
 

 

TRIBUTU ITUNDUEN BILKETA BIZKAIAN 

MAIATZA 2019 

 

I. KOPURU OROKORRAK 

a) Bilketa likidoa guztira 

Maiatzean zerga itunduengatiko bilketa metatuan % 2,5eko hazkuntza egon da aurreko 

urteko aldi berarekin alderatuta, eta 3.074,3 milioi euro izan zen, 2018ko hil horretan 

2.998,6 milioikoa izan zenean. Horrek esan nahi du hazkuntza bilketa likidoan 75,7 milioi  

izan dela eta % 39,1 ekitaldirako ezarri zen aurrekontu osoan, hau da, 7.868,3 milioi euro. 

Kudeaketa propioaren arloan lortu den bilketa % 1,5 hazi da; ordea, Estatuarengandik jaso 

diren doikuntzen kasuan hazkuntza % 25,0ekoa izan da. 

Barruko doikuntzei dagokienez adierazi behar da Bizkaiak beste Lurraldeei egindako 

ordainketetan  gehikuntza 17,6 milioi izan dela eta, beraz, hazkuntza % 6,0koa izan dela. 

 

                                          MAIATZAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 3 .224.747,4 3 .163 .178 ,7 61.568 ,7 1,9

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.915.268,5 2.871.3 43 ,8 43 .924,8 1,5

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3 .074.3 06,0 2.998.567,7 75.73 8,3 2,5

Gauzatze-ehunekoa 3 9,1% 40,4%
 

 

b) Bilketa gordina eta kudeaketa propioagatiko itzulketak 

Kudeaketa propioengatiko zerga itunduen bilketa gordina 3.913.307,7 milioi euro izan da 

eta horrek adierazten du % 3,3ko gehikuntza egon dela urte bat arinago hil horretan 

eskuratu zenarekiko; orduan munta hori 3.789.731,9 milioi izan zen. Beste alde batetik  

itzulketetan ere hazkuntza gertatu da, % 8,7 (+79,6 milioi). Bi inguruabar horiek batuta 

emaitza bilketa likidoa adierazi den % 1,5 haztea izan da. 
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                                           MAIATZAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 3.913.307,7 3.789.731,9 123.575,8 3,3

Itzulitakoak - 998.039,1 - 918.388,1 - 79.651,1 8,7

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 2.915.268,5 2.871.343,8 43.924,8 1,5
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergengatiko bilketa likidoa % 1,5 hazi da  aurreko ekitaldikoarekin alderatuta eta 

zenbatekoa 1.288,8 milioi euro izan da. Zeharkako zergen kasuan 1.600,4 milioi izan dira,  

eta hazkuntza bera izan da (% 1,5). Tasa eta beste sarrera batzuetan gertatu den % 6,0ko 

igoera azpimarratu  behar da,  guztira 26,1 milioirekin  aurreko ekitaldian 24,6 milioi izan 

zirenean. 

 

                                                                                     MAIATZAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 1.606.597,6 1.578.625,1 1,8 317.816,7 308.274,6 3,1 1.288.780,9 1.270.350,4 1,5

PFEZa 1.420.801,9 1.351.372,1 5,1 303.713,2 266.486,2 14,0 1.117.088,8 1.084.885,9 3,0

Sozietateen gaineko zerga 139.160,2 152.591,1 -8,8 9.915,9 2.542,2 290,0 129.244,3 150.048,8 -13,9

Gainerako zuzeneko zergak 46.635,5 74.661,9 -37,5 4.187,7 39.246,2 -89,3 42.447,8 35.415,7 19,9

Zeharkako zergak 2.279.742,0 2.185.961,7 4,3 679.319,3 609.559,6 11,4 1.600.422,8 1.576.402,1 1,5

BEZa 1.588.850,0 1.559.052,3 1,9 367.276,0 316.343,4 16,1 1.221.574,0 1.242.708,9 -1,7

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 616.700,7 553.647,9 11,4 150.127,5 131.203,5 14,4 466.573,2 422.444,4 10,4

Gainerako zeharkako zergak 74.191,4 73.261,5 1,3 1.008,3 3.676,0 -72,6 73.183,1 69.585,6 5,2

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 26.968,1 25.145,1 7,2 903,1 553,8 63,1 26.064,9 24.591,2 6,0

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 3.913.307,7 3.789.731,9 3,3 998.039,1 918.388,1 8,7 2.915.268,5 2.871.343,8 1,5

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 4.204.587,3 4.051.019,7 3,8 1.130.281,3 1.052.452,0 7,4 3.074.306,0 2.998.567,7 2,5
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a) PFEZ 

PFEZren bilketa likidoari dagokionez igoera % 3,0koa izan da aurreko urteko 

maiatzekoarekin alderatuta, eta hori gertatu da bilketa gordinean  % 5,1eko hazkuntza 

gertatu delako eta, horrekin batera,  amatasun eta aitatasun prestazioei lotuta ordaintzeke 

zeuden muntak kontabilizatu ostean, gehikuntza nabarmena gertatu delako itzulketetan, 

kasu honetan % 14,0koa.  

Osagaiek bilakaera desberdinak izan dituzte.  Horrela adibidez  zenbaki positiboak ikus 

daitezke premiamenduen gaineko karga berezien kasuan (% 49,7),  lanagatiko etekinen 

gaineko atxikipenetan ere nabarmena izan den % 5,4ko hazkuntzarekin, jarduera 

profesional, enpresarial  edo artistikoetan etekinen gaineko atxikipenetan (% 5,3) eta kapital 

higiezinen gaineko atxikipenetan (% 0,6). Joera negatiboa kapital higigarrien gaineko 

atxikipenetan aurkitzen dugu (% -25,6) eta baita % 42,2 murrizten diren ondare-irabazien 

gainekoetan ere. Kuota diferentzialaren kasuan ere  emaitza negatiboa da, -274,9 milioi,  

urte bat arinago munta hori -243,3 milioi   izan zenean.  

 

b) Sozietateen gaineko Zerga 

Zergaren kuota diferentziala % 6,8 gutxitu da bilketa gordina jaitsi egin delako (% 3,4) eta 

gehikuntza egon delako itzulketen bolumenean, 2,4 milioitik 4,7 milioira etorri direlako. 

Aurreko epigrafean aztertu diren gainerako zerga-figurak kontuan hartuta  zergaren bilketa 

% 13,9 gutxitu da, eta 2018ko maiatzean bildu zen munta 150 milioi izan zenean ekitaldi 

honetan bilketa 129,2 milioi  izan da. 

 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Gainerako zuzeneko zergen figurei dagokienez horien bilketa likidoa % 19,9 hazi da 

maiatzera arte eta aurreko urtean kopurua 35,4 milioi izan zirenean  aurten 42,4 milioi izan 

dira. Lehenengo eta behin Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergan gertatu den  hazkuntza 

aipatu behar da (-4,2 milioitik +14,7 milioira etorri dena) eta, horrekin batera Ondarearen 

gaineko Zergarena (% 15,6); ordea, murrizketak egon dira Oinordetzen eta Dohaintzen 

gaineko Zergan (% -11,3) eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren gaineko Zergan, iazko 

azken hiruhilekoan eta aurtengo lehen hiruhilekoan horren sortzapena eten egin zelako 

abenduaren 18ko 4/2018 Foru Dekretu Arauemailearen bidez (bilketa hori 9,5 milioitik 0,3 

milioira etorri da). 
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d) BEZ 

BEZaren bilketa % 1,7 murriztu da  eta 2018ko maiatzean 1.242.7 milioi euro izan baziren, 

ekitaldi honetan 1.221,6 milioi  bildu dira. Bilakaera horren arrazoia bilketa gordina altuagoa 

izatean datza, hain zuzen ere % 1,9, eta  itzulketetan % 16,1eko hazkuntza egon dela,  kasu 

horretan 316,3 milioitik 367,3 milioi eurora etorri direlako.  

 

e) Zerga bereziak 

Zerga berezien kasuan, alderantziz, hazkuntza egon da bilketan, hain zuzen ere % 10,4koa, 

eta datu positiboak egon dira fabrikazioaren arloko zerga-figurarik garrantzitsuenetan: 

hidrokarburoei lotuta daudenenetan (% 12,1), tabakokinen arlokoetan (% 3,9)  eta alkoholei 

lotuta daudenenetan (% 26,2). Dena dela, Garagardoaren eta Elektrizitatearen gaineko 

Zerga Berezien kasuan bilketa % 17,6  eta % 3,9 jaitsi da, hurrenez hurren. 

 

f) Gainerako zeharkako zergapetzea 

Zeharkako zergapetzearen barruko gainerako figuretan 73,2 milioi euro jaso dira eta % 5,2 

igo aurreko ekitaldiko bilketarekin alderatuta. Zehatzago esanda hazi egiten da Ondare 

Eskualdaketen eta Ekintza Juridikoen gaineko Zerga (bere zerga-egitate bietan % 1,7  eta   

% 16,2) eta baita Garraiobide Jakin Batzuen gaineko Zerga ere (% 22,4); ordea, murrizketa 

egon da bilketan Aseguru Sarien gaineko Zergaren kasuan (% -2,6), Joko Jardueren 

gainekoan (% -15,6)  eta % 43,6 jaitsi den Berotegi Efektuko Gas Fluoratuen gaineko 

Zergan. 

 

g) Tasak eta beste sarrera batzuk  

Jokoagatiko tasen kasuan % 0,4ko igoera egon da boletuen eta beste apustu batzuen 

hazkuntzaren ondorioz (% 4,5), horiekin konpentsatu egiten delako makina eta aparatu 

automatikoetan gertatu den jaitsiera (% -0,1) eta baita bingoaren jokoka ere (% -2,3). 

Beste alde batetik, igo egin dira premiamenduzko errekarguak (26,9%), zergen arloko 

zehapenak (% 2,9) eta berandutza-interesak (% 4,2). 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak  

Maiatzean zehar ez da transferentziarik egon Estatuarekiko doikuntzen kontzeptuan eta, 

beraz, horien emaitza, duela hilabeteko txostenean jasota dagoena eta lehen hiruhileroko     

bilketako eta aurreko ekitaldiaren likidazioko doikuntzena dena, orduan ezarri ziren 

terminoetan mantentzen da. 
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TRIBUTU ITUNDUETAN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-maiatza 

Periodos: enero-mayo 

 

 

 


