
 

 

TRIBUTU ITUNDUENGATIKO BILKETA BIZKAIAN 

2017KO OTSAILA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Bilketa likidoa guztira 

Otsailera arte, tributu itunduengatik pilatutako bilketak %9,0ko igoera izan du, aurreko 

urteko epe berekoarekin alderatuta. Haren zenbatekoa 1.487,5 milioi eurokoa izan da; 

aitzitik, 2016ko epe berean 1.364,1 milioikoa baizik ez zen izan.  Horrek adierazten du 

bilketa garbian egondako aldea 123,4 milioikoa dela eta ekitaldirako aurrekontuan 

aurreikusitako zenbateko osoaren %21,3 (zenbateko oso hori 6.990,9 milioi eurokoa da).    

Epe honetan estutuarekiko doikuntzarik ez dagoenez gero, kudeaketa propiogatik lortutako 

bilketa kopuru berean gehitu da, %9,0 hain zuzen. Apirilera arte ez dira foru aldundien 

arteko doikuntzak egingo. 

 

                                            OTSAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 1.487.545,7 1.364.145,0 123.400,7 9,0

FFAAen barneko doikuntza g uztira

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.487.545,7 1.364.145,0 123.400,7 9,0

Guztizko doikuntza Estatuarekin

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 1.487.545,7 1.364.145,0 123.400,7 9,0

Gauzatze- ehunekoa 21,3% 19,3%  

 

 

b) Bilketa gordina eta kudeaketa propioagatiko itzulketak 

Kudeaketa propioagatiko tributu itunduen bilketa garbia 1.673,8 milioi eurokoa izan da; 

horrek adierazten du gehikuntza %5,4koa izan dela 2016ko epe berean lortutakoaren 

aldean (iazkoa 1.587,9 milioikoa izan baitzen). Bestalde, itzulketak %16,8 murriztu dira; 

hala, aurreko ekitaldiko urtarriletik otsailera bitartean itzulitako 223,8 milioietatik aurtengo 

epe berean itzulitako 186,3 milioietara igaro da.  
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                                             OTSAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 1.673.811,1 1.587.909,1 85.902,0 5,4

Itzulitakoak - 186.265,4 - 223.764,1 37.498,7 - 16,8

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.487.545,7 1.364.145,0 123.400,7 9,0  
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko tributuengatiko bilketa likidoa %20,3 hazi da aurreko ekitaldikoaren aldean; 

guztira 686,0 milioi eurokoa izan da. Kontzeptu beragatik zeharkako tributuetatik 

eratorritakoa 788,3 milioi eurokoa izan da (igoera %0,2koa izan da). Tasak eta bestelako 

sarrerak %87,4 hazi dira. 

                                                                                      OTSAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA
Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

   mila eurotan 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 %

Zuzeneko zergak 769.963,0 716.082,3 7,5 83.937,7 145.770,1 -42,4 686.025,3 570.312,2 20,3

PFEZa 653.474,9 633.167,8 3,2 6.591,1 4.527,2 45,6 646.883,8 628.640,6 2,9

Sozietateen gaineko zerga 93.009,2 52.680,8 76,6 76.809,9 139.193,0 -44,8 16.199,2 -86.512,2 -118,7

Gainerako zuzeneko zergak 23.478,9 30.233,6 -22,3 536,6 2.049,9 -73,8 22.942,3 28.183,8 -18,6

Zeharkako zergak 890.203,5 864.438,4 3,0 101.952,2 77.687,0 31,2 788.251,3 786.751,4 0,2

BEZa 659.288,2 642.692,6 2,6 101.137,9 77.272,4 30,9 558.150,3 565.420,1 -1,3

BEZa barneko doikuntzak

Zerga bereziak 207.750,5 201.823,4 2,9 235,4 85,9 173,9 207.515,0 201.737,5 2,9

Gainerako zeharkako zergak 23.164,8 19.922,5 16,3 578,9 328,6 76,1 22.585,9 19.593,8 15,3

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 13.644,6 7.388,4 84,7 375,6 307,0 22,3 13.269,0 7.081,4 87,4

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 1.673.811,1 1.587.909,1 5,4 186.265,4 223.764,1 -16,8 1.487.545,7 1.364.145,0 9,0

Doikuntzak Estatuarekin

Doikuntzak BEZa

Doikuntzak Zerga bereziak

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 1.673.811,1 1.587.909,1 5,4 186.265,4 223.764,1 -16,8 1.487.545,7 1.364.145,0 9,0  

 

a) PFEZ 

PFEZren bilketa likidoa %2,9 hazi da aurreko urteko epe berekoaren aldean, %3,4 igo diren 

lan atxikipenek eta %6,2 hazi diren jarduera ekonomikoen ordainketa zatikatuek  bultzatuta. 

Kontura egindako gainerako ordainketei dagokienez, kapital higigarriaren atxikipenen 

atzerapenak jarraitzen du (-%5,8), bai eta ondare irabazien gaineko atxikipenenak ere 

(%24,5 jaitsi dira). Bien eragina apaldu da sarien gaineko atxikipenen bilakaera positiboaren 

ondorioz, horiek nabarmen handitu baitziren (%283,4), 5,5 milioietan kokatu arte aurreko 

urtean eskuratutako 1,4 milioien aldean.  

 

b) Sozietateen gaineko Zerga 

Zergaren kuota diferentziala %81,2 handitu da, hilabete horretara arte egindako itzulketak 

ia-ia erdira jaitsi direlako (-%44,8) eta bilketa gordina %76,6 handitu delako.   
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c) Gainerako zuzeneko zerga ezarpena 

Zuzeneko ezarpenen gainerako figurek beren bilketa likidoa murriztu dute %18,6an; izan 

ere, aipatutako epean murrizketa garrantzitsua egon da ez-egoiliarren errentaren gaineko 

zergan (-%48,4) eta kreditu erakundeen gordailuen gaineko zergan (-%86,4). Ondarearen 

gaineko zergak, ordea, bere bilketa likidoa handitu du %23,6. 

 

d) BEZ 

BEZaren bilketa gordina %2,6 hazi da. Halaber, itzulketak %30,9 hazi dira, guztira 101,1 

milioi eurokoak izan dira, aurreko ekitaldiko 77,3 milioien aldean. Aurrekoaren ondorioz, 

BEZaren bilketa likidoa %1,3 murriztu da.  

 

e) Zerga bereziak 

Zerga bereziak %2,9 hazi dira. Nabarmentzekoak dira hidrokarburoen gaineko zerga 

berezian (%9,2) eta alkohol eta edari deribatuen gaineko zergan izandako igoera, %21,3koa.  

Aitzitik, tabakoaren zereginen gaineko zergak bere bilketa likidoa murriztu du %25,5 eta 

elektrizitatearen gaineko zergak %30,0. 

 

f) Gainerako zeharkako zerga ezarpena 

Zeharkako zerga ezarpenen gainerako figurak %15,3 hazi dira.  Honakoek bilakaera 

positiboa izan dute: ondare eskualdaketen gaineko zergak, %22,2 hazi denak, eta egintza 

juridiko dokumentatuen gaineko zergak, %6,8 handitu denak. Halaber, garraiobide zehatz 

batzuen gaineko zerga %11,8 hazi da, aseguru sarien gaineko zerga %6,1 eta jokoaren 

jardueren gaineko zerga %41,7. Horri gehitu behar zaio negutegi efektuko gas fluoratuen 

gaineko zergaren bilakaera positiboa, %124,4 hazi baita. 

 

g) Tasak eta bestelako sarrerak 

Joko tasen bilketa %2,0 jaitsi da; hala ere, bingo jokoaren gaineko bilketak bilakaera 

positiboa izan da, %1,2 hazi baita; aitzitik, honakoak jaitsi dira: makinena eta gailu 

automatikoena (-%45,6) eta boletuena eta bestelako apustuenak (-%3,3). Dena dela, 

premiamendu errekarguen bilketa hazi da (%30,0) eta berandutze interesena (%206,7) eta 

zehapenena (%23,5).  

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Aipatu den bezala, apirilera arte ez dira urteko lehenengo doikuntzak egingo. 
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