
 

 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2019KO ABUZTUA 

 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Abuztuan, zerga itunduen bidezko diru-bilketa metatua % 1,9 hazi da aurreko urteko epe 

berarekin konparaturik, 5.106,5 milioi eurora iritsi baita. 2018ko hil berean 5.012,5 milioi bildu 

ziren. Horrenbestez, diru-bilketa likidoan 93,9 milioiko eta % 64,9ko igoera dago ekitaldirako 

aurreikusitako guztizko zenbatekoarekiko. Zenbateko hori 7.868,3 milioi euro izan zen. 

Kudeaketa propioagatik eskuratutako diru-sarrerak % 1,1 areagotu dira; estatutik jasotako 

doikuntzek, berriz, % 13,0 egin dute gora. 

Barne doikuntzei dagokienez, esan beharra dago Bizkaiak 642,1 milioi ordaindu dizkiela 

Arabako eta Gipuzkoako lurraldeei. Horrenbestez, aurreko ekitaldiko diru kopuruaren aldean 

gehikuntza % 6,7koa izan da (40,5 milioi). Arabarentzako ordainketak 2,7 milioi gehiagokoak 

izan dira (% 1,6 hazi dira), eta Gipuzkoarentzako ordainketak, berriz, 37,8 milioi gehiagokoak 

(% 8,7ko hazkundea). 

 

                                          ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa likidoa 5.3 8 9.542,6 5.296.3 47,7 93 .194,9 1,8

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

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.747.480,4 4.694.823 ,1 52.657,3 1,1

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

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 5.106.463 ,4 5.012.540,4 93 .923 ,0 1,9

Gauzatze-ehunekoa 64,9% 67,5%
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b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propioko zerga itunduen bidezko diru-bilketa gordina 6.462,2 milioi eurokoa izan 

da, aurreko urteko hil berean lortutakoa baino % 3,7 gehiago, izan ere, orduan 6.232,9 milioi 

bildu ziren. Bestalde, itzultzeak % 11,5 areagotu dira (+176,6 milioi euro). Bi alderdi horiek 

batera % 1,1era igo dute zerga-bilketa likidoa, aipatu bezala. 

                                           ABUZTUAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2019 2018 diferen. %

Diru-bilketa g ordina 6.462.18 5,8 6.23 2.946,2 229.23 9,7 3 ,7

Itzulitakoak -1.714.705,4 -1.53 8 .123 ,0 -176.58 2,4 11,5

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 4.747.480,4 4.694.823 ,1 52.657,3 1,1
 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoak, aurreko ekitaldian lortutakoaren aldean, % 0,7 

egin du gora, 2.657,0 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, berriz, 

2.049,7 milioi eurokoa izan da eta % 1,6 igo da. Tasak eta beste diru-sarrerak % 2,3 areagotu 

dira; izan ere, 40,7 milioikoak izan dira, eta aurreko ekitaldian 39,8 milioikoak izan ziren. 
 

 

                                                                                     ABUZTUAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

mila eurotan 2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Zuzeneko zergak 3.127.186,3 3.061.980,5 2,1 470.163,3 423.443,4 11,0 2.657.023,0 2.638.537,1 0,7

PFEZa 2.283.316,4 2.150.919,4 6,2 443.426,8 379.761,7 16,8 1.839.889,6 1.771.157,7 3,9

Sozietateen gaineko zerga 683.363,2 723.319,1 -5,5 14.818,2 3.051,8 385,6 668.545,0 720.267,4 -7,2

Gainerako zuzeneko zergak 160.506,7 187.742,0 -14,5 11.918,3 40.629,9 -70,7 148.588,5 147.112,0 1,0

Zeharkako zergak 3.292.524,8 3.130.005,0 5,2 1.242.791,6 1.113.520,2 11,6 2.049.733,2 2.016.484,8 1,6

BEZa 2.274.511,0 2.204.185,5 3,2 593.322,7 506.989,1 17,0 1.681.188,4 1.697.196,4 -0,9

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 904.419,6 812.340,6 11,3 299.527,8 260.518,7 15,0 604.891,8 551.821,9 9,6

Gainerako zeharkako zergak 113.594,1 113.479,0 0,1 2.044,9 4.351,5 -53,0 111.549,2 109.127,4 2,2

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 42.474,8 40.960,7 3,7 1.750,6 1.159,5 51,0 40.724,2 39.801,2 2,3

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 6.462.185,8 6.232.946,2 3,7 1.714.705,4 1.538.123,0 11,5 4.747.480,4 4.694.823,1 1,1

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 6.981.166,4 6.710.196,6 4,0 1.874.703,0 1.697.656,2 10,4 5.106.463,4 5.012.540,4 1,9  
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a) PFEZ 

PFEZen diru-bilketa likidoa % 3,9 areagotu da iazko abuztuarekiko; izan ere, diru-bilketa 

gordina % 6,2 gehitu zen, eta itzultzeak nabarmenki igo ziren % 16,8ra iritsi arte. Azken horien 

artean sartzen dira ekitaldi honetan amatasunagatik eta aitatasunagatik emandako laguntzari 

dagozkion ordainketak.  

Osagaien bilakaera desberdina mantendu da. Hala, sariei buruzko zerga bereziak hazkuntza 

handia (% 48,6) izan du; bien bitartean, lan-atxikipenek beren bilakaera positiboa (% 5,3) 

berretsi dute, lanbide, enpresa edo arte jarduerengatik ordainketa zatikatuek tonu ona (% 4,5) 

mantendu dute eta kapital higiezinarengatik atxikipenak ia ez dira aldatu (% 0,9). Aitzitik, joera 

negatiboa atzeman da kapital higigarriaren errendimenduen gaineko atxikipenetan (–% 22,7) 

eta ondare-irabazien gaineko atxikipenetan (–% 25,7 murriztu dira). Kuota diferentzialaren 

emaitza ere negatiboa da; zehazki, -156,9 milioi eurokoa. Iaz, aldiz, -134,4 milioi eurokoa izan 

zen. 

 

b) Sozietateen gaineko zerga 

Sozietateei buruzko kuota diferentziala % 5,6 jaitsi da, diru-bilketa gordina txikiagoa izan 

delako. Izan ere, 2018. urteko kanpainan dagoeneko zenbatekoa jaso denean, % 4,5 gutxitu da 

eta 587,3 milioi bildu dira. Horrez gain, ekitaldiaren une honetan esangarria ez izan arren, 

itzultzeen bolumena gehitu da 2,8 milioitik 9,6 milioira. Aurreko epigrafean aipatutako 

gainerako zerga-figurak kontuan hartuta, zergaren diru-bilketa % 7,2 murriztu da, 2018ko 

abuztuan jasotako 720,3 milioietatik ekitaldi honetako 668,5 milioietara iritsiz. 

 

c) Zuzeneko zergapetzearen gainerako zergak 

Zuzeneko gainerako zergen bidezko diru-bilketa likidoa % 1,0 hazi da abuztura arte. Izan ere, 

aurreko urteko 147,1 milioietatik aurtengo 148,6 milioietara pasa da. Egoiliarrak ez diren 

errentaren gaineko zergaren hazkuntza (-1,3 milioitik +14,0 milioira) azpimarra daiteke. 

Kreditu-erakundeetan gordailuen gaineko zerga, ordea, mantendu da. Beste aldean, 

ondarearen gaineko zergak (–% 6,7), oinordetza eta dohaintzen gaineko zergak (–% 2,2) eta 

energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zergak gora egin dute. Azkenekoaren sortzapena 

4/2018 Foru Dekretu Arauemaileak, abenduaren 18koak, eten egin zuen joan den urteko 

azkeneko hiruhilekoan eta aurtengo lehenengoan (diru-bilketa 8,9 milioitik 1,6 milioira pasa 

zen, Arabako eta Gipuzkoako Aldundien alde doikuntza egin ostean). 

 

d) BEZa 

BEZaren bidezko diru-bilketa % 0,9 murriztu da, eta 2018ko abuztura arteko 1.697,2 milioi 

euroetatik ekitaldi honetan bildutako 1.681,2 milioi eurotara igaro da. Horren arrazoia 

honakoa da: itzulketen % 17,0ko hazkuntzaren aldean, diru-bilketa gordina % 3,2 haztea. Hala, 
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507,0 milioi eurotik 593,3 milioi eurora pasa da. Joan den uztaileko txostenean aipatu genuen 

bezala, zerga-figura honengatik barneko doikuntzaren ondorioz ordainketak % 1,8 gehitu dira 

eta 347,9 milioi euro izan dira. Doikuntza horietatik Arabak 98,2 milioi jaso ditu (–% 4,9) eta 

Gipuzkoak 249,7 milioi (% 4,7 gehiago). 

 

e) Zerga bereziak 

Bestalde, zerga berezien bidezko diru-bilketa % 9,6 hazi egin da eta digitu positiboak azaltzen 

dira fabrikazioko zerga-figura garrantzitsuenetan: hidrokarburoena (% 11,7), tabakogaiena 

(% 2,3), eta alkoholarena (% 34,6). Aldiz, garagardoaren gaineko zerga-bilketa eta 

elektrizitatearen gaineko zerga bereziarena, hurrenez hurren, % 17,2 eta % 3,4 jaitsi dira. 

Abuztuan barneko doikuntzarik egin ez denez, joan den hilabeteko kopuruak mantendu dira: 

Bizkaiko Foru Aldundiak Araba eta Gipuzkoakoari 292,6 milioi euro ordaindu dizkie (% 14,0ko 

hazkuntza). Hala, lehenengoak 68,2 milioi (+% 12,4) eta bigarrenak 224,3 milioi (+% 14,5) jaso 

dituzte. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zergapetzearen gainerako figurek, 111,5 milioi eurorekin, % 2,2an gainditu du 

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

juridiko dokumentatuen gaineko zerga (% 1,2 eta % 2,3, bere bi zerga-egitateetako bakoitza) 

eta zenbait garraiobideren gaineko zerga (% 13,4). Aitzitik, murriztu egin dira aseguru primen 

gaineko zerga (–% 1,6), joko jardueren gaineko zerga (–% 6,5) eta berotegi efektuko gas 

fluordunen gaineko zerga (% 43,4). 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

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

Bada, ez da nahikoa makina eta aparatu automatikoen (–% 1,3) eta bingo jokoaren (–% 1,6) 

gaineko tasen jaitsierak konpentsatzeko. Bestalde, premiamenduaren gainordainak (% 13,8) 

eta berandutze-interesak (% 3,4) igo dira; bien bitartean, zehapenek % 2,5eko 

beherakada izan dute. 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

Estatuarekin doikuntzek uztaileko zenbatekoak mantendu dituzte, hilabete honetan zerga-

figurengatik sortzapenik ez baitago. Ildo horri eutsiz, BEZaren diru-bilketari dagozkionak 

aurreko urtekoekin erkatuz gero, % 9,3 hazi dira. Fabrikazioko zerga bereziengatik doikuntzek, 

berriz, emaitza negatiboa % 1,6 murriztu dute.  
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior

 

2019
 

Aldiak: urtarril-abuztua 

Periodos: enero-agosto 

 

 


