
 
TicketBAI Feria itxaropenak hausten dituen informazio 

eskaera asetzeko. 
 

 TicketBAI Feria, TicketBAI irtenbideak merkataritzari, ostalaritzari, salmentari, zerbitzu enpresei eta 
jarduera ekonomikoa garatzen duten guztiei erakusteko ekitaldia 
 

 TicketBAIren ezarpena kezka iturri bat gehiago da txikizkako merkataritzarako eta, oro har, 
mikroenpresentzat.  
 

 67 informazio jardunaldi antolatu dira martxoaren 22tik ekainaren 17ra bitartean, egunean 
informazio jardunaldi bat baino gehiago eta 2.300 pertsona baino gehiagok hartu dute parte. 

 

 Enpresek eta mikroenpresek duten informazio beharraren ondorioz, jardunaldietako izen emateak 
ireki eta ordu gutxitara bete egin dira. 

 
 
Donostia/San Sebastián -  2021eko ekainaren 3a. Txikizkako merkataritzan eta, oro har, negozio txikietan 
antzemandako informazio eskaera handiari erantzunez, ekainaren 13tik 14ra bitartean egingo da TicketBAI 
erakustaldiaren lehenengo feria, ekitaldi horretan informazio saio espezifikoak konbinatuko dira enpresen 
profil desberdinetarako, eta erakusketak. enpresa hornitzaileek ezartzeko irtenbideak. 
 
TicketBAI Euskal Administrazioen proiektu bat da, betebehar juridiko eta tekniko batzuk ezartzen dituena, 
beraz, jarduera ekonomikoa burutzen duten pertsona fisiko eta juridiko guztiek ezarritako baldintza 
teknikoak betetzen dituen fakturazio softwarea erabili beharko dute eta inplementazioa derrigorrezkoa 
izango da 2022ko urtarrilaren 1erako. 
 
Sistema berriak probintziako ogasunek jarduera ekonomikoen etekinak kontrolatzea ahalbidetuko du, batez 
ere, azken kontsumitzaileei ondasunak edo zerbitzuak entregatzen dituzten sektoreetan, neurri handi 
batean eskudirutan kobratuta. Era berean, informazio hori zergadunek zerga betebeharrak betetzen 
dituztela errazteko erabiliko da. 
 
Enpresa txikien artean kezka nagusiena. 
 
TicketBAI ezartzeko kezka ez da bera denentzat. Agian, TicketBAI zerga iruzurrak ekiditeko kutxazainek Foru 
Ogasunarekin lotzen dituen fakturazio sistema gisa ikusi delako, sektore sentsibilizatuena txikizkako 
merkataritza da. Enpresa industrialentzat eta beste handiago batzuentzat, berriz, TicketBAIra egokitzeko 
ohiko sistema informatikoen hornitzaileek estaliko dute, berriz, txikienak dira zein teknologia hornitzailek 
ezagutzen ez duten eszenatoki bati aurre egin beharko dioten. Gainera, ezarpenaren kostua ez dago enpresa 
bakoitzaren fakturazio mailarekin lotuta, beraz txikienentzat beren emaitza kontuen ziztada erakunde 
handientzat baino askoz ere esanguratsuagoa izango da. 
 
TicketBAI Feria 
 
Irtenbideak erakutsiko dituzten 8 erakusketarirekin eta 8 tailer informatiboekin soluzio desberdinak 
erakutsiko dira kasu desberdinetarako, hala nola vending, ostalaritza, txikizkako merkataritza, etab. 

Prentsa Oharra 



TicketBAI Feria Gipuzkoako Bazkundeak antolatzen duen hurrengo ekintza da, pertsona eta enpresa guztiei 
TicketBAI ezartzeko prozesuaren berri emateko. 
 
Ekitaldi horretan, gutxi gorabehera, 600 parte-hartzailek parte hartu ahal izango dutela kalkulatzen da eta 
sistema ezartzeko irtenbide desberdinak modu praktikoan ezagutzeko aukera izango dute, beti ere edukiera 
mugak errespetatuz. 
 
TicketBAI-k, Gipuzkoako Bazkundea Gipuzkoako 37 herritara eraman du. 
 
Martxoaren 22a eta ekainaren 17a bitartean antolatutako 67 tailer informatiboekin, kasu askotan lekuak 
agortuta aste batzuk lehenago eta izen emateak ireki eta ordu gutxira, Feria negozio txikien arloan 
antzemandako informazio beharrari erantzuten saiatzen da nahiz eta TicketBAI ezartzeak guztiei eragiten 
dien arren, haien tamaina eta jarduera ekonomikoa edozein dela ere. 
 
Getaria, Villabona, Zestoa, Eskoriatza, Lazkao edo Deba izan dira TicketBAI tailer informatiboak eman diren 
Gipuzkoako 37 herrietako batzuk. Ekitaldiak Gipuzkoako ia udalerri erdietan antolatu dira, eta bertan 
egiaztatu ahal izan da gaiari buruzko informazio eta trebakuntza eskaera dagoela eta TicketBAIek dakarkigun 
aldaketa modu praktikoan ikusteko beharra dagoela. 
 
Ekainaren 13an (igandea) eta 14an (astelehena), Gipuzkoako Bazkundeko ateak zabalik egongo dira (aldez 
aurretik izena emanda) merkataritza, lanbide, hotel, industria, sindikatu, salmenta, jatetxe, ostatu eta 
gainerako jarduerak egiten dituzten enpresa guztientzat. 
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