
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2019ko UZTAILA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Tributu itunduen ondorioz bildutako zenbateko metatua % 2,4 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin alderatuta, eta, guztira, 5.090,4 milioi eurora iritsi da; 2018ko hil bererako, berriz, 

4.969,2 milioi euro bildu ziren. Beraz, diru-bilketa likidoari dagokionez, 121,2 milioi euro 

gehiago bildu dira, eta ekitaldirako aurrekontuan jasotako kopuru osoaren (7.868,3 milioi euro) 

% 64,7 da orain arte bildutakoa. 

Kudeaketa propioaren bidez bildutakoa % 1,7 hazi da; Estatutik jasotako doikuntzak, berriz, 

% 13,0 hazi dira. 

Aldundien arteko doikuntzei dagokienez, Bizkaiak 642,1 milioi euro ordaindu dizkie Arabako 

eta Gipuzkoako lurraldeei, hau da, aurreko ekitaldian baino % 6,7 gehiago (40,5 milioi euro). 

Arabari 2,7 milioi euro gehiago ordaindu zaizkio (% 1,6ko hazkundea), eta Gipuzkoari, 37,8 

milioi euro gehiago (% 8,7). 

 

 

 

 

 

                                          UZTAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 5.3 73 .523 ,5 5.253 .03 6,4 120.48 7,1 2,3

FFAAen barneko doikuntza g uztira -642.062,2 -601.524,6 -40.53 7,7 6,7

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.73 1.461,3 4.651.511,9 79.949,4 1,7

Guztizko doikuntza Estatuarekin 3 58 .98 3 ,0 3 17.717,2 41.265,8 13 ,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 5.090.444,3 4.969.229,1 121.215,2 2,4

Gauzatze-ehunekoa 64,7% 66,9%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko tributu itunduen ondoriozko diru-bilketa gordina 6.368,7 milioi euro izan 

da, iaz hilabete berean lortutakoa baino % 3,7 gehiago (iaz, 6.140,5 milioi euro izan ziren). 

Bestalde, itzulketak % 10,0 hazi dira (148,2 milioi gehiago). Egoera biak batuta, beraz, 

kudeaketa propioaren bidez bildutako zenbateko likidoak % 1,7 egin du gora. 

 
 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko tributuen ondoriozko diru-bilketa likidoa % 1,1 hazi da aurreko ekitaldian lortutakoa 

baino: aurten 2.638,3 milioi euro bildu dira. Zeharkako tributuen ondoriozko diru-bilketa likidoa 

2.053,9 milioi euro izan da: % 2,5eko hazkundea izan du, beraz. Tasak eta beste diru-sarrera 

batzuk, aldiz, % 5,0 hazi dira; zehazki, 39,2 milioi euro bildu dira aurten, eta aurreko ekitaldian, 

berriz, 37,3 milioi. 

 

 

 

 

                                           UZTAILAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 6.3 68 .677,5 6.140.527,8 228 .149,7 3 ,7

Itzulitakoak -1.63 7.216,2 -1.48 9.016,0 -148 .200,2 10,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.73 1.461,3 4.651.511,9 79.949,4 1,7

                                                                                     UZTAILAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 3.095.910,1 3.028.774,8 2,2 457.565,9 418.949,2 9,2 2.638.344,2 2.609.825,6 1,1

PFEZa 2.263.811,6 2.133.690,4 6,1 435.219,6 375.338,3 16,0 1.828.592,0 1.758.352,1 4,0

Sozietateen gaineko zerga 677.110,5 717.681,5 -5,7 11.587,9 2.986,1 288,1 665.522,6 714.695,5 -6,9

Gainerako zuzeneko zergak 154.988,0 177.402,9 -12,6 10.758,4 40.624,9 -73,5 144.229,6 136.778,0 5,4

Zeharkako zergak 3.232.163,1 3.073.350,3 5,2 1.178.235,9 1.068.983,6 10,2 2.053.927,2 2.004.366,6 2,5

BEZa 2.239.651,9 2.175.623,0 2,9 530.030,3 462.612,0 14,6 1.709.621,6 1.713.010,9 -0,2

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 347.896,2 341.660,9 1,8 -347.896,2 -341.660,9 -1,8

Zerga bereziak 889.436,1 794.416,6 12,0 298.326,3 260.422,8 14,6 591.109,8 533.993,8 10,7

Gainerako zeharkako zergak 103.075,1 103.310,7 -0,2 1.983,1 4.287,9 -53,8 101.092,0 99.022,8 2,1

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 40.604,3 38.402,8 5,7 1.414,4 1.083,1 30,6 39.189,9 37.319,7 5,0

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 6.368.677,5 6.140.527,8 3,7 1.637.216,2 1.489.016,0 10,0 4.731.461,3 4.651.511,9 1,7

Doikuntzak Estatuarekin 518.980,5 477.250,4 8,7 159.997,5 159.533,1 0,3 358.983,0 317.717,2 13,0

Doikuntzak BEZa 473.342,3 436.582,2 8,4 9.014,6 11.807,8 -23,7 464.327,7 424.774,4 9,3

Doikuntzak Zerga bereziak 45.638,3 40.668,2 12,2 150.982,9 147.725,4 2,2 -105.344,6 -107.057,2 1,6

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 6.887.658,0 6.617.778,2 4,1 1.797.213,7 1.648.549,1 9,0 5.090.444,3 4.969.229,1 2,4
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a) PFEZa 

PFEZaren diru-bilketa likidoa % 4,0 hazi da iazko uztailarekin alderatuta, batetik, zerga-bilketa 

gordina % 6,1 hazi delako, eta, bestetik, itzulketak nabarmen hazi direlako (% 16,0). Itzulketa 

horien barruan sartzen dira amatasun- eta aitatasun-prestazioari dagokionez egin gabe zeuden 

ordainketak.  

Zerga honen osagaiek bilakaera ezberdina izan dute. Alde batetik, sarien gaineko karga 

bereziak goranzko joerari eutsi dio (% 48,6); lan-atxikipenetan, bilakaera positiboa berretsi da 

(% 5,3); enpresa-, lanbide- edo arte-jardueren joera ona mantendu da (% 4,5), eta kapital 

higiezinaren gaineko atxikipenek ez dute ia aldaketarik izan (% 0,8). Bestalde, kapital 

higigarriaren etekinen gaineko etekinek joera negatiboa izan dute (–% 22,7), baita ondare-

irabazien gainekoek ere (% 29,1 gutxiago). Kuota diferentzialaren emaitza negatiboa izan da 

ere: –152,8 milioi (iaz, –133,8 milioi). 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateen gaineko zergaren kuota diferentziala % 5,2 jaitsi da, zerga-bilketa gordinak behera 

egin baitu. Izan ere, 2018ko kanpainakoa sartu ondoren, % 4,5 egin du behera (582,2 milioi 

bildu dira). Halaber, eragina izan du itzulketen bolumenen hazkundeak, zeina ez den oso 

garrantzitsua ekitaldiaren garai honetara iritsita: 2,7 milioitik 6,3 milioira pasatu da. Aurreko 

epigrafean aipatutako gainerako tributuak kontuan hartuta, zerga honetan % 6,9 gutxiago bildu 

da: 2018ko uztailean 714,7 milioi euro bildu ziren, eta aurten, berriz, 665,5 milioi baino ez. 

 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Zuzeneko zergapetzearen gainerako tributuen zerga-bilketa likidoa % 5,4 hazi da uztailera 

arte: iaz 136,8 milioi bildu ziren, eta aurten, berriz, 144,2 milioi. Nabarmentzekoak da  

ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren hazkundea (–1,4 milioitik +14,5 milioira pasatu da), 

baita kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zergak izandakoa ere (% 98,4; abuztura arte 

ez da homogeneoa izan). Bestalde, behera egin dute ondarearen gaineko zergak (–% 6,6), 

oinordetza eta dohaintzen gaineko zergak (–% 7,0) eta energia elektrikoaren ekoizpenaren 

gaineko zergak. Abenduaren 18ko 4/2018 Foru Dekretuaren bidez, azken zerga honen 

sortzapena eten egin zen iazko azken hiruhilekoan eta aurtengo lehenengoan, eta bilketa 8,8 

milioi eurokoa izatetik 1,9 milioi eurokoa izatera pasatu da, Arabako eta Gipuzkoako aldundien 

aldeko doikuntza egin ondoren (1,6 milioi; iaz baino % 50,4 gutxiago). 

 

d) BEZa 

BEZari dagokionez, diru-bilketa % 0,2 txikitu da: 2018ko uztailera arte 1.713,0 milioi euro 

bildu ziren, eta, aurten, 1.709,6 milioi bildu dira orain arte. Bilakaera horren arrazoia da zerga-

bilketa gordinak % 2,9 egin duela gora eta itzulketek ere gora egin dutela, % 14,6 (iaz 462,6 

milioi euro itzuli ziren, eta, aurten, berriz, 530,0 milioi). Bestalde, tributu hau dela-eta egindako 
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barne doikuntzaren ondoriozko ordainketak % 1,8 hazi dira; guztira, 347,9 milioi euro ordaindu 

dira. Doikuntza horretan, Arabak 98,2 milioi jaso ditu (–%4,9), eta Gipuzkoak, 249,7 milioi 

(% 4,7 gehiago). 

 

e) Zerga bereziak 

Zerga bereziei dagokienez, % 10,7 gehiago bildu da, eta digitu positiboak lortu dira 

fabrikazioaren gaineko zerga garrantzitsuenetan: hidrokarburoen gainekoan (% 13,2), 

tabakoaren lanen gainekoan (% 2,3) eta alkoholaren gainekoan (% 34,5). Baina garagardoaren 

gainekoak eta elektrizitatearen gaineko zerga bereziak % 17,3 eta % 3,1 egin dute behera, 

hurrenez hurren. Zerga hauen barruko doikuntzei dagokienez, Bizkaiko Foru Aldundiak 292,6 

milioi euro ordaindu dizkie Arabako eta Gipuzkoako aldundiek (iaz baino % 14,0 gehiago); 68,2 

milioi jaso ditu lehenak (+% 12,4) eta 224,3 bigarrenak (+% 14,5). 

 

f) Gainerako zeharkako zergak 

Gainerako zeharkako zergetan 101,1 milioi euro bildu dira; aurreko ekitaldia baino % 2,1 

gehiago. Zehazki, gehiago bildu da ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen 

gaineko zergan (% 1,6 eta % 0,3 zergaren bi zerga-egitateetan, hurrenez hurren) eta zenbait 

garraiobideren gaineko zerga berezian (% 15,3). Gutxiago bildu da aseguru-primen gaineko 

zergan (–% 2,2), joko-jardueren gainekoan (–% 6,5) eta berotegi-efektuko gas fluordunen 

gaineko zergan (–% 43,9). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoaren gaineko tasek % 0,8 egin dute behera, txartelen eta beste apustu batzuen gainekoan 

gehiago bildu arren (% 3,7), horrek ez duelako konpentsatzen besteen beheranzko joera: 

makina edo aparatu automatikoen gaineko tasa (–% 1,7) eta bingoaren gainekoa (–% 1,6). 

Bestalde, hazi egin dira premiamendu-errekarguak (% 14,6), zerga-zehapenak (% 6,5) eta 

berandutza-interesak (% 7,1).  

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Iazkoarekin alderatuta, BEZaren zerga-bilketa dela-eta Estatuarekin egindako doikuntzak 

% 9,3 hazi dira uztailera arte, bai inportazioei dagokienez (% 13,6), bai barruko eragiketei 

dagokienez (% 1,8). Fabrikazioaren gaineko zerga berezien doikuntzetan, % 1,6 egin du behera 

emaitza negatiboak, batez ere gehiago kobratu delako alkoholaren barne eragiketei (% 26,3) 

eta tabakoari (% 26,7) dagozkien zergetan eta hazi egin direlako hidrokarburoen eta 

garagardoaren gaineko zergen barne eragiketen ondorioz egindako ordainketak (% 3,5 eta  

% 15,8, hurrenez hurren). 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 

 

2019 
 

Aldiak: urtarrila-uztaila 

Periodos: enero-julio 

 


