
 

 

TRIBUTU ITUNDUENGATIKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2017KO ABUZTUA 

 

 

I. ZIFRA OROKORRAK 

 

a) Diru-bilketa likidoa, guztira 

Abuztura arte tributu itunduengatiko guztizko diru-bilketa metatua % 14,9 areagotu da, 

aurreko urteko denboraldi bereko datuekin erkatzen badugu. Horrenbestez, 4.808,0 milioi 

eurokoa izan da (iaz 4.184,9 milioikoa izan zen). Hortaz, iazko zenbatekoarekin erkatzen 

badugu 623,1 milioi euroko aldea dago, eta ekitaldiko aurrekontu osoaren (6.990,9 milioi 

euro) %68,8 da. 

 

Berezko kudeaketaren ondorioz bildutako dirua % 10,0 areagotu da, honako hau dela eta: 

diru-bilketa likidoa % 7,9 hazi delako, eta BEZ eta Zerga Bereziengatik foru aldundien 

arteko barne-doikuntzak, horren berri bagenuen jada, murriztu direlako (-% 6,5). 

Estatuarekiko doikuntzak gehitzen jarraitzen dute % 99,1 eta horren arrazoiak aurreko 

txostenetan azaldu dira; arrazoi horiek 2011tik 2016ra arteko ekitaldietako kupoekiko 

zeuden desadostasunak kontuan hartuz hartutako erabakien kontabilizatzeari buruz ziren, 

126,6 milioi euroko diru-sarrerak izan zituztenak, baita 2016an irailean kontabilizatu zen 

doikuntzaren zati baten aurrerakuntzari buruzkoak ere. 

 

                                            ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 4.878.699,6 4.519.792,7 358.906,8 7,9

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.351.400,5 3.955.596,4 395.804,1 10,0

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 4.808.014,2 4.184.915,6 623.098,6 14,9

Gauzatze- ehunekoa 68,8% 59,2%
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b) Berezko kudeaketaren ondoriozko diru-bilketa gordina eta itzulerak 

Berezko kudeaketaren bidezko zerga itunduen diru-bilketa gordina 5.950,2 milioi eurokoa 

izan da, aurreko ekitaldiko epe berean lortutakoa baino %6,3 gehiago; izan ere, aurreko 

ekitaldian 5.595,9 milioi euro bildu ziren. Bestalde, %2,5 gutxiago itzuli da eta, ondorioz, 

1.598,8 milioi eurora iritsi da (2016ko ekitaldian 1.640,3 milioi euro itzuli ziren). 

                                            ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 5.950.155,4 5.595.867,2 354.288,2 6,3

Itzulitakoak - 1.598.754,9 - 1.640.270,9 41.516,0 - 2,5

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.351.400,5 3.955.596,4 395.804,1 10,0
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergei lotutako diru-bilketa likidoa %19,7 igo da aurreko ekitaldian lortutakoaren 

aldean, eta 2.477,7 milioi eurora iritsi da. Bien bitartean, zeharkako zergengatik lortutakoa 

1.831,3 milioi eurokoa da, beraz, %0,8 gutxiago. Bestalde, zergengatik eta beste diru-

sarrera batzuengatik 42,4 milioi euro bildu dira; %8,4 hazi dira, beraz. 

 

                                                                                      ABUZTUAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

   mila eurotan 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 %

Zuzeneko zergak 3.010.290,7 2.686.425,4 12,1 532.597,2 616.819,1 -13,7 2.477.693,5 2.069.606,4 19,7

PFEZa 2.070.476,0 1.981.193,6 4,5 386.436,9 400.874,3 -3,6 1.684.039,0 1.580.319,3 6,6

Sozietateen gaineko zerga 725.568,1 549.737,3 32,0 86.208,1 156.421,3 -44,9 639.360,0 393.316,0 62,6

Gainerako zuzeneko zergak 214.246,6 155.494,6 37,8 59.952,1 59.523,5 0,7 154.294,5 95.971,1 60,8

Zeharkako zergak 2.895.160,0 2.868.658,3 0,9 1.063.882,0 1.021.808,8 4,1 1.831.278,0 1.846.849,6 -0,8

BEZa 2.021.718,1 2.041.256,1 -1,0 532.951,8 452.503,3 17,8 1.488.766,2 1.588.752,8 -6,3

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 779.476,1 740.707,3 5,2 249.660,5 234.715,3 6,4 529.815,6 505.992,0 4,7

Gainerako zeharkako zergak 93.965,9 86.694,9 8,4 2.620,6 3.836,6 -31,7 91.345,3 82.858,3 10,2

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 44.704,7 40.783,4 9,6 2.275,7 1.643,1 38,5 42.429,0 39.140,4 8,4

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 5.950.155,4 5.595.867,2 6,3 1.598.754,9 1.640.270,9 -2,5 4.351.400,5 3.955.596,4 10,0

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 6.551.988,0 5.972.366,1 9,7 1.743.973,8 1.787.450,4 -2,4 4.808.014,2 4.184.915,6 14,9  
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a) PFEZ 

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

diferentzial garbiak eraginda, kuota horrek %16,4 egin baitu gora.   

Osagai guztiek garapen positiboa izan dute. Hala, laneko atxikipenek joera jarraituz 

%3,5eko gehikuntza izan dute, kapital higigarrien atxikipenek %4,2koa eta ondare 

irabazienak gehikuntza handitu dute %70,9ra iritsi arte. Higiezinen kapital atxikipenei 

dagozkienak egonkortu egin dira (+%1,0). Bestalde, jarduera ekonomikoen zatikako 

ordainketek %5,9ko hazkundea izan dute eta sarien gaineko Karga bereziaren bilketaren 

gehikuntza mantendu egin da, 2016koarekin alderatuta %237,4an. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zerga honen kuota diferentzialak gora egiten jarraitu du (%82,0), eta, kontuan izanda, 

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

positiboa izan dela, %62,6 gehiago bildu da Sozietateen gaineko zergagatik. Aurreko 

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

bilketa gordinaren (%37,9) hazkunde handiaren eta itzuleren murrizketa nabarmenaren 

(-% 4,4 aurreko ekitaldiaren aldean, itzuleren kanpaina aurreratu delako) adierazgarri da. 

 

c) Gainerako zuzeneko zerga ezarpena 

Zuzeneko zerga-ezarpenaren gainerako figurak %60,8 hazi dira, eta hala, horien bilketa 

likidoa 2016ko 96,0 milioietatik 154,3 milioi eurora pasatu da Ondarearen gaineko 

Zergaren garapen positiboaren isla delarik %8,9ko gehikuntzarekin. Horrez gain, Ez-

egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren eragiketa puntual batek ere eragin du, aurreko 

hilabeteetan adierazi zen bezala. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga ere %8,4 hazi 

da, baita Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zerga ere, %14,0 hain 

zuzen ere. Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zergak ere errekuperazioari eutsi 

dio eta %4,2 hazi da. 

 

d) BEZ 

Mantendu egin da kudeaketa propioaren BEZaren bilketa likidoaren geldotasuna, %6,3 

jaitsi baita, eta horren arrazoia bilketa gordina %1,0 jaistea eta itzulketak %17,8 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 
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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). 

 

e) Zerga bereziak 

Zerga Bereziak %4,7 igo dira nagusiki Hidrokarburoen gaineko Zerga Berezia dela-eta, 

zeinak hobetzen jarraitzen duen uztaileko datu onetatik haratago. Hala, %9,2ko gehikuntza 

egon da, eta gainerako figurek garapen negatiboa izaten jarraitzen dute: Tabakoari buruzko 

lanen gaineko Zerga %7,0 jaitsi da, Elektrizitatearen gaineko Zerga %8,6, Alkoholaren eta 

Edari Deribatuen gaineko Zerga %19,9 eta Garagardoarena %8,3. 

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 % 10,2 igo dira honako hauek hazi izanaren 

ondorioz: Ondare Eskualdaketak eta AJDa (%9,5 biak kontuan hartuta), Garraiobide Jakin 

Batzuen Gaineko Zerga (%20,2), Joko Jardueren gaineko Zerga (%39,5) eta Berotegi 

Efektuko Gas Fluordunen gaineko Zerga (%72,5). Bestalde, Aseguru Primen gaineko 

Zergak %1,0ko beherakada izan du. 

 

g) Tasak eta bestelako sarrerak 

Jokoen tasak %1,1 hazi dira eta horien figurek ekitaldi honetan izandako geldotasun 

osoaren joera mantendu dute Makina eta Aparatu Automatikoen tasak izan ezik, zeina %1,8 

hazi den. Hala, Bingo eta Boleto bidezko jokoen eta beste apustuen kopuruak egonkortu 

egin dira, %0,5 eta -%0,9 hurrenez hurren. Premiamendu-errekarguen bilketaren 

gehikuntza moteldu egin da (%4,8koa izan da eta uztailean %12,0koa), baita berandutze-

interesena ere (%26,8 eta uztailean %33,2). Zehapenenak %3,1 egin du behera. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Hilabete honetan ez da egin Estatuarekiko doikuntzarik eta beraz, aurreko hilabetera arte 

egindako bilketa mantendu da, kupoen likidazioari dagokionez Estatuarekin dauden 

hitzarmenen egikaritzeak horretan ondorioak izan dituelarik. Hala, aurreko ekitaldikoa ia 

bikoiztu egin zuen (+%99,1) eta BEZaren doikuntzak %65,2ko garapen positiboa izan zuen 

eta Zerga Berezietan Estatuaren aldekoen zenbatekoak %11,3ko beherakada izan zuen. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2017 
 

Aldiak: urtarrila-abuztua 

Periodos: enero-agosto 

 


