
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2018KO ABUZTUA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Abuztura arte zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 4,3 hazi da aurreko urteko 

epe berarekin konparaturik, 5.012,5 milioi eurora iritsi baita. 2017ko hil berean 4.808,0 

milioi bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 204,5 milioiko eta % 67,5eko aldea 

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

euro izan da. 

Ekitaldian etengabe gertatu den bezala, kudeaketa propioaren bidez lortutako diru-bilketak 

eta Estatuarekiko doikuntzen ondoriozkoak bilakaera desberdinak izan dituzte: lehenengoa 

% 7,9ko tasarekin hazi da eta bigarrena % 30,4 murriztu da. Desberdintasun horren 

arrazoia, aurreko txostenetan adierazi izan den bezala, hauxe da: Estatuak ordaintzeko 

zeukan BEZaren doikuntzarengatik konpentsatu beharreko zenbait diru kopuru aplikatu 

ziren aurreko ekitaldian, kupoari buruzko bost urtean behingo aurreko legearen 

indarraldian kupoen likidazioaren inguruan sortu ziren desadostasunak konpondu eta gero.   

Barneko doikuntzei dagokienez, uztaileko txostenean aipaturiko egoera mantentzen da, 

abuztuan ez baita ematen lurralde historikoen arteko transferentziarik. Azken batean, 

Bizkaiak 601,5 milioi ordaindu dizkiela Arabako eta Gipuzkoako lurraldeei. Horrenbestez, 

aurreko ekitaldiko diru kopuruaren aldean gehikuntza % 14,1ekoa izan da (74,2 milioi). 

Arabarentzako ordainketak 31,1 milioi gehiagokoak izan dira (% 23,3 hazi dira), eta 

Gipuzkoarentzako ordainketak, berriz, 43,2 milioi gehiagokoak (% 10,9ko hazkundea).  

 

 

                                           ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 5.296.347,7 4.878.699,6 417.648,1 8,6

FFAAen barneko doikuntza g uztira - 601.524,6 - 527.299,1 - 74.225,5 14,1

Berezko kudeaketaren tributu 
itunduak

4.694.823,1 4.351.400,5 343.422,6 7,9

Guztizko doikuntza Estatuarekin 317.717,2 456.613,7 - 138.896,5 - 30,4

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 5.012.540,4 4.808.014,2 204.526,2 4,3

Gauzatze- ehunekoa 67,5% 68,8%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 6.232,9 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 4,8 gehiago, izan ere orduan 5.950,2 

milioi bildu baitziren. Bestalde, itzulketak % 3,8 murriztu dira (-60,6 milioi). Bi alderdi horiek 

batera % 7,9ra igo dute zerga-bilketa likidoa. 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 6,5 egin du gora, 2.638,5 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 2.016,5 milioi eurokoa izan da eta % 10,1 igo da. Tasek eta beste diru-sarrera 

batzuek, hobekuntza geldoa izan badute ere, aurreko hilabetera arte agertutako joera 

negatiboari eutsi diote. Horien bidezko diru-bilketa 2017an lortutakoa baino % 6,2 

txikiagoa izan da eta 39,8 milioira iritsi da; aurreko ekitaldian 42,4 milioikoa izan zen. 

 

 

 

 

                                          ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 6.232.946,2 5.950.155,4 282.790,8 4,8

Itzulitakoak - 1.538.123,0 - 1.598.754,9 60.631,9 - 3,8

Berezko kudeaketaren tributu 
itunduak

4.694.823,1 4.351.400,5 343.422,6 7,9

                                                                                      ABUZTUAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 %

Zuzeneko zergak 3.061.980,5 3.010.290,7 1,7 423.443,4 532.597,2 -20,5 2.638.537,1 2.477.693,5 6,5

PFEZa 2.150.919,4 2.070.476,0 3,9 379.761,7 386.436,9 -1,7 1.771.157,7 1.684.039,0 5,2

Sozietateen gaineko zerga 723.319,1 725.568,1 -0,3 3.051,8 86.208,1 -96,5 720.267,4 639.360,0 12,7

Gainerako zuzeneko zergak 187.742,0 214.246,6 -12,4 40.629,9 59.952,1 -32,2 147.112,0 154.294,5 -4,7

Zeharkako zergak 3.130.005,0 2.895.160,0 8,1 1.113.520,2 1.063.882,0 4,7 2.016.484,8 1.831.278,0 10,1

BEZa 2.204.185,5 2.021.718,1 9,0 506.989,1 532.951,8 -4,9 1.697.196,4 1.488.766,2 14,0

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 341.660,9 278.649,1 22,6 -341.660,9 -278.649,1 -22,6

Zerga bereziak 812.340,6 779.476,1 4,2 260.518,7 249.660,5 4,3 551.821,9 529.815,6 4,2

Gainerako zeharkako zergak 113.479,0 93.965,9 20,8 4.351,5 2.620,6 66,1 109.127,4 91.345,3 19,5

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 40.960,7 44.704,7 -8,4 1.159,5 2.275,7 -49,0 39.801,2 42.429,0 -6,2

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 6.232.946,2 5.950.155,4 4,8 1.538.123,0 1.598.754,9 -3,8 4.694.823,1 4.351.400,5 7,9

Doikuntzak Estatuarekin 477.250,4 601.832,6 -20,7 159.533,1 145.218,9 9,9 317.717,2 456.613,7 -30,4

Doikuntzak BEZa 436.582,2 562.141,5 -22,3 11.807,8 15.273,1 -22,7 424.774,4 546.868,4 -22,3

Doikuntzak Zerga bereziak 40.668,2 39.691,1 2,5 147.725,4 129.945,7 13,7 -107.057,2 -90.254,7 -18,6

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 6.710.196,6 6.551.988,0 2,4 1.697.656,2 1.743.973,8 -2,7 5.012.540,4 4.808.014,2 4,3
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a) PFEZa 

PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 5,2 hazi da aurreko urteko abuztukoaren aldean, 

batetik diru-bilketa gordina % 3,9 hazi delako eta bestetik itzulketak % 1,7 jaitsi direlako.  

Haren osagaien artean lanaren etekinen atxikipenen sendotasuna mantentzen da, % 3,6ko 

hazkundeari eusten baitiote, bai eta lanbide-, enpresa- eta arte-jardueren ordainketa 

zatikatuena ere, % 5,6ko hazkundearekin. Murriztu egin dira, aldiz, kapital higigarriaren 

atxikipenak, % 3,9ko jaitsiera izan baitute, eta eboluzio negatiboari eutsi diote kapital 

higiezinaren etekinen gaineko atxikipenek (-% 0,2) eta ondare-irabazien gainekoek (-

% 14,7). Loteria eta apustuetako sarien gaineko atxikipenen zenbatekoa ia hirukoiztu egin 

da (% 197,0ko gorakada) aurreko urtekoaren aldean, eta kuota diferentziala % 6,0 hobetu 

da. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen gaineko zergaren kuota diferentzialaren bidezko diru-bilketa likidoaren 

hazkundea % 16,3koa izan da, ekitaldian egindako itzulketa txikiagoei esker (-% 96,7), 

itzulketa horien egutegia aldatu egin delako. Eta zergaren foru araudian sarturiko zatikako 

ordainketa berriaren zain, diru-bilketa gordinak, berriz, jada 2017ko kanpainako diru-

sarrera eginda, aurreko urtean lortutako diru-bilketa berdindu du ia (% 0,4), bilketa likido 

osoa 612,0 milioi eurora iritsita. Gainerako zerga figurak, aurreko epigrafean aipatu direnak, 

kontuan izanik, zerga honen bidezko diru-bilketa % 12,7 hazi da. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko zergapetzearen gainerako figuren bidezko diru-bilketa likidoa % 4,7 murriztu da. 

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (-% 111,1) eta kreditu erakundeetako 

gordailuen gaineko zergaren eboluzio negatiboa; azken hori, nabarmen berreskuratzen ari 

den arren, % 4,2ko jaitsiera mantentzen du, baina oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga 

% 1,5eko, ondarearen gaineko zergaren % 6,7ko eta energia elektrikoaren ekoizpenaren 

gaineko zerga % 2,9ko hazkundeekin konpentsatzen da.  

 

d) BEZa 

BEZaren diru-bilketa gordinaren gehikuntza % 9,0koa izan da, eta itzulketen % 4,9ko 

jausialdiarekin batera, % 14,0an kokatzen den diru-bilketa likidoaren hazkundea ezartzen 

du. Hazkunde horren eraginez, hazten ari da zerga figura horrengatiko barne doikuntza, eta, 

aurreko hilean ikusi ahal izan zen bezala, ordainketen % 22,6ko gehikuntza ekarri dituzte: 

341,7 milioi euro ordaindu dira, eta aurreko urtean 278,6 milioi ordaindu ziren.  
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e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bidezko diru-bilketa likidoa % 4,2 handitu da. Horrek, itzulketen % 4,3ko 

hazkundearekin batera, diru-bilketa likidoaren % 4,2ko gehikuntza tasa ekarri du. Zerga 

berezietako figura guztiek eutsi diete zenbaki positiboei, alkoholen gaineko zergak izan ezik, 

horrek joera negatiboari eutsi baitio (-% 38,8). Hidrokarburoen gaineko zerga % 5,0 hazi da, 

tabako gaien gainekoa % 1,0, garagardoaren gainekoa % 21,1 eta elektrizitatearen gainekoa 

% 5,1.  

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 19,5 hazi dira. Zehazki, hazi egin 

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

egitateetako bat % 25,6 eta bestea % 25,0), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 23,9), 

aseguru primen gaineko zerga (% 7,0) eta joko jardueren gainekoa (% 17,4). Aldiz, berotegi 

efektuko gas fluordunen gaineko zergak beherantz jarraitu du aurreko hilera arte 

metatutakoaren aldean (-% 6,6). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 1,2 hazi dira, makina eta aparatu automatikoen gaineko tasaren 

bilakaera positiboari esker (% 3,5). Bestalde, premiamendu-errekarguak % 14,2 hazi dira, 

zehapenek behera egin dute (-% 2,4) eta berandutze-interesek % 24,9ko beherakada handia 

izan dute. Oro har, III. kapituluko zenbakiek % 6,2ko beherakada izan dute.  

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

 

Abuztuan zehar, ez da gauzatu Estatuarekiko doikuntzen kontzeptupean egindako 

transferentziarik, beraz, uztaila bukaeran zegoen egoera mantentzen da; orduan, adierazi 

genuen bezala, Estatuarekin 2011tik 2016ra bitarteko kupoen likidazioari dagokionez 

lortutako erabakietako sarrera eta ordainketen formalizaziotik eratorritako atzerakada 

mantentzen da.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2018 
 

Aldiak: urtarrila-abuztua 

Periodos: enero-agosto 

 

 

 


