
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2018ko URTARRILA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Urtarrilean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 13,5 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 785,9 milioi eurora iritsi baita. 2017ko hil berean 692,2 milioi bildu 

ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 93,7 milioiko eta % 10,6ko aldea dago ekitaldirako 

aurreikusitako guztizko zenbatekoarekin. Zenbateko hori 7.425,3 milioi euro izan da. 

Urtarrilean Estatuarekiko doikuntzarik ez dagoenez, kudeaketa propioaren bidez lortutako 

diru-bilketa portzentaje berean igo da, hau da, % 13,5 egin du gora. Foru aldundien arteko 

lehenengo doikuntzak ere ez dira apirilera arte egiten. 

 

                                            URTARRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 785.876,4 692.214,1 93.662,3 13,5

FFAAen barneko doikuntza g uztira 0,0 0,0 0,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 785.876,4 692.214,1 93.662,3 13,5

Guztizko doikuntza Estatuarekin 0,0 0,0 0,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 785.876,4 692.214,1 93.662,3 13,5

Gauzatze- ehunekoa 10,6% 9,9%
 

 

 

b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 835,6 milioi eurokoa izan 

da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 6,0 gehiago, izan ere orduan 788,3 milioi 

bildu baitziren. Itzulketak ere nabarmen murriztu dira: 2017ko ekitaldiko urtarrilean 96,1 
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milioi itzuli ziren eta aurtengo urtarrilean 49,7 milioi itzuli dira. Horren arrazoi nagusia izan 

da egutegi desberdina izatea sozietateen gaineko zergaren eta aurreko ekitaldietako 

zenbait eragiketa bereziren itzulketan.  

 

                                           URTARRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 835.619,2 788.282,2 47.337,0 6,0

Itzulitakoak - 49.742,8 - 96.068,1 46.325,4 - 48,2

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 785.876,4 692.214,1 93.662,3 13,5
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 11,8 egin du gora, 607,5 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 173,9 milioi eurokoa izan da eta % 24,7 igo da. Tasak eta beste diru-sarrera batzuk ia 

erdira jaitsi dira (-% 52,2). Izan ere 4,4 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 9,3 

milioikoak izan ziren. 

 

                                                                                      URTARRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

   mila eurotan 2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 %

Zuzeneko zergak 611.583,3 593.852,7 3,0 4.071,9 50.383,1 -91,9 607.511,4 543.469,6 11,8

PFEZa 551.971,3 508.872,9 8,5 3.070,4 3.729,9 -17,7 548.900,8 505.143,0 8,7

Sozietateen gaineko zerga 53.539,1 79.787,9 -32,9 547,7 46.588,4 -98,8 52.991,5 33.199,5 59,6

Gainerako zuzeneko zergak 6.072,9 5.191,9 17,0 453,8 64,8 600,5 5.619,1 5.127,2 9,6

Zeharkako zergak 219.518,2 185.049,6 18,6 45.586,3 45.578,8 0,0 173.931,9 139.470,8 24,7

BEZa 84.491,8 68.735,3 22,9 45.352,3 45.216,8 0,3 39.139,5 23.518,5 66,4

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######

Zerga bereziak 116.851,9 104.545,6 11,8 131,8 13,1 908,4 116.720,1 104.532,6 11,7

Gainerako zeharkako zergak 18.174,5 11.768,7 54,4 102,2 348,9 -70,7 18.072,2 11.419,8 58,3

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 4.517,7 9.379,8 -51,8 84,5 106,2 -20,4 4.433,2 9.273,6 -52,2

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 835.619,2 788.282,2 6,0 49.742,8 96.068,1 -48,2 785.876,4 692.214,1 13,5

Doikuntzak Estatuarekin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doikuntzak BEZa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doikuntzak Zerga bereziak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 835.619,2 788.282,2 6,0 49.742,8 96.068,1 -48,2 785.876,4 692.214,1 13,5  
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a) PFEZa 

PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 8,7 hazi da aurreko urteko urtarrilekoaren aldean, 

batetik diru-bilketa gordina % 8,5 hazi delako eta bestetik itzulketak % 17,7 jaitsi direlako. 

Osagai guztiek izan dute zeinu positiboa, kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak 

izan ezik, horien diru-bilketak % 1,3 egin baitu behera. Lanaren etekinen atxikipenak % 6,2 

hazi dira. Kapital higigarriaren etekinen eta ondare-irabazien gaineko atxikipenak, berriz, 

% 56,1 eta % 147,0 hazi dira hurrenez hurren. Bestalde, enpresa-jardueretako zatikako 

ordainketak % 3,9 igo dira, eta sarien gaineko karga bereziaren atxikipenak % 4,3. Kuota 

diferentzialak izan ditu itzulketarik txikienak: 0,7 milioi euroko zifra positiboa izan du, eta 

aurreko ekitaldian, berriz, 0,6 milioi euroko zifra negatiboa izan zuen.  

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zergaren kuota diferentziala % 194,7 handitu da, nabarmen murriztu direlako itzulketak: 

aurreko ekitaldian 46,6 milioi eurokoak izan ziren eta ekitaldi honetan 0,5 milioi baino ez 

dira itzuli. Egia da, gainera, iaz salbuespen moduan jaso zen diru-sarrera bat aurten ez dela 

jaso.  Gainerako zerga figurak kontuan hartuta, zergaren bidezko diru-bilketa % 59,6 

handitu da.  

 

c) Zuzeneko gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 9,6 hazi da lehenengo hil 

honetan. Izan ere, aurreko urteko 5,1 milioietatik aurtengo 5,6 milioietara igo da. 

 

d) BEZa 

Zenbatekoaren ikuspuntutik zifra esanguratsua ez bada ere, BEZaren bidezko diru-bilketa 

% 66,4 hazi da, 23,5 milioi eurotik 39,1 milioi eurora igaroz. Itzulketek aurreko urteko zifren 

pare jarraitu dute, eta bien bitartean diru-bilketa gordina % 22,9 handitu da.  

 

e) Zerga bereziak 

Zerga bereziak % 11,7 hazi dira. Nabarmentzekoa da hidrokarburoen gaineko zerga 

bereziak % 16,0 egin duela gora, alkoholen gainekoak % 13,7 eta elektrizitatearen 

gainekoak % 1,4. Igoera horiek konpentsatu egin dute tabako-laboreen gaineko zergaren 

beherakada (-% 11,3). 
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f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak % 58,3 hazi dira. Zehazki, hazi egin dira 

ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga (% 77,7, bi zerga-

egitateak batera hartuta), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 15,2), aseguru primen 

gaineko zerga (% 50,1) eta joko jardueren gainekoa (% 62,4). Aldiz, % 46,2 murriztu da 

berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergaren bidezko diru-bilketa. 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 11,1eko bilakaera positiboa izan duen arren, III. kapituluko diru-

bilketa % 52,2 amildu da. Aurreko ekitaldian berandutze-interesen bidez izandako ezohiko 

diru-sarrerak falta izan dira ekitaldi honetan, eta horrek % 80,6ko beherakada eragin du 

kontzeptu horrengatiko diru-bilketan. Bestalde, premiamendu-errekarguak eta zerga arloko 

zehapenak hurrenez hurren % 7,7 eta % 62,7 hazi dira.  

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Aurrean esan denez, apirilera arte ez dira egingo urteko lehenengo doikuntzak. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. Anterior 

 

2018 
 

Aldia: urtarrila/2018 

Periodo: enero/2018 

 


