
 

ZERGA ITUNDUENGATIKO BILKETA BIZKAIAN  

MARTXOA 2017 

 

I. ZENBAKI OROKORRAK 

a) Bilketa likidoa guztira  

Martxora arte zerga itunduengatiko zerga-bilketa metatu osoa  % 10,0 hazi da aurreko 

ekitaldiko  aldi berarekin alderatuta. Horrela  bilketaren munta 1.811,4 milioi € izan da eta, 

aurreko urtekoa,  1.646,5 milioikoa izan zen eta horrek esan nahi du  aldea 164,9 milioi        

€-koa izan dela, ekitaldi osorako aurrekontuan ezarri zen muta osoaren % 25,9; zenbatekoa, 

guztira, 6.990,9 milioi € izan zen. 

Kudeaketa propioari dagokionez lortu zen bilketa ere ehuneko horretan hazi zen (% 10,0), 

aldi horretan ez delako egin doikuntzarik Estatuarekin. Bilketa ziurtatu horrek artean ez du 

hiruhileroko barruko doikuntzen tramitea bete. Horietariko lehenengoa aurtengo apirilean 

egingo da, lehen hiruhileko datuak eskuratu ondoren. 

 

b) Bilketa gordina eta kudeaketa propioagatiko itzulketak. 

Kudeaketa propioagatiko zerga itunduen arloko bilketa gordinaren munta 2.135,4 milioi € 

izan zen; horren arabera, hazkuntza % 4,0koa izan zen aurreko ekitaldian aldi berean egon 

zenarekin alderatuta, orduan 2.052,5 milioi izan baitzen. Itzulketak, beste alde batetik,          

% 20,2 jaitsi dira eta horien munta  324,0 milioi € izan da, 2016ko ekitaldian 406,0 milioikoa 

izan zenean. 

 

                                            MARTXOAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 1.811.360,5 1.646.488,4 164.872,1 10,0

FFAAen barneko doikuntza g uztira

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.811.360,5 1.646.488,4 164.872,1 10,0

Guztizko doikuntza Estatuarekin

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 1.811.360,5 1.646.488,4 164.872,1 10,0

Gauzatze- ehunekoa 25,9% 23,3%

                                             MARTXOAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 2.135.398,9 2.052.507,3 82.891,5 4,0

Itzulitakoak - 324.038,4 - 406.018,9 81.980,5 - 20,2

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.811.360,5 1.646.488,4 164.872,1 10,0
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II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergengatiko bilketa likidoa %  19,6 hazi da aurreko ekitaldian lortu zenarekin 

alderatuta; munta 787,1 milioi € izan da. Zeharkako zergen emaitzakoa 1.002,3 € izan da 

eta horrek esan nahi du % 3,0ko hazkuntza egon dela. Beste alde batetik, tasak eta beste 

sarrera batzuk  % 47,1 hazi dira. 
 

 
 

a) PFEZ 

PFEZren bilketa likidoa % 3,1  hazi da. Ordea, lanagatiko atxikipenen kasuan mantendu egin 

da jarrera egokia eta % 3,3ko hazkuntza gertatu da eta jarduera ekonomikoen ordainketa 

zatikatuetan  % 6,6 izan da; konturako gainerako ordainketen kasuan zati baten lehengoratu 

egin da bere bilakaera negatiboa eta galera  % 4,4an mantendu da  (% -5,8 otsailean) kapital 

atxikipenen kasuan, eta % 13,8an (aurreko hilean % -24,5) ondare irabaziei dagokienez; 

ordea, higiezinen kapitalekoak  % 0,6 hazi dira. 

 

b) Sozietateen gaineko Zerga 

Sozietateen gaineko Zergaren bilketa % 138,1 hazi da % 85,8ko hazkuntza eduki duen 

zergaren kuota diferentzialak bultzatuta; gorakada horren arrazoiak hala bilketa gordinean 

gertatu den hazkuntza nola itzulketetan gertatu den gutxipen garrantzitsua izan dira; 

horren ondorioz iazko martxoan egon ziren 125,8 milioi € negatiboak  aurten 17,9 milioi 

euro negatibo bihurtu dira. 

 

c) Gainerako zuzeneko bilketa 

Zuzeneko zerga-bilketako gainerako figuren kasuan gainditu egin da bilakaera negatiboa 

eta   % 0,6ko hazkuntza gertatu da; horren arrazoia Ondarearen gaineko Zergan gertatu 

den hazkuntza izan da   (% 30,3), eta baita Ez Egoiliarren Errenten gaineko Zergaren kasuan 

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

   mila eurotan 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 %

Zuzeneko zergak 924.755,5 859.928,7 7,5 137.656,2 201.870,4 -31,8 787.099,3 658.058,4 19,6

PFEZa 782.321,3 757.404,0 3,3 8.276,9 6.421,1 28,9 774.044,4 750.982,9 3,1

Sozietateen gaineko zerga 106.453,5 65.271,6 63,1 77.216,5 141.914,1 -45,6 29.237,1 -76.642,4 138,1

Gainerako zuzeneko zergak 35.980,7 37.253,1 -3,4 52.162,9 53.535,2 -2,6 -16.182,2 -16.282,1 0,6

Zeharkako zergak 1.188.206,4 1.177.188,1 0,9 185.897,8 203.680,2 -8,7 1.002.308,6 973.507,9 3,0

BEZa 838.760,0 841.767,4 -0,4 184.822,7 203.073,3 -9,0 653.937,3 638.694,1 2,4

BEZa barneko doikuntzak

Zerga bereziak 315.032,7 305.407,0 3,2 337,3 100,7 234,9 314.695,4 305.306,3 3,1

Gainerako zeharkako zergak 34.413,6 30.013,6 14,7 737,7 506,2 45,7 33.675,9 29.507,4 14,1

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 22.437,0 15.390,5 45,8 484,4 468,3 3,4 21.952,6 14.922,2 47,1

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 2.135.398,9 2.052.507,3 4,0 324.038,4 406.018,9 -20,2 1.811.360,5 1.646.488,4 10,0

Doikuntzak Estatuarekin

Doikuntzak BEZa

Doikuntzak Zerga bereziak

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.135.398,9 2.052.507,3 4,0 324.038,4 406.018,9 -20,2 1.811.360,5 1.646.488,4 10,0
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gertatu den atzerakuntzaren lehengoratze partziala ere (% -10,3). Halaber, Oinordetzen eta 

Dohaintzen  gaineko Zerga ere lehengoratu egin da eta % 23,0ko hazkuntza eduki du. 

Kreditu Erakundeen Gordailuen gaineko Zergaren kasuan mantendu egin da bere atonia 

eta % 86,4 jaitsi da. 

 

d) BEZ 

BEZaren kasuan bilketa gordina % 0,4 jaitsi da eta itzulketetan  jaitsiera % 9,0 izan da. Bi 

inguruabar horiek batuta BEZagatiko bilketa likidoa % 2,4 hazi da. 

 

e) Zerga Bereziak 

Zerga Berezien kasuan hazkuntza % 3,1 izan da, batez ere Hidrokarburoen gaineko Zerga 

Bereziagatik, horretan igoera % 8,0 izan delako; ordea, Tabakokinen gaineko Zergari 

dagokionez  jaitsiera % 18,8koa izan da eta Elektrizitatearen gaineko Zergaren kasuan           

%  21,6koa. 

 

f) Gainerako zeharkako zergapetzea 

Zeharkako zergapetzearen barruko gainerako figuren kasuan hazkuntza % 14,1ekoa da 

Ondare Eskualdaketen gaineko Zergaren (hazkuntza % 25,6 izan da), Garraiobide jakin 

batzuen gaineko Zergaren (% 19,7) eta Aseguru Sarien gaineko Zergaren (% 1,1) 

bultzadaren ondorioz. Halaber, esan behar da hazkuntza nabarmena egon dela Joko 

Jardueren gaineko Zergaren (% 40,7) eta berotegi eragina duten gas fluoratuen gaineko 

Zergaren (% 118,2) kasuetan.  Bilakaera positibo hori mugatuagoa izan da  desagertu egin 

den hidrokarburo jakin batzuen txikizkako salmentaren gaineko Zergaren itzulketen kasuan 

(% 43,7 gehiago). 

 

g) Tasak eta bestelako sarrerak  

Jokoagatiko tasen kasuan jaitsiera % 0,3koa izan da, nahiz eta bingoaren jokoaren 

gainekoak bilakaera positiboa erregistratu  (% 1,2); ordea, makinen eta gailu automatikoen 

arloan praktikan lehengoratu egin dute aurreko ekitaldiko  bilketa (% 0,1) eta billeteetan eta 

beste  apustu batzuetan mantendu egin da jaitsiera (% -3,1). Mantendu egin da  

premiamenduzko errekarguengatiko (% 28,2), berandutza interesengatiko  (% 120,2)  eta 

zehapenengatiko (% 48,6) bilketaren hazkuntza orokorra. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak  

Arestian ere esan den bezala, apirilera arte ez dira Estatuarekiko lehen doikuntzak egingo. 
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