
 

    

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

2018 APIRILA2018 APIRILA2018 APIRILA2018 APIRILA    

    

    

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

a)a)a)a) Guztizko zergaGuztizko zergaGuztizko zergaGuztizko zerga----bilketa likidoabilketa likidoabilketa likidoabilketa likidoa    

Apirilean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 7,1 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 2.788,8 milioi eurora iritsi baita. 2017ko hil berean 2.605,0 milioi 

bildu ziren. Horrenbestez, zerga-bilketa likidoan 183,8 milioiko eta % 37,6ko aldea dago 

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

izan da. 

Estatutik jasotako zenbateko garbien murriztea eta BEZari egin zaizkion doikuntzak direla 

eta, eta Fabrikazio Zerga Bereziak % 10,0 murriztu direnez, kudeaketa propioaren bidez 

lortu den zerga-bilketa igo egin da, % 8,0ra iritsi arte. 

Barneko doikuntzei dagokienez, adierazi beharra dago Bizkaiak gainontzeko lurraldeei egin 

dien ordainketa 23,0 milioi eurotan handitu dela, hots, % 8,6ko igoera. 

 

 

 

 

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    

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 3.261 milioi eurokoa izan 

da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 4,6 gehiago; izan ere, orduan, 3.118,6 

                                            APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA                                            APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA                                            APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA                                            APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotanmila eurotanmila eurotanmila eurotan 2018201820182018 2017201720172017 diferen.diferen.diferen.diferen. %%%%

Diru- bilketa likidoaDiru- bilketa likidoaDiru- bilketa likidoaDiru- bilketa likidoa 2.953.400,42.953.400,42.953.400,42.953.400,4 2.732.531,62.732.531,62.732.531,62.732.531,6 220.868,9220.868,9220.868,9220.868,9 8,18,18,18,1

FFAAen barneko doikuntza g uztiraFFAAen barneko doikuntza g uztiraFFAAen barneko doikuntza g uztiraFFAAen barneko doikuntza g uztira - 291.835,0- 291.835,0- 291.835,0- 291.835,0 - 268.846,4- 268.846,4- 268.846,4- 268.846,4 - 22.988,6- 22.988,6- 22.988,6- 22.988,6 8,68,68,68,6

Berezko kudeaketaren tributu itunduakBerezko kudeaketaren tributu itunduakBerezko kudeaketaren tributu itunduakBerezko kudeaketaren tributu itunduak 2.661.565,42.661.565,42.661.565,42.661.565,4 2.463.685,22.463.685,22.463.685,22.463.685,2 197.880,3197.880,3197.880,3197.880,3 8,08,08,08,0

Guztizko doikuntza EstatuarekinGuztizko doikuntza EstatuarekinGuztizko doikuntza EstatuarekinGuztizko doikuntza Estatuarekin 127.223,9127.223,9127.223,9127.223,9 141.348,3141.348,3141.348,3141.348,3 - 14.124,4- 14.124,4- 14.124,4- 14.124,4 - 10,0- 10,0- 10,0- 10,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRATRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRATRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRATRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.788.789,42.788.789,42.788.789,42.788.789,4 2.605.033,52.605.033,52.605.033,52.605.033,5 183.755,9183.755,9183.755,9183.755,9 7,17,17,17,1

Gauzatze- ehunekoaGauzatze- ehunekoaGauzatze- ehunekoaGauzatze- ehunekoa 37,6%37,6%37,6%37,6% 37,3%37,3%37,3%37,3%
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milioi bildu baitziren. Bestalde, itzultzeak % 8,4 jaitsi dira (-55,2 milioi euro). Bi alderdi 

horiek batera % 8,0ra igo dute zerga-bilketa likidoa. 

 

 

 

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

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

% 10,0 egin du gora, 1.363,1 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-

bilketa, berriz, 1276,8 milioi eurokoa izan da eta % 6,6 igo da. Tasek eta bestelako diru-

sarrerek berreskuratze motela mantentzen dute joera negatibotik, hain zuzen ere, horien 

zerga-bilketaren murrizketa % 18,2an kokatzen da; hau da, aurreko ekitaldiko zerga-bilketa 

26,5 milioi eurokoa izan zen bitartean, aurtengoa 21,7 milioi eurokoa izan da. 

 

 

 

 

a)a)a)a) PFEZaPFEZaPFEZaPFEZa    

PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 5,7 hazi da aurreko urteko apirilekoaren aldean; 

batetik, zerga-bilketa gordina % 5,5 hazi delako eta, bestetik, itzulketak % 20,5 jaitsi 

direlako. Aurreko hilera arte bezala, osagai guztiek jarraitu dute zeinu positiboa izaten, 

kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak izan ezik, horien zerga-bilketak berriro 

                                           APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA                                           APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA                                           APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA                                           APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotanmila eurotanmila eurotanmila eurotan 2018201820182018 2017201720172017 diferen.diferen.diferen.diferen. %%%%

Diru- bilketa g ordinaDiru- bilketa g ordinaDiru- bilketa g ordinaDiru- bilketa g ordina 3.261.234,53.261.234,53.261.234,53.261.234,5 3.118.593,23.118.593,23.118.593,23.118.593,2 142.641,2142.641,2142.641,2142.641,2 4,64,64,64,6

ItzulitakoakItzulitakoakItzulitakoakItzulitakoak - 599.669,0- 599.669,0- 599.669,0- 599.669,0 - 654.908,1- 654.908,1- 654.908,1- 654.908,1 55.239,055.239,055.239,055.239,0 - 8,4- 8,4- 8,4- 8,4

Berezko kudeaketaren tributu itunduakBerezko kudeaketaren tributu itunduakBerezko kudeaketaren tributu itunduakBerezko kudeaketaren tributu itunduak 2.661.565,42.661.565,42.661.565,42.661.565,4 2.463.685,22.463.685,22.463.685,22.463.685,2 197.880,3197.880,3197.880,3197.880,3 8,08,08,08,0

                                                                                      APIRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA                                                                                      APIRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA                                                                                      APIRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA                                                                                      APIRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordinaDiru-bilketa gordinaDiru-bilketa gordinaDiru-bilketa gordina ItzulitakoakItzulitakoakItzulitakoakItzulitakoak Diru-bilketa likidoaDiru-bilketa likidoaDiru-bilketa likidoaDiru-bilketa likidoa

Zuzeneko zergakZuzeneko zergakZuzeneko zergakZuzeneko zergak 1.411.542,11.411.542,11.411.542,11.411.542,1 1.380.371,71.380.371,71.380.371,71.380.371,7 2,32,32,32,3 48.434,148.434,148.434,148.434,1 141.417,7141.417,7141.417,7141.417,7 -65,8-65,8-65,8-65,8 1.363.108,01.363.108,01.363.108,01.363.108,0 1.238.954,01.238.954,01.238.954,01.238.954,0 10,010,010,010,0

PFEZaPFEZaPFEZaPFEZa 1.218.622,51.218.622,51.218.622,51.218.622,5 1.155.362,21.155.362,21.155.362,21.155.362,2 5,55,55,55,5 7.083,57.083,57.083,57.083,5 8.908,68.908,68.908,68.908,6 -20,5-20,5-20,5-20,5 1.211.539,01.211.539,01.211.539,01.211.539,0 1.146.453,61.146.453,61.146.453,61.146.453,6 5,75,75,75,7

Sozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zergaSozietateen gaineko zerga 138.575,7138.575,7138.575,7138.575,7 179.485,2179.485,2179.485,2179.485,2 -22,8-22,8-22,8-22,8 2.295,02.295,02.295,02.295,0 77.787,777.787,777.787,777.787,7 -97,0-97,0-97,0-97,0 136.280,6136.280,6136.280,6136.280,6 101.697,5101.697,5101.697,5101.697,5 34,034,034,034,0

Gainerako zuzeneko zergakGainerako zuzeneko zergakGainerako zuzeneko zergakGainerako zuzeneko zergak 54.343,954.343,954.343,954.343,9 45.524,245.524,245.524,245.524,2 19,419,419,419,4 39.055,539.055,539.055,539.055,5 54.721,454.721,454.721,454.721,4 -28,6-28,6-28,6-28,6 15.288,415.288,415.288,415.288,4 -9.197,2-9.197,2-9.197,2-9.197,2 266,2266,2266,2266,2

Zeharkako zergak Zeharkako zergak Zeharkako zergak Zeharkako zergak 1.827.562,41.827.562,41.827.562,41.827.562,4 1.711.081,01.711.081,01.711.081,01.711.081,0 6,86,86,86,8 550.758,6550.758,6550.758,6550.758,6 512.832,4512.832,4512.832,4512.832,4 7,47,47,47,4 1.276.803,71.276.803,71.276.803,71.276.803,7 1.198.248,51.198.248,51.198.248,51.198.248,5 6,66,66,66,6

BEZaBEZaBEZaBEZa 1.331.586,81.331.586,81.331.586,81.331.586,8 1.234.791,21.234.791,21.234.791,21.234.791,2 7,87,87,87,8 257.783,8257.783,8257.783,8257.783,8 243.453,2243.453,2243.453,2243.453,2 5,95,95,95,9 1.073.803,11.073.803,11.073.803,11.073.803,1 991.338,0991.338,0991.338,0991.338,0 8,38,38,38,3

BEZa barneko doikuntzaBEZa barneko doikuntzaBEZa barneko doikuntzaBEZa barneko doikuntza 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 158.336,7158.336,7158.336,7158.336,7 140.278,5140.278,5140.278,5140.278,5 12,912,912,912,9 -158.336,7-158.336,7-158.336,7-158.336,7 -140.278,5-140.278,5-140.278,5-140.278,5 -12,9-12,9-12,9-12,9

Zerga bereziakZerga bereziakZerga bereziakZerga bereziak 437.017,3437.017,3437.017,3437.017,3 430.477,0430.477,0430.477,0430.477,0 1,51,51,51,5 131.058,2131.058,2131.058,2131.058,2 127.770,4127.770,4127.770,4127.770,4 2,62,62,62,6 305.959,1305.959,1305.959,1305.959,1 302.706,5302.706,5302.706,5302.706,5 1,11,11,11,1

Gainerako zeharkako zergakGainerako zeharkako zergakGainerako zeharkako zergakGainerako zeharkako zergak 58.958,258.958,258.958,258.958,2 45.812,845.812,845.812,845.812,8 28,728,728,728,7 3.579,93.579,93.579,93.579,9 1.330,31.330,31.330,31.330,3 169,1169,1169,1169,1 55.378,355.378,355.378,355.378,3 44.482,544.482,544.482,544.482,5 24,524,524,524,5

Tasak  eta Bestelako SarrerakTasak  eta Bestelako SarrerakTasak  eta Bestelako SarrerakTasak  eta Bestelako Sarrerak 22.130,022.130,022.130,022.130,0 27.140,627.140,627.140,627.140,6 -18,5-18,5-18,5-18,5 476,3476,3476,3476,3 657,9657,9657,9657,9 -27,6-27,6-27,6-27,6 21.653,721.653,721.653,721.653,7 26.482,726.482,726.482,726.482,7 -18,2-18,2-18,2-18,2

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRABEREZKO KUDEAKETA GUZTIRABEREZKO KUDEAKETA GUZTIRABEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 3.261.234,53.261.234,53.261.234,53.261.234,5 3.118.593,23.118.593,23.118.593,23.118.593,2 4,64,64,64,6 599.669,0599.669,0599.669,0599.669,0 654.908,1654.908,1654.908,1654.908,1 -8,4-8,4-8,4-8,4 2.661.565,42.661.565,42.661.565,42.661.565,4 2.463.685,22.463.685,22.463.685,22.463.685,2 8,08,08,08,0

Doikuntzak EstatuarekinDoikuntzak EstatuarekinDoikuntzak EstatuarekinDoikuntzak Estatuarekin 261.287,8261.287,8261.287,8261.287,8 261.441,7261.441,7261.441,7261.441,7 -0,1-0,1-0,1-0,1 134.063,9134.063,9134.063,9134.063,9 120.093,4120.093,4120.093,4120.093,4 11,611,611,611,6 127.223,9127.223,9127.223,9127.223,9 141.348,3141.348,3141.348,3141.348,3 -10,0-10,0-10,0-10,0

Doikuntzak BEZaDoikuntzak BEZaDoikuntzak BEZaDoikuntzak BEZa 227.589,1227.589,1227.589,1227.589,1 229.948,9229.948,9229.948,9229.948,9 -1,0-1,0-1,0-1,0 11.807,811.807,811.807,811.807,8 15.273,115.273,115.273,115.273,1 -22,7-22,7-22,7-22,7 215.781,4215.781,4215.781,4215.781,4 214.675,7214.675,7214.675,7214.675,7 0,50,50,50,5

Doikuntzak Zerga bereziakDoikuntzak Zerga bereziakDoikuntzak Zerga bereziakDoikuntzak Zerga bereziak 33.698,733.698,733.698,733.698,7 31.492,831.492,831.492,831.492,8 7,07,07,07,0 122.256,1122.256,1122.256,1122.256,1 104.820,3104.820,3104.820,3104.820,3 16,616,616,616,6 -88.557,4-88.557,4-88.557,4-88.557,4 -73.327,4-73.327,4-73.327,4-73.327,4 -20,8-20,8-20,8-20,8

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRATRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRATRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRATRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3.522.522,33.522.522,33.522.522,33.522.522,3 3.380.034,93.380.034,93.380.034,93.380.034,9 4,24,24,24,2 733.732,9733.732,9733.732,9733.732,9 775.001,5775.001,5775.001,5775.001,5 -5,3-5,3-5,3-5,3 2.788.789,42.788.789,42.788.789,42.788.789,4 2.605.033,52.605.033,52.605.033,52.605.033,5 7,17,17,17,1
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murriztu eta % 1,8 egin baitu behera. Berriro errekuperatu dira lanaren etekinen gaineko 

atxikipenak, % 3,5era iritsi arte. Kapital higigarriaren etekinen eta ondare-irabazien gaineko 

atxikipenak, berriz, % 14,0 eta % 8,4 hazi dira, hurrenez hurren. Bestalde, enpresa-jarduerei 

dagozkien ordainketa zatikatuek % 5,4ko hazkundeari eutsi diote eta sarien gaineko karga 

berezien bidezko zerga-bilketa % 196,8ra arte igo da. Era berean, kuota diferentzialak 10,3 

milioi euroko zenbateko positiboak ekarri ditu, aurreko ekitaldian baino 2,9 milioi gehiago. 

 

b)b)b)b) Sozietateen gaineko ZergaSozietateen gaineko ZergaSozietateen gaineko ZergaSozietateen gaineko Zerga    

Itzultzeen egutegia aldatzearen ondorioz, Sozietateen gaineko Zergaren kuota 

diferentzialari dagokion zerga-bilketa likidoak % 80,4ko hazkundeari eutsi dio, izan ere, 

ekitaldi honetan 64,8 milioi euroko zenbateko positiboa izan du; aurreko ekitaldian, aldiz, 

35,9 milioi eurokoa izan zuen. Gainerako zerga figurak, aurreko epigrafean aipatu direnak, 

kontuan izanik, zerga honen bidezko diru-bilketa % 34,0 hazi da. 

 

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

Zuzeneko zergapetzearen gainerako figuren bitartez lortutako zerga-bilketa likidoa % 

266,2 gehitu da, nahiz eta denboraldi honetan Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 

harira Estatuarekin itundutako azken urtekoa burutu den. Aurreko urtean zehar 

metatutako 9,2 milioi euroko kopuru negatiboa, 15,3 milioi euroko kopuru positiboa 

bilakatu da ekitaldi honetan.  Oinordetza eta dohaintzen gaineko zergak eboluzio negatiboa 

izan du berriro (-% 29,6), eta ondarearen gaineko zerga % 32,6 jaitsi da, baina horren zifrak 

ez dira oraindik esanguratsuak, ez baitira kontuan hartu hasi berri den kanpaina amaierako 

emaitzak. Energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko Zerga % 19,0 hazi da. Jakina denez, 

zerga hori lurralde historikoen artean doitzen da. 

 

d)d)d)d) BEZaBEZaBEZaBEZa    

BEZaren zerga-bilketa osoaren % 7,8ko hazkundea finkatu da; itzultzeak, berriz, % 5,9 hazi 

dira. Horrek esan nahi du zerga-bilketa likidoaren hazkundea % 8,3an kokatzen dela, 

BEZaren azken urteetako hazkunde-tasarik onenetarikoa. 

 

e)e)e)e) Zerga BereziakZerga BereziakZerga BereziakZerga Bereziak    

Zerga bereziek % 1,5eko hazkunde-tasa dute zerga-bilketa osoan. Zerga-bilketa likidoan, 

berriz, % 1,1eko hazkunde-tasa du, itzultzeak % 2,6 hazi direlako. Alkoholaren gaineko 

Zergak bilakaera negatiboarekin jarraitzen du (-% 30,7) eta Tabako lanen gaineko Zergari 

dagokion bilakaera zenbaki gorritan sartu da (-% 0,3), arintasunez bada ere. Gainerakoek 
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hazkunde-tasa desberdinak izan dituzte. Hala, Hidrokarburoen gaineko Zerga % 1,6 hazi da, 

Garagardoarena % 20,8 eta Elektrizitatearena % 1,4. 

 

f)f)f)f) Zeharkako gainerako zergakZeharkako gainerako zergakZeharkako gainerako zergakZeharkako gainerako zergak    

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak % 24,5 hazi dira. Zehazki, hazi egin dira 

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

egitateetako bat % 38,5 eta bestea % 31,4), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 21,2), 

aseguru primen gaineko zerga (% 9,2) eta joko jardueren gainekoa (% 32,3). Aldiz, berotegi 

efektuko gas fluordunen gaineko zergaren bidezko diru-bilketak % 41,5eko jaitsierarekin 

jarraitzen du. 

 

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 % 0,8ko bilakaera positiboari eutsi dioten arren, III. kapituluko 

zerga-bilketa % 18,2 jaitsi da: aurreko ekitaldian berandutze-interesen bidez izandako 

ezohiko diru-sarrerak falta izan dira ekitaldi honetan, eta horrek % 43,7ko beherakada 

eragin du kontzeptu horrengatiko zerga-bilketan. Bestalde, zertxobait jaitsi da 

premiamendu-errekarguen zerga-bilketa (-% 3,4) eta berreskuratu egin da zerga-

zehapenena (+% 2,6) -2017an ehuneko bera izan zuen baina negatiboan-. 

 

h)h)h)h) Estatuarekiko doikuntzakEstatuarekiko doikuntzakEstatuarekiko doikuntzakEstatuarekiko doikuntzak    

2017ko doikuntzen likidazioarekin batera ekitaldiko lehenengo hiruhilekoaren BEZaren 

bidez egindako diru-bilketari dagozkion Estatuarekiko doikuntzak, aurreko urtearen aldean, 

% 0,5 hazi dira. Inportazioei dagokien zerga-bilketak digitu positiboak aurkezten ditu (% 

1,4); barne eragiketena, ostera, % 1,0 jaitsi da. Zerga berezien doikuntzek % 20,8 handitu 

dute euren tasa negatiboa, Hidrokarburoen gaineko Zergaren bidez egindako ordainketa 

nagusien (-% 21,2) ondorioz nagusiki. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 
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