
 

 
Bezero hori, 

Orain dela hilabete batzuk aipatu genizuen bezala 2022an jarriko da martxan TicketBAI Gipuzkoan.  

Dakizuen bezala fakturazio software egokitu bat beharko da horretarako. Egokitzapen horrek eragin ekonomikoa 
sortzen duenez, aldi baterako zerga pizgarriak ezarri ditu Foru Aldundiak. 

Zerga pizgarri hauek TicketBAI indarrean jarri eta ondorioak izan aurretik beren borondatez sistemara biltzen 
direnek zerga pizgarri handiagoak izango dituzte, baldin eta, derrigorrezko epealdia baino hilabete lehenago 
egiten badute, gutxienez. 

Honakoak dira zerga pizgarriak: 

 TicketBAI kentaria TicketBAI kentaria – Borondatezko aldian 

Kenkari 
eskubidea 
ematen duten 
inbertsio eta 
gastuak 

2020,2021, 2022 urteetan egindakoak, baina 

behartua egon aurretik 

Borondatezko aldia hasi baino lehen egindakoak, 
gutxienez derrigorrezko data baina hilabete 
lehenago  

Kenkariaren 
portzentajea 

%30 %60 

Kenkariaren 
oinarriaren 
limitea 

Ezingo du gainditu: 

a) 5.000 euro 

b)  2019an amaitutako azken zergaldiari 
dagokion negozio zifraren zenbateko garbiaren 
100eko 1. Jarduera 2019. urtearen ondoren 
hasi bada, jarduera hasi den zergaldia hartuko 
da. Emaitza hori 500 eurotik beherakoa 
denean, bi hauetako txikiena izango da: 

- egindako inbertsio eta gastuen zenbatekoa, 

- 500 euro 

Ezingo du gainditu: 

a) 5.000 euro 

b)  2019an amaitutako azken zergaldiari 
dagokion negozio zifraren zenbateko garbiaren 
100eko 1. Jarduera 2019. urtearen ondoren hasi 
bada, jarduera hasi den zergaldia hartuko da. 
Emaitza hori 500 eurotik beherakoa denean, bi 
hauetako txikiena izango da: 

- egindako inbertsio eta gastuen zenbatekoa, 

- 1.500 euro 

 

Inbertsio eta gastuak honakoak izango dira: 

 Behar diren ekipoak eta terminalak erostea, baita horiekin lotutako softwarea eta periferikoak ere, 
instalazio eta ezarpen gastuak ere barne 

 betebeharrak betetzeko behar den softwarea eskuratu, harpidetu, entregatu, eguneratu edo berritzea, 
instalazio eta ezarpen gastuak ere barne 

 betebeharrak betetzeko ezarri behar den sinadura elektronikoko softwarea eskuratu, harpidetu, entregatu, 
eguneratu edo berritzea, instalazio eta ezarpen gastuak ere barne 

Adibide batzuk 



 

  

TicketBAI Kenkaria TicketBAI Kenkaria 
borondatezko epean 

Inbertsioa 6.000 € 

300 € 600 € 
2019ko fakturazioa 100.000 € 
%1 limitea 1.000 € 

Kenkariaren oinarria 1.000 € 

Inbertsioa 2.000 € 

150 € 900 € 
2019ko fakturazioa 40.000 € 
%1 limitea 400 € 

Kenkariaren oinarria 500 € / 1.500 € 

Inbertsioa 2.000 € 

600 € 1.200 € 
2019ko fakturazioa 400.000 € 
%1 limitea 4.000 € 

Kenkariaren oinarria 2.000 € 

Inbertsioa 6.000 € 

1.500 € 3.000 € 
2019ko fakturazioa 600.000 € 
%1 limitea 6.000 € 

Kenkariaren oinarria 5.000 € 
 

Bestalde, berriz ere honakoa egitea gomendatzen dizuegu: 

Fakturazio programa bat baduzue hornitzailearekin harremanetan jartzea programa egokituko duten jakiteko edo 
beste hornitzaileren bat bilatu behar duzuen jakiteko. 

TicketBAIrekin integratu eta TicketBAI Software Erregistroan inskribatu diren merkatuko fakturazio-softwareak 
kontsulta ditzakezu orri honetan https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ogasuna/ticketbai/software-zerrenda 

Fakturazio programarik ez baduzue, lehenbailehen egokia izan daitekeen bat aurkitzea gomendatzen dugu, gu 
programa batzuen informazioa jasotzen ari gara eta ahal dugun neurrian saiatuko gara laguntzen. 

Kontutan hartu Foru Aldundiak FakturaBAI doako programa garatu duela eta erabilgarri dagoela Zergabidean.  

Bestalde, kontutan izan beharrezkoa dela ZIURTAGIRI ELEKTRONIKOA izatea. Hau eskatzeko laguntza behar 
baduzue ere gure laguntza izango duzue. 

Edozein zalantza argitzeko jarri gurekin harremanetan. 

Adeitasunez, 


