
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2018ko EKAINA  

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Ekainera arte zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 2,7 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 3.320,9 milioi eurora iritsi baita. 2017ko hil berean 3.234,9 milioi 

bildu ziren. Horrek adierazten du bilketa garbian egondako aldea 86,0 milioikoa dela eta 

ekitaldirako aurrekontuan aurreikusitako zenbateko osoaren % 44,7 (zenbateko oso hori 

7.425,3 milioi eurokoa da).   

Hala ere, kudeaketa propioaren bidez bildutako dirua % 7,6 igo da. Aurreko txostenetan 

adierazi den bezala, hauxe izan da ehuneko baten eta bestearen arteko alde nabarmenaren 

arrazoia: aurreko ekitaldian, aurreko Kupoaren Bosturteko Legearen indarraldiaren 

menpeko kupoen likidazioaren inguruan izandako desadostasunentzako irtenbidea adostu 

ostean, Estatuak ordaintzeke zuen BEZaren doikuntza kontzeptu gisa konpentsatzeko 

dauden kopuru jakin batzuk aplikatu izana. 

Barneko doikuntzei dagokienez, adierazi beharra dago Bizkaiak gainerako lurraldeei egiten 

dien ordainketa 291,8 milioi eurotan mantentzen dela, hots, % 8,6 gehiago; izan ere, 

hilabete honetan ez da inongo kopururik sortzen kontzeptu horrengatik. 

 

                                           EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 3.485.533,9 3.235.732,6 249.801,4 7,7

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3.193.698,9 2.966.886,2 226.812,8 7,6

Guztizko doikuntza Estatuarekin 127.223,9 267.975,5 - 140.751,6 - 52,5

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3.320.922,9 3.234.861,7 86.061,2 2,7

Gauzatze- ehunekoa 44,7% 46,3%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 4.280,7 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 3,8 gehiago, izan ere, orduan 4.123,6 

milioi bildu ziren. Bestalde, itzultzeak % 6,0 jaitsi dira (-69,7 milioi euro). Bi alderdi horiek 

batera % 7,6ra igo dute zerga-bilketa likidoa. 

                                           EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 4.280.698,9 4.123.554,9 157.144,1 3,8

Itzulitakoak - 1.087.000,0 - 1.156.668,7 69.668,7 - 6,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3.193.698,9 2.966.886,2 226.812,8 7,6
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

5,6 egin du gora, 1.344,7 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 1.816,7 milioi eurokoa izan da eta % 9,6 igo da. Tasek eta bestelako diru-sarrerek 

joera negatiboa mantentzen dute, hain zuzen ere, horien zerga-bilketa 2017an jasotako 

baino % 11,9 txikiagoa izan da; hau da, aurreko ekitaldiko zerga-bilketa 36,6 milioi eurokoa 

izan zen bitartean, aurtengoa 32,3 milioi eurokoa izan da. 

                                                                                      EKAINAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 %

Zuzeneko zergak 1.733.702,7 1.761.484,1 -1,6 389.005,4 488.648,5 -20,4 1.344.697,3 1.272.835,6 5,6

PFEZa 1.488.012,8 1.432.396,7 3,9 346.584,0 351.383,9 -1,4 1.141.428,8 1.081.012,9 5,6

Sozietateen gaineko zerga 162.681,7 212.318,5 -23,4 2.839,9 78.960,2 -96,4 159.841,8 133.358,3 19,9

Gainerako zuzeneko zergak 83.008,2 116.768,8 -28,9 39.581,5 58.304,5 -32,1 43.426,7 58.464,4 25,7

Zeharkako zergak 2.513.717,6 2.323.987,8 8,2 696.988,8 666.567,2 4,6 1.816.728,8 1.657.420,6 9,6

BEZa 1.758.205,8 1.600.669,7 9,8 403.654,8 396.498,5 1,8 1.354.551,0 1.204.171,2 12,5

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 158.336,7 140.278,5 12,9 -158.336,7 -140.278,5 -12,9

Zerga bereziak 668.780,8 651.440,7 2,7 131.203,5 127.836,8 2,6 537.577,3 523.603,9 2,7

Gainerako zeharkako zergak 86.731,1 71.877,3 20,7 3.793,8 1.953,4 94,2 82.937,3 69.924,0 18,6

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 33.278,6 38.083,0 -12,6 1.005,8 1.453,0 -30,8 32.272,9 36.630,0 -11,9

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 4.280.698,9 4.123.554,9 3,8 1.087.000,0 1.156.668,7 -6,0 3.193.698,9 2.966.886,2 7,6

Doikuntzak Estatuarekin 261.287,8 388.068,9 -32,7 134.063,9 120.093,4 11,6 127.223,9 267.975,5 -52,5

Doikuntzak BEZa 227.589,1 356.576,1 -36,2 11.807,8 15.273,1 -22,7 215.781,4 341.302,9 -36,8

Doikuntzak Zerga bereziak 33.698,7 31.492,8 7,0 122.256,1 104.820,3 16,6 -88.557,4 -73.327,4 -20,8

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 4.541.986,8 4.511.623,8 0,7 1.221.063,9 1.276.762,1 -4,4 3.320.922,9 3.234.861,7 2,7  
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a) PFEZ 

PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 5,6 hazi da aurreko urteko apirilekoaren aldean; 

batetik, zerga-bilketa gordina % 3,9 hazi delako eta, bestetik, itzulketak % 1,4 jaitsi direlako.  

PFEZaren osagaien artean lanaren etekinen gaineko atxikipenen (% 3,4ko igoera 

mantentzen dute) eta lan-, enpresa- eta arte- jarduerei dagozkien ordainketa zatikatuen 

(% 5,4) sendotasuna nabarmentzen da. Hala ere, kapital higigarriaren atxikipenak murriztu 

dira (% 5,3 jaitsi dira, aurreko hilean baino apur bat gutxiago) eta kapital higigarriaren 

atxikipenen gainean eta ondare-irabazien gainean ostera ere erortzen direnen (- % 0,2 eta - 

% 8,4, hurrenez hurren) bilakaera negatiboa mantentzen da. Loteria- eta apustu-sarien 

gaineko atxikipenen zenbatekoa, iazkoarekin alderatuta, hirukoiztu egin dira ia (% 196,8); 

kuota diferentziala, berriz, kanpaina amaitzeke dagoela, % 0,4 hazi da. 

 

b) Sozietateen gaineko Zerga 

Itzultzeen egutegia aldatzearen ondorioz, Sozietateen gaineko Zergaren kuota 

diferentzialari dagokion zerga-bilketa likidoak % 69,8ko hazkundeari eutsi dio, izan ere, 

ekitaldi honetan 74,0 milioi euroko zenbateko positiboa izan du; aurreko ekitaldian, aldiz, 

43,6 milioi eurokoa izan zuen. Aurreko epigrafean aipatu diren gainerako zerga-figurak 

kontuan hartuta, zergaren bilketa % 19,9 hazi da. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko zergapetzearen gaineko figuren bitartez lortutako zerga-bilketa likidoa % 25,7 

jaitsi da. PFEZaren eta Ondarearen kanpainako azken datuak falta direla, gainerako figuren 

bilakaerak kopuru negatiboak aurkezten ditu Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan (- 

% 130,1; zergaren erregularizazioaren harira Estatuarekin adostutako azken urtekoa 

gauzatu ondoren), nolabaiteko susperketa izan da Oinordetza eta Dohaintzen gaineko 

Zergan (- % 5,6) eta bilakaera negatiboa sendotu da Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren 

Balioaren gaineko Zergan (- % 3,9).  

 

d) BEZa 

BEZaren zerga-bilketa osoaren hazkundea % 9,8koa da; itzultzeak, berriz, % 1,8 hazi dira. 

Horrek esan nahi du zerga-bilketa likidoaren hazkundea % 12,5 indartsuan kokatzen dela, 

BEZaren azken urteetako hazkunde-tasarik onenetarikoa, berriz ere. Hazkunde honek, era 

berean, zerga-figura horrengatik barne doikuntza kontzeptuan egindako ordainketen 

hazkunde bat zehazten du, izan ere, lehen hiruhilekoko datuekin, % 12,9 hazi dira: aurreko 

ekitaldiko 140,3 milioi euroetatik oraingo 158,3 milioi euroetara pasatu gara. 
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e) Zerga Bereziak 

Bai bilketa osoak bai itzulketek goraka segitzen dute antzeko ehunekin, eta ondorioz zerga 

berezien tasa positiboa da: % 2,7. Zerga-figura guztiek kopuru positiboak mantentzen 

dituzte alkoholaren gaineko zergak izan ezik, azken horrek beheranzko joera mantentzen 

baitu (- % 29,4). Hidrokarburoen gaineko zerga % 3,1 hazi da, tabakogaien gaineko zerga 

% 1,1 eta garagardoaren gaineko zerga % 16,7. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak % 18,6 hazi dira. Zehazki, hazi egin dira 

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

egitateetako bat % 26,3 eta bestea % 22,3), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 24,7), 

aseguru primen gaineko zerga (% 8,5) eta joko jardueren gainekoa (% 5,6). Aldiz, berotegi 

efektuko gas fluordunen gaineko zergak jaitsierarekin jarraitzen du, baina aurreko 

hilabetean bildutakoa baino pixka bat motelagoa (- % 8,7). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Ia-ia aurreko maila bereko bilketa izan da jokoaren gaineko tasetan (% 1,2 gehiago) eta 

premiamendu-errekarguena % 13,1 gehitu da; aldiz, zerga-zehapenen bilketak behera egin 

du (-% 7,8) eta berandutze-interesetan beherakada gogorra izan da (- % 34,3). Ondorioz 

sarreren aurrekontuaren III. kapituluan kopuruak negatiboak dira berriz ere (- % 11,9). 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Txosten honen hasieran adierazi den bezala, 2017ko ekitaldian 2011tik 2016ra bitarteko 

kupoen likidazioaren harira Estatuarekin egindako akordioetatik eratorritako sarrera eta 

ordainketak formalizatu ziren. Ondorioz, Estatuari 237,9 milioi euro ordaindu behar izan 

zitzaizkion kupoaren kontzeptu gisa. Zenbateko hori bere garaian Estatuak foru ogasunei 

ordaindu beharreko BEZaren doikuntzengatik atxikitako zenbatekoekin konpentsatu zen. 

2017an Bizkaiarentzat 126,6 milioi euroko kontabilizazioa suposatu zuen diru-sarrera hori, 

jakina, ez da berriro gertatu oraingo ekitaldian.  

 
 
 
 
 
 
 



     

5 

 

TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2018 
 

Aldiak: urtarrila-ekaina 

Periodos: enero-junio 

 


