egiten den unean, kopia bat bidali 

beharko da dagokion Ogasunera online. Bestalde, Bizkaia, TicketBAI proiektua Batuz proiektuaren barruan dagoenez, aurreikusi da 

bidalketa bat etorriko dela hiru hilean behingo Eragiketa Ekonomikoen Erregistro Liburuko datuak bidaltzearekin (140 eredua pertsona 

fisikoentzat eta 240 eredua pertsona juridikoentzat).. 
 

Sistema horrek enpresa txikientzat eta autonomoentzat duen abantaila nagusia administrazio publikoekiko harremanak hobetzea 

izango da, fakturazioarekin lotutako gestioetan denbora eta dirua aurreztu ahal izateko. Kontsumitzailearen ikuspuntutik, oso 

onuragarria izango da, egiten duen erosketa bakoitzeko tiket bat izango baitu, eta horrela, bere eskubideak erreklamatu ahal izango 

ditu, asebeteta ez badago. Administrazioaren ikuspuntutik, helburu nagusia enpresen ihes fiskalarekin amaitzea izango da. Sistema 

horrek, gainera, informazioa emango dio Ogasunari, bere zergen behin-behineko likidazioak egin diezazkien hala eskatzen duten 

enpresa guztiei.. 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/observatorio-comercio/
https://www.euskadi.eus/normativa-comercio/web01-a2merka/es/
https://unsplash.com/@christiannkoepke?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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