
 

 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2019ko EKAINA  

 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Ekainean, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 4,0 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin alderatuta, 3.455,0 milioi eurora iritsi da eta. 2018ko hil berean 3.320,9 milioi 

bildu ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 134,1 milioiko eta % 43,9ko igoera dago 

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

izan zen. 

Kudeaketa propioagatik eskuratutako diru-sarrerak % 3,2 areagotu dira; estatutik jasotako 

doikuntzak, berriz, % 25,0. 

Barneko doikuntzei dagokienez, eta uztailaren amaierako azken sortzapena egiteke dagoen 

arren, adierazi beharra dago Bizkaiak gainontzeko lurraldeei egin dien ordainketa 17,6 

milioi eurotan handitu dela; hau da, % 6,0ko igoera egon da. 

 

                                          EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 3 .605.459,2 3 .48 5.53 3 ,9 119.925,3 3 ,4

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3 .295.980,3 3 .193 .698,9 102.281,4 3 ,2

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 3 .455.017,8 3 .3 20.922,9 13 4.094,9 4,0

Gauzatze-ehunekoa 43 ,9% 44,7%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 4.479,3 milioi eurokoa 

izan da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 4,6 gehiago; izan ere, orduan 4.280,7 

milioi bildu ziren. Bestalde, itzultzeak % 8,9 areagotu dira (+96,3 milioi euro). Bi alderdi 

horiek batera % 3,2ra igo dute zerga-bilketa likidoa, aipatu bezala. 

 
 

                                           EKAINAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 4.479.311,8 4.280.698,9 198.612,9 4,6

Itzulitakoak - 1.183.331,5 - 1.087.000,0 - 96.331,5 8,9

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 3.295.980,3 3.193.698,9 102.281,4 3,2
 

 
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

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

% 1,8 egin du gora, 1.369,5 milioi euro bildu dira eta. Zeharkako zergen bidezko diru-

bilketa, berriz, 1.892,9 milioi eurokoa izan da eta % 4,2 igo da. Tasak eta beste diru-sarrerak 

% 4,0 areagotu dira; izan ere 33,6 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 32,3 milioikoak 

izan ziren. 

                                                                                     EKAINAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 1.783.586,6 1.733.702,7 2,9 414.037,3 389.005,4 6,4 1.369.549,2 1.344.697,3 1,8

PFEZa 1.572.480,0 1.488.012,8 5,7 394.368,5 346.584,0 13,8 1.178.111,5 1.141.428,8 3,2

Sozietateen gaineko zerga 152.218,1 162.681,7 -6,4 11.200,6 2.839,9 294,4 141.017,5 159.841,8 -11,8

Gainerako zuzeneko zergak 58.888,5 83.008,2 -29,1 8.468,3 39.581,5 -78,6 50.420,2 43.426,7 16,1

Zeharkako zergak 2.661.122,7 2.513.717,6 5,9 768.255,5 696.988,8 10,2 1.892.867,2 1.816.728,8 4,2

BEZa 1.825.111,1 1.758.205,8 3,8 456.106,9 403.654,8 13,0 1.369.004,3 1.354.551,0 1,1

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 748.004,4 668.780,8 11,8 150.161,6 131.203,5 14,4 597.842,9 537.577,3 11,2

Gainerako zeharkako zergak 88.007,1 86.731,1 1,5 1.079,4 3.793,8 -71,5 86.927,7 82.937,3 4,8

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 34.602,6 33.278,6 4,0 1.038,7 1.005,8 3,3 33.563,9 32.272,9 4,0

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 4.479.311,8 4.280.698,9 4,6 1.183.331,5 1.087.000,0 8,9 3.295.980,3 3.193.698,9 3,2

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 4.770.591,4 4.541.986,8 5,0 1.315.573,6 1.221.063,9 7,7 3.455.017,8 3.320.922,9 4,0
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a) PFEZ 

PFEZen diru-bilketa likidoa % 3,2 areagotu da iazko ekainarekiko; izan ere, diru-bilketa 

gordina % 5,7 areagotu zen, eta itzultzeak % 13,8 igo ziren. Azken horien artean sartzen dira 

amatasunagatik eta aitatasunagatik emandako laguntzari dagozkion ordainketak.  

Osagai desberdinek bilakaera desberdina izan dute. Hala, sarien gaineko karga berezien 

hazkundea % 49,7an mantendu da. Aldiz, lanaren atxikipenen bilakaera positiboa (% 4,9) 

zertxobait moteldu da. Jarduera profesionalen, enpresakoen edo artistikoen ordainketa 

zatikatuek tankera ona mantentzen dute. Aitzitik, joera negatiboa atzeman da kapital 

higigarriaren errendimenduen gaineko atxikipenetan (–% 22,2) eta ondare-irabazien 

gaineko atxikipenetan. Azken horiek % 23,2 murriztu dira. Kuota diferentzialaren emaitza 

ere negatiboa da; zehazki, -333,3 milioi eurokoa. Iaz, aldiz, -305,0 milioi eurokoa izan zen.  

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Zergaren kanpainaren zain gauden honetan, kuota diferenziala % 6,7 murriztu da; izan ere, 

bilketa gordinak % 2,1 egin du behera, eta itzultzeak areagotu egin dira; zehazki, 2,6 milioitik 

6,0 milioira. Gainerako zerga-figurak kontuan hartuta, aurreko epigrafean aipatu da 

zergaren diru-bilketa % 11,8 murriztu dela. Hala, 2018ko ekainean jasotako 159,8 

milioietatik ekitaldi honetako 141,0 milioietara iritsi da. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zeharkako gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 16,1 hazi da ekainera arte. Izan 

ere, aurreko urteko 43,4 milioietatik aurtengo 50,4 milioietara igo da. Ez-egoiliarren 

errentaren gaineko zergaren igoera azpimarratzekoa da (-2,8 milioitik +12,6ra pasa da), bai 

eta ondarearen gaineko zergarena ere (% 47,8). Aldiz, oinordetzen eta dohaintzen gaineko 

zergak behera egin du (-% 11,7), eta energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergak ere 

bai. Azken horren sortzapena abenduaren 18ko 4/2018 Foru Dekretu Arautzailearen bidez 

eten zen iazko azken hiruhilekoan eta aurtengo lehenengoan zehar (diru-bilketa 9,6tik 

3,5 milioira pasa da). 

 

d) BEZa 

BEZaren bidezko diru-bilketa % 1,1 hazi da, eta 2018ko ekainera arteko 1.354,6 milioi 

euroetatik ekitaldi honetan bildutako 1.369,0 milioi eurotara igaro da. Horren arrazoia diru-

bilketa gordina handiagoa izan dela (% 3,8) eta itzultzeak igo direla (% 13,0), 403,7 milioitik 

456,1 milioira igaro dira eta.  
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e) Zerga bereziak 

Zerga berezien bidezko diru-bilketa ere hazi egin da, % 11,2, eta digitu positiboak azaltzen 

dira fabrikazioko zerga-figura guztietan: hidrokarburoena (% 13,2), tabakogaiena (% 2,6), 

eta alkoholarena (25,7%). Aldiz, garagardoaren gaineko zerga-bilketa eta elektrizitatearen 

gaineko zerga bereziarena, hurrenez hurren, % 17,5 eta % 3,1 jaitsi dira. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurek, 86,9 milioi eurorekin, % 4,8an gainditzen 

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

egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga (% 2,4 eta % 11,0, bere bi zerga-egitateetako 

bakoitza) eta zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 18,3). Aitzitik, murriztu egin dira 

aseguru primen gaineko zerga (–% 1,6), joko jardueren gaineko zerga (–% 7,9) eta berotegi 

efektuko gas fluordunen gaineko zerga (% 43,6). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren tasak % 0,7 jaitsi dira, txartelak eta beste apustu batzuk igo egin dira eta (% 4,5). 

Bada, ez da nahikoa makina eta aparatu automatikoen (-% 1,3) eta bingo jokoaren (-% 2,3) 

gaineko tasen jaitsierak konpentsatzeko. Aldiz, igo egin dira premiamendu-errekarguak 

(% 12,1), zerga-zehapenak (% 5,1) eta berandutze-interesak (% 5,8). 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Ekainean zehar ez zen transferentziarik egon estatuaren doikuntzen kontzeptuan; 

horrenbestez, emaitza aurreko txostenetan jasota dago, eta horietan adierazitako 

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

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-ekaina 

Periodos: enero-junio 

 

 

 


