
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2018ko IRAILA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Irailera arte zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 4,5 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 5.893,4 milioi eurora iritsi baita. 2017ko hil berean 5.641,9 milioi 

bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 251,5 milioiko eta % 79,4ko 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 

% 7,7ko tasarekin hazi da eta bigarrena % 31,3 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, abuztuko txostenean aipaturiko egoera mantentzen da, 

irailean 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). 

                                           IRAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 6.177.211,6 5.706.438,8 470.772,8 8,2

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

Berezko kudeaketaren tributu 
itunduak

5.575.687,1 5.179.139,7 396.547,3 7,7

Guztizko doikuntza Estatuarekin 317.717,2 462.726,0 - 145.008,8 - 31,3

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 5.893.404,3 5.641.865,7 251.538,6 4,5

Gauzatze- ehunekoa 79,4% 80,7%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 7.182,0 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 5,1 gehiago, izan ere orduan 6.835,2 

milioi bildu baitziren. Bestalde, itzulketak % 3,0 murriztu dira (-49,7 milioi). Bi alderdi horiek 

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

                                           IRAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 7.182.043,5 6.835.180,9 346.862,6 5,1

Itzulitakoak - 1.606.356,4 - 1.656.041,2 49.684,8 - 3,0

Berezko kudeaketaren tributu 
itunduak

5.575.687,1 5.179.139,7 396.547,3 7,7
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 5,3 egin du gora, 2.925,3 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 2.602,5 milioi eurokoa izan da eta % 10,7 igo da. Tasek eta beste diru-sarrera 

batzuek hobekuntza geldoarekin jarraitzen dute, aurreko hilabetera arte agertutako joera 

negatiboari eutsi dioten arren. Horien bidezko diru-bilketa 2017an lortutakoa baino % 5,1 

txikiagoa izan da eta 47,9 milioira iritsi da; aurreko ekitaldian 50,5 milioikoa izan zen.  

                                                                                      IRAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likido

mila eurotan 2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017

Zuzeneko zergak 3.357.843,5 3.320.361,5 1,1 432.577,6 541.856,2 -20,2 2.925.265,9 2.778.505,4

PFEZa 2.402.726,9 2.324.778,2 3,4 386.446,4 394.883,7 -2,1 2.016.280,6 1.929.894,5

Sozietateen gaineko zerga 745.649,1 754.676,2 -1,2 3.165,1 86.606,9 -96,3 742.484,0 668.069,3

Gainerako zuzeneko zergak 209.467,5 240.907,1 -13,1 42.966,2 60.365,5 -28,8 166.501,3 180.541,6

Zeharkako zergak 3.775.037,7 3.461.936,0 9,0 1.172.527,8 1.111.797,5 5,5 2.602.509,8 2.350.138,4

BEZa 2.617.744,2 2.377.117,0 10,1 565.814,8 580.739,5 -2,6 2.051.929,4 1.796.377,5

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

Zerga bereziak 1.029.612,1 977.253,4 5,4 260.518,7 249.660,5 4,3 769.093,4 727.592,9

Gainerako zeharkako zergak 127.681,4 107.565,5 18,7 4.533,5 2.748,5 64,9 123.147,9 104.817,1

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 49.162,3 52.883,4 -7,0 1.251,0 2.387,5 -47,6 47.911,3 50.495,9

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 7.182.043,5 6.835.180,9 5,1 1.606.356,4 1.656.041,2 -3,0 5.575.687,1 5.179.139,7

Doikuntzak Estatuarekin 477.250,4 607.944,9 -21,5 159.533,1 145.218,9 9,9 317.717,2 462.726,0

Doikuntzak BEZa 436.582,2 568.253,8 -23,2 11.807,8 15.273,1 -22,7 424.774,4 552.980,7

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 7.659.293,9 7.443.125,8 2,9 1.765.889,6 1.801.260,1 -2,0 5.893.404,3 5.641.865,7  
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a) PFEZa 

PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 4,5 hazi da aurreko urteko irailekoaren aldean; 

batetik, zerga-bilketa gordina % 3,4 hazi delako eta, bestetik, itzulketak % 2,1 jaitsi direlako. 

Haren osagaien artean lanaren etekinen atxikipenen sendotasuna mantentzen da, % 3,2ko 

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

zatikatuena ere, % 5,6ko hazkundearekin. Hala ere, kapital higigarriaren atxikipenak 

murriztu dira (% 7,3 jaitsi dira) eta kapital higigarriaren atxikipenen gainean eta ondare-

irabazien gainean ostera ere erortzen direnen (- % 0,7 eta - % 9,1, hurrenez hurren) 

bilakaera negatiboa mantentzen da. Loteria eta apustuetako sarien gaineko atxikipenen 

zenbatekoa ia hirukoiztu egin da (% 197,0ko gorakada) aurreko urtekoaren aldean, eta 

kuota diferentziala % 7,1 hobetu da. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen gaineko zergaren kuota diferentzialaren bidezko diru-bilketa likidoaren 

hazkundea % 15,3koa izan da, ekitaldian egindako itzulketa txikiagoei esker (-% 96,6), 

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

ordainketa berriaren zain, diru-bilketa gordinak, berriz, aurreko urtean lortutako diru-

bilketarekin alderatuta, % 0,2ko jaitsi da; bilketa likido osoa 742,5 milioi eurora iritsi da. 

Gainerako zerga figurak, aurreko epigrafean aipatu direnak, kontuan izanik, zerga honen 

bidezko diru-bilketa % 11,1 hazi da. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko zergapetzearen gainerako figuren bidezko diru-bilketa likidoa % 7,8 murriztu da. 

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren, kreditu erakundeetako gordailuen gaineko 

zergaren eta oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eboluzio negatiboak (-% 68,1, -

% 4,2 eta % 1,1, hurrenez hurren) moteldu egin badira ere, ez dira konpentsatzen 

ondarearen gaineko zergaren % 7,0ko eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko 

zerga % 1,9ko hazkundeekin.  

 

d) BEZa 

BEZaren diru-bilketa gordinaren gehikuntza % 10,1ekoa izan da, eta itzulketen % 2,6ko 

jausialdiarekin batera, % 14,2an 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.  

 



     

4 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bidezko diru-bilketa gordina % 5,4 handitu da. Horrek, itzulketen % 4,3ko 

hazkundearekin batera, diru-bilketa likidoaren % 5,7ko gehikuntza tasa ekarri du. Zerga 

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

horrek joera negatiboari eutsi baitio (-% 38,0). Hidrokarburoen gaineko zerga % 6,5 hazi da, 

tabako gaien gainekoa % 2,6, garagardoaren gainekoa % 17,8 eta elektrizitatearen gainekoa 

% 5,5. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 17,5 hazi dira. Zehazki, hazi egin 

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

egitateetako bat % 22,1 eta bestea % 30,3), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 22,5), 

aseguru primen gaineko zerga (% 5,7) eta joko jardueren gainekoa (% 17,4). Aldiz, berotegi 

efektuko gas fluordunen gaineko zergak beherantz jarraitu du aurreko urtera arte 

metatutakoaren aldean (-% 4,1). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 1,6 hazi dira, makina eta aparatu automatikoen gaineko tasaren 

bilakaera positiboari esker (% 3,5).  Premiamendu-errekarguak % 13,2 hazi dira, zehapenek 

ere gora egin dute (% 6,9) eta berandutze-interesek % 25,4ko beherakada handia izan dute. 

Oro har, III. kapituluko zenbakiek % 5,1eko beherakada izan dute.  

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Irailean zehar, ez da gauzatu Estatuarekiko doikuntzen kontzeptupean egindako 

transferentziarik, beraz, aurreko hil 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-iraila 

Periodos: enero-septiembre 

 

 


