
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2019KO OTSAILA 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Otsailera arte zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 3,0 hazi da aurreko urteko 

epe berarekin konparaturik, 1.634,3 milioi eurora iritsi baita. 2018ko hil berean 1.586,9 

milioi bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 47,4 milioiko eta % 20,8ko aldea dago 

ekitaldirako aurreikusitako guztizko zenbatekoarekin. Zenbateko hori 7.868,3 milioi euro 

izan da. 

Otsailean Estatuarekiko doikuntzarik ez dagoenez, kudeaketa propioaren bidez lortutako 

diru-bilketa ehuneko berean igo da, hau da, % 3,0 egin du gora. Foru aldundien arteko 

lehenengo doikuntzak ere ez dira apirilera arte egiten. 

 

                                          OTSAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru- bilketa likidoa 1.634.331,7 1.586.935,3 47.396,4 3,0

FFAAen barneko doikuntza g uztira 0,0 0,0 0,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.634.331,7 1.586.935,3 47.396,4 3,0

Guztizko doikuntza Estatuarekin 0,0 0,0 0,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 1.634.331,7 1.586.935,3 47.396,4 3,0

Gauzatze- ehunekoa 20,8% 21,4%
 

 

b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 1.791,8 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 4,9 gehiago, izan ere orduan 1.708,7 

milioi bildu baitziren. Bestalde, itzulketa % 29,3 hazi dira, iazko 121,8 milioietatik gaur 

egungo 157,5 milioietara igaroz.  
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                                           OTSAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 1.791.840,7 1.708.747,7 83.092,9 4,9

Itzulitakoak - 157.508,9 - 121.812,4 - 35.696,5 29,3

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 1.634.331,7 1.586.935,3 47.396,4 3,0
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 1,3 egin du gora, 769,5 milioi euro bildu baitira. Horrela, diru-bilketa gordina % 4,3 igo da 

eta itzulketak 8,7 milioitik 31,6 milioi eurotara igaro dira. Zeharkako zergetan 857,4 milioi 

eurokoa izan da, % 4,7ko igoerarekin; diru-bilketa gordinaren bilakaera positiboaren (% 5,5) 

eta itzulketen hazkundearen (% 11,4) ondorioz. Tasek eta bestelako diru-sarrerek azken 

hilabeteetako joera mantentzen dute eta % 12,4 murriztu dira, aurreko ekitaldiko 8,6 

milioietatik gaur egungo 7,5 milioietara igaroz. 

 

 

                                                                                      OTSAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 801.080,1 768.330,2 4,3 31.590,1 8.733,3 261,7 769.490,0 759.596,9 1,3

PFEZa 730.945,0 682.547,6 7,1 23.448,3 5.106,6 359,2 707.496,6 677.441,0 4,4

Sozietateen gaineko zerga 48.266,6 63.826,5 -24,4 7.657,1 1.066,8 617,8 40.609,6 62.759,7 -35,3

Gainerako zuzeneko zergak 21.868,5 21.956,1 -0,4 484,7 2.559,9 -81,1 21.383,8 19.396,2 10,2

Zeharkako zergak 983.012,2 931.619,2 5,5 125.660,5 112.831,1 11,4 857.351,6 818.788,1 4,7

BEZa 702.105,4 685.627,0 2,4 125.444,5 112.181,1 11,8 576.660,9 573.445,9 0,6

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #¡VALOR!

Zerga bereziak 248.737,5 213.684,6 16,4 54,0 291,8 -81,5 248.683,5 213.392,8 16,5

Gainerako zeharkako zergak 32.169,3 32.307,6 -0,4 162,0 358,2 -54,8 32.007,3 31.949,5 0,2

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 7.748,4 8.798,2 -11,9 258,3 248,0 4,2 7.490,1 8.550,3 -12,4

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 1.791.840,7 1.708.747,7 4,9 157.508,9 121.812,4 29,3 1.634.331,7 1.586.935,3 3,0

Doikuntzak Estatuarekin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doikuntzak BEZa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doikuntzak Zerga bereziak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #¡VALOR!

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 1.791.840,7 1.708.747,7 4,9 157.508,9 121.812,4 29,3 1.634.331,7 1.586.935,3 3,0
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a) PFEZ 

Aurreko urteko otsailekoaren aldean, PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 4,4 hazi da; 

zerga-bilketa gordina % 7,1 hazi delako. Horrek modu zabalean orekatzen ditu itzulketak, 

5,1 milioitik 23,4 milioira pasa direnak. Osagai desberdinek bilakaera desberdina izan dute. 

Horrela, digitu positiboak aurkezten ditu sarien gaineko karga bereziak (izan ere, 29,2 milioi 

eurorekin, bostekin biderkatu du aurreko ekitaldiko diru-bilketa (5,8 milioi), lanaren 

etekinen gaineko atxikipenak (% 6,2), enpresa, lanbide edo arte-jardueren ordainketa 

zatikatuak (% 7,1) eta kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak (% 2,3). Aitzitik, 

joera negatiboa atzeman da (aurreko hilabetean bezala) kapital higigarriaren 

errendimenduen gaineko atxikipenetan (–% 37,3) eta ondare-irabazien gaineko 

atxikipenetan (-1,4 milioi). Kuota diferentzialak ere emaitza negatiboa izan du (-8,1 milioi), 

17,7 milioiko itzulketek eraginda; 2018ko otsaileko itzulketak, berriz, 4,8 milioira arte iritsi 

ziren bakarrik. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zergaren kuota diferentziala % 20,3 gutxitu da ekitaldi arrunteko diru-bilketa gordinago 

txikiagoaren ondorioz % 6,7 jaitsi dena eta itzulketen igoera txikiaren ondorioz. Gainerako 

zerga-figurak kontuan hartuta, aurreko epigrafean aipatu da zergaren diru-bilketa % 35,3 

murriztu dela, 2018ko otsailean jasotako 62,8 milioietatik ekitaldi honetako 40,6 milioietara 

iritsiz.  

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 10,2 hazi da otsailera arte. Izan 

ere, aurreko urteko 19,4 milioietatik aurtengo 21,4 milioietara igo da. Ez-egoiliarren 

errentaren gaineko zergaren, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren eta ondarearen 

gaineko zergaren hazkundeak nabarmentzen dira; % 105,0, % 56,0 eta % 212,7 hurrenez 

hurren. Alde negatiboa energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergarena da; horren 

sortzapena, jakina den bezala, abenduaren 18ko 4/2018 Foru Dekretu Arauemailearen 

bidez indargabetu baitzen iazko azkenengo hiruhilekoan eta aurtengo lehenengo 

hiruhilekoan. 

 

d) BEZa 

BEZaren bidezko diru-bilketa % 0,6 hazi da, 573,4 milioi eurotik ekitaldi honetan bildutako 

576,7 milioi eurotara igaroz. Horren arrazoia diru-bilketa gordinaren handiagoa % 2,4 eta 

itzulketen igoera % 11,8 dira, 112,2 milioitik 125,4 milioira igaro direnak.  
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e) Zerga bereziak 

Fabrikazio zerga berezien bidezko diru-bilketa ere hazi egin da, % 16,5, eta digitu positiboak 

azaltzen dira zerga-figura guztietan: hidrokarburoena (% 17,6), garagardoarena (% 4,0), 

tabakogaiena (% 13,4) eta alkoholarena (35,2%). Hala ere, elektrizitatearen gaineko zerga 

bereziaren diru-bilketa % 3,7 jaitsi da. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurek, 32 milioi eurokin, ia aurreko ekitaldiko diru-

bilketaren berbera da. Zehazki, hazi egin dira ondare eskualdaketen eta egintza juridiko 

dokumentatuen gaineko zerga (% 7,1 eta % 26,1, bere zerga-egitate bakoitzak) eta zenbait 

garraiobideren gaineko zerga (% 21,1). Aitzitik, murriztu egin dira aseguru primen gaineko 

zerga (–% 20,2), joko jardueren gaineko zerga (–% 31,6) eta berotegi efektuko gas 

fluordunen gaineko zerga (-% 28,9). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 3,2 jaitsi da, bingo jokoaren gaineko zergaren jaitsieraren (–% 4,2) 

ondorioz. Makinen eta aparatu automatikoen gaineko zergaren igoerak (+% 37,8) nolabait 

apaldu du jaitsiera hori. Bestalde, jaitsi egin dira premiamendu-errekarguak (–% 0,3) eta 

zerga-zehapenak (–% 41,1); berandutze-interesek, berriz, % 4,4 gehiago bildu dute.  

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Aurrean esan denez, apirilera arte ez dira egingo urteko lehenengo doikuntzak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

5 

 
 
TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-otsaila 

Periodos: enero-febrero 

 

 

 


