
TicketBAI ziurtagiriak 
eskatzeko aplikazioa



TicketBAIrako ziurtagirien kudeaketa

Faktura jaulkitzeko prozesuan modu koordinatuan esku hartzen duen
gailuak (TPV, PC, tableta, balantza, etab.) edo gailuek (kutxa
erregistratzailea + inprimagailu fiskala, balantza +PC, etab.) bermatu egin
behar dute euskarri elektronikoan sortzen den eta gero zerga-agintaritzari
bidaltzeko gordetzen den datuak jaulkitako fakturaren informazio bera
jasotzen duela.

Euskarri elektronikoan baliokiderik ez duen inprimatutako fakturak
(paperean edo e-faktura) ez du baliorik izango, eta alderantziz.
Era berean, prozesuak berak segurtasun-elementuak sartuko ditu, zerga-
agentziari bidaltzen zaion informazioa faktura jaulki ondoren ez dela
aldatu bermatzeko, eta aldatuko balitz, aldaketa hori identifikatu ahal
izateko.



Ziurtagiri motak



TicketBAI ziurtagiri-eskaera

Gailuaren ziurtagiria:
Eskatu ahal izateko, interesdunak BakQ batekin edo ziurtagiri elektroniko kualifikatu batekin (Izenpe, DNMT, 
DNIe...) identifikatu beharko du bere burua.
Eskatzaileak hirugarren batzuei baimena eman diezaieke eskaera egiteko.

Autonomoen ziurtagiri kualifikatu gabea:
Eskatu ahal izateko, interesdunak BakQ batekin edo ziurtagiri elektroniko kualifikatu batekin (Izenpe, DNMT, 
DNIe...) identifikatu beharko du bere burua.
Pertsona fisiko eskatzaileak Foru Ogasunean alta emanda egon beharko du zergapeko gisa, jarduera 
ekonomikoak egiten dituelako.

Eskaerak guztiz online egin daitezke Izenperen web -aplikazioaren bidez:
https://servicios.izenpe.com/ticketbai/

https://servicios.izenpe.com/ticketbai/


Aplikaziorako sarrera

Ziurta ezazu aplikazioan kautotzeko baliozko identifikazio 
elektronikoa duzula.
Atariak erakutsiko dizkizu zein diren onartutako bitartekoak.



Autonomoen ziurtagiri kualifikatu 
gabea



Erabiltzailea sortu eta datuak bete

Jarduera ekonomikoa garatzen 
duzun lurralde historikoa
(probintzia) aukeratu behar duzu.



Erabiltzailearen kudeaketa

Behin kautotuta, aplikazioak identifikatutako pertsonaren datuak erakutsiko dizkizu goian 
eskuin aldean.
Datuak egiaztatu eta editatu ahal izango dituzu panela zabalduta.



Eskaera sortzea



Ziurtagiria sortzea

Erabiltzaileari ziurtagiria babesteko erabiliko den pasahitza eskatuko zaio. 



EGOERAK EKINTZAK

Sinatzeko zain Editatu (prozesatu)

Ezabatu Ezabatu

Jaulkitzeko zain Eskaera deskargatu

Gailuaren ziurtagiriak kudeatzea
Egoerak eta ekintzak



• Eskaera deskargatzea:
• Ziurtagiriaren eskaera biltzen duen PDFa deskargatzeko aukera ematen 

du

• Ziurtagiria deskargatzea:
• Pasahitza ez da gordetzen, beraz, gogoratzen ez baduzu, ez duzu 

erabiltzeko aukerarik izango.

• Ziurtagiria ezeztatzea:
• Ziurtagiri bakoitza bereizita ezezta daiteke
• Ezeztatze-inprimakia sortuko da, eta hori sinatu beharko da.
• Ziurtagiria ezeztatzeko zerbitzura deituko da.

Gailuaren ziurtagiriak kudeatzea
Egoerak eta ekintzak



Gailuaren ziurtagiria



Erabiltzailearen kudeaketa

Behin kautotuta, aplikazioak identifikatutako pertsonaren datuak erakutsiko dizkizu goian 
eskuin aldean.
Datuak egiaztatu eta editatu ahal izango dituzu panela zabalduta.



Gailuaren ziurtagiria TicketBAirako

Faktura sortzean eta jaulkitzean, fakturazio-gailuak fakturaren fitxategia sortzen du eta 
gailuaren ziurtagiria erabilita sinatu egiten du. Faktura fisikoaren eta/edo elektronikoaren 
dokumentu bakoitzak zerga-informazio berbera du. 

Gailuaren ziurtagiriak ahalbidetzen du onlineko komunikazio bat 
identifikatzea eta zuzena dela bermatzea.

Gailuaren ziurtagiria: 
• Fakturazio-gailuan instalatuta eta hari lotuta egongo da 

(TPV, gailu fiskala, tableta, etab.). 
• Gailuan instalatutako fakturazio-softwareak gailuaren 

ziurtagiria erabiltzen du fakturak sortzeko prozesuan 
faktura bakoitza sinatzeko. 

• Foru Ogasunera fakturen fitxategiak bidaltzean 
kautotzeko ere erabili ahal izango da. 



Erabiltzailearen kudeaketa
Datuak editatzea

Ziurtagiritik ateratako datuak ezingo dira aldatu.
Pertsona bakar batek kudea ditzake erakunde eta gailu ugaritako ziurtagiriak.
• Ordezkaria bada: Berak eta bere IFKrekin egindako eskaerak ikusi ahal izango ditu.
• Baimenduna bada, berak egindako eskaerak soilik ikusi ahal izango ditu.



Gailuaren ziurtagirien kudeaketa

Aukera bakarra hautatu behar dugu: Gailuaren ziurtagirien kudeaketa.



Gailuaren ziurtagirien kudeaketa
Eskabidea

Lehen aldian, zerrenda hutsik agertuko da. 
Eskaeren ostean, taulak egindako eskaerak jasoko ditu.



Gailuaren ziurtagirien kudeaketa
Eskabidea

1. Baimendutakoen 
izen soziala.

2. Osatu eremuak

3. Erakunde bakoitzerako behar 
beste gailu gehitu daitezke.



Gailu-ziurtagiriak kudeatzea
Eskabidea - Gailuaren datuak



Gailu-ziurtagiriak kudeatzea
Eskabidea - Sinadura



Gailuaren ziurtagirien kudeaketa
Eskabidea - pasahitza eta jaulkipena

Erabiltzaileari ziurtagiria babesteko erabiliko den pasahitza eskatuko zaio. 
Eskaera bat baino gehiago egonez gero, ziurtagiri guztietarako pasahitz bera 

erabiliko da.



Gailuaren ziurtagiriak kudeatzea
Egoerak eta ekintzak

EGOERAK EKINTZAK

Sinatzeko zain Editatu (prozesatu)

Jaulkitzeko zain Eskaera deskargatu

Amaituta Ziurtagiria deskargatu

Ezeztatu



Gailuaren ziurtagiriak kudeatzea
Egoerak eta ekintzak

• Eskaera deskargatzea:
• Ziurtagiriaren eskaera biltzen duen PDFa deskargatzeko aukera ematen 

du

• Ziurtagiria deskargatzea:
• Pasahitza ez da gordetzen, beraz, gogoratzen ez baduzu, ez duzu 

erabiltzeko aukerarik izango.

• Ziurtagiria ezeztatzea:
• Ziurtagiri bakoitza bereizita ezezta daiteke
• Ezeztatze-inprimakia sortuko da, eta hori sinatu beharko da.
• Ziurtagiria ezeztatzeko zerbitzura deituko da.



Gailuaren ziurtagiriak kudeatzea
Eskaerak artxibo bidez

• Aukeratu bigarren erlaitzean: 
“Eskaera artxibo bidez”.

• Egin beharreko gailu-
ziurtagirien datu guztiak
biltzen dituen fitxategi bat
erantsi ahal izango duzu.

• Aukeratu loteko ziurtagiri
guztiak partekatuko dituen
pasahitza.
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