
 

 

TRIBUTU ITUNDUENGATIKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2017KO UZTAILA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

 

a) Diru-bilketa likidoa, guztira 

Uztailera arte tributu itunduengatiko guztizko diru-bilketa metatua %16,8 areagotu da  

aurreko urteko denboraldi bereko datuekin alderatzen badugu. Horrenbestez, 4.824,9 

milioi eurokoa izan da (iaz 4.130,8 milioikoa izan zen). Hortaz, iazko zenbatekoarekin 

erkatzen badugu 694,1 milioi euroko aldea dago, eta ekitaldiko aurrekontu osoaren 

(6.990,9 milioi euro) %69,0 da. 

 

Berezko kudeaketaren ondorioz bildutako dirua %12,0 areagotu da, honako hau dela eta: 

diru-bilketa likidoa %9,6 hazi delako, eta BEZ eta Zerga Bereziengatik foru aldundien arteko 

barne-doikuntzak murriztu direlako (- %6,5). Aipatutako kontzeptuei lotuta Estatuarekin 

egindako doikuntzak %99,1 hazi dira, aurreko ekitaldietatik kontabilizatzeke zeuden 

zenbatekoen likidazioa maiatzean kontabilizatu zen-eta. Zenbateko horiek 2011-2016 

ekitaldietako kupoen inguruko desadostasunen harira lortutako akordioen (126,6 milioi 

euroko diru-sarrerak eragin zituzten horiek) eta 2016an irailean kontabilizatu zen 

doikuntzaren zati batek aurreko urtearekiko zuen aurrerakuntzaren emaitza dira. 

 

 

                                            UZTAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 4.895.587,6 4.465.637,8 429.949,9 9,6

FFAAen barneko doikuntza g uztira - 527.299,1 - 564.196,4 36.897,3 - 6,5

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.368.288,6 3.901.441,4 466.847,2 12,0

Guztizko doikuntza Estatuarekin 456.613,7 229.319,3 227.294,4 99,1

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 4.824.902,3 4.130.760,7 694.141,6 16,8

Gauzatze- ehunekoa 69,0% 58,5%
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b) Berezko kudeaketaren ondoriozko diru-bilketa gordina eta itzulerak 

Berezko kudeaketaren bidezko zerga itunduen diru-bilketa gordina 5.877,1 milioi eurokoa 

izan da, aurreko ekitaldiko epe berean lortutakoa baino %6,5 gehiago; izan ere, aurreko 

ekitaldian 5.520,9 milioi euro bildu ziren. Bestalde, %6,8 gutxiago itzuli da eta, ondorioz, 

1.508,8 milioi eurora iritsi da (2016ko ekitaldian 1.619,5 milioi euro itzuli ziren). 

 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergei lotutako diru-bilketa likidoa %20,3 igo da aurreko ekitaldian lortutakoaren 

aldean, eta 2.457,8 milioi eurora iritsi da. Bien bitartean, zeharkako zergengatik lortutakoa 

1.870,2 milioi eurokoa da, beraz, %2,6 gehiago. Bestalde, zergengatik eta beste diru-sarrera 

batzuengatik 40,3 milioi euro bildu dira; %10,9 hazi dira, beraz. 

 

 

 

                                            UZTAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 5.877.115,4 5.520.938,5 356.177,0 6,5

Itzulitakoak - 1.508.826,9 - 1.619.497,1 110.670,2 - 6,8

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.368.288,6 3.901.441,4 466.847,2 12,0

                                                                                      UZTAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

   mila eurotan 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 %

Zuzeneko zergak 2.982.613,1 2.652.523,9 12,4 524.831,4 609.980,5 -14,0 2.457.781,8 2.042.543,3 20,3

PFEZa 2.053.318,4 1.962.772,5 4,6 379.829,1 394.576,6 -3,7 1.673.489,3 1.568.195,8 6,7

Sozietateen gaineko zerga 719.518,1 540.640,2 33,1 85.095,8 156.057,3 -45,5 634.422,2 384.582,9 65,0

Gainerako zuzeneko zergak 209.776,6 149.111,2 40,7 59.906,4 59.346,6 0,9 149.870,2 89.764,6 67,0

Zeharkako zergak 2.851.959,2 2.830.514,8 0,8 981.764,5 1.007.969,7 -2,6 1.870.194,7 1.822.545,1 2,6

BEZa 1.993.549,8 2.011.238,4 -0,9 450.874,5 438.920,5 2,7 1.542.675,3 1.572.317,9 -1,9

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 278.649,1 330.753,5 -15,8 -278.649,1 -330.753,5 15,8

Zerga bereziak 773.443,0 740.055,5 4,5 249.660,5 234.641,0 6,4 523.782,5 505.414,5 3,6

Gainerako zeharkako zergak 84.966,4 79.220,9 7,3 2.580,4 3.654,6 -29,4 82.386,0 75.566,3 9,0

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 42.543,1 37.899,8 12,3 2.231,0 1.546,9 44,2 40.312,1 36.352,9 10,9

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 5.877.115,4 5.520.938,5 6,5 1.508.826,9 1.619.497,1 -6,8 4.368.288,6 3.901.441,4 12,0

Doikuntzak Estatuarekin 601.832,6 376.498,8 59,8 145.218,9 147.179,6 -1,3 456.613,7 229.319,3 99,1

Doikuntzak BEZa 562.141,5 344.078,4 63,4 15.273,1 13.008,4 17,4 546.868,4 331.070,0 65,2

Doikuntzak Zerga bereziak 39.691,1 32.420,4 22,4 129.945,7 134.171,2 -3,1 -90.254,7 -101.750,8 11,3

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 6.478.948,0 5.897.437,3 9,9 1.654.045,8 1.766.676,6 -6,4 4.824.902,3 4.130.760,7 16,8
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a) PFEZ 

Amaitu den kanpainan, PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa %6,7 hazi da zergaren kuota 

diferentzial garbiak eraginda, kuota horrek %17,7 egin baitu gora.   

Osagai guztiek garapen positiboa izan dute. Hala, laneko atxikipenek joera jarraituz %3,6ko 

gehikuntza izan dute, kapital higigarrien atxikipenek %4,0koa eta ondare irabazienak 

gehikuntza handitu dute %59,4ra iritsi arte. Higiezinen kapital atxikipenei dagozkienak 

egonkortu egin dira (+%0,9). Bestalde, jarduera ekonomikoen zatikako ordainketek %6,0ko 

hazkundea izan dute eta sarien gaineko Karga bereziak bere bilketa handitu du, 

2016koarekin alderatuta %237,4an. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zerga honen kuota diferentzialak gora egiten jarraitu du (%86,1), eta, kontuan izanda, 

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

positiboa izan dela, %65,0 gehiago bildu da Sozietateen gaineko Zergagatik. Aurreko 

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

bilketa gordinaren (%39,6) hazkunde handiaren eta itzuleren murrizketa nabarmenaren 

(-%45,0 aurreko ekitaldiaren aldean, itzuleren kanpaina aurreratu delako) adierazgarri da. 

 

c) Gainerako zuzeneko zerga ezarpena 

Zuzeneko zerga ezarpenaren gainerako figurak %67,0 hazi dira, eta hala, horien bilketa 

likidoa 2016ko 89,8 milioietatik 149,9 milioi eurora pasatu da, Ondarearen gaineko 

Zergaren garapen positiboaren isla delarik ekitaldiko kanpaina itxi ondoren; %11,5 hazi da 

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren garapen positiboarekin batera. Hori guztia 

aurreko hilabeteetan komentatutako Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren (%10,8) 

eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergaren (%11,9) eragiketa 

puntual baten ondorioz. Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zergak ere joera 

negatiboa aldatu du eta %3,4 hazi da. 

 

d) BEZ 

Nahikoa ahul mantendu da kudeaketa propioaren BEZaren bilketa likidoaren joera 

negatiboa, %1,9 jaitsi baita, eta horren arrazoia bilketa gordina %0,9 jaistea eta itzulketak 

%2,7 gehitzea izan da. 

BEZagatiko barneko doikuntzak %15,8 jaitsi dira eta horrek garapen negatiboa 

konpentsatu du. Horrez gain, Arabako eta Gipuzkoako Aldundiaren aldeko 278,6 milioi 

euroko ordainketa egin da (2016an 330,7 milioikoa izan zen), hurrenez hurren 79,7 milioi 

eta 198,9 milioi euroan (2016an 94,5 eta 236,2 milioi izan ziren). 
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e) Zerga bereziak 

Zerga bereziak %3,6 igo dira Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziari esker (%7,8ko 

hazkunde garrantzitsuari eusten dio), eta gainerako figurek bilakaera negatiboarekin 

jarraitzen dute: Tabakoari Buruzko Lanen gaineko Zerga %7,0 jaitsi da, Elektrizitateari 

Buruzko Zerga %8,3, Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga %19,9 eta 

Garagardoarena %8,4. 

Zerga horiengatik (Hidrokarburo Zehatzen Txikizkako Salmenta barne) barneko doikuntzen 

kontzeptuan diru-bilketa doitzeko, Arabako eta Gipuzkoako Aldundien aldeko ordainketa 

garbiak 52,9 milioi eurora eta 192,2 milioi eurora iritsi dira, hurrenez hurren. 

 

f) Gainerako zeharkako zerga ezarpena 

Zeharkako zerga ezarpenen gainerako figurak % 9,0 igo dira honako hauek hazi izanaren 

ondorioz: Ondare Eskualdaketak eta AJDa (%8,1 biak kontuan hartuta), Garraiobide Jakin 

Batzuen gaineko Zerga (%17,2), Joko Jardueren gaineko Zerga (%38,3) eta Berotegi 

Efektuko Gas Fluordunen gaineko Zerga (%74,1). Bestalde, Aseguru Primen gaineko Zerga 

aurreko ekitaldiko bilketaren antzera mantendu da, %0,9 jaitsi baita. 

 

g) Tasak eta bestelako sarrerak 

Jokoen gaineko tasak %1,2 igo dira, eta bertako irudiek erabateko atonia joerari eusten 

diote; halaxe islatu da ekitaldi honetan zehar. Makina eta aparatu automatikoen gaineko 

tasak %1,8ko igoerari eutsi dio; bingo jokoaren gainekoa, berriz, jaitsi egin da, eta txartelak 

eta bestelako apustuen gainekoa egonkortu egin da, %0,5 eta -%0,5 hurrenez hurren. 

Premiamenduzko errekarguen bilketaren hazkuntza (%12,0) eta berandutza interesena 

(%33,2) mantendu egin da, eta zigorrenak %2,5 egin du behera. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Estatuarekiko doikuntzak bikoiztu egin dute bilketa aurreko ekitaldiarekin alderatuz 

(+%99,1). Hala, %65,2ko garapen positiboa egon da BEZaren doikuntzan eta Zerga 

Berezien Estatuaren aldeko zenbatekoak %11,3 egin du behera. 

Kontuan hartu behar da aurreko hilabeteetan adierazi zen bezala, Ekonomi Itunaren 

Batzorde Mistoan aurreko maiatzaren 17an hartutako erabakia gauzatzean maiatzeko 

bilketan 126,6 milioi gehitu zirela, eta kupo kontzeptuan zenbateko bera kargatuz 

formalizatu zela Estatuari ordaindu beharrarekin. Horrez gain, aurreko ekitaldian 

doikuntzaren zati bat kobratzeke geratu zen, eta irailean konpentsatu zen bigarren epeko 

kupoarekin. 
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