
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2019KO APIRILA 

 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Apirilean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 3,4 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 2.884,1 milioi eurora iritsi baita. 2018ko hil berean 2.788,8 milioi 

bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 95,4 milioiko eta % 36,7ko aldea dago 

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

izan da. 

kudeaketa propioaren bidez lortutako diru-bilketa % 2,4 hazi da; Estatutik jasotako 

doikuntzak, berriz, % 25,0 hazi dira. 

Barneko doikuntzei dagokienez, adierazi beharra dago Bizkaiak gainerako lurraldeei egin 

dien ordainketa 17,6 milioi eurotan handitu dela, hots, % 6,0ko igoera. 

 

                                          APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 3 .03 4.591,1 2.953 .400,4 8 1.190,7 2,7

FFAAen barneko doikuntza g uztira -3 09.478 ,9 -291.8 3 5,0 -17.643 ,9 6,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.725.112,2 2.661.565,4 63 .546,8 2,4

Guztizko doikuntza Estatuarekin 159.03 7,5 127.223 ,9 3 1.8 13 ,5 25,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 2.884.149,7 2.788.789,4 95.3 60,3 3 ,4

Gauzatze-ehunekoa 3 6,7% 3 7,6%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 3.372,5 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 3,4 gehiago, izan ere, orduan 3.261,2 

milioi bildu ziren. Bestalde, itzultzeak % 8,0 hazi dira (+47,7 milioi euro). Bi alderdi horiek 

batera % 2,4ra igo dute zerga-bilketa likidoa. 

                                           APIRILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 3.372.523,3 3.261.234,5 111.288,9 3,4

Itzulitakoak - 647.411,1 - 599.669,0 - 47.742,1 8,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.725.112,2 2.661.565,4 63.546,8 2,4
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 2,7 egin du gora, 1.400,2 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 1.304,8 milioi eurokoa izan da eta % 2,2 igo da. Tasek eta bestelako diru-sarrerek 

joera negatiboa mantentzen dute, hain zuzen ere, horien zerga-bilketaren murrizketa             

–% 7,1ean kokatzen da; hau da, aurreko ekitaldiko zerga-bilketa 21,7 milioi eurokoa izan 

zen bitartean, aurtengoa 20,1 milioi eurokoa izan da. 

 

                                                                                      APIRILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 1.441.605,7 1.411.542,1 2,1 41.429,6 48.434,1 -14,5 1.400.176,1 1.363.108,0 2,7

PFEZa 1.278.204,6 1.218.622,5 4,9 28.010,0 7.083,5 295,4 1.250.194,6 1.211.539,0 3,2

Sozietateen gaineko zerga 127.502,6 138.575,7 -8,0 9.450,9 2.295,0 311,8 118.051,7 136.280,6 -13,4

Gainerako zuzeneko zergak 35.898,5 54.343,9 -33,9 3.968,7 39.055,5 -89,8 31.929,8 15.288,4 108,8

Zeharkako zergak 1.910.006,5 1.827.562,4 4,5 605.192,8 550.758,6 9,9 1.304.813,7 1.276.803,7 2,2

BEZa 1.363.434,9 1.331.586,8 2,4 293.481,6 257.783,8 13,8 1.069.953,3 1.073.803,1 -0,4

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 160.907,6 158.336,7 1,6 -160.907,6 -158.336,7 -1,6

Zerga bereziak 486.567,4 437.017,3 11,3 150.127,0 131.058,2 14,5 336.440,4 305.959,1 10,0

Gainerako zeharkako zergak 60.004,2 58.958,2 1,8 676,7 3.579,9 -81,1 59.327,5 55.378,3 7,1

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 20.911,1 22.130,0 -5,5 788,7 476,3 65,6 20.122,4 21.653,7 -7,1

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 3.372.523,3 3.261.234,5 3,4 647.411,1 599.669,0 8,0 2.725.112,2 2.661.565,4 2,4

Doikuntzak Estatuarekin 291.279,6 261.287,8 11,5 132.242,1 134.063,9 -1,4 159.037,5 127.223,9 25,0

Doikuntzak BEZa 252.954,2 227.589,1 11,1 9.014,6 11.807,8 -23,7 243.939,6 215.781,4 13,0

Doikuntzak Zerga bereziak 38.325,4 33.698,7 13,7 123.227,5 122.256,1 0,8 -84.902,1 -88.557,4 4,1

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3.663.802,9 3.522.522,3 4,0 779.653,3 733.732,9 6,3 2.884.149,7 2.788.789,4 3,4  
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a) PFEZ 

PFEZaren diru-bilketa likidoa, aurreko urteko apirilarekin alderatuta, % 3,2 hazi da, diru-

bilketa gordina % 4,9 hazi delako eta itzulketak % 295,4 hazi direlako, amatasunaren eta 

aitatasunaren prestazioari dagozkien aplikatzeke dauden ordainketak kontabilizatu ostean.  

Osagai desberdinek bilakaera desberdina izan dute. Horrela, digitu positiboak aurkezten 

dituzte sarien gaineko karga bereziak (% 49,7), lanaren etekinen gaineko atxikipenak 

(% 5,3ko hazkundearekin), enpresa, lanbide edo arte-jardueren ordainketa zatikatuak 

(% 5,4) eta kapital higiezinaren etekinen gaineko atxikipenak (% 1,6). Aitzitik, joera 

negatiboa atzeman da kapital higigarriaren errendimenduen gaineko atxikipenetan                 

(–% 29,0) eta ondare-irabazien gaineko atxikipenetan (–% 62,5). Kuota diferentzialak ere 

emaitza negatiboa izan du (-5,8 milioi; urtebete lehenago 10,3 milioi positiboan), 21,3 

milioiko itzulketek eraginda; 2018ko apirileko itzulketak, berriz, 6,5 milioira arte iritsi ziren 

bakarrik. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zergaren kuota diferentziala % 1,4 gutxitu da ekitaldi arrunteko diru-bilketa gordinago 

txikiagoaren ondorioz (% 0,7 jauzi dena) eta itzulketen igoeraren ondorioz; azken horiek 2,1 

milioitik 4,2 milioira igaro dira. Gainerako zerga-figurak kontuan hartuta, aurreko 

epigrafean aipatu da zergaren diru-bilketa % 13,4 murriztu dela, 2018ko apirilean jasotako 

136,3 milioietatik ekitaldi honetako 118,1 milioietara iritsiz. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 108,8 hazi da apirilera arte. Izan 

ere, aurreko urteko 15,3 milioietatik aurtengo 31,9 milioietara igo da. Ez-egoiliarren 

errentaren gaineko zergaren, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren eta ondarearen 

gaineko zergaren hazkundeak nabarmentzen dira; % 171,2, % 9,8 eta % 29,2 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; horren diru-bilketa 5,5 milioitik 0,3 milioira igaro da. 
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d) BEZa 

BEZaren bidezko diru-bilketa % 0,4 murriztu da, 1.073,8 milioi eurotik ekitaldi honetan 

bildutako 1.070,0 milioi eurotara igaroz. Horren arrazoia diru-bilketa gordina handiagoa 

(% 2,4) eta itzulketen igoera (% 13,8) dira, 257,8 milioitik 293,5 milioira igaro direnak.  

 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bidezko diru-bilketa, berriz, hazi egin da, % 10,0, eta digitu positiboak 

azaltzen dira fabrikazioko zerga-figura garrantzitsuenetan: hidrokarburoena (% 11,2), 

tabakogaiena (% 6,1) eta alkoholarena (% 27,2). Nolanahi ere, garagardoaren gaineko 

zergaren eta elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren diru-bilketak % 5,3 eta % 3,9 jauzi 

dira, hurrenez hurren. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurek, 59,3 milioi eurorekin, % 7,1ean gainditzen du 

aurreko ekitaldiko diru-bilketa. Zehazki, hazi egin dira ondare eskualdaketen eta egintza 

juridiko dokumentatuen gaineko zerga (% 4,6 eta % 16,8, bere zerga-egitate bakoitzak) eta 

zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 20,2). Aitzitik, murriztu egin dira aseguru primen 

gaineko zerga (–% 3,3), joko jardueren gaineko zerga (–% 17,2) eta berotegi efektuko gas 

fluordunen gaineko zerga (% 34,1). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasak % 0,9 igo dira, makinen eta aparatu automatikoen hazkundearen 

(% 0,4) eta txartelen eta bestelako apustuen (% 5,4) ondorioz; horiek bingo jokoaren 

gaineko tasen erorketarekin (–% 2,3) konpentsatzen da. Bestalde, jauzi egin dira zerga-

zehapenak (–% 38,9) eta berandutze-interesak (–% 5,9), eta % 20,9 igo dira premiamendu-

errekarguak.  

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

BEZaren bidez egindako ekitaldiko lehenengo hiruhileko diru-bilketari dagozkion 

Estatuarekiko doikuntzak, aurreko urtekoarekin alderatuta, % 13,0 hazi dira eta igoerak 

eman dira inportazioen gaineko diru-bilketan (% 17,1) zein barneko eragiketen gaineko 

diru-bilketan (% 6,4). Zerga bereziekin egiten diren doikuntzek % 4,1 murriztu dute beren 

emaitza negatiboa, nagusiki, Alkohola barneko eragiketen gaineko eta tabakoaren gaineko 

kobrantza handiagoen ondorioz (% 24,5 eta % 68,7, hurrenez hurren); Hidrokarburoak 

barneko eragiketen gaineko ordainketak, berriz, % 2,3 hazi dira. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. 

anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-apirila 

Periodos: enero-abril 

 

 

 


