
 

    

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRUZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRUZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRUZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU----BILKETA BIZKAIANBILKETA BIZKAIANBILKETA BIZKAIANBILKETA BIZKAIAN    

2018ko MARTXOA2018ko MARTXOA2018ko MARTXOA2018ko MARTXOA    

    

I.I.I.I. ZENBATEKO OROKORRAKZENBATEKO OROKORRAKZENBATEKO OROKORRAKZENBATEKO OROKORRAK    

a)a)a)a) Guztizko diruGuztizko diruGuztizko diruGuztizko diru----bilketa likidoabilketa likidoabilketa likidoabilketa likidoa    

Martxoan, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 9,5 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 1.983,5 milioi eurora iritsi baita. 2017ko hil berean 1.811,4 milioi 

bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 172,2 milioiko eta % 26,7ko aldea dago 

ekitaldirako aurreikusitako guztizko zenbatekoarekin. Zenbateko hori 7.425,3 milioi euro 

izan da. 

Lortu den diru-bilketa, martxoan Estatuarekiko doikuntzarik ez dagoenez, kudeaketa 

propioan lortutako hazkundearen isla da. Izan ere, hazkunde hori berdin-berdina izan da, 

% 9,5ekoa. Foru aldundien arteko lehenengo doikuntzak ere ez dira apirilera arte egiten. 

 

 

 
 

 

 

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

Osagaien ikuspuntutik, kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 

2.197,6 milioi eurokoa izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 2,9 gehiago, 

izan ere orduan 2.135,4 milioi bildu baitziren.  Horregatik, diru-bilketa likidoaren gehikuntza 

funtsean itzulketen eboluzioari egotzi behar litzaioke, itzulketak % 33,9 murriztu baitira, 

                                                                                                                                                                                                        MARTXOAREN AMAIERAN METATUTAKO DIRUMARTXOAREN AMAIERAN METATUTAKO DIRUMARTXOAREN AMAIERAN METATUTAKO DIRUMARTXOAREN AMAIERAN METATUTAKO DIRU----BILKETABILKETABILKETABILKETA

euroak, milakoetaneuroak, milakoetaneuroak, milakoetaneuroak, milakoetan 2018201820182018 2017201720172017 aldeaaldeaaldeaaldea %%%%

DiruDiruDiruDiru----bilketa likidoabilketa likidoabilketa likidoabilketa likidoa 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 172.159,3172.159,3172.159,3172.159,3 9,59,59,59,5 

FAen arteko barneFAen arteko barneFAen arteko barneFAen arteko barne----doikuntzak, guztiradoikuntzak, guztiradoikuntzak, guztiradoikuntzak, guztira 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 

KudeaketaKudeaketaKudeaketaKudeaketa    propioko zerga itunduakpropioko zerga itunduakpropioko zerga itunduakpropioko zerga itunduak 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 172.159,3172.159,3172.159,3172.159,3 9,59,59,59,5

Estatuarekiko doikuntzak, guztiraEstatuarekiko doikuntzak, guztiraEstatuarekiko doikuntzak, guztiraEstatuarekiko doikuntzak, guztira 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 

ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRAZERGA ITUNDUAK, GUZTIRAZERGA ITUNDUAK, GUZTIRAZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 172.159,3172.159,3172.159,3172.159,3 9,59,59,59,5

Gauzatze portzentajeaGauzatze portzentajeaGauzatze portzentajeaGauzatze portzentajea %26,7%26,7%26,7%26,7 %25,9%25,9%25,9%25,9 
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sozietateen gaineko zergaren eta aurreko ekitaldietako zenbait eragiketa bereziren 

itzulketen egutegia desberdina izan delako.  

 

 

 

II.II.II.II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERAKONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERAKONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERAKONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA    

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

% 15,1 egin du gora, 906,2 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 1.060,9 milioi eurokoa izan da eta % 5,8 igo da. Tasek eta beste diru-sarrera batzuek 

aurreko hilean ikusitako joera negatiboari eutsi diote, apur bat leunduta bada ere, eta 

% 25,4 gutxitu dira. Zehazki, 16,4 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 22,0 milioikoak 

izan ziren. 

 

 

 

a)a)a)a) PFEZaPFEZaPFEZaPFEZa    

PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 3,9 hazi da aurreko urteko martxokoaren aldean, 

batetik diru-bilketa gordina % 3,6 hazi delako eta bestetik itzulketak % 22,3 jaitsi direlako. 

                                                                                                                                                                                                        MARTXOAREN AMAIERAN METATUTAKO DIRUMARTXOAREN AMAIERAN METATUTAKO DIRUMARTXOAREN AMAIERAN METATUTAKO DIRUMARTXOAREN AMAIERAN METATUTAKO DIRU----BILKETABILKETABILKETABILKETA

euroak, milakoetaneuroak, milakoetaneuroak, milakoetaneuroak, milakoetan 2018201820182018 2017201720172017 aldeaaldeaaldeaaldea %%%%

DiruDiruDiruDiru----bilketa gordinabilketa gordinabilketa gordinabilketa gordina 2.197.628,02.197.628,02.197.628,02.197.628,0 2.135.398,92.135.398,92.135.398,92.135.398,9 62.229,262.229,262.229,262.229,2 2,92,92,92,9 

ItzulketakItzulketakItzulketakItzulketak ----214.108,3214.108,3214.108,3214.108,3 ----324.038,4324.038,4324.038,4324.038,4 109.930,1109.930,1109.930,1109.930,1 ----33,933,933,933,9

Kudeaketa propioko zerga itunduakKudeaketa propioko zerga itunduakKudeaketa propioko zerga itunduakKudeaketa propioko zerga itunduak 1111.983.519,8.983.519,8.983.519,8.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 172.159,3172.159,3172.159,3172.159,3 9,59,59,59,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRUZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRUZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRUZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU----BILKETA MARTXOANBILKETA MARTXOANBILKETA MARTXOANBILKETA MARTXOAN

DiruDiruDiruDiru----bilketa gordinabilketa gordinabilketa gordinabilketa gordina ItzulketakItzulketakItzulketakItzulketak DiruDiruDiruDiru----bilketa likidoabilketa likidoabilketa likidoabilketa likidoa

            euroak, milakoetaneuroak, milakoetaneuroak, milakoetaneuroak, milakoetan 2018201820182018 2017201720172017 %%%% 2018201820182018 2017201720172017 %%%% 2018201820182018 2017201720172017 %%%% 

Zuzeneko zergakZuzeneko zergakZuzeneko zergakZuzeneko zergak 917.067,6917.067,6917.067,6917.067,6 924.755,5924.755,5924.755,5924.755,5 ----0,80,80,80,8 10.833,210.833,210.833,210.833,2 137.656,2137.656,2137.656,2137.656,2 ----92,192,192,192,1 906.234,4906.234,4906.234,4906.234,4 787.099,3787.099,3787.099,3787.099,3 15,115,115,115,1

PFEZaPFEZaPFEZaPFEZa 810.484,1810.484,1810.484,1810.484,1 782.321,4782.321,4782.321,4782.321,4 3,63,63,63,6 6.433,96.433,96.433,96.433,9 8.276,98.276,98.276,98.276,9 ----22,322,322,322,3 804.050,2804.050,2804.050,2804.050,2 774.044,5774.044,5774.044,5774.044,5 3,93,93,93,9 

Sozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zerga 75.75.75.75.491,0491,0491,0491,0 106.453,5106.453,5106.453,5106.453,5 ----29,129,129,129,1 1.441,51.441,51.441,51.441,5 77.216,577.216,577.216,577.216,5 ----98,198,198,198,1 74.049,574.049,574.049,574.049,5 29.237,029.237,029.237,029.237,0 153,3153,3153,3153,3

Zuzeneko beste zergakZuzeneko beste zergakZuzeneko beste zergakZuzeneko beste zergak 31.092,431.092,431.092,431.092,4 35.980,735.980,735.980,735.980,7 ----13,613,613,613,6 2.957,82.957,82.957,82.957,8 52.162,952.162,952.162,952.162,9 ----94,394,394,394,3 28.134,628.134,628.134,628.134,6 ----16.182,216.182,216.182,216.182,2 273,9273,9273,9273,9

Zeharkako  zergakZeharkako  zergakZeharkako  zergakZeharkako  zergak 1.263.812,11.263.812,11.263.812,11.263.812,1 1.188.206,41.188.206,41.188.206,41.188.206,4 6,46,46,46,4 202.897,5202.897,5202.897,5202.897,5 185.897,8185.897,8185.897,8185.897,8 9,9,9,9,1111 1.060.914,51.060.914,51.060.914,51.060.914,5 1.002.308,61.002.308,61.002.308,61.002.308,6 5,85,85,85,8

BEZaBEZaBEZaBEZa 897.635,0897.635,0897.635,0897.635,0 838.760,0838.760,0838.760,0838.760,0 7,07,07,07,0 200.547,8200.547,8200.547,8200.547,8 184.822,7184.822,7184.822,7184.822,7 8,58,58,58,5 697.087,2697.087,2697.087,2697.087,2 653.937,3653.937,3653.937,3653.937,3 6,66,66,66,6 

BEZaren barneBEZaren barneBEZaren barneBEZaren barne----

doikuntzadoikuntzadoikuntzadoikuntza 
0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 ########################

Zerga  bereziakZerga  bereziakZerga  bereziakZerga  bereziak 321.440,9321.440,9321.440,9321.440,9 315.032,7315.032,7315.032,7315.032,7 2,02,02,02,0 294,1294,1294,1294,1 337,3337,3337,3337,3 ----12,812,812,812,8 321.146321.146321.146321.146,8,8,8,8 314.695,4314.695,4314.695,4314.695,4 2,12,12,12,1

Zeharkako zergakZeharkako zergakZeharkako zergakZeharkako zergak 44.736,144.736,144.736,144.736,1 34.413,634.413,634.413,634.413,6 30,030,030,030,0 2.055,62.055,62.055,62.055,6 737,7737,7737,7737,7 178,6178,6178,6178,6 42.680,542.680,542.680,542.680,5 33.675,933.675,933.675,933.675,9 26,726,726,726,7

Tasak eta bestelako diruTasak eta bestelako diruTasak eta bestelako diruTasak eta bestelako diru----sarrerak sarrerak sarrerak sarrerak  16.748,416.748,416.748,416.748,4 22.437,022.437,022.437,022.437,0 ----25,425,425,425,4 377,5377,5377,5377,5 484,4484,4484,4484,4 ----22,122,122,122,1 16.370,916.370,916.370,916.370,9 21.952,621.952,621.952,621.952,6 ----25,425,425,425,4

KUDEAKETA PROPIOA, KUDEAKETA PROPIOA, KUDEAKETA PROPIOA, KUDEAKETA PROPIOA, 

GUZTIRAGUZTIRAGUZTIRAGUZTIRA 
2.192.192.192.197.628,07.628,07.628,07.628,0 2.135.398,92.135.398,92.135.398,92.135.398,9 2,92,92,92,9 214.108,3214.108,3214.108,3214.108,3 324.038,4324.038,4324.038,4324.038,4 ----33,933,933,933,9 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 9,59,59,59,5

Estatuarekiko Estatuarekiko Estatuarekiko Estatuarekiko 

doikuntzakdoikuntzakdoikuntzakdoikuntzak 
0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0

BEZaren BEZaren BEZaren BEZaren 

doikuntzakdoikuntzakdoikuntzakdoikuntzak 
0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0

Zerga berezien Zerga berezien Zerga berezien Zerga berezien 

doikuntzakdoikuntzakdoikuntzakdoikuntzak 
0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 ########################

ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRAZERGA ITUNDUAK, GUZTIRAZERGA ITUNDUAK, GUZTIRAZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA 2.197.628,02.197.628,02.197.628,02.197.628,0 2.135.398,92.135.398,92.135.398,92.135.398,9 2,92,92,92,9 214.108,3214.108,3214.108,3214.108,3 324.038,4324.038,4324.038,4324.038,4 ----33,933,933,933,9 1.983.519,81.983.519,81.983.519,81.983.519,8 1.811.360,51.811.360,51.811.360,51.811.360,5 9,59,59,59,5
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Osagai guztiek jarraitu dute zeinu positiboa izaten, kapital higiezinaren etekinen gaineko 

atxikipenak izan ezik, horien diru-bilketak berriro murriztu eta % 3,4 egin baitu behera. 

Lanaren etekinen gaineko atxikipenen hazkundea moteldu egin da eta % 2,5era iritsi da 

(aurreko hilera arte lortutakoa baino puntu erdi gutxiago). Bien bitartean, kapital 

higigarriaren etekinen eta ondare-irabazien gaineko atxikipenak hurrenez hurren % 22,1 

eta % 48,8 hazi dira. Bestalde, enpresa-jarduerei dagozkien ordainketa zatikatuek eta sarien 

gaineko karga bereziaren atxikipenek hurrenez hurren % 4,9ko eta % 4,3ko hazkundeari 

eutsi diote. Kuota diferentzialak 7,5 milioi euroko zenbateko positiboak ekarri ditu, aurreko 

ekitaldian baino 2,8 milioi gehiago.  

 

b)b)b)b) Sozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zerga    

Itzulketen egutegiaren aldaketak zuzeneko eragina izan du sozietateen gaineko zergaren 

kuota diferentzialari dagokion diru-bilketa likidoan. Izan ere, azken hori % 202,8 hazi da eta 

ekitaldi honetan 18,4 milioiko zenbateko positiboa izan du; aurreko ekitaldian, aldiz, diru-

bilketa likidoak 17,9 milioi euroko zenbateko negatiboa izan zuen .  Gainerako zerga figurak, 

aurreko epigrafean aipatu direnak, kontuan izanik, zerga honen bidezko diru-bilketa 

% 153,3 hazi da.  

 

c)c)c)c) Zuzeneko gainerako zergakZuzeneko gainerako zergakZuzeneko gainerako zergakZuzeneko gainerako zergak    

Zuzeneko zergapetzearen gainerako figuren bitartez lortutako diru-bilketa likidoa % 273,9 

gehitu da, baina kontuan hartu behar da aurreko ekitaldian Estatuari itzuli zitzaiola 

itundutako urteko bat, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren erregularizazioa zela-

eta. Azken epea apirilean ordaintzekoa da.  Oinordetza eta dohaintzen gaineko zergak 

eboluzio negatiboa izan du berriro (-% 30,5), eta ondarearen gaineko zerga % 9,7 jaitsi da, 

baina beraren zifrak ez dira oraindik esanguratsuak. Energia elektrikoaren ekoizpenaren 

gaineko zerga % 14,9 hazi da. Jakina denez, zerga hori lurralde historikoen artean doitzen 

da. 

 

d)d)d)d) BEZaBEZaBEZaBEZa    

BEZaren diru-bilketa gordinak suspertzen segitu du eta % 7,0ko hazkundea lortu du. Hala 

ere, bilakaera positibo hori mugatua izan da, itzulketak are gehiago hazi direlako, % 8,5, hain 

zuzen. Emaitza gisa, diru-bilketa likidoaren gehikuntza % 6,6koa izan da.  
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e)e)e)e) Zerga bereziakZerga bereziakZerga bereziakZerga bereziak    

Zerga bereziek % 2,1eko hazkunde tasa izan dute, diru-bilketa gordinean izandako 

hazkundearen (% 2,0) parekoa, itzulketen pisu erlatibo txikiari esker. Figurak banan 

aztertuta, alkoholen gaineko zergak bakarrik izan du bilakaera negatiboa (-% 9,8), otsailera 

arte metatutakoa baino apur bat hobea bada ere. Gainerakoek hazkunde tasa desberdinak 

izan dituzte. Hala, hidrokarburoen gaineko zerga % 2,1 hazi da, tabako-gaien gainekoa 

% 5,4, garagardoaren gainekoa % 27,2, eta elektrizitatearen gainekoak ia-ia errepikatu egin 

du aurreko diru-bilketa, % 0,7ko hazkundea izan baitu.  

 

f)f)f)f) Zeharkako gaineZeharkako gaineZeharkako gaineZeharkako gainerako zergakrako zergakrako zergakrako zergak    

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak % 26,7 hazi dira. Zehazki, hazi egin dira 

ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga (bi zerga-

egitateetako bat % 44,3 eta bestea % 21,6), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 8,9), 

aseguru primen gaineko zerga (% 10,7) eta joko jardueren gainekoa (% 15,4). Aldiz, % 42,3 

murriztu da berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergaren bidezko diru-bilketa. 

 

g)g)g)g) Tasak eta beste diruTasak eta beste diruTasak eta beste diruTasak eta beste diru----sarrera batzuksarrera batzuksarrera batzuksarrera batzuk    

Jokoaren gaineko tasek % 3,0ko bilakaera positiboari eutsi dioten arren, III. kapituluko diru-

bilketa % 25,4 jaitsi da: aurreko ekitaldian berandutze-interesen bidez izandako ezohiko 

diru-sarrerak falta izan dira ekitaldi honetan, eta horrek % 58,6ko beherakada eragin du 

kontzeptu horrengatiko diru-bilketan. Bestalde, ia bere horretan mantendu da 

premiamendu-errekarguen eta zerga arloko zehapenen bidezko diru-bilketa (hurrenez 

hurren % 1,1 eta -% 2,6). 

  

Estatuarekiko doikuntzakEstatuarekiko doikuntzakEstatuarekiko doikuntzakEstatuarekiko doikuntzak    

Aurrean esan denez, apirilera arte ez dira egingo urteko lehenengo doikuntzak. 

 

 

 

 

 

 



     

5 

 

TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

    

2018201820182018    
    

Aldiak:Aldiak:Aldiak:Aldiak:    urtarrilaurtarrilaurtarrilaurtarrila----martxoa martxoa martxoa martxoa 

Periodos:Periodos:Periodos:Periodos:    eneroeneroeneroenero----marzomarzomarzomarzo    

    

 

AI91
Resaltado


