
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2017ko IRAILA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Irailera arte, zerga itunduen bidezko guztizko diru-bilketa metatua % 11,1 hazi da aurreko 

urteko epe bereko diru-bilketaren aldean. Hala, 5.641,9 milioi euro bildu dira, eta urtebete 

lehenago 5.076,3 milioi bildu ziren. Beraz, 565,6 milioi gehiago lortu dira eta ekitaldirako 

aurrekontu osoaren % 80,7ra iritsi da. Aurrekontu osoa 6.990,9 milioi eurokoa da. 

 

Kudeaketa propioko zergen bidez lortutako diru-bilketa % 9,7 igo da, diru-bilketa likidoaren 

% 8,0ko igoeraren ondorioz eta foru aldundien arteko BEZarengatiko eta zerga 

bereziengatiko barne doikuntzen beherakadaren ondorioz (-% 6,5). Estatuarekiko doikuntzen 

hazkundea % 29,9ra mugatu da, aurreko txostenetan aipatutako inguruabarrak direla-eta, 

alegia, 2011tik 2016ra bitarteko ekitaldietako kupoen gaineko desadostasunen inguruan 

lortutako akordioen kontabilizazioa, 126,6 milioi euroko diru-sarrera ekarri baitzuten, eta 

aurreko urtekoaren aldean aurreratzen ari zen doikuntza zatia hilean neutralizatzea. 
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 6.835,2  milioi eurokoa izan 

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

6.465,7 milioi euro bildu baitziren. Itzulketak, berriz, % 5,1 murriztu dira. Hain zuzen ere 

1.656,0 milioi euro itzuli dira, eta 2016ko ekitaldian 1.745,6 milioi itzuli ziren. 

 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoak, aurreko ekitaldian lortutakoaren aldean, 

% 18,3 egin du gora, 2.778,5 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 2.350,1 milioi eurokoa izan da eta % 1,1 igo da. Bestalde, tasak eta bestelako diru-

sarrerak 50,5 milioikoak izan dira, eta % 8,6ko hazkundea metatu dute. 
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a) PFEZa 

PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 6,0 hazi da, bultzada eman diolako, zerga horren 

kanpaina amaitu ostean, beraren kuota diferentzial garbiak, zeina % 16,2 hazi baita.   

Ekitaldian ohikoa izan denez, beraren osagai guztiek agertu dute eboluzio positiboa. Hala, 

bada, lanaren atxikipenek lehengo joerari eutsi diote, % 3,0 gora eginda; kapital higigarriari 

dagozkionak % 9,4 hazi dira, eta ondare-irabazien atxikipenek % 83,2ko hazkundea izan dute; 

bien bitartean, kapital higigarriaren etekinei dagozkienek % 1,6ko igoera izan dute. Beste alde 

batetik, jarduera ekonomikoen ordainketa zatikatuak % 6,0 hazi dira, eta sarien gaineko karga 

berezia 2016an lortutako diru-bilketaren aldean % 237,4 gehitu da. 

 

b) Sozietateen gaineko Zerga 

Zerga horren kuota diferentzialak % 80tik gorako hazkunde tasari eutsi dio (% 80,8). Horri 

esker, eta, gainera, kapital higigarriaren atxikipenen eta arestian aipatu ditugun ondare-

irabazien atxikipenen eboluzio positiboaren eraginez, Sozietateen gaineko Zergaren bidezko 

diru-bilketa % 61,4 hazi da. Aurreko txostenetan ere adierazi izan denez, Zergaren kuota 

diferentzialaren bilakaeran islatzen dira diru-bilketa gordinaren igoera garrantzitsua (% 37,8) 

eta, horrekin batera, itzulketen murrizketa, aurrekoa bezain garrantzitsua (-% 44,3), aurreko 

ekitaldiko aldean itzulketen kanpaina aurreratu izanaren emaitza. 

 

c) Zuzeneko gainerako zergak 

Zuzeneko zergapetzearen gainerako figurak % 57,7 hazi dira, eta horien bidezko diru-bilketa 

likidoa 2016an 114,5 milioikoa izatetik 180,5 milioi eurokoa izatera igaroa da. Igoera 

horretan islatu dira Ondarearen gaineko Zergaren bilakaera positiboa (% 9,3ko hazkundea) 

eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena, aurreko hilabeteetan jada aipatu den unean 

uneko eragiketa bati zor zaiona. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga ere % 10,5 hazi 

da, eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren gaineko Zerga, berriz, % 17,7. Are Kreditu 

Erakundeetako Gordailuen gaineko Zergak ere suspertzen jarraitu du eta % 4,2ko hazkundea 

izan du. 

 

d) BEZa 

Mantendu egin da kudeaketa propioko BEZaren bidezko diru-bilketa likidoaren geldotasuna, 

apur bat leunduta: diru-bilketa hori % 2,8 murriztu da, diru-bilketa gordinaren % 0,8ko 

jaitsierak eta itzulketen % 5,8ko igoerak eraginda. 

Aurreko hilean adierazi zen bezala, BEZarengatiko barne doikuntzen % 15,8ko beherakadak 

konpentsatu egin du aipatutako bilakaera negatiboa. Arabako eta Gipuzkoako foru 
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aldundientzako ordainketa 278,6 milioi eurokoa izan da (330,7 milioi eurokoa 2016an), 

hurrenez hurren 79,7 milioi eta 198,9 milioi (2016an 94,5 milioi eta 236,2 milioi). 

 

e) Zerga bereziak 

Zerga bereziek % 2,1eraino murriztu dute euren hazkundea. Horren arrazoi nagusia 

Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziaren igoera mugatua izan da, % 5,2an kokatu baita. 

Gainerako figurek, berriz, eboluzio negatiboari eutsi diote: Tabako Gaien gaineko Zerga % 6,8 

jaitsi da, Elektrizitatearen gaineko Zerga % 5,0, Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko 

Zerga % 19,3, eta Garagardoaren gaineko Zerga % 6,6. 

Zerga horien (zenbait hidrokarburoren txikizkako salmenten gainekoa barne) bidezko diru-

bilketaren barne doikuntzak direla-eta Arabako eta Gipuzkoako aldundiei egindako 

ordainketa garbiak 52,9 milioi eurokoa eta 192,2 milioi eurokoa izan dira, hurrenez hurren. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak % 10,7 hazi dira, honako hauen gehikuntzaren 

ondorioz: Ondare Eskualdaketak eta EJDak (biak batera, % 10,6), Zenbait Garraiobideren 

gaineko Zerga (% 21,3), Joko Jardueren gaineko Zerga (% 39,5) eta Berotegi Efektuko Gas 

Fluordunen gaineko Zerga (% 52,8). Bestalde, Aseguru Primen gaineko Zergak % 0,3ko 

igoera izan du. 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 0,5 hazi dira eta horien figurek motel-motel segitu dute ekitaldi 

osoan zehar, salbuespen hauek albora utzita: Makina eta Aparatu Automatikoen gaineko Tasa 

% 1,0 hazi da, bingo jokoaren gainekoa % 0,3 jaitsi da, eta txartelen eta bestelako apustuen 

gainekoa % 1,1 murriztu da. Premiamendu-errekarguak % 6,1 hazi dira, eta berandutze-

interesak % 26,8. Zehapenen bidezko diru-bilketa egonkortu egin da. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Hil honetan Estatuarekiko doikuntzarik egin ez den arren, ekitaldi honetan zain dauden 

zenbait zenbatekoren formalizazio txikiagoaren ondorioz, BEZari dagozkionen hazkundea, 

kupoen likidazioaren inguruko Estatuarekiko akordioen exekuzioak eraginda, % 20,7an 

kokatu da. Aurreko hilera arte lortutako zifrak mantendu dira, hots, Estatuaren aldeko 

zenbateko txikienaren % 11,3 zerga berezienean. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2017 
 

Aldiak: urtarrila-iraila 

Periodos: enero-septiembre 

 


