
 

 

TRIBUTU ITUNDUENGATIKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2017KO EKAINA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

 

a) Diru-bilketa likidoa, guztira 

Ekainera arte tributu itunduengatiko guztizko diru-bilketa metatua % 10,7 areagotu da, 

aurreko urteko denboraldi bereko datuekin erkatzen badugu. Horrenbestez, 3.234,9 milioi 

eurokoa izan da (iaz, 2.920,9 milioikoa izan zen). Hortaz, iazko zenbatekoarekin erkatzen 

badugu, 313,9 milioi euroko aldea dago, eta ekitaldiko aurrekontu osoaren (6.990,9 milioi 

euro) % 46,3 da. 

 

Berezko kudeaketaren ondorioz bildutako dirua % 10,1 areagotu da, honako hau dela eta: 

diru-bilketa likidoa % 8,6 hazi delako, eta BEZ eta Zerga Bereziengatik foru aldundien 

arteko barne-doikuntzak murriztu direlako (-% 6,0). Aipatutako kontzeptuei lotuta, 

Estatuarekin egindako doikuntzak % 18,3 hazi dira, aurreko ekitaldietatik kontabilizatzeke 

zeuden zenbatekoen likidazioa aurreko hilabetean kontabilizatu zen-eta. Zenbateko horiek 

2011-2016 ekitaldietako kupoen inguruko desadostasunen harira lortutako akordioen 

(126,6 milioi euroko diru-sarrerak eragin zituzten horiek) emaitza dira. 

 

                                EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 3.235.732,6 2.980.567,5 255.165,1 8,6

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

Berezko kudeaketaren tributu 
itunduak

2.966.886,2 2.694.429,6 272.456,6 10,1

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3.234.861,7 2.920.944,1 313.917,6 10,7

Gauzatze- ehunekoa 46,3% 41,4%
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b) Berezko kudeaketaren ondoriozko diru-bilketa gordina eta itzulerak 

Berezko kudeaketaren bidezko zerga itunduen diru-bilketa gordina 4.123,6 milioi eurokoa 

izan da, aurreko ekitaldiko epe berean lortutakoa baino % 4,7 gehiago; izan ere, aurreko 

ekitaldian 3.939,9 milioi euro bildu ziren. Bestalde, % 7,1 gutxiago itzuli da eta, ondorioz, 

1.156,7 milioi eurora iritsi da (2016ko ekitaldian 1.245,4 milioi euro itzuli ziren). 

 

                                   EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 4.123.554,9 3.939.871,3 183.683,5 4,7

Itzulitakoak - 1.156.668,7 - 1.245.441,8 88.773,1 - 7,1

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.966.886,2 2.694.429,6 272.456,6 10,1
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergei lotutako diru-bilketa likidoa % 26,0 igo da aurreko ekitaldian lortutakoaren 

aldean, eta 1.272,8 milioi eurora iritsi da. Bien bitartean, zeharkako zergengatik lortutakoa 

1.657,4 milioi eurokoa da, beraz, % 0,3 gehiago da. Bestalde, zergengatik eta beste diru-

sarrera batzuengatik 36,6 milioi euro bildu dira; % 15,9 hazi dira, beraz. 

 

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

   mila eurotan 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 %

Zuzeneko zergak 1.761.484,1 1.579.094,2 11,6 488.648,5 568.841,5 -14,1 1.272.835,6 1.010.252,7 26,0

PFEZa 1.432.396,7 1.393.009,6 2,8 351.383,9 357.235,1 -1,6 1.081.012,8 1.035.774,5 4,4

Sozietateen gaineko zerga 212.318,6 123.208,9 72,3 78.960,2 154.259,8 -48,8 133.358,4 -31.050,9 529,5

Gainerako zuzeneko zergak 116.768,8 62.875,7 85,7 58.304,5 57.346,6 1,7 58.464,4 5.529,1 957,4

Zeharkako zergak 2.323.987,8 2.327.842,3 -0,2 666.567,2 675.278,3 -1,3 1.657.420,6 1.652.564,0 0,3

BEZa 1.600.669,7 1.634.095,8 -2,0 396.498,5 387.698,6 2,3 1.204.171,2 1.246.397,2 -3,4

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

Zerga bereziak 651.440,7 627.403,1 3,8 127.836,8 119.851,3 6,7 523.603,9 507.551,8 3,2

Gainerako zeharkako zergak 71.877,3 66.343,4 8,3 1.953,4 2.569,0 -24,0 69.924,0 63.774,4 9,6

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 38.083,0 32.934,8 15,6 1.453,0 1.322,0 9,9 36.630,0 31.612,8 15,9

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 4.123.554,9 3.939.871,3 4,7 1.156.668,7 1.245.441,8 -7,1 2.966.886,2 2.694.429,6 10,1

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 4.511.623,8 4.275.887,2 5,5 1.276.762,1 1.354.943,2 -5,8 3.234.861,7 2.920.944,1 10,7  
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a) PFEZa 

PFEZaren diru-bilketa likidoa % 4,4 igo da.   

Elementu guztiek bilakaera positiboa izan dute, kuota diferentzialak izan ezik; kuota hori 

% 2,0 jaitsi da, 2016ko kanpaina amaierako emaitzak kontuan hartu gabe. Lanagatiko 

atxikipenek joera berari eutsi diote, hots, % 2,8 egin dute gora; kapital higigarriagatiko 

atxikipenak % 9,5 areagotu dira, eta ondare-irabaziei lotutakoek gora egiten jarraitu dute 

(% 44,4 dira), eta kapital higiezinagatiko errendimenduei dagozkienak ia egonkortu egin dira 

(% 0,6). Jarduera ekonomikoen ordainketa zatikatuak % 6,3 hazi dira, eta sarien gaineko 

karga bereziak bildutako dirua % 269,5 areagotu da, 2016an bildutako zenbatekoaren aldean. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zerga honen kuota diferentzialak gora egiten jarraitu du (% 138,7), eta, kontuan izanda, 

aipatu dugun bezala, kapital higigarriari eta ondare-irabaziei lotutako atxikipenen bilakaera 

positiboa izan dela, % 529,5 gehiago bildu da Sozietateen gaineko zergagatik. Aurreko 

txostenetan aipatu dugun bezala, zerga honen kuota diferentzialak izandako bilakaera diru-

bilketa gordinaren hazkunde handiaren eta itzuleren murrizketa nabarmenaren (aurreko 

ekitaldiaren aldean, itzuleren kanpaina aurreratu delako) adierazgarri da. 

 

c) Gainerako zuzeneko zerga ezarpena 

Zuzeneko zerga ezarpenaren gainerako zenbakiak % 957,4 hazi dira, eta diru-bilketa likidoa 

5,5 milioi eurotatik (2016) 58,5 milioi eurora igaro da. Aurreko txostenetan adierazi dugun 

bezala, datu hori Egoiliar ez direnen Errentaren gaineko Zergaren bilakaera positiboaren 

adierazgarri da; Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergari (% 18,0) eta Energia 

Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergari (% 12,5) lotutako eragiketa puntual 

bat du oinarri bilakaera horrek. Kanpaina amaitu ez bada ere, Ondarearen gaineko Zerga 

% 18,3 hazi da. 

 

d) BEZa 

Ekonomia-susperraldiaren datuak onak diren arren, berezko kudeaketaren BEZen bilketa 

likidoaren joerak negatiboa izaten jarraitzen du: % 3,4 jaitsi da, bilketa gordina % 2,0 gutxitu 

delako eta itzulketak % 2,3 igo direlako. 

Barne doikuntza % 15,1 jaisteak bilakaera negatibo hori konpentsatu du, eta Araba nahiz 

Gipuzkoako Foru Aldundiei 140,3 milioi euro ordaintzea eragin (165,2 milioi euro 2016an): 

39,8 milioi euro (39,3 milioi euro 2016an) eta 100,5 milioi euro (125,9 milioi euro 2016an), 

hurrenez hurren. 
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e) Zerga bereziak 

Zerga bereziak % 3,2 igo dira hidrokarburoen gaineko zerga bereziari esker (% 6,4ko 

hazkunde garrantzitsuari eusten dio), eta gainerako irudiek bilakaera negatiboarekin 

jarraitzen dute: Tabakoari buruzko lanen gaineko zerga % 7,3 jaitsi da, elektrizitateari 

buruzko zerga % 6,4, alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga % 25,4 eta 

garagardoarena % 5,5. 

Zerga honengatik (Hidrokarburo Zehatzen Txikizkako Salmenta barne) diru-bilketa 

doitzeko, Arabako eta Gipuzkoako Aldundien aldeko ordainketa garbiak 30,2 milioi eurora 

eta 96,2 milioi eurora iritsi dira, hurrenez hurren. 

 

f) Gainerako zeharkako zerga ezarpena 

Zeharkako zerga ezarpenen gainerako irudiak %  9,6 igo dira honako hauek hazi izanaren 

ondorioz: ondare eskualdaketak eta AJDa (% 8,6 biak kontuan hartuta), garraiobide jakin 

batzuen gaineko zerga (% 15,5), joko jardueren gaineko zerga (% 56,3) eta berotegi 

efektuko gas fluordunen gaineko zerga (% 79,5). Aseguru primen gaineko zerga diru-bilketa 

berreskuratzen ari da: % 1,1 igo da. 

 

g) Tasak eta bestelako sarrerak 

Jokoen gaineko tasak % 0,6 igo dira, eta bertako irudiek erabateko atonia joerari eusten 

diote. Makina eta aparatu automatikoen gaineko tasak % 1,7ko igoerari eusten dio; bingo 

jokoaren gainekoa, berriz, % 0,5ean egonkortu da, eta txartelak eta bestelako apustuen 

gainekoak behera egin du nabarmen (-% 4,8). Honako hauengatiko diru-bilketak ez du 

etenik: premiamenduzko errekarguak (% 12,2), berandutzako interesak (% 45,3) eta 

zigorrak (% 5,7). 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Estatuarekiko doikuntza zifrei eusten zaie, hil honetan ez baita halakorik egingo. Aurreko 

hilabeteetan adierazi zen moduan, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoan iragan maiatzaren 

17an lortutako akordioa gauzatu izanak maiatzeko diru-bilketan 126,6 milioi gehiago 

jasotzea ekarri zuen, 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 pasa den ekitaldian kupoari dagokion lehenengo epeko konpentsazio gisa 104 

milioi euro kobratu zirela (aurreko ekitalditik kobratzeke zeuden zenbatekoetatik).  

Horrek guztiak justifikatzen du BEZari dagokion estatuarekiko doikuntzak % 15,9ko 

pilatutako gehikuntza izatea eta zerga bereziengatiko doikuntzak aurreko hileko zifretan 

jarraitzea, hau da, estatuari ordaindutako zenbatekoak % 7,8 haztea.  
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