
 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2018KO URRIA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Urrira arte, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 6,2 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 6.902,9 milioi eurora iritsi baita. 2017ko hil berean 6.502,2 milioi 

bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 400,7 milioiko eta % 93,0ko 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 

% 8,7ko tasarekin hazi da eta bigarrena % 16,7 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, bost urtean behingo aurreko legearen indarraldian kupoen 

likidazioaren inguruan sortu ziren desadostasunak konpondu eta gero.  

Barneko doikuntzei dagokienez, Bizkaiak beste bi aldundiei egin dizkien ordainketak % 18,1 

hazi dira, 923,1 milioira arte; 2017ko urrira arte 781,7 milioi abonatu ziren. Arabatik eta 

Gipuzkoatik jasotako kopuruak 230,0 eta 693,0 milioira arte igo ziren, aurreko ekitaldian 

baino 37,8 milioi eta 103,6 milioi gehiago, hurrenez hurren-  

 

                                           URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 7.290.816,0 6.641.585,8 649.230,2 9,8

FFAAen barneko doikuntza g uztira - 923.056,8 - 781.679,9 - 141.376,9 18,1

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 6.367.759,2 5.859.905,9 507.853,3 8,7

Guztizko doikuntza Estatuarekin 535.124,9 642.334,5 - 107.209,6 - 16,7

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 6.902.884,1 6.502.240,3 400.643,8 6,2

Gauzatze- ehunekoa 93,0% 93,0%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 8.381,2 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 6,5 gehiago, izan ere orduan 7.872,7 

milioi bildu baitziren. Bestalde, itzulketak oso antzeko kopuruetan mantentzen dira. 2.013,5 

milioi euro itzuli dira; 2017an, berriz, itzultzeen kopurua 2.012,8 milioi eurokoa izan zen, 

hots, 0,7 milioi gutxiago. Bi alderdi horiek batera % 8,7ra igo dute zerga-bilketa likidoa. 

                                           URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2018 2017 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 8.381.225,1 7.872.688,2 508.536,8 6,5

Itzulitakoak - 2.013.465,9 - 2.012.782,3 - 683,5 0,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 6.367.759,2 5.859.905,9 507.853,3 8,7
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 9,7 egin du gora, 3.587,3 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 2.727,2 milioi eurokoa izan da eta % 7,7 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 % 4,5 

txikiagoa izan da eta 53,2 milioira iritsi da; aurreko ekitaldian 55,7 milioikoa izan zen. 

 

                                                                                      URRIAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 %

Zuzeneko zergak 4.037.272,0 3.840.491,0 5,1 449.933,1 569.703,5 -21,0 3.587.339,0 3.270.787,5 9,7

PFEZa 2.827.701,8 2.728.461,1 3,6 397.700,3 400.923,6 -0,8 2.430.001,6 2.327.537,5 4,4

Sozietateen gaineko zerga 994.007,4 864.751,6 14,9 3.624,1 87.617,1 -95,9 990.383,2 777.134,5 27,4

Gainerako zuzeneko zergak 215.562,9 247.278,3 -12,8 48.608,7 81.162,9 -40,1 166.954,2 166.115,5 0,5

Zeharkako zergak 4.289.422,1 3.973.944,0 7,9 1.562.200,7 1.440.557,3 8,4 2.727.221,3 2.533.386,7 7,7

BEZa 3.023.925,9 2.749.535,9 10,0 626.648,8 647.725,7 -3,3 2.397.277,1 2.101.810,2 14,1

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 532.406,4 421.749,0 26,2 -532.406,4 -421.749,0 -26,2

Zerga bereziak 1.126.062,3 1.107.095,5 1,7 396.688,1 367.210,8 8,0 729.374,2 739.884,6 -1,4

Gainerako zeharkako zergak 139.433,8 117.312,6 18,9 6.457,5 3.871,7 66,8 132.976,3 113.440,9 17,2

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 54.530,9 58.253,2 -6,4 1.332,0 2.521,6 -47,2 53.198,9 55.731,7 -4,5

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 8.381.225,1 7.872.688,2 6,5 2.013.465,9 2.012.782,3 0,0 6.367.759,2 5.859.905,9 8,7

Doikuntzak Estatuarekin 721.554,4 814.190,0 -11,4 186.429,5 171.855,5 8,5 535.124,9 642.334,5 -16,7

Doikuntzak BEZa 674.863,9 766.861,4 -12,0 11.807,8 15.273,1 -22,7 663.056,1 751.588,3 -11,8

Doikuntzak Zerga bereziak 46.690,5 47.328,6 -1,3 174.621,7 156.582,4 11,5 -127.931,2 -109.253,8 -17,1

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 9.102.779,5 8.686.878,2 4,8 2.199.895,3 2.184.637,8 0,7 6.902.884,1 6.502.240,3 6,2  
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a) PFEZ 

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

batetik, zerga-bilketa gordina % 3,6 hazi delako eta, bestetik, itzulketak % 0,8 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 eta ondare irabaziena ere, % 5,8ko eta % 16,1eko hazkundeekin, hurrenez 

hurren. Hala ere, kapital higigarriaren atxikipenak murriztu dira (% 5,4 jaitsi dira) eta kapital 

higigarriaren atxikipenen gainean ostera ere erortzen direnen bilakaera negatiboa 

mantentzen da (- % 0,5). Loteria eta apustuetako sarien gaineko atxikipenek bilakaera ezin 

hobea mantentzen dute, % 196,7 hazi dira aurreko urtearen aldean. Kuota diferentzialak, 

berriz, % 3,8 egin du hobera. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen gaineko zergaren kuota diferentzialaren bidezko diru-bilketa likidoaren 

hazkundea % 34,2koa izan da, ekitaldian egindako itzulketa txikiagoei esker (–% 96,2) eta 

zergari buruzko foru araudian sartutako zatikako ordainketa berria egiteari esker; ondorioz, 

diru-bilketa likidoa 844,6 milioi eurora arte igo da, aurreko ekitaldiko 629,1 milioien aldean. 

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

bidezko diru-bilketa % 27,4 hazi da. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko zergapetzearen gaineko figuren bitartez lortutako zerga-bilketa likidoa % 0,5 hazi 

da. Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren, kreditu erakundeetako gordailuen gaineko 

zergaren eta oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eboluzio negatiboak (-% 39,3, -

% 4,2 eta % 0,5, hurrenez hurren) moteldu egin badira ere, ez dira konpentsatzen 

ondarearen gaineko zergaren % 6,9ko eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko 

zerga % 3,7ko hazkundeekin.  

 

d) BEZa 

BEZaren diru-bilketa gordinaren gehikuntza % 10,0an mantentzen da, eta itzulketen 

% 3,3ko jausialdiarekin batera, % 14,1ean kokatzen den diru-bilketa likidoaren hazkundea 

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

doikuntza; hain zuzen ere, Bizkaiko ordainketa % 26,2 igo dira, 532,4 milioi euroko kopurura 

iritsi arte, hots, aurreko urtean baino 110,7 milioi gehiago. Arabarentzako ordainketak 

136,9 milioi eurokoak izan dira (2017an baino 19,2 milioi gehiago) eta Gipuzkoarentzako 

395,5 milioi eurokoak (91,5 milioi gehiago). 
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e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bidezko diru-bilketa gordina % 1,7 hazi da. Itzultzeen hazkundea (Foru 

Aldundien arteko doikuntzarekin bat datorrena) % 8,0koa izan da. Horren ondorioz, diru-

bilketa likidoa % 1,4 jaitsi da. Hidrokarburoen gaineko zerga bereziak bere joera 

alderantzikatu du, %2,2 galdu baitu. Alkoholaren gaineko zergak, berriz, bilakaera negatiboa 

mantentzen du (–% 42,4). Gainerako zerga figurek kopuru positiboak mantentzen dituzte: 

tabakogaien gaineko zerga % 2,1 hazi da, garagardoaren gainekoa % 18,8 eta 

elektrizitatearen gainekoa % 3,3. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurak, batera, % 17,2 hazi dira. Zehazki, hazi egin 

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

egitateetako bat % 22,2 eta bestea % 33,4), zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 22,0), 

aseguru primen gaineko zerga (% 5,4) eta joko jardueren gainekoa (% 16,1). Aldiz, berotegi 

efektuko gas fluordunen gaineko zergak beherantz jarraitu du aurreko urteko denboraldi 

beraren aldean (–% 5,9). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 2,5 hazi dira, makina eta aparatu automatikoen gaineko tasaren 

bilakaera positiboari esker (% 4,7). Bestalde, premiamendu-errekarguak % 16,8 hazi dira, 

zehapenek behera egin dute (–% 2,2) eta berandutze-interesek % 23,7ko beherakada 

handia izan dute. Oro har, III. kapituluko zenbakiek % 4,5eko beherakada izan dute.  

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Urrian zehar BEZari eta zerga bereziei eragiten dieten hirugarren hiruhilekoari dagozkion 

doikuntzen likidazioa gauzatu da. Lehenengo kasuan, aduanetan bildutako BEZak % 0,7ko 

hazkundea izan du. Barneko eragiketen kasuan (–% 27,9), Estatuarekin 2011tik 2016ra 

bitarteko kupoen likidazioari dagokionez lortutako erabakietako sarrera eta ordainketen 

formalizaziotik eratorritako atzerakadak aipaturiko hazkunde hori oztopatzen du. Horren 

ondorioz, bere osotasunean, BEZagatiko doikuntzak % 11,8 jauzi dira.  

Bestalde, gora egin dute zerga berezien kontzeptupean egindako doikuntzengatiko 

ordainketek; 127,9 milioi euroko kopurura iritsi arte, aurreko ekitaldiko 109,3 milioiak 

baino % 17,1 gehiago. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2018 
 

 Aldiak: urtarrila-urria         

Periodos: enero-octubre 

 

 

 


