
 

 

BIZKAIAN TRIBUTU ITUNDUEN ONDORIOZ BILDUTAKO DIRUA 

2017KO MAIATZA 

 

 

I. KOPURU GLOBALAK 

 

a) Bildutako zenbateko likido osoa 

Maiatzera arte, % 12,5 gehitu da tributu itunduen ondoriozko diru-bilketa metatua, aurreko 

urteko epe berarekin alderatuta. Guztira, 2.914,5 milioi euro bildu dira, eta aurreko ekitaldian, 

berriz, 2.590,4 milioi euro bildu ziren; beraz, 324,1 milioi euroko diferentzia dago. Bada, 

ekitaldirako aurrekontuan jasotako kopuruaren % 41,7 da, 6.990,9 milioi eurokoa baita 

aurrekontua. 

 

Kudeaketa propioaren bidez bildutakoa % 12,0 hazi da, batetik, diru-bilketa likidoa % 10,0 hazi 

delako eta, bestetik, txikitu egin direlako (-% 6,0) BEZa eta zerga bereziak direla-eta foru-

aldundien artean egindako doikuntzak. Kontzeptuoi lotuta Estatuarekin egindako doikuntzek 

% 18,3 egin dute gora, hil honetan kontabilizatu baita aurreko ekitaldietatik zetozen 

zenbatekoen likidazioa, 2011tik 2016ra arteko kupoetan zeuden desadostasunen inguruan 

lortutako akordioen ondorioz; hala, 126,6 milioi euroko sarrera bat izan du gure Ogasunak. 

 

 

 

                                            MAIATZAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 2.915.328,0 2.650.004,0 265.324,1 10,0

FFAAen barneko doikuntza g uztira - 268.846,4 - 286.137,9 17.291,5 - 6,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.646.481,6 2.363.866,1 282.615,6 12,0

Guztizko doikuntza Estatuarekin 267.975,5 226.514,5 41.461,0 18,3

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.914.457,2 2.590.380,6 324.076,6 12,5

Gauzatze- ehunekoa 41,7% 36,7%
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b) Kudeaketa propioaren ondorioz bildutako zenbateko gordina eta itzulitako kopuruak 

Kudeaketa propioko tributu itunduen bidezko diru-bilketa gordina 3.639,5 milioi euro izan da, 

aurreko ekitaldiko epe berean lortutakoa baino % 5,7 gehiago; izan ere, aurreko ekitaldian 

3.443,9 milioi euro bildu ziren. Itzulketek, aldiz, % 8,1 egin dute behera: 2016an 1.080,0 milioi 

euro izatetik aurten 993,0 milioi euro izateraino. 

 

 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko tributuen ondorioz bildutako zenbateko likidoa % 26,8 handiagoa izan da aurreko 

ekitaldian lortutakoa baino; zehazki, 1.198,0 milioi euro bildu dira. Zeharkako tributuen 

ondoriozkoa, berriz, 1.419,3 milioi euro izan da; aurreko urtean baino % 1,7 handiagoa. Bestetik, 

tasek eta beste diru-sarrera batzuek % 23,8ko hazkundea metatu dute: 29,1 milioi bildu dira 

halakoetan. 

 

 

                                            MAIATZAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 3.639.488,9 3.443.863,9 195.624,9 5,7

Itzulitakoak - 993.007,2 - 1.079.997,9 86.990,6 - 8,1

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.646.481,6 2.363.866,1 282.615,6 12,0

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

   mila eurotan 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 %

Zuzeneko zergak 1.600.890,3 1.418.486,0 12,9 402.844,6 473.860,5 -15,0 1.198.045,8 944.625,4 26,8

PFEZa 1.296.594,8 1.252.079,3 3,6 268.397,1 272.232,4 -1,4 1.028.197,7 979.846,9 4,9

Sozietateen gaineko zerga 202.859,4 111.936,6 81,2 78.717,6 145.037,2 -45,7 124.141,8 -33.100,7 475,0

Gainerako zuzeneko zergak 101.436,2 54.470,1 86,2 55.729,8 56.590,9 -1,5 45.706,3 -2.120,8 2.255,2

Zeharkako zergak 2.008.523,6 2.000.769,4 0,4 589.203,6 605.049,8 -2,6 1.419.320,0 1.395.719,6 1,7

BEZa 1.412.915,3 1.425.153,9 -0,9 319.326,0 317.765,2 0,5 1.093.589,3 1.107.388,7 -1,2

BEZa barneko doikuntzak 140.278,5 165.159,4 -15,1 -140.278,5 -165.159,4 15,1

Zerga bereziak 536.564,5 521.300,1 2,9 127.773,2 119.828,5 6,6 408.791,3 401.471,6 1,8

Gainerako zeharkako zergak 59.043,8 54.315,4 8,7 1.826,0 2.296,7 -20,5 57.217,8 52.018,7 10,0

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 30.074,9 24.608,5 22,2 959,0 1.087,5 -11,8 29.115,9 23.521,0 23,8

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 3.639.488,9 3.443.863,9 5,7 993.007,2 1.079.997,9 -8,1 2.646.481,6 2.363.866,1 12,0

Doikuntzak Estatuarekin 388.068,9 336.015,9 15,5 120.093,4 109.501,4 9,7 267.975,5 226.514,5 18,3

Doikuntzak BEZa 356.576,1 307.573,2 15,9 15.273,1 13.008,4 17,4 341.302,9 294.564,8 15,9

Doikuntzak Zerga bereziak 31.492,8 28.442,7 10,7 104.820,3 96.493,0 8,6 -73.327,4 -68.050,3 -7,8

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 4.027.557,8 3.779.879,8 6,6 1.113.100,6 1.189.499,3 -6,4 2.914.457,2 2.590.380,6 12,5
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a) PFEZa 

PFEZaren diru-bilketa likidoa % 4,9 hazi da. Batetik, lanaren gaineko atxikipenek gorantz 

jarraitzen dute (% 2,9), jarduera ekonomikoen ondoriozko ordainketa zatikatuak hazi egin dira 

(%6,2), eta ondare-irabaziei dagozkienak ere % 37,6ko hazkundeari eusten diote; bestetik, 

kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenek buelta eman diote joera negatiboari, eta 

% 19,0 hazi da haiei lotutako bilketa. Kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak % 0,1 

hazi dira. PFEZaren 2016ko kanpaina hasita dagoela, kuota diferentzialaren saldo negatiboa 

% 1,8 hazi da aurreko ekitaldiko epe bereko egoerarekin alderatuz gero. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zerga honen kuota diferentzialak hazten jarraitzen du (% 134,9), eta, horri lotuta, bilakaera 

positiboa dutenez kapital higigarriaren etekinek (% 19,0) zein ondare-irabaziei dagozkienek 

(% 37,6): hala, sozietateen gaineko zergaren bilketa % 475,0 handitzea lortu da. Aurreko 

txostenetan ere adierazi den bezala, zergaren kuota diferentzialaren bilakaerak islatzen du, 

batetik, zer hazkunde garrantzitsu izan duen diru-bilketa gordinak eta, bestetik, itzulketak ere 

beste horrenbeste murriztu direla. 

 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Zuzeneko zergapetzeko gainerako motak 2016an egoera negatiboa izatetik (-2,1 milioi euro) 

45,7 milioi euroko bilketa positiboa izatera pasatu dira: horrek islatzen du bilakaera oso 

positiboa izan dutela ez-egoiliarren errentaren gaineko zergak ezohiko eragiketa batengatik, 

oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergak (% 30,1) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren 

gaineko zergak (% 12,5). Kanpaina hasi berri, ondarearen gaineko zergak % 0,9 egin du behera.  

 

d) BEZa 

Kudeaketa propioko BEZaren bilketa likidoak % 1,2 egin du behera, bilketa gordina % 0,9 

murriztu delako eta itzulketak % 0,5 handitu direlako.  

BEZa dela-eta egindako barne-doikuntzek % 15,1 murrizten jarraitzen dute, aurreko hilean 

egindako doikuntzaren ondorioz; hala, ordainketa egin behar izan dugu Arabako eta Gipuzkoako 

foru-aldundien alde: 140,3 milioi € guztira (2016an, 165,2 milioi €); 39,8 milioi euro Arabakoari 

(2016an, 39,3 milioi €) eta 100,5 Gipuzkoakoari (2016an, 125,9 milioi €). 
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e) Zerga bereziak 

Zerga bereziek % 1,8ko hazkundea izan dute, batez ere Hidrokarburoen gaineko zerga bereziari 

esker, zerga horrek % 5,7ko hazkundea baitu; gainerakoek, aldiz, beheranzko bilakaerari eusten 

diote: tabako-laboreen gaineko zergak % 11,3ko murrizketa izan du; elektrizitatearen gaineko 

zergak, % 8,3koa; eta alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak, % 25,5ekoa. 

Arabako eta Gipuzkoako foru-aldundiei zerga horien (hidrokarburo batzuen txikizkako 

salmentaren gaineko zerga barne) diru-bilketaren ondoriozko doikuntzak direla-eta 

ordaindutako zenbateko garbiek aurreko hileko kopuruan mantentzen dira: 30,2 milioi euro eta 

96,2 milioi euro, hurrenez hurren. 

 

f) Gainerako zeharkako zergak 

Gainerako zeharkako zergek % 10,0ko hazkundea izan dute, honako hauen hazkundeari esker: 

ondare-eskualdaketak eta egintza juridiko dokumentatuak (bien artean, % 9,5), zenbait 

garraiobideren gaineko zerga berezia (% 44,9) eta berotegi efektuko gas fluordunen gaineko 

zerga (% 80,5). Bestalde, bilketa zertxobait hobetu du aseguru-primen gaineko zergak, % 0,1 

soilik egin baitu behera. 

 

g) Tasak eta beste sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 1,1 hazi dira, makina edo aparatu automatikoetako jokoaren gaineko 

tasaren bilakaera positiboari esker, % 2,7 hazi baita; bingoaren gaineko tasa egonkortu egin da 

—% 0,5eko hazkunde txiki-txikia du—, eta txartelen eta beste apustu batzuen gainekoak 

beherantz jarraitzen du (-% 2,7). Premiamenduzko errekarguen ziozko (% 22,3), berandutza-

interesen ziozko ( 60,3) eta zehapenen ziozko bilketak (% 5,1) hazkunde orokorra izaten 

jarraitzen du, baina hazkunde hori motelagoa da orain. 

 

h) Estatuarekin egindako doikuntzak 

Nahiz eta hil honetan ez den doikuntzarik egin behar Estatuarekin, Ekonomia Ituneko Batzorde 

Mistoan maiatzaren 17an lortutako erabakiak gauzatuz 126,6 milioi euro gehitu zaizkio 

maiatzeko bilketari, hil honetan kontabilizatu baita aurreko ekitaldietatik zetozen zenbatekoen 

likidazioa, 2007-2015 arteko ekitaldietako behin-betiko kupoen eta 2016 ekitaldiko behin-

behineko kupoaren erregularizazioaren ondorioz. Bestalde, kontuan hartu behar da aurreko 

ekitaldian konpentsazio bidez kobratu zela aurreko ekitaldietan zetozen zenbatekoak direla-eta 

kupoan kobratu beharreko 104,0 milioi euroen lehenengo zatia. 

Ondorioz, BEZa dela-eta Estatuarekin egin beharreko doikuntzak % 15,9ko hazkunde metatua 

du, barne-eragiketen gaineko BEZaren ondoriozkoa % 50,4 hazi delako, batetik, eta 

inportazioari dagokiona % 11,0 murriztu delako, bestetik. 

Zerga bereziei dagokien doikuntzak aurreko hilean bezala mantentzen da: Estatuari 

ordaindutako zenbatekoak % 7,8 hazi dira. 
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